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Abstrakt 

Bakgrund: Demenssjukdom är en diagnos och ett samlingsnamn för en rad 

kognitiva symtom som orsakas av hjärnskador. BPSD är en förkortning av 

beteendemässiga och psykologiska symtom vid demenssjukdom. Cirka 90% av dom 

med demenssjukdom drabbas någon gång av BPSD, vilket kan medföra ett onödigt 

lidande hos personer med demenssjukdom. Socialstyrelsen rekommenderar att 

arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt vid BPSD. 

Syfte: Syftet var att belysa aspekter av personcentrerad vård vid beteendemässiga 

och psykologiska symtom vid demenssjukdom. 

Metod: En litteraturstudie utifrån nio vetenskapliga artiklar med kvantitativ och 

kvalitativ ansats. Artiklarna kvalitetsgranskades och analyserades med 

innehållsanalys. 

Resultat: Resultatet presenterades utifrån kategorierna: Personcentrerad vård i form 

av en personcentrerad miljö, Personcentrerad vård i form av aktivering och 

Utveckling och användning av kunskap. Anpassning av den fysiska miljön, skapa en 

lugn atmosfär samt meningsfulla aktiviteter visade sig underlätta vårdandet av samt 

reducera BPSD. Kunskap och utbildning om personcentrerad vård visade sig vara 

betydelsefullt för vårdandet vid BPSD. 

Konklusion: De kategorier som framkom i resultatet väger till stor del in i varandra 

och visar att dessa aspekter av personcentrerad vård har betydelse vid vårdandet av 

BPSD. 
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1 Inledning 

 

Demenssjukdom är en kognitivt nedsättande sjukdom vilken ger symtom som kan 

upplevas krävande för både personen med demenssjukdom, anhöriga och 

vårdpersonal. Dessutom ökar insjuknanden i demenssjukdom för varje år. 

Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia (BPSD) är ett begrepp som 

används vid beteendemässiga och psykologiska symtom hos personer med 

demenssjukdom och drabbar majoriteten av personer med demenssjukdom, någon 

gång under sjukdomstiden. BPSD kan skapa ett stort lidande, inte bara för personer 

med demenssjukdom själva, utan även hos anhöriga och vårdpersonal. Då allt fler 

insjuknar i demenssjukdom för varje år, förekommer också en ökning av BPSD. Vår 

förhoppning genom att studera vetenskapliga studier inom området är att kunna få 

en ökad förståelse kring just BPSD. Det vi är intresserade av är att fördjupa oss 

kring är vad personcentrerad vård kan ha för betydelse inom demensvården på 

BPSD. På så sätt kan vi få med oss verktyg för att möta detta i vår kommande 

yrkesprofession.  

2 Bakgrund 

 

2.1 Demenssjukdomar 
  

Enligt Socialstyrelsen (2018) insjuknar mellan 20 000 och 25 000 personer i 

demenssjukdom varje år. Idag finns det mellan 130 000 och 150 000 personer med 

demenssjukdom i Sverige. Fram till år 2050 är det sannolikt att denna siffra har 

fördubblats.    

  

Demenssjukdom kan yttra sig på olika sätt och är en diagnos och ett samlingsnamn 

för en rad symtom som orsakas av hjärnskador. Demenssjukdomens framfart kan 

skilja sig beroende på vilken del av hjärnan som drabbas (Butcher, 2018). Vilka 

symtom som yttrar sig beror på vilka delar av hjärnan som skadas. Vanligen är det 

kognitiva förmågor som försämras vilket kan innefatta: försämrat minne, 



 

2(36) 

 

planeringsförmåga, tidsuppfattning, språk och orienteringsförmåga. Demens kan 

också ge symtom som oro, nedstämdhet och beteendeförändringar (Svenskt 

demenscentrum, 2016a). 

  

Det talas framförallt om tre huvudgrupper vid demenssjukdom. Den första kategorin 

är primärdegenerativa sjukdomar, som innebär att hjärnceller börjar förtvina och dö 

i onormal takt och omfattning. Det som är typiskt för denna sorten är att tillståndet 

försämras gradvis i takt med att hjärnskadan sprider sig, sjukdomen kommer därför 

smygande. Symtomen kan lindras även om förloppet av sjukdomen inte går att 

hindra (Svenskt demenscentrum 2016b). Det finns idag ingen kurativ behandling av 

demenssjukdom (Butcher, 2018). De primärdegenerativa sjukdomarna brukar delas 

in i undergrupper beroende på vilken del av hjärnan som drabbas. Vid Alzheimers 

sjukdom är det hjäss- och tinningloberna som skadas. Vid Alzheimers sjukdom kan 

symtomen vara olika beroende på vilken ålder den debuterar vid. Hos äldre är 

minnesstörningar det vanligaste och många gånger de enda symtomen. Hos yngre är 

den en större blandning av symtom och försämrad språkförmåga är ett vanligt 

symtom (Demensförbundet, u.å). När skadan drabbar hjärnans vita substans kallas 

det för Lewy Body demens eller Parkinsons sjukdom med demens. Lewy Body 

demens kan orsaka visuella hallucinationer samt störd sömn i form av att vandra 

eller prata under natten (Butcher, 2018). Frontotemporal kallas det när pann- och 

tinningloberna skadas (Svenskt demenscentrum, 2016b). De som drabbas av 

frontotemporal demens kan uppleva förändringar i personlighet och beteende samt 

problem med språket (Butcher, 2018). 

  

Den andra kategorin är de vaskulära sjukdomarna, som också kan kallas 

blodkärlsdemens. Demensen orsakas genom att blodproppar eller blödningar skadar 

hjärnan på grund av det uppstår syrebrist. Även de vaskulära sjukdomarna kan 

drabba olika delar av hjärnan men till skillnad från de primärdegenerativa kommer 

symtomen plötsligt och är märkbara. Vid denna typ kan tillståndet också pendla 

mellan att vara stabilt till att bli sämre igen (Svenskt demenscentrum, 2016b). 

Personer med vaskulär demens kan ha problem med depression, apati och överlag 

ha starkare känslor än vad som är normalt för dem (Butcher, 2018). Det är vaskulär 
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demens (20-30 %) och Alzheimers sjukdom (60-70 %) som står för cirka 90 % av 

samtliga fall av demens (Svenskt demenscentrum, 2016b). 

  

Den tredje kategorin är sekundära sjukdomar och innefattar sjukdomar och skador 

som kan, men inte behöver leda till demens. Några exempel på sjukdomar och 

skador i denna kategori är: könssjukdomar, alkoholmissbruk och långvarig 

exponering för vissa lösningsmedel.  

 

Det som inte ingår i dessa tre kategorier men som ändå är vanligt, är blanddemens. 

Blanddemens innebär att en person har mer än en demenssjukdom. Vid dessa fall är 

det svårt att avgöra om det är vaskulära eller primärdegenerativa förändringar som 

ligger bakom symtomen. Dessa svårigheter gäller i synnerhet hos de högre 

åldersgrupperna (Svenskt demenscentrum, 2016b). 

2.1.1 BPSD – Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia 

  

Internationellt har det enats om att ”Behavioral and Psychological Symptoms of 

Dementia” (BPSD) är det begrepp som kommer att användas för att beskriva 

beteendemässiga och psykologiska symtom hos personer med demenssjukdom 

(BPSD-registret, 2016). Cirka 90 % av personer med demenssjukdom drabbas 

någon gång av BPSD (Cerejeira, Lagarto & Mukaetova-Ladinska, 2012) vilket 

medför ett stort lidande för personen med demenssjukdom och vårdgivaren (Tible, 

Riese, Savaskan & Gunten, 2017). 

  

De kliniska egenskaperna av BPSD inkluderar en mängd olika känslomässiga, 

psykologiska och beteendemässiga symtom (Tible et al., 2017). Beteendemässiga 

och psykologiska symtom kan beskrivas som symtom i form av störd perception, 

förändrat stämningsläge och förändrat beteende hos personer med demenssjukdom 

(Ring, 2013). De kliniska egenskaper som ingår i BPSD är apati, depression, oro, 

vanföreställningar, hallucinationer, sexuell eller social hämningslöshet, rubbningar i 

dygnsrytm, aggression, agitation och andra avvikande beteenden. De symtom som 

uppträder mest frekvent är apati, oro, depression och agitation (Tible et al., 2017). 

Hur BPSD uppstår är inte helt klarlagt men är förmodligen ett resultat i samspel 
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mellan psykologiska, sociala och biologiska faktorer (Cerejeira et al,. 2012). Detta 

styrks även av Tible et al. (2017) då de skriver att BPSD oftast utlöses på grund av 

en kombination av psykologiska, sociala och miljömässiga faktorer snarare än en 

enskild faktor. 

  

BPSD är inte en diagnos men kan förenklat och oreflekterat användas som sådan. 

BPSD som begrepp ska användas för att förklara olika symtom och beteenden. 

Risken som uppstår när BPSD betecknas som en diagnos är att det blir en förklaring 

till symtomet eller beteendet, istället för att bakomliggande faktorer som berör den 

unika individen utforskas. Det är av vikt att se bakom symtomen och beteendena 

och istället fokuserar på individen behov och upplevelser, innan behandling 

diskuteras (BPSD-registret, 2016). Läkemedelsverket (2017) skriver att det vanligen 

inte är läkemedel som används i första hand vid behandling av BPSD, då det är få 

läkemedel som har någon bevisad positiv effekt på BPSD. De första åtgärderna ska 

istället fokusera på en anpassning av omgivningen och bemötandet av den sjuke. 

  

2.2 Personcentrerad vård 
  

Personcentrerad vård var till att börja med ett begrepp inom humanistisk psykologi, 

Rogers (1961) menade att förförståelsen för personens eget perceptiv och upplevelse 

av den egna situationen var centralt för att kunna hjälpa en annan person. Kitwood 

(1997) var sedan den som kom att använda begreppet inom vårdsammanhang för att 

beskriva en god vård av personer med demenssjukdom. Kitwood (1997) menade att 

en personcentrerad vård innebär att som vårdare ha en grundsyn där personen själv 

finns kvar trots en sjukdom som gör det svårt att kommunicera sin personlighet, sina 

känslor, upplevelser, behov och önskemål. Att lära känna en person för att kunna 

förse patienter med den mest individualiserade vården är således inte ett nytt 

koncept. Detta är därför något sjuksköterskor implementerar i sitt dagliga arbete 

(Mendes da Mata., 2014). Vidare menar Mendes da Mata (2014) att detta även 

måste gälla när det kommer till personer med demenssjukdom, eftersom att det kan 

vara mycket mer utmanande att bryta igenom och lära känna dem. 
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Svensk sjuksköterskeförening (2016) skriver att ett grundläggande antagande för en 

personcentrerad vård är att alla personer som drabbas av sjukdom, inte blir sin 

sjukdom eller sitt symtom. Alltså att personen inte är den dementa på sal tre och inte 

heller vill beskrivas på det sättet. Patientcentrerad vård är således något annat än 

personcentrerad vård. Patientcentrerad vård sätter sjukdomen och behandlingen i 

fokus medan personcentrerad vård inte bara sätter individen i första hand utan även 

det sociala sammanhanget som denne lever i (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017).   

  

I de nationella riktlinjerna för vård av personer med demenssjukdom understryker 

Socialstyrelsen (2018) att all vård ska grunda sig i ett personcentrerat arbetssätt, 

samt att all personal ska få ökad kunskap och utveckla ett arbetssätt som leder till 

personcentrerad omvårdnad. Ring (2013) skriver att personcentrerad vård syftar till 

att omvårdnaden och vårdmiljön blir mer anpassad till personen. Genom detta kan 

beteenden och psykologiska reaktioner bli förstådda ur personen med 

demenssjukdoms perspektiv. Vården ska därmed planeras utifrån personen med 

demenssjukdoms livsmönster, värderingar och preferenser. Att jobba 

personcentrerat innebär också att sträva efter vad som är bäst för personen med 

demenssjukdom, utifrån dennes perspektiv. 

  

McCormack, McCance, Klopper, McCance, Tanya, Klopper och Hester (2017) tar 

upp fyra huvudkategorier av personcentrerad vård: att vara i relation, att befinna sig 

i ett socialt sammanhang, att befinna sig i vårdmiljön och att vara med sig själv. Att 

vara i relation betonar relationen mellan patient och vårdgivare. Via en god relation 

så möjliggörs också utvecklingen av relationer till andra, vilket har en terapeutisk 

fördel. Inom personcentrerad vård är förhållandet mellan sjuksköterskor, patienter 

och de personer som är betydelsefulla för patienterna viktigast. Att befinna sig i ett 

socialt sammanhang innefattar bland annat narrativa tillvägagångssätt som 

möjliggör en mer noggrann bedömning av vad som är viktigt för varje person. 

Berättelser är holistiska och ger en bild av människans existens i världen och deras 

subjektiva tolkning av det som finns runt omkring. Vidare beskriver McCormack et 

al. (2017) att befinna sig i vårdmiljön innefattar miljön och dess inverkan på 

vårdupplevelser. Miljön omfattar både den objektiva och subjektiva miljön. Den 
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objektiva miljön handlar om hur det ser ut runt omkring och hur den möjliggör 

vården. Den subjektiva miljön handlar om upplevelsen av miljön och hur den känns 

att vara i. Dessutom är våra känslomässiga samband med platser ett viktigt 

övervägande i vårdbeslut, platser kan ha djupa meningar och framkalla gamla 

minnen. Att vara med sig själv handlar om det grundläggande mänskliga behovet att 

bli erkänd som person. Erkännande ger respekt och på så sätt bildas relationer vilket 

hjälper patienten att hitta sin personlighet. Det är av vikt att en person känner sig 

själv för att engagera sig i ett äkta förhållande med andra, alltså att kunna befinna 

sig i ett socialt sammanhang (McCormack et al. 2017).   

  

2.3 Teoretisk referensram 
  

Den här litteraturstudiens teoretiska referensram utgörs av Katie Erikssons (1994) 

omvårdnadsteori. Det är framför allt Erikssons tankar kring människan och lidandet 

som ligger till grund för vår teoretiska utgångspunkt. Vi har dessutom valt att 

använda oss av Norberg och Zingmarks (2011) kopplingar kring lidande och 

demenssjukdom, för att det ska bli tydligare hur Erikssons teori kan appliceras vid 

just demenssjukdom. 

  

Eriksson (1994) menar att varje människas lidande är unikt och istället för att 

försöka beskriva vad lidande är, ska fokus ligga på varför det uppkommer. Genom 

att fråga varför lidande uppkommer kan lidandet ställas i relation till personens egen 

situation och därmed göra det möjligt att hantera lidandet. Verbet att lida kan 

innebära något negativt eller ont som besvärar personen, en kamp, något som 

personen måste leva med och som personen utsätts för. Att lida kan också vara ett 

uttryck för ett begär eller en brist. Eftersom, vissa patienter saknar ord för sitt 

lidande kan de istället använda sig av olika symboler som ett tecken på sitt lidande. 

Detta för att vårdpersonalen ska förstå och vara lyhörda på att det finns ett lidande. 

Att vårdpersonalen bekräftar människans lidande är viktigt. Detta görs genom att 

förmedla till patienten att han eller hon syns, vilket skapar tröst och bekräftelse hos 

patienten. Däremot om vårdpersonal missar att bekräfta lidande och bortförklarar 

det, kan det istället leda till ökat lidande för patienten. 
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Eriksson (1994) beskriver att historiskt sett har vårdande och vårdorganisationer av 

olika slag uppkommit med syfte att lindra det mänskliga lidandet. Paradoxalt så har 

dock utvecklingen lett till att vården som den ser ut idag istället kan skapa lidande 

för patienten, personen. Inom vården finns tre olika former av lidande: 

sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande.  

 

Sjukdomslidande är det lidande som upplevs i relation till sjukdom och behandling. 

Den kroppsliga smärtan är en vanlig orsak till sjukdomslidande. Sjukdomslidande 

kan också innebära att patienten upplever ett emotionellt sjukdomslidande på grund 

av förluster av förmågor. Norberg och Zingmark (2011) menar att det är rimligt att 

anta att personer med demenssjukdom upplever ett sjukdomslidande. Detta genom 

att sätta in oss själva i hur det skulle vara att inte känna igen alldagliga ting (agnosi), 

inte kunna utföra handlingar som vi är vana vid att utföra (apraxi), inte kunna hitta 

vård ord (afasi) eller att inte kunna minnas vad vi nyss varit med om (amnesi).  

 

Vårdlidande menar Eriksson (1994) är det lidande som upplevs i relation till själva 

vårdsituationen. Detta sker när patienten inte får tillräckligt med vård samt på ett 

ovärdigt sätt. Att kränka patientens värdighet är den vanligaste formen av 

vårdlidande. Eriksson fortsätter med att beskriva att vårdpersonal ofta har en 

uppfattning om hur idealpatienten borde vara, när en patient inte uppfyller kraven 

kan vårdpersonal medvetet utelämna vård. Detta visar på en bristande kunskap hos 

vårdpersonalen i fråga och en oförmåga att se patientens behov, vilket kan orsaka 

lidande för patienten. I Norberg och Zingmark (2011) beskrivs personer med 

demenssjukdom av vårdpersonal som apatiska, svaga, kalla, mörka och äckliga, 

vilket förstås påverkar vårdpersonalens bemötande. En negativ syn på personer med 

demenssjukdom leder till ett negativt bemötande, vilket innebär ett vårdlidande. 

 

Eriksson (1994) beskriver också livslidande, vilket är det lidande som upplevs i 

relation till det egna unika livet. Det unika livet kan fråntas människan då sjukdom 

uppstår eftersom det som varit självklart i livet fråntas människan. Patienten 
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fungerar inte som tidigare i sitt sociala liv, vilket hotar dennes existens. Norberg och 

Zingmark (2011) skriver att ordet de-mentia betyder utan sinne, utan själ och att 

demenssjukdom har beskrivits som “en begravning utan slut”, “förlust av själv” och 

“död före död”. Begreppet person har förutsatt en förmåga att kunna resonera och 

kommunicera, därför har personer med demenssjukdom blivit betraktade som icke-

personer. Att betrakta personer med demenssjukdom som icke-personer bidrar till 

att de upplever lidande.  

  

Att eliminera det onödiga lidandet bör vara något att sträva efter. Det lidande som 

inte går att eliminera är det lidande som vi bör göra allt för att lindra. För att kunna 

lindra lidande bör en vårdkultur där patienten känner sig välkommen, respekterad 

och vårdad eftersträvas. Att lindra handlar framförallt om att inte kränka patienten, 

inte missbruka makt och ge den vård som behövs (Eriksson, 1994). 

  

3 Problemformulering 

  

Idag finns det mellan 130 000 och 150 000 personer med demenssjukdom i Sverige. 

Socialstyrelsen menar att fram till år 2050 är det sannolikt att denna siffra har 

fördubblats. Majoriteten av personer med demenssjukdom drabbas av BPSD, vilket 

kan orsaka lidande hos personen med demenssjukdom samt kan upplevas som 

påfrestande av närstående och vårdpersonal. Varje människas lidande är unikt och 

istället för att försöka beskriva vad det är för lidande, ska fokus ligga på varför det 

uppkommer. De gånger själva symtomet eller symtomen hamnar i centrum, istället 

för på personen, blir vården inte personcentrerad. Socialstyrelsen betonar att 

omvårdnad på personcentrerad grund ska vara förstahandsval vid BPSD. Eftersom 

det kan vara svårt att bryta igenom och verkligen lära känna personer med 

demenssjukdom, kan det vara av vikt att ha kunskap gällande olika aspekter av 

personcentrerad vård. 
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4 Syfte 

Syftet var att belysa aspekter av personcentrerad vård vid beteendemässiga och 

psykologiska symtom vid demenssjukdom. 

  

Frågeställningar: 

Vilka aspekter av personcentrerad vård kan (om alls) reducera beteendemässiga och 

psykologiska symtom hos personer med demenssjukdom? 

Vilka aspekter av personcentrerad vård, kan (om alls), underlätta vårdandet vid 

beteendemässiga och psykologiska symtom hos personer med demenssjukdom? 

5 Metod 

  

Metoden för studien är en litteraturstudie (Kristensson, 2014). Genom en 

litteraturstudie sammanställs andras forskningsresultat för att kunna besvara en 

speciell fråga, studien utgår ifrån en induktiv ansats där de olika studiernas resultat 

kommer att sammanställas. En specifik avgränsad fråga ställs och utgör grunden i 

sökandet av relevant forskning. (Kristensson, 2014). 

  

5.1 Datainsamling 
  

För sökning och inhämtning av vetenskapligt material till studien använde vi oss av 

databaserna Cinahl och PubMed. Cinahl är en databas som innehåller information 

inom omvårdnadsvetenskap, PubMed innehåller främst medicinsk fakta men även 

omvårdnadsvetenskap (Kristensson, 2014). Då båda databaserna innehåller 

omvårdnadsvetenskap använde vi oss av dessa då det är relevant i förhållande till 

ämnet vi har utforskat. 

  

Litteratursökningen genomfördes med flertalet provsökningar för att finna en 

lämplig söksträng. Dock var detta problematiskt då antalet studier som genererades 

var för många eller få. Vid den första provsökningen användes sökorden (MH 

“Dementia+”), (“Dementia”[Mesh]), dementia, bpsd, behavioural and psychological 
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symptoms in dementia och person-centred care eller person-centered care), dessa 

sökord kombinerades på olika sätt och genererade i alla fallen för många träffar 

(över 40 000). För att smalna av sökningen samt för att mer specifikt täcka in 

symtom av BPSD utökades en andra provsökning med sökorden agitation, anxiety, 

aggression, sleeplessness, wandering, sun-downing och depression. Sökning med 

dessa sökord i olika kombinationer med eller utan trunkering samt med olika 

sökoperander gav färre än 50 träffar. 

  

Ytterligare en provsökning gjordes för att söka på lite mer specifika delar av 

personcentrerad vård, här sökte vi med ämnesorden (MH Dementia+), 

(“Dementia”[Mesh]), person-centered care, skills, environment, individualized care. 

Resultatet av denna sökning genererade (fler än 170 000) träffar vilket vi ansåg vara 

för många i förhållande till tidsplanen för studien. Om sökorden fanns med som 

ämnesord i de olika databaserna vid sökningarna testade vi även att söka med dessa 

som ämnesord, men detta påverkade inte utfallet av antal träffar så pass mycket att 

det gjorde någon relevant skillnad i sökningarna. 

 

Då vi bedömde att BPSD som begrepp möjligen inte var primärt fokus i studier om 

personcentrerad vård vid demenssjukdom genomfördes slutligen en sökning med 

sökorden: (“Dementia”[Mesh]) och person centred care i Pubmed respektive (MH 

Dementia+) och person centered care i Cinahl. Vi använde oss av ämnesord vid 

sökordet dementia för att få med alla diagnoser vid demenssjukdom och sökorden 

kombinerades med Booleska sökoperanden AND. Denna slutgiltiga sökning 

genererade 126 träffar i Cinahl (bilaga 2) och 202 träffar i PubMed (bilaga 1).  

  

5.2 Urval 
 

Inklusionskriterier vi har valt att ha med är att studierna ska ha relevans till syftet 

och med det menar vi kvantitativa studier som belyser personcentrerade 

interventioner i förhållande till BPSD samt kvalitativa studier om hur 

personcentrerad vård kan reducera BPSD samt underlätta vårdandet vid BPSD. Vi 
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valde att inkludera personalens perspektiv och personer med demenssjukdoms 

upplevelser. Andra inklusionskriterier var att studierna vi valde ska vara peer-

reviewed, vara skrivna på engelska eller svenska, studierna skall ha skett på särskilt 

boende samt vara publicerade mellan årtalen 2008-2018. Ytterligare ett 

inklusionskriterium vi valde att ha med är att studierna skall uppnå medel eller hög 

kvalitet vid kvalitetsgranskning, då studier med låg kvalitet kan anses som 

bristfälliga. Eftersom vi har valt att endast inkuldera studier genomförda på 

särskilda boenden kändes valet av att inkludera personalens perspektiv viktigt, då 

det är dessa som arbetar med personerna som drabbats av demenssjukdom. De 

anhörigas perspektiv samt sjukhus exkluderades för att avgränsa arbetets 

omfattning.  

 

Under gallringen av studier lästes samtliga studiers titlar. Titlar som innehöll 

“systematic review” uteslöts då dessa inte skall inkluderas i en litteraturstudie. 

Studiernas abstrakt lästes då titeln fångade vårt intresse. Efter genomläsning av 

abstracts gjordes ett val gällande om artikeln skulle läsas i helhet eller inte i 

förhållande till relevansen mot vårt syfte. När studierna lästes i helhet fick vi 

manuellt leta efter symtom och/eller beteenden vilka stämmer in på BPSD utifrån 

det vi beskrivit i vår bakgrund. Vi inkluderade även de studier som hade en 

personcentrerad vård utifrån det vi har beskrivit i vår bakgrund. 

5.3 Kvalitetsgranskning 
  

De nio studier som vi valde att inkludera i resultatet granskades enligt Fribergs 

(2017) kvalitetsgranskningsmall. Där redovisas 14 frågor gällande kvalitativa 

studiers kvalitet samt tolv frågor kring kvantitativa studiers kvalitet (bilaga 4). 

Mallen består av både öppna och slutna frågor. Vi valde att poängsätta studierna 

genom att både slutna och öppna frågor genererade mellan noll till ett poäng, 

beroende på svar. Eftersom antal frågor skildes mellan kvalitativa och kvantitativa 

satte vi olika gränser för låg, medel respektive hög kvalitet. Kvalitativa studier som 

översteg åtta poäng bedömdes ha medel i kvalitet och över elva poäng bedömdes 

som hög kvalitet. Kvantitativa studier med över sju poäng bedömdes ha medel i 

kvalitet och mer än tio poäng bedömdes som en hög kvalitet. Ingen av våra valda 
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studier bedömdes ha en låg kvalitet. Sex av studierna bedömdes erhålla medel i 

kvalitet och tre bedömdes erhålla hög kvalitet (bilaga 3). 

  

5.4 Analys 

5.4.1 Integrerad analys 

  

Data analyserades med en integrerad analys enligt Kristensson (2014) analysen 

genomfördes i tre steg. I det första steget av analysen läste vi igenom alla studier 

åtskilliga gånger var för sig för att identifiera övergripande likheter eller skillnader. 

Därefter diskuterades studierna gemensamt för att se om vi hade tolkat studierna på 

samma sätt. Denna process kan beskrivas som en form av triangulering. 

I det andra steget sammanställde vi studiernas syften, resultat, metod och land de 

skrevs i. Här skapades även en schematisk översikt av de inkluderade studierna för 

att tydliggöra analysprocessen samt genomförd intervention och dess resultat (bilaga 

3). I det tredje steget lästes återigen studierna var för sig med fokus på att plocka ut 

utsagor som var relevanta till vårt syfte. Därefter gick vi gemensamt igenom alla 

utvalda utsagor som sammanfattades kort för att sedan sammanställas till etiketter. 

Dessa etiketter användes sedan för att identifiera likheter och skillnader i studiernas 

resultat. Efter detta sammanställdes etiketterna under olika subkategorier. Därefter 

kategoriserades de olika subkategorierna under olika kategorier. Dessa kategorier 

ligger till grund för rubriker och underrubriker i resultatet. En schematisk översikt 

med exempel på hur analysen gick till väga skapades (tabell 1). 

Under analysprocessen försökte vi vara så objektiva som möjligt och sätta vår 

förförståelse åt sidan för att försöka utesluta att resultatet blir färgat. De tre 

kategorierna som skapades var: Personcentrerad vård i form av en personcentrerad 

miljö, personcentrerad vård i form av aktiviteter och utvecklande och användning 

av kunskap. 
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Tabell 1: Exempel på integrerad analys. 

Ursprungstext Innehållssammanfattning Etikett Subkategori Kategori 
…supporting residents to 

express their identity. There was 

unanimous agreement that the 

Unit was now both ‘homley’ 

and ‘pleasant’ 

Lättare att hjälpa boenden att 

uttrycka sin identitet när 

miljön är mer hemlik och 

trevlig. 

Trevlig miljö för att 

lättare hjälpa de 

demenssjuka. 
 

Anpassning av den 

fysiska miljön. 
 

Personcentrerad 

vård i form av en 

personcentrerad 

miljö 

Nurses and care staff described 

a more peaceful and homely 

environment in which people 

with dementia felt comfortable 

and safe. 

De demenssjuka kände sig 

mer komfortabla och säkra 

efter implementering av en 

personcentrerad miljö. 

En trevlig miljö som 

leder till att de 

demenssjuka känner sig 

trygga. 

Skapa en lugn 

atmosfär 
Personcentrerad 

vård i form av en 

personcentrerad 

miljö 

An increase in the number and 

variety of activities was cited as 

one of the most successful 

aspects of PCC and/or PCE 

interventions. 

En ökad grad av antal och 

variation av aktiviteter var 

beskrivna som en av de 

bättre aspekterna av att 

införa en personcentrerad 

vård och miljö. 

 

 

Ökad variation av 

aktiviteter är bra. 

Användandet av 

aktiviteter 

 

Personcentrerad 

vård i form av 

aktiviteter 

The PCC approach comprised 

giving her a baby doll, which 

staff treated as a real child, and 

engaged her in conversation 

about the baby… She is settled, 

smiles a lot, loves talking about 

her baby and caring for it. She is 

no longer upset and appears 

happy. 

När BPSD förekom hos en 

individ på boendet fick hon 

en docka som hon 

engagerades i. Efter detta 

verkar hon vara glad och 

mår bättre. 

Engagemang i 

individanpassade 

aktiviteter ger positiv 

respons. 

Meningsfulla 

aktiviteter 
 

Personcentrerad 

vård i form av 

aktiviteter.  

 

PCC and PCE occurred through 

management communication, 

support, encouragement, and 

education. In addition, they 

cited the importance of “getting 

positive responses from 

residents and their families”. 

Genom utbildning I 

personcentrerad vård och 

uppmuntran av ledning, samt 

genom att få positiv respons 

av de demenssjuka samt dess 

familj var av stor vikt. 
 

Utbildning i 

personcentrerad vård och 

därefter positiv respons 

är av stor vikt. 
 

Kunskap i 

personcentrerad vård. 
Utvecklande och 

användning av 

kunskap. 

…staff gained knowledge about 

the person’s history and 

background. This additional 

information helped staff to 

better understand why some 

people with dementia reacted in 

certain ways to circumstances 

and events. 

När personal fick kunskap 

om de demenssjukas historia 

och bakgrund var det lättare 

förstå vad som kunde utlösa 

BPSD. 

Användandet av 

livsberättelser ger ökad 

kunskap. 
 

Användandet av 

livsberättelser. 
 

Utvecklande och 

användning av 

kunskap. 
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6 Forskningsetiska aspekter 

  

Gällande etiken i uppsatsen har samtliga studier som ingår i resultatet har fått etiska 

godkännanden av en etisk kommité. Vi har i vår kvalitetsgranskning av studierna 

noggrant granskat vilka etiska överväganden som gjorts och vilka etiska 

resonemang som förts. Kristensson (2014) skriver att all forskning ska präglas av ett 

etiskt förhållningssätt. När en litteraturstudie skrivs är det viktigt att kritiskt granska 

etiken i den litteratur som framställs i resultatet. Vi har haft 

Helsingforsdeklarationen (World Medical Association (WMA) 2018) i åtanke då det 

är ett viktigt dokument som skall läsas av alla som ägnar sig åt forskning inom 

medicin, vård och hälsa. En av helsingforsdeklarationens mest grundläggande 

princip är att välmåendet hos individerna som undersöks skall gå före samhällets 

och forskningens intresse (World Medical Association (WMA) 2018). Vi har 

eftersträvat att åsidosätta egna värderingar och reflektioner vid urvalsprocessen. Vi 

har också haft en önskan om att inte styra resultatet åt något håll och har strävat 

efter att presentera all data som svarade till syftet med uppsatsen. Resultatet i denna 

litteraturstudie har således återgetts så objektivt och tydligt som möjligt. 

7 Resultat 

 

Analysen resulterade i tre kategorier. (1) -Personcentrerad vård i form av en 

personcentrerad miljö, (2) –Personcentrerad vård i form av aktivering, (3) –

Utveckling och användning av kunskap. 

 

7.1 Personcentrerad vård i form av en personcentrerad miljö 
  

Utformning av personcentrerad miljö på särskilda boenden ger upphov till ett ökat 

välmående samt en minskning av BPSD hos personer med demenssjukdom 

(Chenoweth et al., 2015; Roberts, Morley, Walters, Malta & Doyle, 2014; Qazi, 

Spector & Ornell, 2010; Duxbury, Pulsford, Hadi & Sykes, 2013). Analys av data 
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resulterade i två subkategorier, anpassning av den fysiska miljön och skapa en lugn 

atmosfär. 

  

7.1.1 Anpassning av den fysiska miljön 

  

Att göra utomhusområden mer lättillgängliga och säkrare visar sig vara bra. 

Personer med demenssjukdom får ett ökat självbestämmande genom att kunna välja 

om de vill gå ut och när, vilket visade ha en positiv effekt där en minskad uppkomst 

av agitation förekom (Chenoweth et al., 2015). Anpassning av utomhusområdet, 

exempelvis genom att installera en pergola för solskydd, en gammal bil, 

blomrabatter, murväxter, en liten kycklingfarm, en grill samt installation av 

områden gjordes. Där personer med demenssjukdom kan sitta för sig själva (om de 

så önskar) för att uppnå en så hemtrevlig utemiljö som möjligt. Dessa förändringar 

av den anpassade utomhusmiljön ledde till en minskad uppkomst av agitation och 

aggressivitet samt att det blev lättare för personer med demenssjukdom att själva ta 

initiativ och bestämma vad de ville göra, det ledde också till att de aktiverade sig 

oftare i form av bland annat promenader, rensa rabatter och mata kycklingarna 

(Roberts et al, 2014). 

  

Att göra gemensamma utrymmen mer hemtrevliga med hjälp av inredning och 

färger, samt att göra dessa mer lättillgängliga resulterade i att personerna med 

demenssjukdom kände sig mer till ro vid gruppaktiviteter. De aktiverade sig också 

oftare fysiskt genom att vandra omkring i lokalerna arm i arm med en annan 

medboende för att utforska miljön (Chenoweth et al., 2015). Personalen beskrev 

personerna med demenssjukdom som mer självgående och välmående, personalen 

tyckte även själva att det var lättare att bemöta deras behov efter implementering av 

den personcentrerade miljön. De beskrev även att det gav mer frihet och var lättare 

att använda sig av en personcentrerad vård när miljön är mer fridfull och hemlik, då 

de själva kände sig mer bekväma och mindre stressade i sitt arbete. Detta resulterade 

i sin tur i att de kunde hjälpa personer med demenssjukdom på ett bättre sätt 

(Chenoweth et al., 2015). Att personer med demenssjukdom mer ofta frågade om de 

fick vara med och utföra hushållssysslor så som städning, vikning av kläder och 
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duka borden inför måltid efter att ha anpassat miljön på ett särskilt boende till en 

mer hemtrevlig och lugn miljö. Miljön anpassades genom att till exempel göra om 

en stor skänk till en “affär” och personalrummet blev ett avslappningsrum för 

personerna med demenssjukdom. En stor TV togs bort från dagrummet och 

specifika utrymmen tillägnades åt antingen musik, hobbys, tyst reflektion, läsning, 

fysisk aktivitet, spel, bokuppläsning men även husliga uppgifter som att stryka 

textilier (Roberts et al., 2014). Personalen upplevde att de lättare kunde identifiera 

personer med demenssjukdoms identitet och hjälpa de via ett mer personcentrerad 

förhållningssätt på grund av förändringarna i miljön. Dessa interventioner visade 

även en tydlig nedgång av aggressiva, fysiskt icke-aggressiva och agiterade 

beteenden hos personer med demenssjukdom (Roberts et al., 2014). 

  

7.1.2 Skapa en lugn atmosfär 

  

Med hjälp av kunskap om personen samt deras livsberättelser, kunde personal förstå 

varför agitation kunde förekomma på grund av vissa utlösande faktorer i miljön. 

Genom att anpassa miljön åt en mer personcentrerad inriktning och eliminera 

utlösande faktorer i omgivningen uppstod en lugnare atmosfär. Det visade sig 

förekomma fler gemensamma aktiviteter efter förändringarna av miljön. Det gav 

också upphov till ett ökat välmående samt minskning av agiterande besvär då vissa 

av personerna med demenssjukdom kunde gå ut i lugn och ro utan att bli störda om 

de ville vara för sig själva ett tag (Chenoweth et al., 2015). Personalen upplevde att 

de lättare kunde identifiera personerna med demenssjukdoms identitet och hjälpa de 

via en mer personcentrerad approach, vilket även visade en minskning av 

aggressiva, fysiskt icke-aggressiva och agiterade beteenden hos personerna med 

demenssjukdom (Roberts et al., 2014). En högljudd miljö, social isolering och för 

mycket människor i samma rum på ett boende orsakar oro hos personerna med 

demenssjukdom. När dessa faktorer eliminerades minskade förekomsten av oro på 

boendet (Qazi et al., 2010). Ett “tyst rum” visade ha en positiv effekt i form av 

minskning av aggressivt beteende då personerna med demenssjukdom kunde gå dit 

och sätta sig om de ville vara för sig själva eller sitta med någon och prata i en lugn 

och tyst miljö (Duxbury et al., 2013). 
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7.2 Personcentrerad vård i form av aktivering 
  

Sjukvårdspersonal har beskrivit en minskning av BPSD genom att använda sig av 

personcentrerad aktivering (Chenoweth et al., 2015; Roberts et al., 2014; Ervin, 

Finlayson & Cross, 2012; Qazi et al., 2010). Analys av data resulterade i två 

subkategorier, meningsfulla aktiviteter samt personalen och användandet av 

aktiviteter. 

  

7.2.1 Meningsfulla aktiviteter 

  

Ett exempel på en meningsfull aktivitet beskrivs då en person med demenssjukdom 

hade ett icke-aggressivt fysisk beteende och verbal aggression. Personen med 

demenssjukdom var rastlös, högljudd och letade konstant efter sitt barn. Efter den 

personcentrerade implementeringen på boendet ordnade personalen en docka till 

personen med demenssjukdom med BPSD. Personalen behandlade dockan som ett 

barn och engagerade personen med demenssjukdom i konversationer om barnet. 

Resultatet blev att personen med demenssjukdom tog hand om dockan som sitt eget 

barn och personal berättade att personen med demenssjukdom därefter kände sig 

mer hemmastadd, log mer, älskade att prata om sitt barn och ta hand om det samt att 

hon inte var lika upprörd längre (Chenoweth et al., 2015). Aktiviteter som 

upplevdes som meningsfulla och roliga menade både personer med demenssjukdom 

och personal hade inverkan på ångest vid demenssjukdom. På så sätt att det tog bort 

de ångestfyllda tankar, eftersom fokus var på aktiviteten istället. Engagerande 

aktiviteter som att spela piano, lyssna på musik, gå ut på en promenad eller att åka 

bil kunde underlätta ångest (Qazi et al., 2010). 

  

Personer med demenssjukdoms livsberättelser samlades in och personal fick utefter 

dessa komma på aktiviteter som var passande och meningsfulla beroende på 

individen. Aktiviteter kunde vara väldigt husliga som att mata djur, stryka, duka, 

sopa golvet och vika kläder. Det kunde också vara fritidsaktiviteter som att läsa 

tidningen och spela kort. Det uppstod en märkbar minskning överlag av fysiskt icke-

aggressivt beteende, aggressivt och agiterat beteendes (Roberts et al., 2014). 
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På ett boende tog en person med demenssjukdom motstånd gentemot att ta emot 

vård och vägrade att prata med personalen. För att bemöta detta köptes ett 

hantverksbord in där personen med demenssjukdom i fråga kunde skriva artiklar till 

personalen dagligen. Personen med demenssjukdom fick också daglig fysisk träning 

samt fick möjligheten att välja vilken tid hon ville gå upp varje dag, välja vilken mat 

hon ville ha och tiden då den skulle bli serverad. Resultatet blev att personalen 

upplevde personen med demenssjukdom som mer avslappnad och nöjd (Chenoweth 

et al., 2015). 

  

7.2.2 Personalen och användandet av aktiviteter 

  

Drygt hälften av personalen använde dagligen mer kognitivt orienterade aktiviteter 

som: gruppaktiviteter, spel och pussel, kalendrar och klockor. Även drygt hälften av 

personalen använde mer stimulerande aktiviteter i form av fysisk aktivitet, musik, 

matlagning och hobbys i sin vård av BPSD. Det visade sig också att drygt hälften av 

de gånger som de gjorde det visade det sig vara effektivt eller väldigt effektivt vid 

BPSD. Den största begränsningen personal ansåg vara med att använda sig av dessa 

aktiviteter var att de inte kände att de hade tiden till att utföra dem (Ervin et al., 

2012). 

  

Personal som fått utbildning och implementerat personcentrerad vård upplevde 

generellt att personer med demenssjukdom, mer frekvent än innan, frågade om de 

kunde hjälpa dem med husliga arbetsuppgifter. Personerna med demenssjukdom 

upplevdes också mer bekymrade om någon annan var ensam och ledsen, 

komplimenterade personalens utseende och njöt mer av maten och fikat (Chenoweth 

et al., 2015) Efter att ha genomgått en intervention upplevde personalen sig ha mer 

tid till att jobba personcentrerat i form av aktiviteter (Roberts et al., 2014). 
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7.3 Utveckling och användning av kunskap 
  

Graden av personalens kunskap gällande personer med demenssjukdoms 

livsberättelser samt om de genomgått utbildning inom BPSD och personcentrerad 

vård har betydelse på så sätt att det reducerar BPSD och vårdandet vid BPSD 

(Chenoweth et al., 2015; Roberts et al., 2014; Chenoweth et al., 2009; Qazi et al., 

2010; Rokstad, Rosvik, Kirkevold, Selbaek, Saltyte Benth & Engedal, 2013; 

McKeown, Clarke, Ingleton, Ryan & Repper, 2010; Ervin et al., 2012; Duxbury et 

al., 2013). Analys av data resulterade i två subkategorier, användandet av 

livsberättelser och utbildning och stöd i personcentrerad vård. 

  

7.3.1 Användandet av livsberättelser 

  

Genom att personalen samlade på sig kunskap om personerna med demenssjukdoms 

bakgrund och historia, hade de också lättare att förstå varför personen i fråga 

reagerade som han eller hon gjorde under vissa omständigheter. Detta snarare än att 

“bara” tro att det berodde på demenssjukdomen i sig (Chenoweth et al., 2015; 

Roberts et al., 2014). Efter att personalen blev uppmuntrade till att lära sig om 

personerna med demenssjukdoms historia och bakgrund, blev det lättare att förstå 

varför agitation kunde uppstå på grund av olika saker i miljön eller vid vissa 

vårdmoment. Information och kunskap från personernas livsberättelser bidrog till att 

personalen kunde ge personer med demenssjukdom mer frihet och valmöjligheter 

och utifrån detta anpassa vården i personens egna takt. När vården skedde i en 

anpassad takt samt att personerna med demenssjukdom själva fick bestämma, var 

det mer sannolikt att personerna med demenssjukdom upplevde mindre stress och 

rädsla för vårdpersonalen (Chenoweth et al., 2015). 

  

Personer med demenssjukdom upplevde att livsberättelser som verktyg var effektivt 

vid ångest. Att skriva dagbok, skriva anteckningar och att ha påminnelser runt om i 

boendet kändes betryggande för de flesta (Qazi et al., 2010). Att använda sig av av 

livsberättelser hjälpte personal att se personen bakom demenssjukdomen. Ett tydligt 

exempel var en person med demenssjukdom som hade ångest och som repeterade 
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sig ofta, personalen beskrev att de upplevde att personen i fråga hade dålig 

självkänsla. När personalen började prata om personens framgångar tidigare i livet, 

upplevde de en känsla av stolthet hos personen med demenssjukdom och att 

symtomen minskade (McKeown et al., 2010). Att prata om gamla tider, diskutera 

personliga fotoalbum eller att genomföra aktiviteter med bekanta visade sig vara 

den mest effektiva personcentrerade strategin vid BPSD. Bara lite drygt hälften av 

personalen använde sig av dessa strategier på grund av att de upplevde att tiden inte 

fanns till (Ervin et al., 2012). 

  

7.3.2 Utbildning och stöd i personcentrerad vård 

  

Utbildning om personcentrerad vård som vårdpersonal tog del av visade sig ha 

betydelse för vårdandet vid BPSD (Chenoweth et al., 2009; Rokstad et al., 2013; 

Chenoweth et al., 2015). Utbildning inom personcentrerad vård kunde innehålla 

bland annat att förstå att beteenden är en form av kommunikation, att förstå att 

känslor är desamma trots demenssjukdom, att uppmärksamma känslor vid 

kommunikation. Utbildningen kunde också handla om att fokusera på de unika sätt 

som personer med demenssjukdom uttrycker känslor och behov för att försöka 

ändra den vård de får. Hur personalens handlingar påverkade beteenden hos 

personer med demenssjukdom kunde också ingå i utbildningen. Där personal inte 

fått utbildning i personcentrerad vård ökade agitation hos personer med 

demenssjukdom. Där personalen hade fått utbildning i personcentrerad vård 

påvisades en tydlig minskning av agitation (Chenoweth et al., 2009; Rokstad et al., 

2013). När vårdpersonal blev uppmuntrade av ledningen att implementera 

personcentrerad vård, blev de också mer villiga att lära sig. Detta bidrog till att 

personal kände sig mer kapabla, energiska och stöttande. Vilket i sin tur ledde till 

stora förbättringar i vården för personer med demenssjukdom och BPSD 

(Chenoweth et al., 2015) . 

  

Sjögren, Lindkvist, Sandman, Zingmark, Edvardsson (2012) undersökte inverkan av 

personcentrerad vård vid bland annat depressiva symtom och aggressiva beteenden 

hos personer med demenssjukdom vid särskilda boenden. Där visade det sig inte 
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finnas någon inverkan vid just depressiva symtom och aggressiva beteenden, även 

fast det fanns en betydlig inverkan på att kunna utföra aktiviteter i det dagliga livet 

och livskvalitet. 

  

Personal upplevde att identifiera och eliminera utlösande faktorer till BPSD ska vara 

det första steget till att hantera det (Qazi et al., 2010; Chenoweth et al., 2015; 

Duxbury et al., 2013). Utlösande faktorer till BPSD kunde bero på olika 

psykologiska och fysiologiska faktorer som var specifika till individen. Aggression 

kunde ses som dåligt kommunicerade behov vilket ledde till frustration, att vara 

diagnoserad med demenssjukdom kunde också leda till frustration och aggression. 

Att bemöta personer med demenssjukdom på fel sätt kunde också utlösa aggressivt 

beteende (Duxbury et al., 2013). 

  

8 Diskussion 

  

8.1 Metoddiskussion 
  

Uppsatsen är en litteraturstudie där en specifik undersökningsfråga har ställts, för att 

sedan kritiskt granska och värdera den sammanställda litteraturen som inkluderats i 

studien utifrån inklusions- och exklusionskriterier (Kristensson, 2014). Valet av 

litteraturstudie som metod grundar sig i att det är ett bra sätt att sammanställa 

relevant kunskap kring ämnet, som sedan eventuellt kan omsättas i praktiken. Det 

gav oss möjlighet att utforska omfattningen av forskning det fanns i förhållande till 

syftet, som är rekommenderat av Socialstyrelsen (2018). Anledningen till att vi inte 

gjorde en intervju eller enkätstudie är att det skulle bli begränsat till ett litet område 

vilket i sin tur skulle leda till att resultatet eventuellt skulle kunna vara svårt att 

implementera på andra instanser. De studier som uppsatsen grundar sig på utgår från 

olika länder i världen samt har olika designer och metoder. Kristensson (2014) 

menar att tillförlitligheten stärks genom att ha ett varierat urval. Genom att använda 

ett djupt och omfångsrikt datamaterial stärks tillförlitligheten ytterligare.   
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8.1.1 Datainsamlingsdiskussion 

  

Datainsamlingen genomfördes via sökningar i databaserna Cinahl och PubMed då 

dessa berör ämnet omvårdnad, vilket matchar syftet med studien. En potentiell 

svaghet med studien är att vi inte har använt oss av databasen PsycInfo, som också 

kan ses som relevant i förhållande till syftet. Anledningen till detta är att en 

provsökning gjordes, men inga studier som vi inte redan funnit eller som 

motsvarades syftet genererades. Vi har även tagit hjälp av personal på 

Universitetsbiblioteket i Kalmar vilket vi anser vara en säkring av kvaliteten i 

sökningen. Vidare kan en svaghet vara att den sökningen som genererade alltför 

många träffar möjligen kunde gett fler aspekter av hur personcentrerad vård kan 

inverka på BPSD. Att begreppet BPSD inte finns med i sökningen kan ses som en 

brist då det ingår i syftet. 

Vi ställer oss undrande till varför BPSD som sökord inte genererade så många 

träffar tillsammans med sökordet personcentrerad vård. Vi diskuterade om det kan 

vara så att BPSD ännu inte är ett så pass vedertaget begrepp. Sammantaget var det 

enklare att utesluta förkortningen BPSD och istället bedöma i de lästa studierna om 

det fanns en koppling till specifika symtom. Hur som resulterade vår studie i nio 

studier som svarade an mot syftet. 

  

8.1.2 Urvalsdiskussion 

  

 
Valet att inkludera personalens och personer med demenssjukdoms perspektiv 

grundar sig i att de inte fanns tillräckligt med material bara utifrån personer med 

demenssjukdoms perspektiv. Det grundar sig också i att vi ville lära oss mer om hur 

vi i vår framtida yrkesroll kan lära oss arbeta med människor som uppvisar BPSD, 

därav personalperspektivet. Vi reflekterade över om en förklaring till detta kan vara 

att personer med demenssjukdom mer sällan inkluderas i kvalitativa studier på 

grund av eventuella kognitiva funktionshinder. Eftersom vår studie har som 

frågeställning hur personcentrerad vård kan underlätta vårdandet av BPSD, var det 

relevant att inkludera personalperspektiv. Valet av huruvida de studier vi valt att 

använda oss av i resultatet grundar sig i personcentrerad vård eller inte utgår ifrån 



 

23(36) 

 

den beskrivning vi har av personcentrerad vård i vår bakgrund. Att inga studier skall 

vara skrivna före år 2008 grundar sig i att materialet inte skall vara för gammalt och 

därmed generera så ny forskning inom ämnet som möjligt. Språkbegränsningen 

sattes för att minimera risken att missuppfatta eller feltolka olika begrepp i 

studierna. Detta i hopp om att utesluta eventuella feltolkningar av resultatet som 

framgick i studierna, vilket kan anses vara en styrka i uppsatsen.  

 

8.1.3 Kvalitetsgranskning och etikdiskussion 

 

För att säkerställa att utvalda artiklar erhöll en god kvalitet gjordes en 

kvalitetsgranskning utifrån Friberg (2017) kvalitetsgranskningsmall. En styrka med 

kvalitetsgranskningen var att vi använde oss av triangulering för att försöka undvika 

att bedömningen av kvalitén påverkats av våra subjektiva synsätt. Ytterligare en 

styrka är att vi använde oss av granskningsmallar som utgångspunkt för att 

säkerställa artiklarnas kvalitet. En svaghet gällande kvalitetsgranskningen är att vi 

själva fick avgöra hur poängsättningen skulle gå till, då vi är ganska oerfarna inom 

detta. En punkt i kvalitetsgranskningen pekar på etiken i de artiklar som granskas. 

Alla artiklar som granskades var etiskt godkända och kunde därmed inkluderas i vår 

uppsats. 

8.1.4 Analysdiskussion 

  

Att använda triangulering i en uppsats ökar tillförlitligheten och verifierbarheten i 

en uppsats enligt Kristensson (2014). Triangulering innebär att två eller flera 

personer tillsammans tolkar och analyserar ett resultat, för att på så sätt stärka 

resultatet. Via triangulering riskeras inte resultatet att färgas av en persons 

förförståelse (Kristensson, 2014). Vi har även varit så objektiva vi kan vid 

bearbetning av studierna för att inte förvränga dess resultat och därmed framföra det 

så trovärdigt som möjligt i vår uppsats. Kristensson (2014) beskriver att 

tillförlitlighet handlar om att synliggöra analysprocessen. Genom att visa ett 

exempel på hur den integrerade analysen (tabell 1) gick tillväga kan det anses styrka 

tillförlitligheten ytterligare i arbetet. I studier där fler perspektiv än personalens och 
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personerna med demenssjukdom lyftes, sållades dessa bort manuellt och endast 

personal samt personer med demenssjukdoms perspektiv inkluderades i resultatet.  

8.2 Resultatdiskussion 
  

Syftet med studien var att belysa olika aspekter av personcentrerad vård vid 

beteendemässiga och psykologiska symtom hos personer med demenssjukdom. 

Frågeställningar var också att undersöka vilka aspekter av personcentrerad vård som 

kan reducera BPSD samt underlätta vårdandet vid BPSD. Det huvudsakliga 

resultatet visar att flera aspekter av personcentrerad vård kan bidra till en minskning 

av BPSD vid och därmed en reducering av olika former av onödigt lidande. 

Resultatet pekar på tre huvudkategorier med aspekter av personcentrerad vård har 

effekt på BPSD, dessa är utveckling och användandet av kunskap, en 

personcentrerad miljö och personcentrerad vård i form av aktivering, i förhållande 

till BPSD. Dessa kommer att diskuteras i förhållande till Katie Erikssons (1994) 

omvårdnadsteori kring lidande. 

  

I resultatet framgår det att personalens kunskap har betydelse för vårdandet av 

personer med BPSD och förekomsten av BPSD. Gällande personalens kunskap lyfts 

två underkategorier fram där användandet av utbildning inom BPSD och 

personcentrerad vård samt användandet av livsberättelser är i fokus. Att använda sig 

av dessa visar en minskning av förekomsten av BPSD och därmed en minskning av 

det onödiga lidandet. För att underlätta vårdandet vid BPSD är användandet av 

personer med demenssjukdoms livsberättelser samt utbildning om personcentrerad 

vård och BPSD av stor vikt då det genererar kunskap, som i sin tur ökar förståelsen 

för vissa beteenden och situationer som uppstår. Med denna kunskap kan personal 

sedan bemöta och ingripa på bästa möjliga sätt för att bemöta personer med 

demenssjukdoms behov. Detta beskrivs också av Abrahamsen, Grøndahl, Persenius, 

Bååth och Helgesen (2017) som skriver att livsberättelser kan bidra till att personen 

med demenssjukdom betraktas som en person istället för som patienten med 

demens. Detta genom att livsberättelser möjliggör en förståelse hos personalen vem 

personen med demenssjukdom, och dennes anhöriga är. 
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Utbildning kan således ses som en förutsättning att lindra onödigt sjukdomslidande, 

då det är det lidande som upplevs i relation till sjukdom och behandling. Det kan 

även argumenteras för att utbildning lindrar vårdlidande då utbildning underlättar 

själva vårdsituationen och även det lidande som kan uppstå i förhållande till den. 

Vikten av utbildning förespråkas även av Socialstyrelsen (2018) då detta står med i 

de nationella riktlinjerna för vård av personer med demenssjukdom.  

 

För att reducera BPSD är användandet av livsberättelser och utbildning av stor vikt 

och bör även kombineras för att uppnå bästa möjliga personcentrerade vård 

eftersom vårdpersonal måste lära känna individen för att kunna utföra 

personcentrerade handlingar. Detta illustreras specifikt av Chenoweth et al., (2009) 

där personal genomgick utbildning i personcentrerad vård och en central del i 

utbildningen var genomgång av personer med demenssjukdoms livsberättelser. 

Detta resulterade i en reducering av BPSD. Vi diskuterade kring att användandet av 

just livsberättelser kan lindra livslidande, då det är det lidande som upplevs i 

relation till det unika livet. Då livsberättelser fokuserar på just det unika livet, vilket 

också är grunden i den personcentrerade vården. Detta kan också diskuteras utifrån 

Abrahamsen, Grøndahl, Persenius, Bååth och Helgesen (2017) resultat som visade 

att användandet av livsberättelser ökade personalens kunskap kring personen med 

demenssjukdoms liv angående familj, jobb/karriär, intressen, saker personen gillar 

och inte gillar. Detta förbättrade relationen mellan vårdpersonal och personerna med 

demenssjukdom och även vårdpersonalens engagemang. Livsberättelser hjälpte 

således vårdpersonalen att se personen med demenssjukdom som mer än en patient 

och ökade förståelsen för personen som de vårdade. 

 

Resultatet visar att då personalen uppmuntrades till att ta del av personer med 

demenssjukdoms livsberättelser, blev det lättare för dem att förstå varför BPSD 

kunde uppstå på grund av utlösande faktorer i miljön och under vissa vårdmoment. 

När personer med demenssjukdom sedan fick mer frihet och flera valmöjligheter 

minskade förekomsten av BPSD och även personalen kände sig mer uppskattade. 

Detta underlättar BPSD samt vårdandet vid BPSD eftersom när personer med 

demenssjukdom känner sig sedda och delaktiga ökar graden av personcentrerad 
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vård, vilket kan kopplas till en av McCormack (2017) fyra huvudkategorier, att vara 

med sig själv, på grund av att personen med demenssjukdom ses som en person och 

inte en sjukdom. Detta reducerar i sin tur det onödiga vårdlidandet i form av att bli 

sedd och genom eliminering av ouppfyllda behov, samt genom att vårdpersonal inte 

utsätter personen med demenssjukdom med BPSD för utebliven vård.  

 

I resultatet framgår det att en eliminering av utlösande faktorer till BPSD är det 

första steget till att hantera BPSD. Ring (2013) förespråkar att en personcentrerad 

vård syftar till att vården blir mer anpassad till personen, samt att även planera 

vården utifrån personens livsmönster för att förstå förekommande beteenden. För att 

sträva efter vad som är bäst för personen med demenssjukdom utifrån dennes 

perspektiv. Vilket i sin tur visar en koppling till hur ett personcentrerat arbetssätt 

kan ses som ett bra sätt att minska vårdlidandet, men även för att minska 

livslidande. Detta på grund av att när personer med demenssjukdom ses som icke-

personer resulterat det i beteenden som är svåra att förstå. Personcentrerad vård 

motverkar således detta. 

  

Vårt resultat visar att det finns kopplingar gällande utlösande faktorer till BPSD i 

förhållande till vårdmiljön. När utlösande faktorer så som en högljudd miljö, mycket 

människor på samma ställe och social isolering eliminerades minskade förekomsten 

av BPSD. Detta kopplar vi till en av McCormacks et al. (2017) huvudkategorier för 

personcentrerad vård som är att befinna sig i ett socialt sammanhang, vilket tyder på 

att miljön görs mer personcentrerad som i sin tur minskar förekomsten av BPSD. Vi 

anser även att den fysiska miljön såväl som atmosfären på de särskilda boendena har 

stor betydelse för hur en personcentrerad vård ska kunna utföras. 

  

Resultaten av en lugn miljö, eller att införa ett “tyst rum” visade minskningar i 

förekomsten av BPSD vilket vi tycker verkar logiskt då miljömässiga faktorer har 

beskrivits kunna ge upphov till BPSD hos personer med demenssjukdom. Vi 

kopplar även detta till McCormack et al, (2017) då han skriver om hur man upplever 

miljön och om det känns bra att befinna sig i miljön mår man som individ bättre. 

När inomhusmiljön och utomhusområden gjordes mer hemtrevliga. Samt att 
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utomhusområden blev mer lättillgängliga för personerna med demenssjukdom på 

boendena. Detta resulterade i att förekomsten av BPSD minskade. Diskussion kring 

huruvida renovering av utomhusområden anses som personcentrerade eller inte 

förekom, då utomhusområdena inte renoverades för att en specifik individ skulle 

trivas, utan för att alla som bodde där skulle trivas i gemenskap. Dock skulle 

renoveringarna kunna hjälpa personer med demenssjukdom att känna igen och 

utföra handlingar som de tidigare gjort eller minns från förr. Vidare i förhållande till 

resultatet som studierna visade diskuterades att effekten av renoveringarna 

resulterade i att det blev en mer personcentrerad miljö då personerna med 

demenssjukdom själva tog initiativ och aktiverade sig mer ofta i sysslor som de 

själva ville utföra och mådde bättre av att göra. Detta kopplar vi till Norberg och 

Zingmark (2011) som skriver att personer med demenssjukdom som tappar 

förmågan att utföra handlingar de tidigare är vana vid att utföra upplever ett 

livslidande. För att då bryta detta framkom det att renovering av utomhusområdena 

inte bara underlättade det personcentrerade vårdandet, utan också i sin tur minskade 

det onödiga livslidandet hos personerna med demenssjukdom. Eftersom livslidandet 

minskar då personer med demenssjukdom själva har möjlighet att ta initiativ och 

aktivera sig i sysslor de själva tycker om (Eriksson, 1994). 

  

Resultatet av att göra inomhusmiljön mer hemlik visade på en aktivering hos 

personerna med demenssjukdom, på så sätt att de var mer delaktiga i hushållssysslor 

samt att de kände sig mer till ro. De kom också att socialisera sig mer med 

medboenden. Resultatet visade även att personalen kände sig tryggare i sitt arbete 

och mindre stressade, vilket i sin tur ledde till att de lättare kunde hjälpa personerna 

med demenssjukdom via ett personcentrerat tillvägagångssätt. Detta kan kopplas till 

Calkins (2018) som skriver att mer hemlika miljöer påverkar personalen positivt, 

vilket i sin tur sekundärt leder till positiva utfall gällande underlättandet av vården 

av demenssjuka. I och med att personalen lättare kunde arbeta personcentrerat 

reducerades förekomsten av BPSD. Detta kopplar vi till Ring (2013) då man 

anpassar omvårdnaden utifrån personen med demenssjukdoms behov för att förhålla 

sig så personcentrerat som möjligt. Då inomhusmiljöerna och utomhusområdena 

renoverades på boenden frågade vi oss ifall det ena var mer effektivt än det andra i 

förhållande till reduktion av BPSD. Då BPSD kan bero på ouppfyllda behov, där ett 
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behov för personer med demenssjukdom eventuellt kan vara att ha friheten att vistas 

utomhus när dem vill eller att få socialisera sig mer inomhus vilket var möjligt efter 

dessa renoveringar. En slutsats som kan dras i samband med McCormack (2017) är 

att båda formerna av förändringar i miljön väger lika tungt då det är samspelet 

mellan den subjektiva och objektiva miljön som anses vara behövligt för att vården 

skall kunna vara så personcentrerad som möjligt. I förhållande till att underlätta 

vårdandet vid BPSD ansågs resultaten gällande hur personalen påverkades av miljön 

vara intressanta. Då vårt resultat visar på kopplingar mellan miljön och en minskad 

belastning för personalen som i sin tur gav dem mer tid till att lära känna personer 

med demenssjukdom på individnivå och via den förändrade miljön kunna identifiera 

vad personer med demenssjukdom faktiskt själva gillar att utföra för sysslor. 

  

Att göra vården mer personcentrerad i form av att aktivera personer med 

demenssjukdom på en individanpassad nivå visades vara positivt gällande 

förekomsten av BPSD, när en orolig demenssjuk kvinna fick en docka att ta hand 

om minskade hennes oro märkbart. Gällande detta väcktes en tanke om hurvida det 

är etiskt korrekt att låta en person med demenssjukdom tro att dockan är dennes 

barn. Mitchell och Templeton (2014) lyfter även detta och skriver att då dock-terapi 

gör mer nytta än skada är det etiskt korrekt att använda sig av dockor och engagera 

personerna med demenssjukdom i dessa. 

 

När en person med demenssjukdom, som var väldigt resistent mot den schemalagda 

vården, fick skriva om hur hon själv ville ha det och detta genomfördes upplevdes 

hon mycket lugnare och mer till ro. Detta kopplar vi till Kitwood (1997) då vi anser 

att dessa individanpassade åtgärder hjälper personer med demenssjukdom att 

kommunicera sin personlighet, sina känslor samt lättare uttrycka deras önskemål. 

För att reducera BPSD är en viktig del att personer med demenssjukdom får aktivera 

sig i saker som ger upphov till välmående, samt att det är viktigt att ta tillvara på 

personerna med demenssjukdoms autonomi och inkludera dem i deras vård för att 

uppnå så goda resultat som möjligt (BPSD-registret, u.å.). Vidare kan det diskuteras 

att genom en aktivering på en individanpassad nivå minskar livslidandet, då 

personer med BPSD på ett sätt får tillbaka sin existens som blir hotad på grund av 
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sjukdomen. Detta styrks även av Roberts et al., (2014) där vårdpersonal via 

livsberättelser införde aktiviteter som var individanpassade beroende på vad 

personer med demenssjukdom faktiskt tycker om att göra vilket i sin tur visade en 

reducering i BPSD och onödigt vård- och livslidande. I en studie av Ervin et al., 

(2012) använde vårdpersonal sig mycket av gruppaktiviteter i vården av BPSD. 

Diskussion gällande hur detta kan anses som personcentrerat eller inte förekom. En 

slutsats som kan dras är att så länge personer med demenssjukdom själva får 

bestämma om dom vill vara delaktiga i gruppaktiviteterna eller inte blir det 

personcentrerat. Det bör således också vara aktiviteter personerna med 

demenssjukdom tycker om att göra. Detta förespråkas av McCormack (2017) då en 

av huvudkategorierna han tar upp är, att befinna sig i ett socialt sammanhang. 

Vidare är det viktigt att personer med demenssjukdom har valmöjligheter även vid 

de tillfällen då de inte vill vara med på vissa aktiviteter, då vi anser att 

valmöjligheter ligger till stor vikt för att kunna utföra en personcentrerad vård. 

Aktiviteter som upplevs meningsfulla och roliga ansåg både personerna med 

demenssjukdom och personalen hade inverkan på BPSD på så sätt att fokus låg i 

aktiviteterna under tiden de genomfördes. För att underlätta vårdandet av BPSD 

ligger detta till stor vikt då individer mår bra när de utför något de själva tycker om 

att göra. 

  

Ett oväntat resultat i vår studie var att det framkom att personcentrerad vård inte 

hade någon betydelse vid BPSD. Men hade positiv effekt på att kunna utföra dagliga 

aktiviteter och på personerna med demenssjukdoms livskvalitet (Sjögren et al, 

2012). Detta ansåg vi vara oväntat och diskuterade runt varför resultatet såg ut som 

det gjorde. Då denna studie var den enda i resultatet som är gjord i Sverige 

diskuterade vi kring ifall det är så att Sverige använder sig av en personcentrerad 

vård i högre grad än i andra länder, eftersom att det står i Socialstyrelsens riktlinjer, 

och därmed inte kunnat påvisa märkbar skillnad på BPSD. Då de mätte 

livskvaliteten genom att observera beteenden och känslor kan det argumenteras för 

att personcentrerad vård ändå har en inverkan på BPSD då beteenden och känslor 

räknas in i begreppet BPSD. 
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9 Konklusion 

  

I sin stora helhet visar resultatet att en personcentrerad vård har betydelse gällande 

reduktion av BPSD och underlättar vårdandet vid BPSD. Efter reflektion över 

resultatets helhet framgår det att de tre olika huvudkategorierna väger in till stor del 

i varandra. Då utbildning i hur personal skall bemöta BPSD och förstå varför det 

uppstår, ligger det till stor vikt i att lära känna individen. Genom att anpassa miljön 

är det lättare för personal att utföra en personcentrerad vård. Miljön bidrar till att 

personer med demenssjukdom vill och oftare aktiverar sig i sysslor. Vilket minskar 

förekomsten av BPSD, då aktiviteter visat sig vara effektivt för just detta. I och med 

detta har vi dragit slutsatsen att en personcentrerad vård i förhållande till BPSD bör 

implementeras i form av förändringar i miljön och utbildning till personal i första 

hand, då resultatet visar på att dessa ligger till stor vikt för att kunna utföra en 

personcentrerad vård och därmed reducera BPSD och dess förekomst. Samt att 

eftersom resultatet visade på att när vårdpersonal blev uppmuntrade av ledningen att 

implementera personcentrerad vård, blev de också mer villiga att lära sig. Detta 

bidrog till att personal kände sig mer kapabla, energiska och stöttande. Med detta 

anser vi att det är av stor vikt att ledningen ska vara engagerade och stöttande vid 

införandet av en personcentrerad vård på ett särskilt boende för att underlätta 

vårdandet av BPSD. 

  

10 Kliniska implikationer och förslag till utveckling 

av ämnet 

  

Resultatet är användbart i den kliniska vårdande professionen då olika aspekter av 

personcentrerad vård har visat på reducering av BPSD samt att resultatet visar att 

jobba förebyggande kring det är av stor vikt. Resultatet hjälper också i arbetet med 

BPSD på så sätt att det ger en inblick i vilka åtgärder som har mer eller mindre 

positiv inverkan. Resultatet visade också på att uppmuntran till att jobba 

personcentrerat från ledning har en positiv effekt på personalen och därmed också 

på personerna med demenssjukdom som de jobbar med. Kunskapen i detta arbete 
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kan användas som ett kunskapsunderlag av vårdpersonal i mötet med personer med 

demenssjukdom som uppvisar BPSD. Studien kan utnyttjas av alla vårdnivåer som 

jobbar med personer med demenssjukdom. 

  

Då omfattningen av denna studie är begränsad anser vi att det krävs mer forskning 

inom ämnet. Då vi fann litteraturen sparsam när det kom till att belysa 

personcentrerad omvårdnad vid just BPSD, då BPSD möjligtvis inte ännu är ett 

vedertaget begrepp, är vidare studier önskvärda inom just detta. 
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utvecklingen av en 

sammansatt 

vårdmodell och dess 

inverkan på 

demenssjuka. 

En personcentrerad 

intervention gjordes 

med hjälp av ABLE-

modellen. Förändringar 

handlade om förmågor 

hos de demenssjuka, 

livsbakgrunden hos de 

boende, ledarskap och 

utbildning hos personal 

samt den fysiska miljön. 

Även Monstessori-

baserade aktiviteter 

implementerades-  

Fotografier användes 

för att jämföra den 

fysiska miljön före 

och efter 

implementering. 

Kvantitativ data om 

BPSD mättes med 

CMAI- och 

TURNIP-skalorna, 

poängen analyserades 

sedan i jämförelse 

med före och efter 

implementering. 

Intervjuer med 

personal användes i 

studiens resultat.   

Beteendemässiga 

förändringar hos de 

demenssjuka syntes 

efter införandet av 

modellen. Personal 

fick också ökad 

kunskap om de 

demenssjukas behov 

efter införandet av 

modellen.  
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Sjögren, K. 

Lindkvist, M. 

Sandman, P-P. 

Zingmark, K. 

Edvardsson, D. 

(2013). Sverige. 

Journal of Advanced 

Nursing: Person-

centredness and its 

association with 

resident well-being 

in dementia care 

units. 

Syftet med studien var 

att utforska relationen 

mellan 

personcentrerad vård 

och möjligheten att 

utföra aktiviteter i det 

dagliga livet, 

livskvalitet, 

smärtupplevelse, 

depressiva symtom 

och agiterade 

beteenden bland 

demenssjuka på 

särskilt boende. 

Ingen intervention 

genomfördes.  

Enkäter till personal 

och boende skickades 

ut till 87 

demensboenden i 

Sverige. Skalor 

användes sedan för 

att mäta grad av 

personcentrering (P-

CAT), ADL 

(MDDAS), 

livskvalitet 

(QUALID), smärta 

(PAINAD), 

depressiva symtom 

(CSDD) samt 

agiterade beteenden 

(CMAI) hos de 

demenssjuka.  

På de boendena med 

högre 

personcentrering 

hade de 

demenssjuka högre 

grad av livskvalitet 

och ADL. Ingen 

skillnad fanns när 

det kom till smärta, 

depressiva symtom 

eller agiterade 

beteenden.  

Medel 
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McKeown, J. 

Clarke, A. 

Ingleton, C. 

Ryan, T. 

Repper, J. 

(2010). 

Storbritannien. 

International journal 

of older people 

nursing: The use of 

life story work with 

people with dementia 

to enhance person-

centred care.   

Studien undersöker 

hur livsberättelser: är 

förstådda and 

utvecklade i 

praktiken, upplevda 

av personal, anhöriga 

och boende samt vilka 

effekter det har på 

vården.  

Författaren 

implementerade 

livsberättelser som 

verktyg. Fyra 

demenssjuka med 

tydliga BPSD valdes ut 

samt personal och 

anhöriga nära till dem. 

Flera fallstudier 

gjordes. Semi-

strukturerade 

intervjuer, 

observationer och 

konversationer 

användes för att 

samla in data från 

anhöriga, personal 

och demenssjuka.   

Livsberättelser gör 

att personal kan se 

personen bakom 

patienten, få 

personen med 

demenssjukdoms 

röst hörd samt att 

personer med 

demenssjukdom kan 

komma att känna 

stolthet över dem 

själva och deras liv. 
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Bilaga 4: Kvalitetsgranskningsmall 

Kvalitativ kvalitetgranskningsmall 

Tydligt formulerat problem? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? (0-1p) 

Teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? (0-1p) 

Omvårdnadsvetenskaplig teori beskriven? Hur är denna beskriven? (0-1p) 

Klart formulerat syfte? Relevant? (0-1p) 

Hur är metoden beskriven? (0-1p) 

Hur är undersökningspersonerna beskrivna? (0-1p) 

Hur har data analyserats? (0-1p) 

Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? (0-1p) 

Vad visar resultatet? Relevant i förhållande till syftet? (0-1p) 

Hur har författarna tolkat studiens resultat? (0-1p) 

Vilka argument förs fram? (0-1p) 

Förs det några etiska resonemang? (0-1p) 

Finns det metoddiskussion? (0-1p) 

Sker en återkoppling på teoretiska antaganden? T.ex vårdvetenskapliga antaganden? (0-1p) 

(Låg: 0-7,5p       Medel: 8-11p      Hög: 12-14p) 
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Kvantitativ kvalitetsgranskningsmall 

Tydligt formulerat problem? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? (0-1p) 

Teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? (0-1p) 

Omvårdnadsvetenskaplig teori beskriven? Hur är denna beskriven? (0-1p) 

Klart formulerat syfte? Relevant? (0-1p) 

Hur är metoden beskriven? (0-1p) 

Hur har urvalet gjorts? (t.ex. antal personer, inklusions och exlusionskriterier, ålder)? (0-1p) 

Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder har använts? Var dessa adekvata? (0-1p) 

Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? Hur? (0-1p) 

Vad visar resultatet? Relevant i förhållande till syftet?  (0-1p) 

Förs det några etiska resonemang? (0-1p) 

Finns det metoddiskussion? (0-1p) 

Sker en återkoppling på teoretiska antaganden? T.ex vårdvetenskapliga antaganden? (0-1p) 

(Låg: 0-6,5p         Medel: 7-9p         Hög: 10-12p) 

 

 


