
 
 

 

Humanvetenskapliga Institutionen 

Högskolan i Kalmar 

391 82 Kalmar 

 

 

 

Kurs: Omvårdnad – uppsats 15 hp 

 

 

 

Faktorer som främjar respektive hindrar en god 

interaktion mellan vårdpersonal och personer med 

demens 

 

En systematisk litteraturstudie   
 

Zara Brålander och Åsa Svensson  

 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare: Åsa Sandvide 

Ej avsett för publikation 

Justerat och  väl godkänt 

Datum  

 

…………………………………….. 

Examinator: Ulla Peterson 

 



 
 

 

Humanvetenskapliga Institutionen 

Högskolan i Kalmar 

391 82 Kalmar 

 

 

Kurs: Omvårdnad – uppsats 15hp 

 

 

Faktorer som främjar respektive hindrar en god interaktion mellan vårdpersonal 

och personer med demens 

 

En systematisk litteraturstudie 

 
Zara Brålander och Åsa Svensson 

 

 

Sammanfattning 

Bakgrund: Demenssjukdomar är vanligt förekommande hos äldre, vid 90 års ålder är cirka 50 

procent drabbade av demenssjukdomar. Demenssjukdomar leder till beteende- och 

kommunikations svårigheter, vilket kan försvåra omvårdnadsarbetet och interaktionen mellan 

vårdpersonal och personer med demens. Syfte: Belysa faktorer som främjar respektive hindrar en 

god interaktion mellan vårdpersonal och personer med demens. Metod: En systematisk 

litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga artiklar. Resultat: Omvårdnaden av personer med 

demens påverkas av interaktionen mellan dem och vårdpersonalen. Interaktionen i sin tur 

påverkas av olika främjande respektive hindrande faktorer. En central faktor var 

kommunikationens betydelse hos både vårdpersonal och personer med demens. Det framkom att 

både vårdpersonal och personer med demens kan påverka interaktionen, men det är 

vårdpersonalen som har det största ansvaret. Slutsats: Med en ökad kunskap om hur främjande 

respektive hindrande faktorer hos vårdpersonal och hos personer med demens påverkar 

interaktionen ökar möjligheten att tillgodose patienternas behov och samtidigt få dem att känna 

sig unika och värdefulla.  
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Bakgrund 

Vid vård av personer med demenssjukdom kan omvårdnadsproblem uppstå som en följd av 

försämrade intellektuella funktioner och förvirring hos patienten. Det kan uppstå svårigheter i 

interaktionen mellan vårdpersonal och personer med demens då omvårdnadsproblem kan 

uttrycka sig i form av beteende- och kommunikationsproblem (Björlin, Basun, Beck-Friss, 

Ekman, Englund & Eriksdotter, 2004).  

   Det som kännetecknar en demenssjukdom är funktionsnedsättning av minne och kognitiv 

förmåga tillföljd av nervcellsdöd. Demens är starkt åldersbundet. Idag beräknas cirka 150 000 

människor vara drabbade av demens. Vid 65 års ålder är det bara cirka 1 procent som har 

diagnosen demens, medan det vid 90 års ålder är ungefär 50 procent som är drabbade av 

demenssjukdom (SBU, 2007). Eftersom demens kan orsakas av olika anledningar är begreppet 

demens egentligen mer ett samlingsbegrepp, ett syndrom. Man bör därför ange den specifika 

hjärnsjukdomen i samband med begreppet demens, exempel vaskulär demens eller demens vid 

Alzheimers sjukdom (Björlin et al, 2004). Vidare nämner författarna att personer med 

demenssjukdom utvecklar beteendemässiga och psykologiska symtom (BPSD), som exempelvis 

vandringsbeteende, aggression, vanföreställningar, depression och oro. Björlin et al. (2004) 

skriver att det vid Alzheimers sjukdom sker en förtvining av hjärncellerna, detta leder till symtom 

som till en början visar sig som minnessvårigheter, och senare i sjukdomsförloppet framträder 

även orienteringssvårigheter, stelhet - och rörelsefattigdom. Vaskulär demens är den näst 

vanligaste demenssjukdomen i västvärlden och orsakas av förändringar i hjärnans blodkärl. 

Vaskulär demens uttrycker sig i neurologiska symtom, tal och gångrubbningar, urininkontinens 

samt asymmetri i extremitetsreflexer. Vid frontallobsdemens sker en förtvining av hjärnan inom 

frontalloberna och främre delarna av temporalloberna och visar sig i symtom som 

personlighets/beteende förändringar, affektiva symtom som till exempel känslomässig 

avtrubbning och bristande empati samt talstörningar. 

   Än så länge finns det ingen specifik behandling mot demenssjukdomar, däremot kan man 

behandla vissa symtom som exempelvis ångest, depression, rastlöshet och hallucinationer.  

Travelbee (2006) menar att om sjuksköterskan ska kunna hjälpa och vårda patienten måste det 

skapas en mellanmänsklig relation. För att detta ska kunna ske krävs det en fungerande 

kommunikation mellan dessa parter både när det gäller verbal och icke-verbal kommunikation. 
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Ågren, Edberg och Sandman (2006) nämner i sin studie att sjuksköterskor ofta ställs inför etiska 

problem vid vård av personer med demens. Detta kan exempelvis vara då sjuksköterskan hamnar 

i situationer där hon blir tvungen att välja mellan olika alternativ, där det inte alltid är möjligt att 

tillfredställa alla parter. Det uppstår ibland situationer då det inte alltid är möjligt att tillmötesgå 

önskningar hos personer med demenssjukdom trots att han eller hon enligt lag har rätt att göra 

som denne vill. Hälso- och Sjukvårdslagen (SFS 1982:763) bygger på respekt för patientens rätt 

till självbestämmande och integritet. Enligt International Council of Nurses (ICN) ska 

sjuksköterskan handla enligt de etiska principerna om att inte skada, bevara autonomi, göra gott, 

vara rättvis samt respektera människan (svensk sjuksköterskeförening, 2004). 

   Kommunikationen och samspelet mellan två parter är det som innefattas av en social 

interaktion (Brante, Andersen & Korsnes, 2003). Solem, Ingebretsen, Lyng och Nygård (1996) 

beskriver att kommunikationen medför en gemensam handling, där båda parter känner till 

varandras känslor och uppfattningar, och menar att om detta inte kan uppnås, brister 

kommunikationen och samspelet dem emellan.  

   Vi har föreställningen att vårdpersonals sätt att bemöta och interagera med personer med 

demenssjukdom är av stor betydelse för hur interaktionen dem emellan utvecklas. Utifrån detta 

kan det uppstå problem ur ett omvårdnadsperspektiv då bristen på kunskap om interaktionens 

betydelse kan leda till svårigheter för vårdpersonal att utöva god omvårdnad. Brist på god 

kommunikation kan leda till motstånd från båda parter redan vid första mötet. Wilde och Larsson 

(1994) belyser vikten av patientcentrerad vård och att patientens uppfattningar om vad som är 

viktigt i samband med vård, är den aspekt som vårdpersonal ska sträva efter för att uppnå god 

vårdkvalitet. Vidare poängterar Wilde och Larsson att det krävs engagemang från både 

vårdgivare och vårdtagare för att uppnå god vårdkvalitet, men främst från vårdgivare då det är 

hon/han som besitter största ansvaret att god omvårdnad ges till vårdtagaren. Gustafsson (2001) 

menar att en god relation mellan vårdgivare och patient är en förutsättning för att utöva god 

omvårdnad och att bemöta en patient med intresse och respekt för dennes existens, skapar ett 

ömsesidigt engagemang hos båda parter. Gustafsson betonar även vikten av ömsesidig 

bekräftelse och menar att i mötet mellan personal och patient krävs vilja från båda parter att ingå i 

vårdrelationen för att uppnå god vård. Vårdrelationen kan beskrivas utifrån systemteorin, som 

bland annat beskrivs av Eide och Eide (1997) som ett system där varje deltagares handlingar 

påverkar helheten. Ett av huvudelementen inom systemteorin är relationen mellan aktörerna, och 
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att den oftast definierar systemets kvalitet.  

Vi tolkar systemets kvalitet som likvärdigt med interaktionen mellan vårdpersonal och patient 

och ser då tydligt relationens betydelse i interaktionen. Vi anser att brist på god interaktion kan 

leda till ett vårdlidande hos patienten. Eriksson (2005) menar att kränkning av patientens 

värdighet och grund är det som utgör den vanligaste förkommande formen av vårdlidande. När en 

patient blir kränkt kan detta innebära att man tar ifrån henne möjligheten att helt och fullt vara 

människa. Kränkning kan ske då man inte tar hänsyn till patientens integritet eller genom 

nonchalans vid tilltal. En annan viktig aspekt är att alltid ha ett etiskt förhållningssätt då detta 

medför minskad risk för att kränka patienten. Som sjuksköterska kan man även orsaka 

vårdlidande genom maktutövning, då patienten tvingas göra saker mot sin egen vilja. Ett annat 

sätt att utöva makt är att inte ta patienten på allvar. Bristande förmåga att se och bedöma 

patientens behov kan ses som utebliven vård, vilket också kan orsaka vårdlidande. 

   För att minska risken för vårdlidande vill vi med denna litteraturstudie belysa faktorer som 

påverkar interaktionen mellan vårdpersonal och personer med demenssjukdom. Det finns mycket 

forskning gjord gällande familjeperspektivet, det vill säga att huvudfokus ligger i familjens 

upplevelser i hur det är att vårda en närstående som drabbats av demenssjukdom. Det finns även 

mycket forskning gjord vad gäller interaktionen mellan vårdpersonal och personer med 

demenssjukdom och vi vill därmed lyfta fram de faktorer som främjar respektive hindrar en god 

interaktion.     

Syfte 

Syftet är att belysa faktorer som främjar respektive hindrar en god interaktion mellan 

vårdpersonal och personer med demenssjukdom.  

Metod 

Vi har valt att använda oss av en systematisk litteraturstudie som metod, vilket innebär att 

systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa data från tidigare empiriska studier. 

Systematiska litteraturstudier är betydelsefulla då de kan ge en överblick över ett 

forskningsområde samt även leda till att ny kunskap lyfts fram (Forsberg & Wengström, 2006). 

Enligt Polit och Beck (2004) utförs litteraturstudier för att genom noggrann granskning av 

vetenskapliga artiklar, redogöra för kunskapsläget inom det valda ämnesområdet. 
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Inklusions- och exklusionskriterier 

Vi har valt att söka artiklar endast på engelska för att minska risken för feltolkning vid läsning 

och granskning av artiklarna. Vi begränsade oss till artiklar från 1998 och framåt, detta då vi ville 

ha relativt ny forskning i vår litteraturstudie. Vi hade även som kriterium att artiklarna skulle vara 

peer-reviewed. Efter genomförd litteratursökning valde vi att exkludera artiklar som berörde vårt 

syfte ur ett akut kliniskt perspektiv. Vi inriktade oss istället enbart på artiklar som berör olika 

gruppboende/äldreboende samt geriatrik avdelningar inriktade på demensvård. Detta 

exklusionskriterie gjordes på grund av att det finns så mycket forskning gjort på detta ämne att vi 

blev tvungna att begränsa oss.    

Sökningsförfarande och urval 

Sökning av vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna Cinahl, PubMed samt PsycINFO då vi 

ansåg att de täckte upp omvårdnadsforskningen väl. Det visade sig att vi fann flest artiklar som 

stämde överens med vårt syfte i Cinahl, som är en utpräglad omvårdnadsdatabas. I PubMed fann 

vi inga nya vetenskapliga artiklar som stämde överens med vårt syfte, utan endast dubbletter från 

Cinahl. I PsycINFO fann vi två vetenskapliga artiklar som stämde överens med vårt syfte och 

som inkluderades i studien. Sökorden som valdes till studien ansågs av oss författare relevanta 

och gav ett bra utfall. Då interaktionen mellan vårdpersonal och personer med demens innefattar 

en mängd olika faktorer, kom dessa automatiskt med då sökorden nurse-patient relations och 

therapeutic processes användes. Detta var förklaringen till att vi inte använt oss av faktorer som 

sökord. Nurse-patient relations och therapeutic processes användes som sökord istället för 

begreppet interaktion, då de har samma betydelse, men gav fler och bättre träffar. Vi använde oss 

även av sökorden dementia, nurse attitudes, nursing care och health personnel. Health personnel 

användes i PsycINFO istället för nurse attitudes och nursing care då det hade samma betydelse 

men inte användes i PsycINFO. I Cinahl användes fem sökkombinationer och i två av dessa 

hittades artiklar som inkluderades i vår studie. I Pubmed användes tre sökkombinationer där inga 

artiklar hittades som kunde inkluderas i vår studie, då de artiklar som hittades och som stämde 

överens med vårt syfte, var dubbletter från Cinahl. I PsycINFO användes fyra sökkombinationer 

och vi hittade artiklar som inkluderades i vår studie i en av dessa. När sökträffar understeg hundra 

artiklar, började titlar läsas. Därefter lästes abstrakten till de titlar som var relevanta till vårt syfte. 

Visade sig abstrakten i sin tur vara relevanta till vårt syfte lästes hela artiklarna (bilaga 1). 
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Kvalitetsgranskning 

Vi har använt oss av checklistor för kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar enligt Forsberg och 

Wengström (2006) (bilaga 2). Detta då inga kvantitativa artiklar som stämmer överens med vårt 

syfte har hittats. Båda författarna har grundligt läst igenom alla tio artiklarna som valdes genom 

urvalet ovan. Därefter utfördes granskningen gemensamt av författarna utifrån checklistan. För 

att poängsätta artiklarna, och på så sätt avgöra om de är av låg, medel eller hög kvalitet, valdes 

vissa punkter som ansågs betydelsefulla ut. Vi anser att om en vetenskaplig artikel ska hålla hög 

kvalitet, bör den bland annat innehålla en tydlig intern logik, beskriva inklusions - och exklusions 

kriterier, ha en lämplig undersökningsgrupp, tydligt beskriva fältarbetet samt forskarens och 

undersökningens trovärdighet, återföra resultatet till undersökningsgruppen samt diskutera 

metodologiska brister och risk för bias. Detta ligger till grund för vårt val av punkter i 

kvalitetsgranskningen. Punkterna kunde besvaras med ett ja, nej eller vet ej. Ett ja gav två poäng, 

ett nej gav en poäng och ett vet ej gav noll poäng. Den sista punkten i vår checklista handlar om 

det finns risk för bias i artikeln och ett ja svar vid den frågan är negativt, och ger därför en poäng 

istället för två. Vi valde att ge ett nej svar en poäng med motiveringen att det är tydligare än ett 

vet ej svar. Det maximala antal poäng en artikel kunde erhålla var 28 poäng. 22-28 poäng 

klassificerades som hög kvalitet, 15-21 poäng klassificerades som medelhög kvalitet och under 

15 poäng klassificerades som låg kvalitet. Samtliga artiklar som inkluderades var av hög kvalitet. 

Detta för att eftersträva ett så tillförlitligt resultat som möjligt. Efter kvalitetsgranskningen 

återstod 10 artiklar som presenteras i en artikelmatris (bilaga 3).    

 

Etiskt resonemang 

Då vi utför en systematisk litteraturstudie kommer vi att redovisa allt som framkommit i 

resultaten även om det inte stämmer överens med våra egna åsikter. De vetenskapliga artiklar 

som inkluderas i vår studie ska noggrant ha granskats av en etisk kommitté samt ha övervägt de 

etiska aspekterna i forskningen (Forsberg & Wengström, 2006).   

 

Analys 

Syftet med en analys är att systematisera data och göra den överskådlig samt att data ska gå att 

relatera till problemformuleringen (Backman, 1998). Vi har valt att göra en innehållsanalys vilket 

enligt Forsberg och Wengström (2006) kännetecknas av att data klassificeras stegvis för att 
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lättare kunna identifiera mönster och teman. 

Båda författarna läste upprepade gånger artiklarnas resultatdelar, en så kallad naiv läsning. Efter 

detta gick vi gemensamt igenom vad vi kommit fram till. Vi fann att det centrala i resultaten i 

våra lästa artiklar innefattade främjande och hindrande faktorer som påverkar interaktionen 

mellan vårdpersonal och patienter. Vi valde då att gruppera resultatet i fyra olika teman: 

främjande faktorer hos vårdpersonal, hindrande faktorer hos vårdpersonal, främjande faktorer hos 

patienten och hindrande faktorer hos patienten vad gäller interaktionen dem emellan.  Vi 

markerade de olika temana med var sin färg för att lättare kunna skilja dem åt och sedan göra en 

sammanställning av alla artiklarnas resultat. Enligt Dahlberg – Lyckhage (2008) utformas teman 

av det som lyfts fram och är det centrala i den lästa texten. För att göra vårt resultat mer 

överskådligt har vi valt att utforma underrubriker till våra fyra teman. Underrubrikerna valdes ut 

genom kondensering av meningsbärande enheter. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är 

meningsbärande enheter den information som hittas, plockas ut och som är relevant för syftet. 

Syftet med att kondensera de meningsbärande enheterna är att korta ner texten men ändå behålla 

hela innehållet. Vi kom fram till våra underrubriker genom att gruppera upp de kondenserade 

meningsenheterna som lyfter fram det centrala budskapet i de inkluderade studierna. 

 

Resultat 

Analysen resulterade i fyra teman med respektive underrubriker (tabell 1). Innehållet i respektive 

tema presenteras i den löpande texten. 

 

Tabell 1. Översikt över teman med respektive underrubriker. 

Främjande faktorer hos vårdpersonal. 

Förmåga att tolka patientens behov 

Förhållningssätt hos vårdpersonal 

Reflektion mellan vårdpersonal 

God kommunikation 

Bakgrundsmusik och sång 

Bevara patientens integritet och rätt till självbestämmande 

Hindrande faktorer hos vårdpersonal. 

Missbruk av maktposition 
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Bristande kommunikation 

Främjande faktorer hos patienten. 

Förmåga att förstå, samarbeta och kommunicera 

Vara bekräftande 

Vara kontaktsökande 

Hindrande faktorer hos patienten. 

Bristande beteende 

Bristande kommunikation 

 

Främjande faktorer hos vårdpersonal 

 

Förmågan att tolka patientens behov 
Vård av personer med demens innefattar tolkningsarbeten. Vårdpersonal beskrev att de tolkar 

patienters situationer utifrån patientens ögon- och ansiktsuttryck, kroppsspråk och övriga fysiska 

uttryck. Vårdpersonal tolkade patienternas vandringsbeteende samt fysisk och verbal aggression 

som uttryck kopplade till patientens sjukdomsprogression, behov, ångest, smärta och tidigare 

livshistoria. Resonemanget hos viss vårdpersonal var att i huvudsak fokusera på patienten samt 

att försöka tolka dennes känslor för att kunna uppnå en positiv interaktion (Berg, Hallberg & 

Norberg, 1998; Skovdahl, Kihlgren & Kihlgren, 2003a). Kontinuitet vid måltider, det vill säga att 

samma vårdpersonal hjälper samma patient med matningen under flera tillfällen, sågs som en 

viktig faktor för att lättare kunna tolka patientens behov. Detta ledde också till att vårdpersonal 

kände sig mer benägna att tro att patienterna förstod deras kommunikativa antydan. Kontinuiteten 

ledde även till att vissa patienter började känna igen sin vårdgivare och blev mer kontaktsökande. 

Detta i sin tur gjorde det lättare för vårdpersonal att tolka patientens behov (Athlin & Norberg, 

1998).    

    
Förhållningssätt hos vårdpersonal  
Främjande situationer uppstod när vårdpersonal såg patienten som en likvärdig person och 

bortsåg från svårigheter som berodde på demenssjukdomen. Det var betydelsefullt att 

vårdpersonal såg patienten som en unik person med individuella behov som uttrycker sina 

känslor på olika sätt. Nära fysisk kontakt, personlig närhet, ömhet och värme skapade en positiv 

inverkan på interaktionen mellan vårdpersonal och personer med demens. Att kunna dela skratt, 
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glädje och humor med patienterna gav en djupare relation dem emellan. Vårdpersonalen kunde 

uppleva en närhet till patienterna under morgonarbetet samt att det var mysigt att äta tillsammans 

under kvällen (Berg et al., 1998; Hansebo & Kihlgren, 2001; Skovdahl et al., 2003a; Edberg & 

Edfors, 2008).  

   En positiv atmosfär runt vårdpersonal och patient sågs som en viktig faktor för att främja 

relationen dem emellan. Det visade sig vara viktigt att skapa en djup relation och på så sätt lättare 

kunna öppna upp sig för varandra vilket påverkades av en atmosfär som karaktäriserades av 

empati, respekt och positiva känslor. Vårdpersonal visade empati och kunde på så sätt uttrycka 

känslor av trygghet till patienten, vilket resulterade till god relation dem emellan (Hansebo & 

Kihlgren, 2001; Eggers, Norberg & Ekman, 2005; Edberg & Edfors, 2008).  

   En annan viktig faktor för att främja relationen var att vårdpersonal kunde vara flexibla i sitt 

omvårdnadsarbete. Det ansågs viktigt att vara flexibel och ha möjligheten att improvisera och 

anpassa situationen efter varje patients behov. Att involvera patienten i olika situationer kunde 

ibland innebära att vara flexibel men även ha kunskap och fantasi och att hela tiden fokusera på 

patientens känslor och välbehag. Detta skapade situationer som främjar relationen då både 

vårdpersonal och patient involveras i den rådande situationen (Skovdahl et al., 2003a; Edberg & 

Edfors, 2008). En annan möjlighet att, för vårdpersonal, främja relationen till patienten visade sig 

vara att försöka se verkligheten ur patientens synvinkel. Det vill säga att vårdpersonal mötte 

patienten i dennes verklighet och på så sätt involveras i hur patienten känner och tycker i den 

rådande situationen (Graneheim, Norberg & Jansson, 2001).              

                 

Reflektion mellan vårdpersonal 
Vårdpersonal poängterade att det var viktigt att ha en kontinuerlig reflektion mellan 

arbetskamrater. Detta ansågs vara en nödvändig förutsättning för att en hög kvalitet skulle kunna 

hållas inom vården. Det beskrevs att vårdpersonal pratade och reflekterade med varandra om det 

hade uppstått någonting i vårdarbetet som upplevdes som tufft eller jobbigt, men även 

reflekterades positiva händelser. Arbetsklimatet beskrevs som mer öppet och stödjande, med 

möjlighet att få prata ut. Detta i sin tur var nödvändigt för att lösa eventuella svåra situationer i 

möten med patienterna (Berg et al., 1998; Skovdahl et al., 2003b; Edberg & Edfors, 2008).  

   
God kommunikation 
Kommunikationen mellan vårdpersonal och personer med demens visade sig ha en stor inverkan 
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för att främja interaktionen. Vårdpersonal beskrev att en öppen och ärlig kommunikation från 

vårdpersonal till patienten var grunden för att ett positivt möte skulle ske med patienten.  

Vårdpersonal beskrev även att det är viktigt att kunna ha en balans mellan att vara 

relationscentrerad och att vara uppgiftscentrerad för att en god kommunikation ska ske till 

patienten. Det visade sig att om vårdpersonal var relationscentrerad hade de en mer positiv attityd 

till patienten och kontakten dem emellan förbättrades (Athlin & Norberg, 1998; Hansebo & 

Kihlgren, 2001; Edberg & Edfors, 2008). Att ha en dialog med patienten och informera dem om 

vad som händer och förklara vad som ska göras, sågs upprepande gånger vara centralt i 

interaktionen. Att under hela omvårdnadshandlingen vara fokuserad på patienten och att aktivt 

lyssna på och respektera patienten främjade en god kommunikation. Det beskrevs att 

vårdpersonal ska vara involverade och lugna och att om patienten kunde medverka i en verbal 

kommunikation, skulle vårdpersonal upprepade gånger informera, förklara och motivera 

patienten varför vissa handlingar vad nödvändiga att utföras. Detta verkade få patienten att känna 

sig trygg och säker och  lättare för att fokusera på uppgiften (Berg et al., 1998; Hansebo & 

Kihlgren, 2001; Skovdahl et al., 2003a). För att främja kommunikationen var det viktigt att 

vårdpersonal presenterade sig själva samt tilltalade patienten med deras förnamn. Det visade sig 

även vara viktigt för vårdpersonalen att anpassa sig till en jämlik fysisk nivå med patienten, 

exempelvis sätta sig på huk om patienten sitter ner för att på så sätt lättare få ögonkontakt vilket 

bidrar till en bättre kommunikation. Det förekom olika sätt för att uppnå ett bra samarbete med 

patienterna. Ibland så använde vårdpersonal spontant termer som ”vi” och ”ni” i samarbetet med 

patienterna för att få aktiviteterna att verka som ett teamarbete. Att använda sig av en positiv ton 

samt att förhandla med patienten var ytterligare sätt för att främja ett bra samarbete (Hansebo & 

Kihlgren, 2001; Skovdahl et al., 2003a; Eggers et al., 2005).        

 
Bakgrundsmusik och sång 
Det sågs vara en främjande faktor att använda bakgrundsmusik och sång i omvårdnaden av 

personer med demens. Vårdpersonal skapade på så sätt en bättre situation för samarbete med 

patienten då bakgrundsmusik och sång under omvårdnadshandlingar ökade patientens förmåga 

att lättare förstå vårdpersonals verbala instruktioner samt förstå vad som skulle göras. 

Bakgrundsmusik och sång visade sig ha ett uppenbart inflytande och sågs leda till att 

vårdpersonals verbala instruktioner så småningom minskade och istället skedde en bättre 

samarbetsförmåga dem emellan där patienten tog mer initiativ. Bakgrundsmusik och sång 
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verkade få patienten till att lättare utföra handlingar så som rakning eller borstning av tänder, 

vilket tidigare varit svårt för patienten att göra självständigt. Bakgrundsmusik och sång kunde få 

patienter att öppna upp sig och bli mer verbalt mottagna, vilket ledde till att dialogen mellan 

patient och vårdpersonal fick en djupare förståelse. Patientens eventuella motstånd och verbala 

aggression minskade samt att övriga negativa fysiska uttryck så som slag, nypning och rivning 

minskade och i vissa fall även försvann helt. Bakgrundsmusik och sång verkade även öka 

patientens självkännedom. När vårdpersonal sjöng för patienten skapades en djupare grad av 

gemenskap i interaktionen mellan patient och vårdpersonal (Götell, Brown & Ekman, 2002). 

 
Bevara patientens integritet och rätt till självbestämmande  
Vårdpersonal reflekterade över vikten av att visa respekt, uppmärksamhet och att lyssna på 

patienten. För att bevara patientens integritet ansåg vårdpersonal att det även var av stor vikt att 

alltid knacka och be om lov innan de gick in till patientens rum. Det ansågs även viktigt att be om 

lov innan omvårdnadshandlingar, som till exempel då hjälp med morgontoalett utfördes. För att 

bevara patientens rätt till självbestämmande brukade en del av vårdpersonalen låta patienterna 

själv välja vilka kläder de villa ha på sig, i dessa situationer visade patienterna tecken på att de 

kände sig värdiga. Det visade sig att om vårdpersonal tog hänsyn till demenssjukdomens effekter 

och anpassade sina handlingar efter patientens individuella behov, visade patienterna tecken på 

att känna sig dugliga. Exempel på detta var genom att undvika kommentarer om små misstag och 

genom att tala tydligt och vänta på patientens reaktion (Holst, Edberg & Hallberg, 1999; 

Graneheim et al., 2001; Hansebo & Kihlgren, 2001; Skovdahl et al., 2003b; Eggers et al., 2005). 

 

Hindrande faktorer hos vårdpersonal 

Missbruk av maktposition 
I artiklarna framkom det att vårdpersonal hade en maktposition gentemot patienterna. Om denna 

missbrukades kunde det leda till att patientens integritet blev lidande. Exempel på detta var då 

vårdpersonal reflekterade över hur de utövade sina omvårdnadshandlingar och att det inte spelade 

någon roll hur de vårdade patienterna, då patienterna ändå skulle glömma bort vad som hade hänt 

dem. Att utöva handlingar mot patientens vilja var ytterligare ett sätt att utöva en maktposition 

som vårdpersonal. Ett exempel på detta var då en patient inte kände för att duscha, och då 

hjälptes tre av vårdpersonalen åt att bära in patienten i duschen. Det förekom även att 

vårdpersonal kunde fråga patienten vad hon/han önskade för att sedan ändå göra tvärtemot. 
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Vårdpersonal tyckte att det var viktigt att tydligt visa vem det var som bestämde för att undvika 

bråk. Vårdpersonal uttryckte att det kunde se lite grymt ut när de exempelvis lade ner en patient 

på golvet, men menade på att det var en nödvändighet för att visa att det var vårdpersonalen som 

bestämde och tog besluten. Det visade sig i vissa fall vara ett dilemma för vårdpersonalen att 

balansera patienternas behov av självbestämmande med behovet av säkerhet för den enskilda 

patienten samt övriga runt om kring (Graneheim et al., 2001; Skovdahl et al., 2003b).  

Kränkning av patientens privatliv visade sig förekomma då vårdpersonal diskuterade patienternas 

privata angelägenheter eller hur vårdpersonalen skulle utföra den aktuella omvårdnadshandlingen 

över huvudet på patienterna (Graneheim et al., 2001; Eggers et al., 2005).  

 

Bristande kommunikation  
Det visade sig att om vårdpersonal använde uttrycket vi istället för ni i olika sammanhang, kunde 

det leda till förvirring hos patienterna. Vissa patienter uppfattade detta som att de gemensamt 

skulle utföra en handling, då det exempelvis handlade om toalettbesök upplevdes detta mycket 

negativt av patienten (Graneheim et al., 2001; Eggers et al., 2005). Det visade sig att om 

vårdpersonal hade svårigheter med hur de skulle förhålla sig till patienterna samt var för 

uppgiftscentrerade i interaktionen, främjades inte kommunikationen och till följd av det sågs 

patienterna som ett objekt. Då detta kunde leda till att vårdpersonal inte lyssnade ordentligt på 

patienten och såg till patientens behov, kunde missförstånd och frustration uppstå hos patienten, 

vilket i sin tur skadade interaktionen dem emellan. Det visade sig att om vårdpersonal inte var 

pedagogiska i sitt sätt att kommunicera med patienterna, påverkades interaktionen negativt. 

Ibland kunde vårdpersonal byta samtalsämne mitt under interaktionen med patienten eller prata 

om flera saker samtidigt. Det sågs även att vårdpersonal gav patienten mer än en instruktion i 

taget, samt ställde frågor som inte kunde knytas an till den kommande handlingen. Det förekom 

också att vårdpersonal startade en aktivitet med patienten innan de hade slutfört den pågående 

aktiviteten. I dessa situationer verkade det som att patienten upplevde stress (Athlin & Norberg, 

1998; Hansebo & Kihlgren, 2001). 

 

Främjande faktorer hos patienten 

Förmåga att förstå, samarbeta och kommunicera 
Patientens förmåga att förstå, samarbeta och kommunicera är tre betydelsefulla faktorer för att 

främja en god interaktion till vårdpersonalen. Som tidigare nämnt har bakgrundsmusik och sång 
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av vårdpersonal visat sig öka patientens förmåga till dessa faktorer. Bakgrundsmusik verkade 

göra så att patienterna fick en ökad förståelse av sig själva, deras omgivning samt aktiviteter som 

de skulle utföra eller utsattes för. Den verbala kommunikationen blev tydligare och mer 

ömsesidig. Det verkade som att samarbetsförmågan hos patienterna ökade när en slags musikalisk 

gemensamhet infann sig mellan vårdpersonal och patient. När både vårdpersonal och patient var 

involverade och hade möjlighet att handskas med den aktuella situationen, skapades en positiv 

interaktion (Götell et al., 2002; Skovdahl et al., 2003a). Om patienterna var tydliga i att uttrycka 

och ge tecken åt vad de ville samt var mottagliga till vårdpersonalen, utgjorde det en större 

möjlighet till att en god interaktion kunde uppstå (Athlin & Norberg, 1998).  

 

 

Vara bekräftande 
Om patienten bekräftade vårdpersonalens identitet i mötet dem emellan, kunde detta leda till att 

vårdpersonal kunde skapa en meningsfull helhet för patienten. Om patienten sökte bekräftelse 

genom att till exempel vända sig till vårdpersonalen, visade det sig stärka båda parters självbild 

(Holst et al., 1999; Graneheim et al., 2001). En positiv relation mellan vårdpersonal och patient 

karaktäriserades av handlingar som var goda och bekräftande från båda parter (Berg et al., 1998). 

 

Vara kontaktsökande 
Det fanns situationer när patienterna sökte efter kontakt och var öppensinnade gentemot 

vårdpersonal och andra patienter. I sådana situationer fick patienten full uppmärksamhet av 

vårdpersonalen och de försökte även att stötta patienten i hans/hennes aktivitet. Om patienterna 

visade ömhet till vårdpersonalen, påverkade det vårdpersonalen på ett positivt sätt då de blev mer 

känsliga och mottagliga till patienten (Holst et al., 1999; Skovdahl et al., 2003a). I de fall när 

vårdpersonal och patienter var tillgängliga och öppna gentemot varandra, karaktäriserades 

atmosfären av empati och positiva känslor (Hansebo & Kihlgren, 2001). 

 

Hindrande faktorer hos patienten 

 
Bristande beteende 
När brist på gott omdöme och hämning infann sig hos patienten, skapades svårigheter i 

interaktionen mellan vårdpersonal och patient. Detta kunde visa sig då patienterna talade 

frispråkigt till personer runt om kring dem eller andra omdömeslösa handlingar så som att ta av 
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sig kläderna och gå omkring naken på offentliga platser. Det framkom att sexuellt ohämmat 

beteende var ovanligt, men när det inträffande var det oftast i form av ohämmat sexuellt språk. 

Det förekom även att patienter visade brist på gott omdöme gentemot varandra då de exempelvis 

kunde slänga saker på varandra. Detta sågs leda till att en maktkamp uppkom mellan 

vårdpersonal och patient, då vårdpersonal ville få ordning på situationen som uppkommit mellan 

patienterna (Graneheim et al., 2001; Edberg & Edfors, 2008).  

   Ytterligare ett beteende hos patienterna, som påverkade interaktionen till vårdpersonalen 

negativt, var aggressivitet, speciellt då det kom plötsligt och utan förvarning. Om vårdpersonalen 

ignorerade protester från patienterna i syfte att utföra deras omvårdnadshandlingar, kunde det ofta 

leda till aggressivitet hos patienterna. Aggressiviteten hos patienterna yttrade sig så väl verbalt 

som fysiskt. En orsak till att aggressivitet uppkom hos patienterna var då dem inte förstod 

avsikten med det som vårdpersonalen gjorde med dem, vilket resulterade i aggressivitet då de 

ville försvarade sig själva (Berg et al., 1998; Holst et al., 1999; Graneheim et al., 2001; Skovdahl 

et al., 2003a; Edberg & Edfors, 2008). 

   Vårdpersonal beskrev att patienterna i vissa fall var mycket egocentriska. Patienterna krävde 

omedelbar tillfredställelse av sina behov och de visade ingen förståelse för sina medpatienters 

behov. Vårdpersonal upplevde då ett konstant tävlande mellan patienterna om vårdpersonalens 

uppmärksamhet. Ett exempel på detta var då patienten slängde saker omkring sig eller hamrade 

på väggen för att få uppmärksamhet av vårdpersonalen. Om patienten var för egocentrisk kunde 

det leda till svårigheter i omvårdnaden mellan dem och vårdpersonalen och på så sätt påverka 

interaktionen på ett negativt sätt (Edberg & Edfors, 2008; Graneheim et al., 2001).  

   När patienterna drabbades av ångest kunde det uttrycka sig genom rastlöst vandrande, 

upprepande tillrop, konstant skrikande samt att de inte ville bli lämnade ensamma. 

Vårdpersonalen upplevde det svårt samt kände sig otillräckliga när ångest infann sig hos 

patienterna då de inte visste vad som kunde göras för att hjälpa patienterna. Detta bidrog till att 

interaktionen mellan vårdpersonal och patient blev försämrad (Edberg & Edfors, 2008; Berg et 

al., 1998). 

 

Bristande kommunikation 
Om patienterna uttryckte sig på ett obegripligt sätt, exempelvis genom att tala på ett sätt som var 

helt omöjligt för vårdpersonalen att förstå eller genom att vara helt uttryckslösa, försvårade detta 

interaktionen mellan vårdpersonalen och patienterna. Det visade sig vara vanligt förekommande 
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med icke verbal kommunikation från patienterna, vilket ledde till att vårdpersonalen hade 

svårigheter att tolka patienternas uppfattning av situationen samt att den verbala 

kommunikationen blev ensidig. Det var sällan förekommande att patienterna bekräftade eller gav 

någon feedback till vårdpersonalen, vilket kunde leda till en osäkerhet i vårdpersonalens 

profession. Alla dessa brister i kommunikationen sågs försämra möjligheterna till en god 

interaktion mellan vårdpersonal och patienter (Berg et al., 1998; Götell et al., 2002; Holst et al., 

1999). 

 

Diskussion  

Metoddiskussion 

 
Vi har utfört en systematisk litteraturstudie som lyfter fram tidigare forskning inom vårt valda 

ämnesområde. Enligt Polit och Beck (2004) är en svaghet med en systematisk litteraturstudie som 

metod att författarna till studien tolkar innehållet i deras valda vetenskapliga artiklar, och det blir 

därför en sekundärkälla. Då syftet formulerades, diskuterades de begrepp som syftet skulle 

innehålla. Enligt Forsberg och Wengström (2006) ska syftet beskriva det övergripande målet med 

litteraturstudien samt ses som den röda tråden som genomsyrar hela studien. Till en början 

diskuterade författarna begreppet förhållningssätt hos vårdpersonal och betydelsen av detta i 

omvårdnaden till personer med demens. Vi kom fram till att begreppet förhållningssätt var svårt 

att konkretisera och efter noggrann diskussion framkom det att författarnas mål med studien var 

att belysa faktorer som främjar respektive hindrar interaktionen mellan vårdpersonal och personer 

med demens. Vi har använt oss av begreppen personer med demens och patienter som likvärdiga 

begrepp under arbetets gång, för att få mer flyt i texten samt göra texten mer läsvänlig. För att 

hitta vetenskapliga artiklar som svarade till vårt syfte utarbetades inklusionskriterier. För att hitta 

så aktuell forskning som möjligt, valde vi att endast inkludera vetenskapliga artiklar publicerade 

från år 1998 och framåt. Vi är medvetna om att denna begränsning kan vara en svaghet, då vi kan 

ha gått miste om relevant forskning som gjorts tidigare än år 1998. Då det är mycket forskat inom 

vårt valda ämnesområde valde författarna att ha med detta som ett inklusionskriterium för att 

begränsa antalet artiklar till vår litteraturstudie, och på så sätt göra arbetet genomförbart.  

   Då alla vetenskapliga artiklar vi använt oss av i denna litteraturstudie var kvalitativa, valde vi 
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att använda oss av Forsberg och Wengströms granskningsmall för kvalitativa artiklar. Vid 

kvalitetsgranskningen av de artiklar som ingår i vår litteraturstudie visade det sig att de 

genomgående höll en mycket hög kvalitet. Ur Forsbergs och Wengströms granskningsmall för 

kvalitativa artiklar valdes 14 frågor ut som vi ansåg vara av stor vikt för att bedöma artiklarnas 

kvalitet (bilaga 2). Forsberg och Wengström (2006) talar om risken för att författarna väljer 

artiklar som stödjer deras egna förförståelse. Vi har haft föresatsen att förhålla oss så objektiva 

som möjligt, för att minska risken för att vår förförståelse skulle påverka arbetet under studiens 

gång. Vi har arbetat en del inom äldreomsorgen och genom erfarenheter där ifrån var vår 

förförståelse till en början att vårdpersonalens bemötande gentemot patienterna var avgörande för 

hur interaktionen dem emellan formades. Vår förförståelse var även att det ofta förekom brister i 

bemötandet av patienterna, vilket vi ansåg leda till olika omvårdnadsproblem. 

   Trovärdigheten i vår studie stärks av att vi redovisar alla resultat som framkommit även om det 

inte stämmer överens med våra egna åsikter. Detta ökar enligt Forsberg och Wengström (2006) 

trovärdigheten i studien. Vi anser det även möjligt att på nytt genomföra denna studie då vi 

noggrant beskrivit studiens genomförande. Detta gör det möjligt för andra att kontrollera att vårt 

resultat stämmer överens med vad som framkommer i våra valda vetenskapliga artiklar. Det kan 

finnas brister i trovärdigheten i vår studie då vi har tolkat resultaten i artiklarna, även om vi har 

försökt förhålla oss så objektiva som möjligt. Artiklarnas resultat har översatts från engelska till 

svenska vilket kan ha gjort att författarna tolkat resultaten på ett felaktigt sätt. 

Vi anser att vårt resultat kan överföras till ett kliniskt perspektiv, då faktorerna som påverkar 

interaktionen mellan vårdpersonal och personer med demens inte är bundet till ett specifikt ställe 

utan kan uppkomma var som helst. Med detta menar vi att faktorerna som påverkar interaktionen 

har samma betydelse på ett äldreboende som på en klinisk vårdavdelning. 

 

Resultatdiskussion 

 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa faktorer som främjar respektive hindrar 

interaktionen mellan vårdpersonal och personer med demens. Faktorer hos vårdpersonalen som 

främjade interaktionen mellan dem och personer med demens visade sig bland annat vara att 

kunna tolka patientens behov i omvårdnadsarbetet (Norberg & Athlin, 1998; Berg et al., 1998; 

Skovdahl et al., 2003a). Vi anser att det är viktigt att se till patienternas resurser samt vara 
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stödjande i de funktionsnedsättningar som demenssjukdomar leder till. Detta för att tillgodose 

patienternas individuella behov samt inte ta över och utföra handlingar som patienterna själva är 

kapabla till att utföra. Vårdpersonals förhållningssätt visade sig vara ytterligare en viktig faktor 

som främjade interaktionen. Bland annat förmågan att kunna visa empati, respekt och positiva 

känslor till patienten samt vara flexibel i omvårdnadsarbete (Hansebo & Kihlgren, 2001; Eggers 

et al., 2005; Edberg & Edfors, 2008; Skovdahl et al., 2003a). Vi anser att förhållningssättet 

präglas av den värdegrund eller det synsätt som vårdpersonalen har och att det ligger till grund 

för bemötandet i en omvårdnadssituation. Vi anser även att det är av stor vikt att som 

vårdpersonal reflektera över sin värdegrund och sitt synsätt för att bli medveten om sitt 

förhållningssätt gentemot patienterna, och på så sätt öppna upp möjligheten till förbättrad 

interaktion. Vårdpersonal ansåg det viktigt att det fanns möjlighet för reflektion mellan 

arbetskamraterna, detta för att säkra en hög kvalitet inom vården samt lösa eventuella svårigheter 

i möten med patienter (Berg et al., 1998; Edberg & Edfors, 2008; Skovdahl et al., 2003b). 

Vårdpersonal beskrev att en öppen och ärlig kommunikation från vårdpersonal till patienten var 

grunden för att ett positivt möte skulle ske med patienten (Athlin & Norberg, 1998; Hansebo & 

Kihlgren, 2001; Edberg & Edfors, 2008). Det framkom i resultatet att det centrala i interaktionen 

mellan vårdpersonal och patient var att ha en dialog med patienten om vad som händer samt att 

förklara vad som ska göras. För att främja en god kommunikation var det viktigt att aktivt lyssna 

och respektera patienten (Berg et al., 1998; Hansebo & Kihlgren, 2001; Skovdahl et al., 2003a). 

Vi anser att vårdpersonal har det största ansvaret för att en god kommunikation ska kunna uppstå 

mellan dem och patienterna. Detta för att demenssjukdomar ger betydande skador på förmågan 

att tolka, förstå och förmedla reaktioner på allt runt omkring dem. Med detta i åtanke anser vi det 

vara vårdpersonalens ansvar att verkligen uppmärksamma patienterna för att kunna tolka deras 

beteenden som till exempel en icke verbal kommunikation. Travelbee (2006) menar att 

kommunikation uppstår i alla möten och kan förmedlas såväl verbalt som icke verbalt, och brist 

på verbal förmåga hos patienterna betyder alltså inte att de ej kan kommunicera. Travelbee 

nämner även att kommunikationen är en viktig del för att utveckla en mellanmänsklig relation. 

Ewles och Simnett (2003) beskriver begreppet icke verbal kommunikation som alla andra former 

av mellanmänsklig kommunikation än den där man använder ord. De delar in den icke verbala 

kommunikationen i följande huvudkategorier: kroppskontakt, närhet, placering, nivå, 

kroppsställning, utseende, ansiktsuttryck, hand- och huvudrörelser, blickens riktning och 
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ögonkontakt samt icke verbala aspekter på verbala uttalanden. Vi anser att Ewles och Simnetts 

ovanstående huvudkategorier tydligt beskriver vad icke verbal kommunikation innebär och gör 

att vi får en större förståelse av att allt vi gör kan tolkas som icke verbal kommunikation. Detta 

anser vi vara av stor vikt att ha i åtanke för all vårdpersonal då allt de gör kan tolkas av patienten 

som något annat än vad som avsågs.  

   Resultatet visade att då bakgrundsmusik och sång användes sågs detta främja interaktionen 

mellan vårdpersonal och patienteter. Detta då patienterna lättare förstod vårdpersonalens verbala 

instruktioner, samarbetsförmågan ökade samt att dialogen förbättrades (Götell et al., 2002). Då 

resultatet visar att det med små medel går att göra stora förbättringar gällande interaktionen 

mellan vårdpersonal och patienter, anser vi att alla boenden för personer med demens kunde 

använda sig av detta resultat. Vi anser inte att det innebär någon större kostnad eller ökad 

arbetsbelastning att använda sig av bakgrundsmusik eller sång i omvårdnadsarbetet, och om nu 

detta förbättrar interaktionen på alla de sätt som studien visat, borde detta vara ett självklart 

verktyg för vårdpersonal att använda sig av.  

   Ytterligare en faktor som framkom i resultatet var att bevara patientens integritet och rätt till 

självbestämmande. Det visade sig vara viktigt att alltid be om lov innan man exempelvis gick in i 

patientens rum eller utförde någon slags omvårdnadshandling. Det var även viktigt att som 

vårdpersonal ha patientens rätt till själbestämmande i åtanke och låta patienten i största möjliga 

mån själv få bestämma (Holst et al., 1999; Graneheim et al., 2001; Hansebo & Kihlgren, 2001; 

Skovdahl et al., 2003b; Eggers et al., 2005). Hälso- och Sjukvårdslagen (SFS 1982:763) bygger 

på respekt för patientens rätt till självbestämmande och integritet. Enligt International Council of 

Nurses (ICN) ska sjuksköterskan ska handla enligt de etiska principerna om att inte skada, bevara 

autonomi, göra gott, vara rättvis samt respektera människan (Svenska sjuksköterskeförening, 

2004). Vi anser att all vårdpersonal borde arbeta utifrån Hälso- och sjukvårdslagen, då vi anser att 

dessa principer är grundläggande för att kunna vårda andra människor på ett värdigt vis. 

   Hindrande faktorer hos vårdpersonal som framkom i resultatet var bland annat att vårdpersonal 

har en slags maktposition som kunde missbrukas och då leda till att patienternas integritet blev 

lidande. Det visade sig även vara svårt för vårdpersonal att balansera mellan patientens rätt till 

självbestämmande samt säkerheten för patienten själv och övriga runt omkring (Graneheim et al., 

2001; Skovdahl et al., 2003a; Skovdahl, Kihlgren & Kihlgren, 2003b). På grund av kognitiva 

nedsättningar som en följd av demenssjukdomen blir patienterna mer eller mindre beroende av 
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andra för att kunna hantera sitt dagliga liv. Edberg (2002a) menar att detta sätter vårdpersonalen i 

en stark maktposition och att patienternas liv faktiskt ligger i vårdpersonalens händer samt att det 

är viktigt att vårdpersonalen är medvetna om detta. Några studier visade att om vårdpersonal hade 

svårigheter med hur de skulle förhålla sig till patienterna samt var för uppgiftscentrerad i 

interaktionen, främjades inte kommunikationen vilket ofta ledde till att patienten sågs som ett 

objekt (Athlin & Norberg, 1998; Hansebo & Kihlgren, 2001). Vårdpersonal kan antingen se 

patienten som ett subjekt, det vill säga en person med demens eller ett objekt, det vill säga en 

dement person (Edberg, 2002a). Vi anser att det är en mänsklig rättighet att bli behandlad som ett 

subjekt, det vill säga att bli sedd som den person han/hon är och inte för dennes eventuella 

sjukdom. Vi anser det även viktigt att lyfta fram och reflektera kring hur ovannämnda uttryckssätt 

angående patienten, påverkar mötet mellan vårdpersonal och patient. Detta för att undvika att en 

objektifiering av patienten sker redan innan mötet uppstått. 

   Patientens förmåga att förstå, samarbeta och kommunicera är betydelsefulla faktorer för att 

främja en god interaktion till vårdpersonalen. I resultatet framkom det att bakgrundsmusik och 

sång ökade förmågan av dessa faktorer (Götell et al., 2002; Skovdahl et al., 2003a). Det visade 

sig stärka både patientens och vårdpersonals självbild om patienten vände sig till vårdpersonal 

och sökte bekräftelse (Holst et al., 1999; Graneheim et al., 2001). Alla människor behöver 

bekräftelse på att de är värdefulla och viktiga personer. Bekräftelse kan vara att patienten 

förmedlar budskap till vårdpersonalen som exempelvis för mig existerar du och för mig är du 

viktig (Norberg & Zingmark, 2002). Vi anser att en sådan bekräftelse får vårdpersonalen att 

känna sig sedda och viktiga, och att det de gör är någonting bra och värdefullt. Vi menar att det 

skapas en omedveten samhörighet mellan vårdpersonal och patienter som vi anser kan främja en 

god interaktion. Några artiklar visade att om patienterna var kontaktsökande och öppensinnade 

ledde det till att vårdpersonal gav dem full uppmärksamhet och stöttade dem i olika aktiviteter 

(Holst et al., 1999; Skovdahl et al., 2003a). Enligt Norberg och Zingmark (2002) kan en djup 

kontakt utan krav mellan vårdpersonal och personer med demens medföra att patienten känner sig 

hemma i den aktuella situationen. Vi anser att det som vårdpersonal är viktigt att ta till vara på 

alla tillfällen då patienterna är kontaktsökande. Detta för att ta alla möjligheter till att aktivera och 

stötta patienterna och låta dem själv utföra så mycket som möjligt.  

   Beteenden som omdömeslöshet, aggressivitet, egocentrisk samt symtom som ångestfullhet 

visade sig vara faktorer hos patienter som kunde hindra en god interaktion. Då aggression 
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uppkom plötsligt och utan förvarning hos patienten, påverkades interaktionen mellan patienten 

och vårdpersonalen negativt (Berg et al., 1998; Holst et al., 1999; Graneheim et al., 2001; 

Skovdahl et al., 2003a; Edberg & Edfors, 2008). Vårdpersonal bör ha kunskap om aggressivitet, 

dess utlösande faktorer och hur man möter problematiken för att kunna utföra en god omvårdnad 

till patienterna. Det är viktigt med regelbunden handledning och reflektion för vårdpersonal för 

att kunna hantera dessa krävande vårdsituationer (Skovdahl & Kihlgren, 2002). Vi håller med om 

att det är av stor vikt att ha regelbundna reflektioner för att utarbeta många olika handlingsplaner. 

Detta för att på bästa sätt kunna hantera alla ovannämnda beteenden hos patienterna, och inte 

fastna i gamla rutiner gällande bemötande och omvårdnad, som kanske inte alltid är det bästa 

alternativet. 

   Brister i kommunikationen som till exempel om patienterna uttryckte sig obegripligt, var helt 

uttryckslösa samt inte gav någon bekräftelse eller feedback till vårdpersonalen, sågs försämra 

möjligheterna till en god interaktion mellan vårdpersonal och patienter (Berg et al., 1998; Götell 

et al., 2002; Holst et al., 1999). Då patienter har nedsatt förmåga att kommunicera och svårigheter 

att förstå, krävs det att vårdpersonalen har ännu större känslighet för hans/hennes sätt att uttrycka 

sig. Vårdpersonal kan genom sitt förhållningssätt bemästra patienternas svårigheter att 

kommunicera genom att vara närvarande och mottagliga för patienternas sätt att uttrycka sig 

(Edberg, 2002b). Flertalet artiklar har belyst vikten av att vårdpersonal kan tolka patienternas 

uttryck och behov, detta anser även vi är av stor betydelse för att kunna utföra en god och 

individualiserad omvårdnad. Vi är medvetna om att demenssjukdomar skadar förmågan att tolka, 

förstå och förmedla reaktioner. Med detta i åtanke anser vi att vårdpersonal som arbetar med 

personer med demens borde få en fördjupad utbildning i att tolka patienternas icke verbala 

kommunikation, och på så sätt öka förmågan att kunna tolka och förstå patienterna. 

 

Slutsats 

Genom denna litteraturstudie har författarna fått en ökad kunskap om faktorer som främjar 

respektive hindrar interaktionen mellan vårdpersonal och personer med demens. Denna kunskap 

har enligt oss stor betydelse för hur vi som blivande sjuksköterskor bör agera i mötet med 

personer med demens. Resultatet visar att både vårdpersonal och patienter kan påverka 

interaktionen dem emellan, men det framkom att största ansvaret ligger hos vårdpersonalen. 
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   Resultatet visade att kommunikation är en viktig faktor som både kan främja och hindra 

interaktionen. På grund av detta anser vi att vårdpersonal borde ha mera utbildning och kunskap 

gällande vikten av verbal och icke verbal kommunikation vid omvårdnad av personer med 

demens. Vårdpersonal kan erhålla en fördjupad förståelse genom utbildning, handledning och 

reflektion, vilket kan öka möjligheterna för vårdpersonal att se den unika individen och inte 

endast demenssjukdomen. Ett mål som vårdpersonal kan stäva efter för att uppnå en omvårdnad 

som håller hög kvalité, är att tillgodose patienternas behov och samtidigt få dem att känna sig 

unika och värdefulla. 

   Vi anser att det bör forskas mer om olika hjälpmedel som kan bidra till att en god interaktion 

mellan vårdpersonal och personer med demens möjliggörs. Ett exempel på ett sådant hjälpmedel i 

vår studie var bakgrundsmusik och sång vilket visade sig främja en god interaktion mellan 

vårdpersonal och personer med demens.  
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L 

2002 

Caregiver 

singing and 

background 

music in 

dementia care.  

Belysa 

meningen av 

verbal 

kommunikation 

mellan personer 

med svår 

demens och 

deras 

vårdpersonal. 

Kvalitativ metod 

med ett 

fenomenologiskt- 

hermeneutiskt 

synsätt. 

Observationer, 

intervjuer samt 

reflekterande 

diskussioner.  

7 kvinnor samt 

2 män med 

svår demens. 5 

kvinnliga 

vårdpersonal.  

I närvaro av 

bakgrundsmusik/ 

sång minskade 

vårdpersonals 

verbala 

instruktioner 

medan 

patienterna 

kommunicerade 

med en ökad 

förståelse av 

situationen både 

verbalt och 

beteendemässigt.  

26 poäng 

= 

Hög 

kvalitet. 

Skovdahl, 

K 

Kihlgren, A 

Kihlgren, 

M 

2003 

Dementia and 

aggressiveness: 

video recorded 

morning care 

from different 

care units. 

Belysa 

interaktioner 

mellan personer 

med demens och 

aggressivt 

beteende och 

vårdpersonal. 

Kvalitativ metod 

med ett 

fenomenologiskt- 

hermeneutiskt 

synsätt. Video 

inspelade 

observationer. 

2 personer med 

måttlig till svår 

demens samt 9 

vårdpersonal 

varav 2 män. 

Genom 

observationer 

framkom att de 

vårdpersonal som 

enbart fokuserade 

på vårduppgiften 

istället för 

patienten var de 

som fick problem 

med 

interaktionen. 

26 poäng 

= 

Hög 

kvalitet. 

Skovdahl, 

K 

Kihlgren, A 

Kihlgren, 

M 

2003 

Dementia and 

aggressiveness: 

stimulated 

recall 

interviews with 

caregivers after 

video- recorded 

interactions. 

Skaffa sig insikt 

i de resonemang 

som 

vårdpersonal 

hade, relaterat 

till deras 

respektive video 

inspelade 

interaktion med 

patienterna. Öka 

insikten genom 

diskussion av 

deras 

resonemang i 

relation till 

varandra. 

Kvalitativ metod. 

Intervjuer. 

Tematisk 

innehålls analys.  

9 vårdpersonal 

varav 2 män. 

Genom intervjuer 

framkom att  

vårdpersonal som 

hade problem 

fokuserade mer 

på vårduppgifter, 

medan de andra 

förhölls sig mer 

spontana och 

självkritiska, 

vilket ledde till en 

positiv 

interaktion.   

25 poäng 

= 

Hög 

kvalitet. 



 

 

Eggers, T 

Norberg, A 

Ekman, S-L 

2005 

Counteracting 

fragmentation 

in the care of 

people with 

moderate and 

severe 

dementia. 

Undersöka 

interaktion 

mellan 

vårdpersonal 

och patienter 

med måttlig till 

svår demens 

samt belysa 

förekomsten av 

splittring och 

hur 

vårdpersonal 

kan motverka 

det. 

Kvalitativ metod.  

Observationer. 

Innehålls analys. 

15 patienter 

med måttlig till 

svår demens 

samt 18 

vårdpersonal. 

Vårdpersonal kan 

motverka 

splittring genom 

omvårdnad 

baserad på 

uppmärksammat 

intresse av 

interaktionen 

samt värdesätta 

personen bakom 

sjukdomen. 

25 poäng 

=  

Hög 

kvalitet. 

Edberg, A-

K 

Edfors, E 

2008 

Nursing care 

for people with 

frontal-lobe 

dementia - 

difficulties and 

possibilities 

Beskriva 

vårdpersonals 

erfarenheter av 

svårigheter och 

möjligheter vid 

vård av personer 

med frontallobs 

demens. 

Kvalitativ metod. 

Baserad på 

intervjuer med 

vårdpersonal. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

10 vårdpersonal 

arbetande på ett 

demensboende 

i södra Sverige. 

Resultatet delades 

in i svårigheter 

och möjligheter 

med respektive 

undergrupper 

som kopplas till 

vårdpersonalens 

interaktioner till 

patienterna. 

24 poäng 

= 

Hög 

kvalitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


