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SAMMANFATTNING 

Demenssjukdomen tillhör en av våra stora folksjukdomar och är ett samlingsnamn på 
sjukdomar som i första hand angriper centrala nervsystemet. Symtom som minnesförlust, 
agnosi, apraxi och dysfasi är övergripande för demenssjukdomar. Vårdrelationen mellan 
vårdare och personer med demens är därför komplicerad. Denna studie syftade till att belysa 
vad som kännetecknar en god vårdrelation mellan vårdare och personer med demenssjukdom 
på vårdboende. Metoden som använts var en litteraturstudie där kvalitativa studier 
sammanställts. Artiklarna analyserades efter Granheim & Lundman (2004) modell för 
innehållsanalys. Fem kategorier framkom i analysen; Fokus på den unika personen, 
Bekräftelse och respekt, Interaktion i vårdandet, Kunskap och förståelse hos vårdarna och 
Känslan av gemenskap och samhörighet. Positiva situationer uppstod när vårdare mötte 
vårdtagaren som en unik person trots sjukdomens svårigheter. God kontakt kunde skapas 
genom att lyssna och visa förståelse. Lugn, tålamod och att ge kärlek och värme var 
väsentliga komponenter i vårdandet. Slutsatsen var att vårdrelationen bör anpassas efter 
individen, situationen och ses som något unikt. Den goda vårdrelationen med vårdtagaren får 
aldrig tas för given och bör alltid problematiseras och reflekteras över. 

Nyckelord: Communication, Dementia, Interactions, Nurse- patient relations, Nursing care, 

och Professional- patients relations. 
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INTRODUKTION 
I dag finns cirka 150 000 personer med demenssjukdom i Sverige och siffran bara 
stiger. Demenssjukdomen tillhör nu en av våra stora folksjukdomar och två 
förklaringar till detta kan vara den ökande andelen äldre och att vi lever längre 
(Ekman et al., 2007). Det är en utmaning att vårda personer med demens på grund 
av olika faktorer så som kommunikationsvårigheter, störande beteende samt 
individuella behov. En bristande vårdrelation kan leda till problem för både 
vårdaren och vårdtagaren (Graneheim Hällgren, 2004). Därför är det intressant att 
belysa vad som kännetecknar en god vårdrelation. Med vårdare menas personer 
som utövar vårdandet i sin yrkesroll. Fortsättningsvis används ordet vårdare i 
arbetet. Förhoppningsvis kan vårt kommande resultat användas i 
omvårdnadsarbetet samt förbättra kvalitén inom demensvården. Intresset för 
ämnet är stort då ytterligare kunskap är av vikt för området.  

BAKGRUND 
Demens är ett samlingsnamn på sjukdomar som i första hand angriper centrala 
nervsystemet. Symtomen varierar beroende på vilken demenssjukdom personen 
lider av eftersom det skadar olika funktioner i hjärnan (Armanius Björlin et al., 
2004). Det bedrivs forskning på flera områden inom detta ämne. Dels 
grundforskning på cellnivå men även omvårdnadsforskning har blivit ett 
betydelsefullt område (Ekman et al., 2007). 

Alzheimers sjukdom är den dominerande formen, vilken innebär att nervcellerna 
skrumpnar i tinning- och hjässloberna. Näst vanligast är vaskulär demens som 
innebär förändringar i hjärnans blodkärl i form av en propp eller blödning som i 
sin tur leder till syrebrist och skador på hjärnan. En blandform av dessa 
förekommer i vissa fall. Frontallobsdemens är en fjärde form som angriper 
frontalloben. Övergripande symtom för demenssjukdomar är minnesförlust, 
agnosi (oförmåga att tolka sinnesintryck och ”känna igen”), apraxi (försämrad 
förmåga att utföra målmedvetna rörelser men beror inte på att personen inte 
förstår) och dysfasi (försämrad språkförmåga) (Armanius Björlin et al., 2004). På 
grund av symtomen minnesstörning, agnosi, apraxi och dysfasi har personer med 
demens en begränsad möjlighet att uttrycka sig och förstå andra (Fahlander, 
Karlsson & Vikström, 2009).  

Minnesproblem kan leda till svårigheter att koppla tidigare erfarenheter till nutida 
upplevelser och framtida förväntningar. Det kan i sin tur leda till så kallad 
fragmentering, vilket är en upplevelse av splittring och sönderfall. 
Fragmenteringen är relaterat till upplevelsen av förvirring (Fick, Agostini & 
Inouye, 2002). Vården av personer med demens ställer höga krav på vårdare. Det 
har visat sig i studier att vårdare ignorerar protester och önskemål från personer 
med demens. En del vårdare anser också att det är slöseri med tid att förklara 
handlingar som den sjuke inte förstod (Skovdahl, Kihlgren & Kihlgren, 2004). I 
en studie gjord av Edberg, Bird, Richards, Woods, Keeley och Davis- Quarrell 
(2008) framkommer att vårdandet av personer med demens kan innebära olika 
orsaker till belastning för vårdare. Dessa orsaker är miljöns påverkan, brist på 
kunskap hos vårdarna, brist på respekt för vårdarnas arbete, påverkan av 
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närstående till personer med demens samt känslan hos vårdarna av att vilja göra 
mer för de boende än vad det fanns resurser till. Det kan vara en utmaning för 
vårdare att nå fram till personen som drabbats av demenssjukdom och kunna 
förstå personens individuella behov. Det finns ofta för lite information om 
personernas livshistoria vilket också resulterar i svårigheter att kunna förstå den 
sjukes behov och beteende. Det i sin tur kan leda till känsla av skuld hos vårdarna 
som också är en orsak till belastning (Edberg et al., 2008).  

Holst och Hallberg (2003) visar i sin studie att personer med demens upplever 
svårigheter som inte bara påverkar deras egen livsvärld utan också i deras relation 
till andra människor. De förlorar sin förmåga att komma ihåg människor och 
händelser, liksom sin förmåga att hantera sin vardag och fritidsaktiviteter, allt 
detta påverkar deras självkänsla och självförtroende. De förlorar förmågan att 
kognitivt och emotionellt minnas viktiga delar av sitt liv innan uppkomsten av 
demenssjukdomen, deras bild av sin egen identitet blir på så vis splittrad och 
främmande för dem. Vissa personer med demens blir arga på sig själva, andra 
tenderar att vända denna ilska mot personer i deras närhet. 

En god vårdrelation med den demenssjuke kan vara svår att skapa och är i vissa 
fall väldigt komplicerad. Arbetsuppgifter som t.ex., tvätta och mata får inte vara i 
fokus i omvårdnaden. Fokus måste läggas på den person och individ som vårdas. 
Utgångspunkten är individens behov (Ekman et al 2007). Att fokusera på 
arbetsuppgiften som ska genomföras kan innebära att vårdare går emot den 
demenssjuke personens vilja (Edberg et al., 2008). 

Vårdrelation 

En vårdrelation mellan vårdare och patient kännetecknas av ett professionellt 
engagemang av vårdaren som inte får räkna med att få något tillbaka. I den 
professionella vårdrelationen använder vårdaren sin personliga kunskap och 
erfarenhet för att erbjuda en absolut närvaro som tillgång i det vårdande mötet 
(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003).  

”I en vårdande relation till patienten handlar det mer om att vara än att göra” 
(Dahlberg et al., 2003, s. 49) 

Målet är att det ska uppstå en vårdande relation, där vårdaren gör sitt bästa för att 
lindra lidande, främja hälsa och välbefinnande. För att kunna erbjuda god vård 
som innefattar lindrat lidande och välbefinnande samt ett fungerande 
livsvärldsperspektiv krävs det att det finns någon form av en mellanmänsklig 
relation mellan vårdare och vårdtagare. Det måste finnas en öppenhet för 
vårdtagarens subjektiva, levda kropp (Armanius Björlin et al., 2004). Människans 
subjektiva och levda kropp innebär att människan har tillgång till livet genom 
kroppen. Finns det ingen kropp finns det heller inget liv. Förändringar i kroppen 
leder till förändringar av individens livsvärld. Livsvärldsperspektivet innebär att 
individens vardagsvärld och tillvaro uppmärksammas. Det är den verklighet vi 
ständigt lever i och som oftast tas för given. Vårdaren bör alltså försöka förstå 
vårdtagarens tillvaro så som han eller hon upplever den (Dahlberg et al., 2003).  
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Jean Watson (1988), aktiv inom interaktionsteorier menar att relationen mellan 
vårdare och vårdtagare är av stor betydelse i en vårdsituation där sensitivitet, tillit, 
kärlek och en kreativ inställning har en avgörande betydelse. En person som 
vårdar karaktäriseras av att han eller hon på något sätt ser en person som en unik 
individ, uppfattar andras känslor, och sätter personen som vårdas utanför det 
vanliga. Mänsklig omsorg kräver stor hänsyn och vördnad för personens liv, samt 
ickepaternalistiska värderingar som är relaterade till människors självständighet 
och valfrihet. Individens unika behov och kapacitet tillåts bli styrande. Dessa 
underliggande värden formar det praktiska handlandet. Sjuksköterskan har en stor 
del av den mänskliga omsorgsprocessen och därför läggs stor vikt vid relationen 
mellan sjuksköterskan och individen (Watson, 1988). 

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa vad som kan känneteckna upplevelsen av en god 
vårdrelation mellan vårdare och personer med demenssjukdom på vårdboende. 

METOD 
Studien har genomförts som en litteraturstudie med manifest ansats där de 
kvalitativa studiernas resultat har analyserats utifrån Granheim och Lundmans 
(2004) beskrivning av manifest analys. Med manifest ansats menas att författarna 
endast beskriver den uppenbara informationen, utan att göra egna tolkningar av 
texten (Graneheim & Lundman, 2004). Kvalitativ forskning innebär att resultatet 
grundar sig på ett litet antal individer och går på djupet i specifika miljöer, 
tidpunkter och omständigheter. Med litteraturstudier menas att litteraturen är 
informationskällan (Olsson & Sörensen, 2007). Endast kvalitativa studier har 
använts för att få ökad kunskap om vad som kan känneteckna upplevelsen av en 
god vårdrelation. 

Litteratursökning 

Artikelsökningarna gjordes i databaserna CINAHL som innehåller 
omvårdnadsforskning, PubMed som täcker omvårdnad men även medicin och 
odontologi och PsycINFO som behandlar psykologi och närliggande ämnen 
(Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). MeSH-termerna som användes för att 
begränsa till syftet var följande: Dementia, Nurse- patient relations, 
communication, nursing care, interactions och professional- patients relations. 
Patient-nurse relations och professional-relations gick inte att använda som sökord 
i PsycINFO därför finns de inte med i söktabellen (Bilaga 1). En kombination av 
sökorden gjordes även för att komma ytterligare ett steg närmare syftet. 

Urval 

Insamlingen av data för resultatet har samlats från ett urval av vetenskapliga 
artiklar. Inklusionskriterierna som användes var; kvalitativa studier gjorda efter 
1999 och skrivna på engelska eller svenska. Studier gjorda i länder med liknande 
levnadsstandard som i Sverige och som innefattar både män och kvinnor i alla 
åldrar boende på vårdboenden. Artiklarna skulle även innefatta alla stadier av 
demenssjukdomen. De skulle beskriva syftet och vara tillgängliga i fulltext.  
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Titlarna lästes igenom på de kombinerande träffarna. De som behandlade syftet 
lästes senare vidare i abstrakt för att se om innehållet motsvarade syftet.  

Ett första urval gjordes vilket resulterade i 28 artiklar som därefter lästes igenom 
för att se om de uppfyllde inklusionskriterierna. Efter det gjordes ett andra urval 
för en mer noggrann genomläsning vilket resulterade i sex artiklar (Bilaga 1). Två 
artiklar valdes ut efter en manuell sökning som gjordes via titel och författare. 
Den första artikeln hittades genom tidigare kunskap om författaren, den andra i 
sin tur hittades via referenslistan på den första artikeln. Artikeln låg utanför 
inklusionskriterierna och var skriven 1998 men ansågs ha ett värdefullt innehåll 
och inkluderades därför. Samtliga artiklar kvalitetsgranskades enligt en 
modifierad version av Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2006) modell för 
kvalitetsgranskning (Bilaga 2). I kvalitetsgranskningen besvarades ett antal frågor 
rörande studiens innehåll och genomförande. Modifieringen innebar att sista 
frågan exkluderades som handlade om artikeln genererade en teori. För varje ja på 
frågan gavs 1 poäng och varje nej och vet ej gavs 0 poäng, utifrån poängen 
räknades studiens tillförlitlighet fram i procent, varav 80 till 100 % visade på grad 
1 och därmed hög kvalitet. De artiklar som hamnade på 70-79 % visade på en 
grad 2 (Willman et al., 2006). De granskade artiklarna som erhöll mer än 70 % 
inkluderades (Bilaga 3). 
 
 
Analys 
Artiklarnas resultatdel analyserades inspirerade av Graneheim och Lundmans 
(2004)  modell för kvalitativ innehållsanalys. 

Resultatet i artiklarna lästes igenom upprepade gånger, ord och meningar 
översattes till svenska för att förstå allt i texten. Utifrån syftet valdes bärande 
meningsenheter ut. Lundman och Hällgren Graneheim i Granskär & Höglund-
Nielsen (2008) skriver att detta innebär ett urval av ord, meningar och stycken 
som hör ihop genom sitt innehåll och besvarar syftet. Meningsenheterna låg till 
grund för analysen. Författarna tog inledningsvis ut meningsenheter var och en för 
sig. Därefter jämfördes meningsenheterna och diskussion fördes tills 
överenskommelse uppkommit kring valen av meningsenheter. Under analysen 
kondenserades meningsenheterna. Graneheim och Lundman (2004) beskriver 
detta som en bearbetning av texten som gjorde den kortare och därmed mera 
lätthanterlig men behöll fortfarande det centrala och relevanta innehållet. I 
samband med kondenseringen översattes texten till svenska.  

Efter kondenseringen abstraherades texten och den försågs med koder. Koder 
innebär etiketter som kortfattat beskriver innehållet samt sammanfattar det till en 
högre nivå skriver Lundman och Hällgren Graneheim i Granskär & Höglund-
Nielsen (2008). När koderna sedan var fastställda började ett samband ses och 
fram kom ett antal subkategorier och kategorier som svarade på syftet (Bilaga 4). 
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RESULTAT 
Resultatet av analysen om vad som kännetecknar en god vårdrelation baserades på 
åtta artiklar som i sin tur resulterade i fem kategorier vilka var; Fokus på den 
unika personen, Bekräftelse och respekt, Interaktion i vårdandet, Kunskap och 
förståelse hos vårdarna och Känslan av gemenskap och samhörighet. Kategorin 
interaktion i vårdandet resulterade i två subkategorier; kommunikation och 
information, samt handleda och främja den egna kapaciteten. Resultatet 
tydliggörs med ett antal citat. 

Fokus på den unika personen 

Enligt Hansebo och Kihlgren (2002) uppstod en god vårdrelation när vårdare 
mötte vårdtagaren som en unik person trots sjukdomens svårigheter. Andra studier 
menade också att vårdtagaren bör ses som en unik person med individuella behov 
och att känslor uttrycks på olika sätt (Berg, Hallberg & Norberg, 1998; Skovdahl, 
Larsson Kihlgren & Kihlgren, 2003a). Lepp, Ringsberg, Holm och Sellersjö 
(2003) beskrev att vårdare bör låta vårdtagaren vara i fokus och sätta personens 
glädje före sin egen. Skovdahl et al. (2003a) skrev att vårdtagarens känslor ska 
ligga i fokus i vårdrelationen.  

”They saw the patients as unique people with individual needs and that they 
expressed their feelings in different ways.” (Berg et al., 1998, s. 277) 

Det är grundläggande att som vårdare se vårdtagaren ur ett holistiskt perspektiv 
samt bevara personens egna intressen (Lepp et al., 2003). Eggers et al. (2005) och 
Hansebo och Kihlgren (2002) visade att vårdrelationen innehöll färre konflikter då 
vårdarna beaktade det individuella livsvärldsperspektivet. Vårdarna var medvetna 
om att personens beteende kunde ha sin grund i tidigare livserfarenhet.  

“Carers tried to see reality from the point of view of the patients; in other 
words they tried to meet patients in their own worlds. They confirmed patients 
and there was a close and emotional relationship between carer and patient” 
(Hansebo & Kihlgren, 2002, s.230) 

Skovdahl et al. (2003a) skrev att fokus ska ligga på personens upplevelser. 
Enligt Hansebo och Kihlgren (2002) karaktäriserades en vårdande relation av 
ömhet och fredlighet när vårdtagare samt vårdare framstod som två unika 
personer. 

 

Bekräftelse och respekt 

Bekräftelse var en aspekt för den vårdande relationen (Rundqvist & Severinsson, 
1999). En positiv attityd och att bjuda in till konversation var ett sätt att få 
vårdtagarna att känna sig bekräftade. Som vårdare vara närvarande, visa 
engagemang och värme i aktiviteter med vårdtagarna resulterade i en känsla av 
säkerhet och bekräftelse (Eggers et al., 2005; Hansebo & Kihlgren, 2002; Lepp et 
al., 2003; Skovdahl et al., 2003a). 
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”Attitudes of carers were positive and they gave feedback and confirmed 
patients actions, and compliments.”(Hansebo & Kihlgren, 2002, s. 229) 

 En nära relation visade sig i form av ögonkontakt och samspel under 
aktiviteterna, att se och bli sedd ledde till bekräftelse (Hansebo & Kihlgren, 2002; 
Rundqvist & Severinsson, 1999). Viktigt var även att vårdarna kände sig 
bekräftade i interaktionen. En känsla av att vara behövd och att de har en viktig 
funktion att fylla kunde leda till detta (Lepp et al., 2003).  Som vårdare visa 
respekt och medkänsla resulterade i en positiv spiral (Skovdahl et al., 2003a; 
Rundqvist och Severinsson, 1999). Ett sätt att visa respekt på kunde vara att 
tilltala vårdtagarna med deras namn, visa vänlighet och artighet samt behandla 
dem som vuxna människor. Vårdaren ska alltid fråga om lov på ett humant och 
mjukt sätt innan handling samt uppmärksamma personens egna åsikter och 
önskningar (Hansebo & Kihlgren, 2001; 2002). 

”Where there was respect for a patient, the nursing situation was 
characterized by kindness, politeness and invitations“(Hansebo & Kihlgren, 
2002, s. 230) 

En stor del av arbetet med personer med demens innebar att bara lyssna och prata 
med vårdtagarna och vara ärlig, men inte nödvändigtvis konfrontera personen 
med verkligheten (Hansebo & Kihlgren 2001; Lepp et al., 2003; Skovdahl et al., 
2003a).  Rundqvist och Severinsson (1999) betonade vikten av att ta sig tid att 
sitta ner en stund. De skrev även om principen att alltid hjälpa någon annan som 
du själv skulle vilja bli hjälpt. Eggers et al. (2005) beskrev att vårdarnas strävan 
att behandla vårdtagarna med respekt samt anpassa sig efter personens beteende 
visade tecken på känsla av värdighet. Vårdarna försökte förstå personens avsikter 
och respektera deras val av handling. 

 

Interaktion i vårdandet 

Inledningsvis under denna kategori beskrivs interaktion i vårdandet, vidare delas 
kategorin upp i de två subkategorierna kommunikation och information samt 
handledning och främjandet av den egna kapaciteten 

Eggers et al. (2005) beskrev lyhördhet som en faktor i interaktionen och betonade 
vikten av att påbörja och avsluta en interaktion tydligt. Resultatet blev då att 
personen kände sig bekväm att samarbeta i interaktionen. Vårdare bör acceptera 
och hitta ömsesidig överenskommelse i den delade situationen oavsett tid, rum 
eller person främjade vårdrelationen.  

” When attentive interest was shown, its seemed an important ingredient in 
the interactions that were interpreted as the patients not showing 
fragmentation. In these situations, the patients seemed comfortable and could 
easily participate in the interaction” (Eggers et al., 2005, s.14) 

Hansebo och Kihlgren (2002); Skovdahl et al. (2003a) visade i sina studier att det 
måste finnas en balans mellan relationen och uppgiften som ska utföras. En balans 
mellan intimitet och distans för att bevara vårdtagarens självrespekt. Ett 
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gemensamt engagemang ledde till positivt samspel. Vårdaren bör använda sig av 
både verbal och ickeverbal kommunikation för att skapa en ömsesidighet i 
interaktionen med vårdtagaren. En god kontakt kunde skapas genom att lyssna 
och visa förståelse.  

När vårdtagaren kände tillit och självsäkerhet fungerade fokuseringen på 
uppgiften bättre. Ett fungerande samarbete visade sig i form av en lugn och 
avslappnad atmosfär (Hansebo & Kihlgren, 2002). Hansebo och Kihlgren (2001) 
visade att stunderna av samarbete och ömsesidighet gjorde arbetet meningsfullt. 

Berg et al. (1998) skrev i sin studie att den positiva dimensionen i relationen 
beskrevs i termer som nära psykisk kontakt, personlig närhet, ömhet, värme och 
en känsla av ge och ta. Vårdgivarna beskrev i studien att det måste vara hemskt att 
behöva fråga någon annan om saker du alltid kunnat göra själv, att inte längre 
kunna bestämma var, hur när dessa saker ska ske.   

Kommunikation och information 

Lepp et al. (2003) skrev att god kommunikation ledde till glatt och öppet 
beteende. Hansebo och Kihlgren (2002) och Skovdahl et al. (2003a) beskrev 
vikten av att alltid visa empati i all slags kommunikation. Hansebo och Kihlgren 
(2001) samt Rundqvist och Severinsson (1999) nämnde beröring som ett sätt att 
kommunicera. I studien nämnde vårdare att de lyckats få kontakt via beröring. 
Beröring skedde med ömhet i form av att hålla händer, ögonkontakt och tala 
lugnt.  

” Carers stated that patients´ sensitivity to touch increased as communication 
abilities decreased, which made touch important as a way of communication 
and confirmation”(Hansebo & Kihlgren, 2001, s.742) 

Hansebo och Kihlgren (2001) redogjorde för hur viktigt det var att alltid tolka den 
vaga kommunikationen, verbal som ickeverbal. Det kunde ske genom att engagera 
personen genom konversation, information, förklaring, instruktion och stöd.  

Som vårdare var flexibilitet en betydelsefull faktor i arbetet, att skapa dialog och 
ge information konstant om vad som händer präglat av värme och engagemang 
var centralt i interaktionen.  Ett lugnt och systematiskt arbetssätt krävdes utan 
uppmärksamhet vid aggression, bara vidare information gavs för att vårdtagaren 
skulle förstå vad som hände i situationen (Hansebo & Kihlgren, 2002; Skovdahl et 
al., 2003a).  

Handledning och främjandet av den egna kapaciteten 

Det var betydelsefullt att få vårdtagaren att medverka i olika situationer genom att 
låta dem ta sina egna beslut. Ge tid till att uppmärksamma samt lita på personens 
egen kapacitet och förmåga var ett sätt att bevara autonomin. Dock kan upprepade 
instruktioner på olika sätt och bekräftelse behöva ges för att hjälpa vårdtagaren att 
utföra uppgiften själv men även motivera till varför uppgiften är nödvändig. 
Genom att tydligt förklara och involvera personen upprepade gånger för att få 
tillåtelse att fortsätta med aktiviteten (Hansebo & Kihlgren, 2002; Skovdahl et al., 
2003a). 
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”Sometimes she demanded help repeatedly, and was then informed clearly in 
a different ways, over and over again, so she could be a voluntary rather than 
forced to participate” (Skovdahl et al., 2003, s.893) 

Eggers et al. (2005) visade även han att vårdare bör stötta personens egen 
kapacitet och acceptera personens vanor. Då vårdarna anpassade sina handlingar 
och sitt tempo efter personens individuella funktionsnedsättningar, kände 
personen sig kapabel och bekräftad.  

 

Kunskap och förståelse hos vårdarna 

Kunskap och kompetens i vården gav förutsättningar för en god vårdrelation. Med 
kunskap kunde förändringar i individens normala beteende uppmärksammas och 
tolkas. Andra områden inom kunskaper handlade om existentiella och kulturella 
aspekter (Chang et al., 2009). Att vårda personer med demens innebar ett tolkande 
arbete. Det tolkande arbetet grundade sig i vårdarnas kunskaper om vårdtagarens 
personlighet, livshistoria och sjukdomsförlopp (Berg et al., 1998). Olika 
omfattningar av erfarenhet och kunskap inom demensvård gav vårdarna möjlighet 
att hantera situationer och relationer med vårdtagarna på olika sätt. Tid och 
erfarenhet påverkade djup och oförberedda känsloreaktioner Med hjälp av 
kompetens och fantasi kunde personen involveras i aktiviteter (Berg et al., 1998; 
Hansebo & Kihlgren 2001; Skovdahl et al., 2003a)  

Kunskap om vårdtagarens bakgrund och livserfarenhet var centralt för att 
vårdaren skulle kunna se till de individuella behoven (Berg et al., 1998; Hansebo 
& Kihlgren, 2001). Lepp et al. (2003) skrev att personers bakgrund var en 
dimension i att skapa mening och förstå den nuvarande situationen.  

Vårdare ska tolka vårdtagarens handlingar i relationen till den troliga orsaken till 
beteendet. Handlingarna ska relateras till personens tidigare livshistoria, behov, 
ångest och smärta. Kunskapen ska användas i varierande aspekter för att kunna 
förstå personen i olika vårdsituationer.    

”Knowledge of the patients´ backgound and lived experience was important, 
among other things, when carers wanted to advocate patients´ interests” 
(Hansebo & Kihlgren, 2001, s.741) 

Gemensamma nöjesaktiviteter visade sig ge en mängd kunskap om vårdtagaren 
som vårdarna inte tidigare hade vetskap om. Kunskapen kunde sedan användas i 
andra situationer i vårdandet som underlättade kommunikationen i vårdrelationen 
(Lepp et al., 2003).  

”Carers were aware that patients´ behavior could have its roots in lived 
experiences earlier in their lives.” (Hansebo & Kihlgren, 2001, s.742) 

Det krävdes även kunskaper om sjukdomen demens och dess förlopp, framförallt i 
relation till olika diagnosers symtom och farmakologisk behandling. Kunskaper 
om palliativ vård gav möjligheter till tillfredsställande vårdbeslut (Chang et al., 
2009). 
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Känslan av gemenskap och samhörighet 
Lepp et al. (2003) visade i sin studie att gemensamma aktiviteter med vårdtagarna 
gav en känsla av grupptillhörighet. Självkänslan visade sig starkare vid 
delaktighet i en grupp på gruppens egna villkor. Mycket skratt och glädje mellan 
vårdare och vårdtagare skapade djupare band i relationen. Vårdtagarna kunde visa 
sin glädje gentemot vårdarna med exempelvis kramar. Berg et al. (1998) beskrev 
att en dag tillsammans kunde innebära mycket skratt och humor. Då uppkom 
stunder av kontinuitet, möten och djupa relationer. Känsla av gemenskap innebar 
varierade situationer av delade känsloupplevelser, som att gå mot döden men även 
att dela glädje tillsammans. Skovdahl et al. (2003a) betonade vikten av att försöka 
ligga på samma psykiska nivå till exempel genom att tala med ögonkontakt. 

Vänskap mellan vårdare och vårdtagare genererade i positiva känslor (Hansebo & 
Kihlgren, 2002). En djupare relation gav förutsättningar för bättre kommunikation 
(Lepp et al., 2003). 

” In nursing care situations interpreted as communion it seemed as if there 
was a true meeting between carer and patients. It was a deep relationship 
between patient and carer and they seemed to be available and open to each 
other. However, when it was seen the atmosphere was characterized by 
empathy and positive feelings generally” (Hansebo & Kihlgren, 2002, s.230) 

Att få umgås på ett högre plan utöver vardagliga uppgifter gav en tillfredställande 
känsla, en känsla av säkerhet växte fram hos vårdtagarna. En speciell vänskap 
uppstod på grund av ett gemensamt deltagande i aktiviteter (Lepp et al., 2003). Att 
vara lugn, ha tålamod och att ge kärlek och värme var väsentliga komponenter i 
vårdandet. Vårdarna såg patienternas sårbarhet och beroende samt vikten av deras 
eget närmande skriver Hansebo och Kihlgren (2001). 

 

DISKUSSION 
Metoddiskussion 
Syftet med studien var att belysa vad som kan känneteckna upplevelsen av en god 
vårdrelation mellan vårdare och personer med demenssjukdom på vårdboende, 
därmed valdes enbart kvalitativa studier ut till analysen. Kvalitativa studier passar 
bäst då syftet var att belysa vårdrelationen. Kvalitativ forskningsmetod används 
för att beskriva förklara och fördjupa förståelsen för mänskliga upplevelser. 
Forskaren strävar efter att upptäcka mönster och kännetecken (Willman et al., 
2005). En empirisk studie fanns som alternativ men en litteraturstudie i det här 
fallet kändes högst relevant med tanke på den tidsperiod som fanns till 
förfogande.  

Bland de första sökningarna användes ett större antal MeSH-termer för att 
undersöka den forskning som fanns. Relativt snabbt kunde vissa sökord helt 
uteslutas och andra sågs relevanta för ämnet. Målet var att hitta studier gjorda i 
Sverige eller i andra länder med likande levnadsstandard. Detta för att resultatet 
inte ska kunna påverkas av faktorer som exempelvis ekonomi och kultur. Sju av 
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studierna är gjorda i Sverige och en är gjord i Australien. En av de sju svenska 
studierna har en författare som arbetade i Åbo, Finland. Resultatet är relevant då 
målet att utgå från artiklar i Sverige i princip uppnåddes. Artikeln som är gjord i 
Australien inkluderades då kontexten kan anses vara snarlik den svenska. 

Inklusionskriterierna som valdes var följande; Kvalitativa studier gjorda efter 
1999 och skrivna på engelska eller svenska innefattande både män och kvinnor i 
alla åldrar på vårdboenden. Först fanns målet att endast inkludera artiklar skrivna 
inom en elvaårsperiod, för att hitta den senaste och mest aktuella forskningen 
inom ämnet. Efter ett antal sökningar, hittades via den manuella sökningen en 
artikel skriven 1998 som var för värdefullt för syftet att exkludera, medan 
sökningarna i databaserna inte gjordes om på grund av ett tillfredställande resultat. 
Att både inkludera män och kvinnor anses relevant då sjukdomen demens drabbar 
båda könen i olika åldrar. Boende på vårdboende valdes för att exkludera 
familjens relationer med den demensdrabbade och fokusera på relationen med 
professionella vårdgivare, då det är relevant i vår kommande yrkesroll som 
sjuksköterskor.  

Flera artiklar i CINAHL framkom även i PubMed vilket är en förklaring till varför 
inga artiklar valdes ut i PubMed. Hade första sökningen skett i PubMed så hade 
sannolikt urvalet sett annorlunda ut. 

Artiklarna kvalitetgranskades enligt Willman et al. (2005) modell för 
kvalitetsgranskning. Emellertid gjordes en modifiering av modellen där sista 
frågan togs bort. Frågan var om studien genererade en teori. Enligt Thorén-
Jönsson i Granskär och Höglund-Nielsen (2008) är en eventuell framarbetad teori 
i studien allt för komplex för att kunna sammanfattas i en artikel därav beslutet att 
välja bort frågan för att inte påverka resultatet av kvalitetsgranskningen. 

De manuella sökningarna hade kunnat utökas. Med nuvarande kunskap och efter 
ett grundligt granskande av artiklarna hade eventuellt ytterligare material till 
resultatet hittas via referenslistor, då ämnet återkommer i olika studier som kan 
hittas i referenslistorna. Detta hade i sin tur eventuellt kunnat påverka validiteten i 
studien.  Detta blev uppenbart när resultatet var färdigt men anses ändå inte ha 
påverkat resultatet. 

Litteraturstudien gjordes med en manifest ansats, det vill säga inga tolkningar har 
gjorts (Graneheim & Lundman, 2004). Analysen gjordes på innehållsnivå och 
utgick endast från det uppenbara. Meningsenheter valdes ut av båda författarna 
var och en för sig, jämfördes därefter och en diskussion fördes. Till övervägande 
del fanns en överenskommelse i valet av meningsenheter. Detta innebär en styrka 
i studien då innehållet togs ut, sett ur två olika perspektiv. Vid översättningen 
under kondenseringen skedde en viss tolkning eftersom en exakt översättning från 
engelska till svenska inte alltid går att uppnå.  

Det centrala och väsentliga innehållet behölls alltid vid översättningen. Engelsk-
svenskt lexikon användes samtidigt som diskussioner fördes, tolkningen anses 
därmed inte ha påverkat resultatet. Förförståelsen försökte hela tiden undanhållas, 
det kan dock har funnits en omedveten förförståelse inom ämnet som kan ha 
påverkat analysen.  
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Resultatdiskussion 

I resultatet framkom att fokus på den unika personen, bekräftelse och respekt, 
interaktion i vårdandet, kunskap och förståelse hos vårdarna samt känslan av 
gemenskap och samhörighet kan känneteckna upplevelsen av en god vårdrelation.  

Fokus på den unika personen trots sjukdomens problematik utgjorde en av 
grunderna för den goda vårdrelationen. Det var viktigt att se personens 
individuella behov och ha förståelse för att känslor uttrycks på olika sätt. Detta går 
i linje med Watson, (1988) som menar att det som kännetecknar en god vårdare är 
att hon eller han är lyhörd för personen som en unik individ, uppfatta dennes 
känslor och skiljer personen från andra människor. Dahlberg et al. (2003) 
bekräftar att det krävs en stor öppenhet från vårdarens sida i en vårdrelation. Det 
är när den unika personen har framträtt som vårdaren kan förstå vårdtagarens 
situation och hur personen har det. Vårdrelationen visade sig innehålla färre 
konflikter då vårdarna uppmärksammade den individuella livsvärlden. Graneheim 
Hällgren (2004) beskriver att då vårdaren möter personen med demens utifrån sin 
egen livsvärld finns risk för att vårdtagaren kommer att rasera kontrollen och 
tvinga vårdaren att stanna på avstånd. Detta resulterar i att vårdaren förlorar sin 
självrespekt och känner sig maktlös och bortstött. Möter vårdaren istället 
vårdtagaren i dennes livsvärld genom att erbjuda absolut närvaro och emotionellt 
förstå personen kan vårdaren återfå tillåtelsen att komma nära. Genom att se till 
den unika personen i form av att hela tiden sätta vårdtagarens glädje före sin egen 
men även att låta vårdtagarens känslor vara i centrum kan medföra en del 
uppoffringar för vårdarna.  Ett samband kan dras till upplevelser av belastning hos 
vårdare. Belastningar hos vårdare beskrivs av Edberg et al. (2008); Skovdahl, 
Kihlgren och Kihlgren (2003b) som även menar att en genomgående känsla hos 
vårdare är viljan att göra mer trots bristande resurser som exempelvis tid, och 
möjligheter. Brist på resurser och dåligt engagemang högre upp i organisationen 
skapar känsla av begränsning hos vårdarna. Detta kan också relateras till Dahlberg 
(2003) som skriver att tid är ett hinder för vårdare att skapa en vårdande relation 
till patienten. Vårdaren kan uppleva sitt arbete så tidsmässigt pressat att 
möjligheterna att på ett givande sätt relatera till vårdtagaren går förlorade. Det kan 
hindra utvecklandet av en god vårdrelation. 

Visa respekt och medkänsla för vårtagaren resulterade i en positiv spiral. 
Vårdarens strävan att behandla personen med demens med respekt samt anpassa 
sig efter personens beteende visade en känsla av värdighet är något som framkom 
i resultatet. Detta kan styrkas av Ekman et al. (2007); Graneheim, Norberg och 
Jansson (2001) som menar att grunden för en god vårdrelation bygger på respekt 
och förståelse. Holst och Hallberg (2003) visar i sin studie att personer med 
demens förlorar sin förmåga att kognitivt och emotionellt minnas viktiga delar av 
sitt liv före uppkomsten av sjukdomen. Därför kan deras identitet kännas splittrad 
och främmande för dem. Ekman et al. (2007) skriver att personer med demens 
ofta har en väldigt skör självkänsla. Det är därför viktigt att visa ödmjukhet och 
respekt för den demensdrabbade. 

I resultatet framkom att vänskap gav upphov till positiva känslor och gav en 
förutsättning för godare kommunikation. Enligt Dahlberg (2003) finns dock en 
risk att förväxla en professionell vårdrelation och en vänskapsrelation. I 
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vänskapsrelationen finns vanligen ömsesidighet och jämvikt, som inte finns i 
vårdrelationen. En vårdande relation som alltid är temporär, kan inte liknas vid en 
självvald intim relation.  

Det kan konstateras att demenssjukdomens svårigheter och symtom har stor 
påverkan på vårdrelationen. På grund av symtomen minnestörning, agnosi, apraxi 
och dysfasi har personen svårt att utrycka sig samt att förstå andra. Personer med 
demens upplever svårigheter som inte bara påverkar deras egen livsvärld utan 
också deras relation till andra människor (Fahlander et al., 2009; Holst & 
Hallberg, 2003). I resultatet framkom vikten av att alltid tolka den existerande 
kommunikationen, verbal som ickeverbal. Detta är således inte en självklarhet. 
Armanius Björlin et al. (2004) skriver att även om syftet med kommunikationen 
från vårdarens sida är gott och fullt av välmening så kan missförstånd uppstå. Risk 
finns för att kommunikationen uppfattas mer som kommandon. För att undvika 
detta krävs lyhördhet, tålamod och intresse för den andra personen. En viktig form 
av ickeverbal kommunikation är beröring och ögonkontakt. Detta innebär att de 
alltid finns möjligheter till en kommunikation trots sjukdomens problematik. 
Fleischer, Berg, Zimmermann, Wüste och Behrens 2008 bekräftar vikten av 
verbal och ickeverbal kommunikation i vårdrelationen. De beskriver både 
relationen och kommunikationen som unika situationer som är ömsesidigt 
uppbyggda, där empati och intimitet är centrala koncept. 
 
Resultatet visade att handledning och främjandet av den egna kapaciteten är en del 
i interaktionen som kännetecknade upplevelsen av en god vårdrelation. Det 
innebar att få vårdtagaren att medverka i situationer genom att ta sina egna beslut. 
Som vårdare uppmärksamma och lita på personens egen kapacitet var ett sätt att 
bevara personens autonomi. Upprepade instruktioner kunde behöva ges för att 
hjälpa personen att utföra uppgifter själv. Detta bekräftas av Skovdahl et al. 
(2003b) som menar att positiva situationer byggs upp genom att uppmuntra 
personen till att genomföra uppgifter som denne fortfarande klarar själv samt att 
stötta den demensdrabbade till att ta egna beslut. Medverkan kan uppnås med 
hjälp av enkla instruktioner. Armanius Björlin et al. (2004) beskriver en risk att 
upprepade instruktioner kan innebära att vårdaren blir paternalistisk och tar över 
beslutsfattandet, vilket kan jämföras med Watsons (1988) värdesystem som säger 
att mänsklig omsorg fodrar ickepaternalistiska värderingar som tar hänsyn till 
människors självständighet och valfrihet.  
 
I resultatet framkom att kunskap om personens bakgrund och om demens som 
sjukdom och dess förlopp var en viktig dimension för att förstå den nuvarande 
situationen och de individuella behoven. Vårdaren skulle tolka personers 
handlingar och beteende och relatera det till tidigare livshistoria. Edberg et al. 
(2008) beskriver att det kan vara en utmaning att nå fram till personen som 
drabbats av demens och att kunna förstå personens individuella behov. Denna 
utmaning kan upplevas både positivt och negativt. Det finns ofta för lite 
information om personernas livshistoria vilket också resulterar i svårigheter att 
kunna förstå den sjukes behov och beteende. Det i sin tur kan leda till känsla av 
skuld hos vårdarna som var en orsak till belastning. Skovdahl et al. (2003b) 
bekräftar att kunskap om individen och demenssjukdomen är nödvändigt, speciellt 
i etiskt krävande situationer, som till exempel att ta ett beslut för någon, mot 
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dennes vilja, i syfte att skydda personen. För att möta dessa krav krävs kunskap 
och ett varmt intresse för individen. Ett sätt att lära sig och få kunskaper om 
personens livshistoria är att möta vårdtagarens familj eller en närstående som har 
god kännedom om personens tidigare liv och personlighet, vilket i sin tur ger en 
förståelse för personens beteende (Holst, 2000). Familjens brist på kunskap om 
sjukdomsförloppet och problematik kan skapa svårigheter i vårdandet då de inte 
förstår den demenssjukes beteende. Anklagelser från närstående mot vårdarna 
förekommer (Edberg et al., 2008). Familjens engagemang kan därmed ses både 
från en negativ och från en positiv synvinkel.  
 
Desto mer kunskap som finns om personen och dennes livshistoria, desto mer 
förutsättningar för bättre förståelse skapas för personens situation och upplevelse. 
Holst (2000) beskriver att vårdare lägger samman fragment av kunskap om 
personens historia, personlighet och nutid. Utifrån den tolkningen handlar de och 
skapar sig en egen meningsfull förklaring till varför vårdtagaren beter sig som 
hon/han gör.  I detta finns även risker till att förklaringen mer handlar om 
vårdaren än om den som vårdas. Personen som drabbats av demens förändras och 
försöker anpassa sig till sina nya villkor, det innebär att den aktuella situationen 
måste vägas in som en källa till kunskap för att kunna förstå och möta 
vårdtagaren. 

 
SLUTSATS 
Sammanfattningsvis visade resultatet på ett flertal olika faktorer som kan 
känneteckna upplevelsen av en god vårdrelation. En vårdrelation är något unikt 
och måste anpassas efter individen och situationen. Den goda vårdrelationen med 
vårdtagaren får aldrig tas för given och bör alltid problematiseras och reflekteras 
över. En stor del av den goda vårdrelationen grundar sig i kunskap och utbildning 
hos vårdarna. Med kunskap och utbildning ges större förutsättningar för god vård. 
Utbildning inom demens bör ingå i alla utbildningar inom vård och omsorg och 
bör vara ett givet krav där kontakt med personer med demens finns. Kontinuerlig 
fortbildning och handledning borde också vara en möjlighet för vårdare inom 
demensvård. Ett stort ansvar ligger på kommunerna som kan påverka situationen 
men det finns även ett individuellt ansvar hos vårdare att utvecklas inom ämnet 
och fördjupa sina kunskaper.  Mönstret av en positiv spiral kan ses då kunskap 
bidrar till att lättare se vårdtagaren som en unik person bakom sjukdomen, att se 
vårdtagaren som en unik person leder till mer kunskap som i sin tur kan användas 
i vårdandet. Denna litteraturstudie kan förhoppningsvis vara en del i utvecklandet 
av den goda vårdrelationen. 
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BILAGA 1  
Sökhistoria  
 
Tabell 1 

CINAHL  

Avgränsning: Linked fulltext, peer reveiwed. Research article, Publication year from 1999-

2010, English or Swedish. 

Sökning Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 

S1 Dementia 769 0 0 

S2 Nurse- Patient relations 876 0 0 

S3 Dementia AND Nurse- 
Patient relations 

24 10 4 

S4 Communication 1653 0 0 

S5 Dementia AND 
Communication 

17 1 1 

S6 Nursing care 249  0  

S7 Dementia AND 
Nursing care 

6 1 1 

S8 Interactions 1773 0 0 

S9 Dementia AND 
Interactions 

21 3 0 

S10 Professional- patient 
relations 

945 0 0 

S11 Dementia AND 
Communication AND 
Professional- patient 
relations 

0 0 0 

S12 Dementia AND nurse- 
patient relation AND 
Interaction 

6 3 0 

 



 

 

BILAGA 1 fortsättning 

 
Tabell 2 

PubMed  

Avgränsning: Humans, Journal article, English or Swedish 

Sökning Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 

S1 Dementia 60349 0 0 

S2 Communication 172548 0 0 

S3 Nursing care 161523 0 0 

S4 Nurse- patient relations 11973 0 0 

S5 Dementia AND 
communication 

2874 0 0 

S6 Dementia AND 
communication AND 
Nurse- patient relation 

85  0 0 

S7 Dementia AND 
communication AND 
Nurse- patient relation 
AND Nursing 

81 5 0 

 

Tabell 3 

PsycINFO  

Avgränsning: Journal article, English or Swedish, humans, 1999-2010 

Sökning Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 

S1 Dementia 17409 0 0 

S2 Communication 60880 0 0 

S3 Nursing 12926 0 0 

S4 Interaction 8606 0 0 

S5 Dementia AND 
communication 

236 0 0 

S6 Dementia AND 
communiacation AND 
nursing 

23 5 0 



 

 

BILAGA 2  Mall för kvalitetsgranskning 



 

 

BILAGA 3  
Artikelöversikt  
 
Författare/land/år Titel/Tidskrift Syfte Metod Resultat Resultat av 

kvalitetsgranskning 
Berg, A., Hallberg, 
I.R. & Norberg, A. 
Sverige.(1998)  

Nurses reflections about 
dementia care, the 
patients, the care and 
themselves in their daily 
caregiving. International 
Journal of Nursing 
Studies. 

Syftet med studien var att 
avslöja vårdares kunskap 
om patienter, de själva och 
sjukvården inom 
demensvård. 

Bandinspelade 
intervjuer med 
kvalitativ analys 

Positiva dimensioner i 
relationen dominerade och 
beskrevs i termer som nära 
psykisk kontakt, personlig 
närhet, ömhet, värme och 
en känsla av att ge och ta. 
En dag tillsammans ska 
innehålla mycket skratt 
och humor. 

77% 

Chang, E., Daly, J., 
Johnson, A., Harrison, 
K., Easterbrook, S., 
Bidewell, J., Stewart, 
H., Noel, M. & 
Hancock, K. 
Australia.(2009) 

Challenges for 
professional care of 
advanced dementia. 
International Journal of 
Nursing Practice. 

Syftet var att framhäva 
utmaningen för 
professionella vårdare till 
personer med avancerad 
demens boende på 
vårdinstitution.  

Intervjuer med 
kvalitativ analys 

Kunskap, kompetens, 
färdigheter samt kunskap 
inom palliativ vård är tre 
grundstenar när det gäller 
vårdandet av personer med 
demens. 

77% 

Eggers, T., Norberg, 
A., Ekman, S-L. 
Sverige.(2005) 

Counteracting 
Fragmentation in the 
Care of People With 
Moderate and Severe 
Dementia. Clinical 
Nursing research. 

Syftet med studien var att 
undersöka samspelet där 
splittringen inträffade och 
hur vårdare motverkar 
splittring.  

Observationer 
med kvalitativ 
analys. 

När vårdare tillät 
patienterna att själv 
försöka lösa vissa 
situationer visade 
patienterna i gengäld 
tecken på värdighet. 

92% 



 

 

BILAGA 3 fortsättning 

Författare/land/år Titel/Tidskrift Syfte Metod Resultat Resultat av 
kvalitetsgranskning 

Hansebo, G. & 
Kihlgren, M. Sverige. 
(2002) 

Carers interactions with 
patients suffering from 
severe dementia: a 
difficult balance to 
facilitate mutual 
togetherness. Journal of 
Clinical Nursing. 

Syftet med studien var att 
belysa vårdares 
interaktioner med personer 
med svår demens med 
hjälp av videoinspelningar. 

Videoinspelat 
material med 
kvalitativ 
analys. 

Positiva situationer 
uppstod när patienten blev 
bemött som en unik 
person. När stämningen 
var lugn och avslappad 
fungerade samarbetet bra. 

85% 

Hansebo, G. & 
Kihlgren, M. 
Sverige.(2001) 

Carers reflections about 
their video-recorded 
interactions with patients 
suffering from severe 
dementia. Journal of 
Clinical Nursing. 

Syftet var att belysa 
vårdares reflektioner och 
deras vardag med personer 
som lider av demens och 
att ta reda på om någon 
förändring skett under 
studiens videoinspelning. 

Videoinspelat 
material med 
kvalitativ analys 

Kunskaper om patienternas 
bakgrund och levda liv är 
viktigt för relationen. Att 
vara lugn, ge värme och 
kärlek väsentliga 
komponenter i deras 
filosofi. 

85% 

Lepp, M., Ringsbergs, 
K., Holm, A-K. & 
Sellersjö, G. Sverige. 
(2003) 

Dementia- involving 
patients and their 
caregivers in a drama 
programme: the 
caregivers experience. 
Journal of Clinical 
Nursing. 

Syftet var att beskriva hur 
ett dramagrogram för 
personer med demens och 
deras vårdare upplevdes 
hos vårdarna. 

Observation 
med kvalitativ 
analys 

Att bli tagen seriöst skapar 
självsäkerhet. Ett speciellt 
band mellan vårdarna och 
vårdtagarna skapades när 
vårdgivarna deltog i 
aktiviteten. En känsla av 
att tillhöra en grupp 
uppstod. 

85% 

Rundqvist, E. & 
Severinsson, E. 
Finland, 
Sverige.(1999) 

Caring relationships with 
patients suffering from 
dementia- an interveiw 
study. Journal of 
Advanced Nursing. 
 

Syftet var att beskriva och 
analysera vårdares 
vårdande relation till 
personer med demens. 

Intervjustudie 
med kvalitativ 
analys 
 

Beröring och bekräftelse är 
viktiga faktorer i en 
vårdande miljö. Även 
medkänsla och 
ömsesidighet har 
betydelse. 

92% 



 

 

BILAGA 3 fortsättning 

Författare/land/år Titel/Tidskrift Syfte Metod Resultat Resultat av 
kvalitetsgranskning 

Skovdahl, K., Kihlgren 
Larsson, A. & 
Kihlgren, M. 
Sverige.(2003) 

Dementia and 
aggressiveness: video 
recorded morning care 
from different care units. 
Journal of Clinical 
Nursing. 

Studiens syfte var att 
belysa, genom 
videoinspelade frekvenser, 
interaktionen mellan 
personer med demens och 
deras aggressiva beteenden 
och vårdare som 
rapporterat problemen, och 
vårdare som inte gjort det.   

Videoinspelat 
material med 
kvalitativ analys 

Att ha en dialog med 
patienterna och informera 
upprepade gånger visade 
sig vara positivt och skapar 
ett varmt deltagande i 
aktiviteter. Att känna 
delaktighet ökar 
tryggheten. 

85% 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA 4  

Beskrivning av innehållsanalys 

Meningsenheter Kondensering Kod Subkategori Kategori 
There were positive situations where 
carers met the patients as an equal person 
with competence despite the difficulties 
resulting from the dementia . 

Positiva situationer uppstod när 
vårdarna mötte patienten som en unik 
person trots sjukdomens svårigheter. 

Unik person  Fokus på den 
unika personen 

Patients competence could promoted if 
carers asked questions, talked to them and 
generally tried to engaged them as active 
participants in day-to-day activities. 

Ställ frågor och tala till vårdtagarna för 
att bekräfta och få dem att delta i 
dagliga aktiviteter. 

Bekräftelse  Bekräftelse och 
respekt 

To interpret the scarce and vague 
communication cues, verbal as well as 
nonverbal was important. It could be done 
by involving the patient in actions through 
conversation, information, explanation, 
instruction and support.  

Att tolka kommunikationen var viktigt. 
Kunde ske genom att engagera 
personerna genom konversation, 
information, förklaringar, instruktioner 
och stöd.  

Tolka och 
kommunicera  

Kommunikati
on och 
information 

Interaktion i 
vårdandet 

Tried to get patient involved in actions by 
allowing and helping them to make their 
own decisions. 

Få vårdtagarna att medverka genom att 
låta dem ta sina egna beslut. 

Autonomi Handledningo
ch främjandet 
av den egna 
kapaciteten 

 



 

 

BILAGA 4 fortsättning 

Meningsenheter Kondensering Kod Subkategori Kategori 
Changes in the individuals normal 
behavior must be identified, requiring 
close observation and long acquaintance 
with that person. 
 
 

Uppmärksamma förändringar hos 
vårdtagarna genom nära observationer. 

Uppmärksamma 
genom kunskap 

 Kunskap och 
förståelse hos 
vårdgivarna 

A feeling of group belonging was 
developed. The informats stated that the 
patients openly showed their happiness at 
the groups meetings. 

Känsla av grupptillhörighet uppstod. 
Ledde till känsla av lycka. 

Gemenskap  Känsla av 
gemenskap och 
samhörighet 
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