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Sammanfattning 

Arbetet med livshistoria används i vård av personer med demenssjukdom för att 
personerna inte ska tappa bort sig själva allt eftersom demenssjukdomen fortskrider. 
Personer med demenssjukdom är i behov av en så personcentrerad vård som möjligt 
och livshistoria är ett verktyg som kan användas för att personalen lättare ska kunna 
bemöta personen utifrån behov och önskningar. Syftet med denna litteraturstudie var 
att beskriva upplevelser och erfarenheter hos personer med demenssjukdom, 
vårdpersonal samt nära anhöriga vid användande av livshistoria. Metoden är en 
allmän litteraturstudie och sammanlagt har nio vetenskapliga artiklar med kvalitativ 
ansats tolkats med hjälp av innehållsanalys. Resultatet sammanställdes i tre 
kategorier: Livshistoria synliggör och bekräftar identiteten hos personer med 
demenssjukdom, Livshistoria förbättrar kommunikation och samspel och Livshistoria 
är utmanande att tillämpa i omvårdnaden. Kommunikation och samspel förbättras då 
den berättade historien ger en ökad förståelse för de beteenden som 
demenssjukdomen skapar och personer med demenssjukdom får glädje av att berätta 
sin historia. Det är en utmaning att tillämpa livshistoria i omvårdnaden sett från alla 
informanter i studiens perspektiv. Arbete med livshistoria uppfattas på olika sätt och 
just därför ser innehållet olika ut, tiden till att använda livshistoria varierar och 
anhörigas roll i upprättandet kan förtydligas.   
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Abstract 

Life story work is a method used in care of people with dementia that assist these 
people from losing them selves while the disease progresses. People with dementia 
are in the need for an as person centred care as possible and life story is a tool that can 
be used by staff to better treat the persons needs and desires. The aim of the study was 
to describe experiences from the point of view of people with dementia, caregivers 
and close relatives while using life story work.  The method used is a general 
literature review and a total of nine scientific articles with a qualitative method was 
read with content analysis. The result was put together in three categories: Life story 
confirms the identity of people with dementia, Life story improves comunnication and 
interplay and Life story is challenging to apply to care. Communication and interplay 
improves because the told story increases the staffs understanding of the behaviours 
that the disease creates and people with dementia are happy to tell their story. It is a 
challenge to apply life story to care according to all informants in the study. Life story 
work is perceived in different ways that results in different contents, a mix of time to 
use lifes story and close relatives part in establishing the life story can be questioned.  
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Inledning  
Antalet människor som insjuknar i demenssjukdomar är ett flertal, Socialstyrelsen 
(2017) beräknar att de som lever med demenssjukdom är 130 000-150 000 personer i 
Sverige. Abrahamsen, Gröndahl, Persenius, Bååth & Helgesen (2017) uppskattar att 
år 2020 kommer ca 48.1 miljoner människor i världen leva med en demenssjukdom. 
En väsentlig del av samhällets resurser går till vård den här patientgruppen och 
mycket forskning bedrivs för att ta fram bromsmediciner och för att lösa de många 
gåtor som rör demenssjukdomarnas uppkomst och fortskridning. Ford, Tesch, 
Dawborn & Courtney-Pratt (2018) beskriver att det idag inte finns någon regelrätt bot 
för framskriden demenssjukdom utan utmaningen att förbättra vardagen ligger inom 
omvårdnadens ramar. Personer som lever med en demenssjukdom bör få en så god 
och personcentrerad vård som de är berättigade till enligt Nationella riktlinjer för vård 
och omsorg vid demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2017). Petersen & Westius (2006) 
skriver att det idag finns flera verktyg och hjälpmedel som vårdpersonal kan ta hjälp 
av genom till exempel ett genomtänkt bemötande, lugn miljö och anpassade 
aktiviteter. För att vårdpersonalen ska “känna” en person med demenssjukdom och ge 
det som personen behöver krävs det mer än kunskap om personen som hon är idag.  
 
Jirsved (2016) beskriver att omvårdnaden av personer med demenssjukdom är mycket 
komplex och kräver stor kunnighet, flexibilitet och inlevelseförmåga. Professionerna 
som arbetar med diagnostik, behandling och vård är enlig Rahm- Hallberg et al.,( 
2016) utbildade till kandidatexamensnivå eller högre men den omvårdnad som 
personerna med demenssjukdom tar emot i sin dagliga omsorg utförs av personer som 
har kortare eller ingen formell utbildning. Av tradition krävs det kortare utbildning av 
de som jobbar närmast personerna med demenssjukdom men det gör inte denna 
profession mindre viktig i deras liv och vardag. Undersköterskorna har en 
betydelsefull roll eftersom de arbetar nära personerna med demenssjukdom.  
Abrahamsen et al., (2017) beskriver att vårdpersonalens upplevelse och erfarenhet av 
att arbeta med personer med demenssjukdom och deras livshistoria är av vikt 
eftersom de själva kan ha svårighet att förmedla sin egen upplevelse på grund av sin 
sjukdom.  
 
Bakgrund 
Demens 
Socialstyrelsen (2017) anger att demens är en sjukdom som drabbar hjärnan och som 
påverkar minnet. El Haj, Antoine, Nandrino & Kapogiannis (2015) beskriver att det 
självbiografiska minnet, det vill säga minnet med personliga erfarenheter är det 
fundamentala för känslan av identitet och upplevelsen att vara sig själv. När minnet 
sviktar och försämras leder det därmed till att självbilden och själva känslan av sin 
identitet försämras och en meningsfull livshistoria blir då svår att upprätthålla. 
Socialstyrelsen (2017) skriver att en person som insjuknar i demens ofta är i behov av 
vård och människor runt omkring då sjukdomen gör det svårt att orientera sig och 
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klara av enklare vardagliga situationer. Demens är en sjukdom som drabbar anhöriga 
mycket hårt då personer med demenssjukdomar ofta genomgår en stor 
personlighetsförändring. Enligt Elfrink, Zuidema, Kunz & Westerhof (2018) är det 
vanligt att en person med demenssjukdom upplever neuropsykiatriska symtom allt 
eftersom sjukdomen fortskrider. Detta är inte bara ett stort lidande för den sjuka utan 
också ett lidande för anhöriga och vårdgivare. Demenssjukdom är en av de sjukdomar 
som är till störst börda för personer över 65 år att drabbas av. Den anses även vara 
den sjukdom som är till allra störst börda för anhöriga, både ekonomiskt sett och 
psykiskt.   
 
Abrahamsen et al., (2017) beskriver olika typer av demens, Alzheimers, 
frontallobsdemens, vaskulär demens och Lewybody demens, varav Alzheimers är den 
vanligaste typen.  Demenssjukdom är en fortskridande sjukdom och dess faser delas 
enligt Socialstyrelsen (2017) in i tre olika stadier; mild- måttlig- och svår 
demenssjukdom. Det finns idag ingen medicinsk behandling som botar 
demenssjukdom utan vikten av behandling läggs vid personcentrerad vård. För att 
kunna behålla sin värdighet och integritet är det viktigt att personer med 
demenssjukdom får deltaga i vardagliga beslut i största möjliga utsträckning. Detta är 
dock något som blir svårare att bibehålla över tid då kognitiva svårigheter ökar som i 
sin tur gör det svårt för den enskilde att uttrycka känslor och sina önskningar.  
 
Socialstyrelsen (2018) beskriver att de primära symtomen vid demens är minnessvikt, 
dyspraxi (svårighet i förmågan att koordinera muskelrörelser), dysgnosi (svårighet i 
förmågan att känna igen och tolka sinnesintryck) och dysfagi (svårighet att svälja).  
De sekundära, även kallade adaptiva symtomen benämns även med begreppet 
Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD). BPSD drabbar ca 90 % 
av personerna med demenssjukdom någon gång under sjukdomstiden enligt Svenskt 
register för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (Socialstyrelsen, 
2018). Symtomen upplevs obehagliga och svåra för personen med demens och för 
anhöriga. Stenvall (2016) menar att dessa symtom går in i varandra men för att kunna 
systematisera hur man ska kunna bemöta och behandla har det nationella 
kvalitetsregistret, BPSD-registret (Socialstyrelsen 2018) delat in symtomen i flera 
kategorier. Dessa symtom är vanföreställningar, hallucinationer, agitation/upprördhet, 
depression/nedstämdhet, ångest, upprymdhet/ eufori, apati/likgiltighet, 
hämningslöshet, lättretlighet/labilitet, motorisk rastlöshet, sömnsvårighet samt 
matlust/ätstörningar. Symtomen kategoriseras och skattas av vårdpersonal på en skala 
för att kunna göra mätningar och åtgärder och resultatet mäts sedan och jämförs med 
om åtgärderna haft effekt. 
 
När sjukdomsutvecklingen fortskridit och personen med demenssjukdom på grund av 
den eller på grund av sin sociala situation inte längre kan bo hemma kan personen få 
flytta till särskilt boende. Wallskär (2017) menar att en flytt kan innebära stora 
omställningar för vem som helst men för en person med demenssjukdom kan det 
innebära en mycket svår påfrestning. Att hitta och orientera sig i lokalerna kan vara 
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svårt då minne och orienteringsförmåga är nedsatt på grund av sjukdomen. Inte sällan 
är även hörsel och syn nedsatt på grund av åldersrelaterade sjukdomar vilket kan 
förstärka desorienteringen. Att på äldre dagar flytta in i ett kollektiv som särskilt 
boende innebär, med flera medboende och endast ett eget rum och alla andra 
utrymmen gemensamma, ställer krav på ett socialt samspel som kan vara svårt att 
hantera. Det kan innebära en lättnad att inte vara ensam men för andra innebär det nya 
utmaningar. Aktiviteter och uppgifter som personen med demenssjukdom haft i sitt 
hem och som blivit allt svårare att utföra men ändå fyllde dagen med aktivitet och 
mening finns inte längre kvar. Dagliga sysslor som personlig hygien, tvätt, och 
mathantering har kanske utförts knapphändigt senaste tiden i det egna hemmet men 
för vissa var det trots allt delar av göromålen som gjort att personen känt sig 
kompetent och gav mening åt vardagen. I samband med flytt kan ångest, förvirring, 
nedstämdhet tillsammans med fysiska besvär som sömnproblem, ofrivillig 
viktnedgång och magbesvär förekomma.  
 
Genomgående i litteraturstudien används företrädesvis benämningen “person med 
demenssjukdom” för att betona att det är en personcentrerad vård som eftersträvas 
och att det är en person och inte en diagnos som bemöts och behandlas. Vissa 
vetenskapliga artiklar använder PWD (Person With Dementia) som benämning, men 
att använda en förkortning kan också innebära ett avståndstagande till patienten enligt 
Svensk sjuksköterskeförening (2016) vilket man inte eftersträvar i personcentrerad 
vård.  
 
Personcentrerad vård  
Den personcentrerade vården har sitt ursprung i den humanistiska psykologin som 
psykologen Carl Rogers (1961) var med och grundade. Det var på 1960-talet som den 
personcentrerade vården växte fram och den växte snabbt till ett internationellt känt 
och etablerat begrepp. I början användes personcentrerad vård främst i kontext av 
vårdande av patienter med intellektuella funktionshinder samt äldre men idag är det 
ett vedertaget begrepp inom flera områden inom omvårdnad.  

Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2016) kan alla människor drabbas av ohälsa 
och när man talar om ohälsa i form av sjukdom är det viktigt att betona att personen 
inte är sin sjukdom bara för att personen är diagnostiserad med en sådan. 
Personcentrerad omvårdnad syftar till att se den enskilda personen som finns bakom 
sjukdomen i motsats till begreppet patient som istället syftar till sjukdom och 
behandling. Patient kommer från latinets “pati” som betyder “lida” eller “tåla”. 
Personcentrerad vård innebär att patientens upplevelse och uppfattning av sitt tillstånd 
är av lika stor vikt som de professionellas perspektiv. Vårdpersonalens uppgift är att 
tillsammans med patienten skapa bästa möjliga förutsättningar för en så god 
omvårdnad som möjligt. Hur patienten bemöts, behandlas och stöttats av 
vårdpersonalen har en betydande roll i huruvida omvårdnaden blir personcentrerad 
eller inte. Vårdpersonalen bör ha ett öppet sinne och en vilja av att lyssna på vad 
individen har att berätta. Individens uttryckta behov och önskningar ska tas i 
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beaktning sett till planeringen av hur vårdandet ska se ut. Att ha kunskap om 
individens behov, inställning, intressen och värderingar krävs för att kunna ge en så 
personanpassad vård som möjligt.  
Socialstyrelsens “Nationell värdegrund för äldreomsorgen” utgår från  4 §, kap. 5, 
(Socialtjänstlagen 2001:453) och menar att omsorg om äldre personer ska inriktas på 
att de får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. I Äldreomsorgens nationella 
värdegrund, Socialstyrelsen (2012) anges att i omsorgen av äldre ska vården anpassas 
med hänsyn till de äldres självbestämmande, trygghet, meningsfullhet och 
sammanhang, att personal ska visa respekt för privatliv och personlig integritet, arbeta 
med individanpassning och delaktighet, samt ge ett gott bemötande och insatser av 
god kvalitet. Detta är enligt Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid 
demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2017) grunden för den personcentrerade vården där 
man ska möta varje människa på ett sätt som just den personen behöver. Den gyllene 
regeln; allt vad ni vill att människorna ska göra för dig ska du också göra för dem är 
också vägledande här. Enligt Feil (1994) har sjuksköterskan ett stort ansvar för att se 
till att personer med demenssjukdom får en fullgod vård och att vårdpersonalen har de 
verktyg som de behöver. Ett sådant verktyg eller metod som kan användas främst vid 
omvårdnad av personer med svår demens, är så kallad validering. Metoden innebär att 
personen med demenssjukdoms känslor erkänns som sanna, att känslan bekräftas och 
att det accepteras att de har en personlig syn på världen.  
 
Tom Kitwood (1997) var den person som började använda begreppet personcentrerad 
vård inom demensvården. Kitwood menade att synen på personer med 
demenssjukdom var avhumaniserad och att de drabbade personerna sågs som tomma 
skal utan innehåll. Kitwood argumenterade för att personen inuti fortfarande finns 
kvar och att det är möjligheten att uttrycka känslor och önskemål som försämrats. 
Utifrån det perspektivet skapades en teori som syftar till att se personen bakom 
demenssjukdomen. Det var hans filosofi och principer som sedan formade och 
inverkade på arbetet med livshistoria. 
 
Livshistoria 
Att känna till eller att känna personen som vårdas är själva innebörden av den 
personcentrerade vården menar McKinney (2017) och livshistoria är ett av flera sätt 
att aktivt arbeta utefter den personcentrerade principen. Begreppet livshistoria 
benämns också som livsberättelse, levnadsberättelse eller bara berättelse. På engelska 
benämnt “life story” eller “life story work”, ofta förkortat som LSW och i svensk 
översättning arbete med livshistoria. Livshistoria innebär att personen med demens 
eller dess nära anhöriga lämnar en redogörelse och berättar om upplevelser och 
minnen, både aktuella och i det förflutna. Denna redogörelse kallas livshistoria och 
används för att förbättra och specificera den aktuella vården. Subramaniam & Woods 
(2016) skriver att livshistorien kan ta sig uttryck i film, fotografier, bilda en berättelse 
eller sammanställas till bok. Witham & Haigh (2018) beskriver en annan dimension 
av livshistoria i vård av personer med demenssjukdom, som är den spontant berättade 
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historia som personen berättar, ofta återkommande, som en historia som upprepas 
gång på gång.  
 
För att kunna se personen bakom sjukdomen har personens livshistoria enligt 
Abrahamsen et al., (2017) visat sig ha betydelse inom vården av demenssjukdomar. 
Enligt Thomson (2011) kan livshistoria inte bara identifiera nuvarande behov och 
önskningar hos personen med demenssjukdom, utan även framtida. Livshistorien kan 
ta uttryck i flera olika former, allt ifrån sammansatta kollage och broschyrer till 
elektroniska varianter. En bedömning bör göras av vilket som passar bäst tillsammans 
med personen med demenssjukdom och/ eller anhöriga. För många personer med 
demenssjukdom är det enklare att förstå och minnas det som skett i det förflutna än att 
minnas vad som sker här och nu. Allt eftersom de kognitiva funktionerna blir 
försämrade så försämras även förmågan att uttrycka behov och önskemål. När 
personen med demenssjukdom ges möjlighet att återberätta viktiga saker från det 
förflutna läggs fokus på den enskilda personen och dess identitet. Ingersoll- Dayton, 
Spencer, Campbell, Kurokowa & Ito (2016) skriver att för att arbetet med livshistoria 
ska kunna vara möjlig är personer med demenssjukdomars anhöriga många gånger en 
viktig pusselbit. Nära anhöriga ger röst till de personer med demenssjukdom vars 
livshistoria bleknat och som inte längre själva kan tyda den, tillsammans kan de 
minnas gemensamt. Nära anhöriga kan vara nödvändiga att inkluderas för att göra 
arbetet med livshistoria möjlig och ger i sin tur möjlighet för vårdpersonal att aktivt 
arbeta för att personer med demenssjukdom ska kunna behålla sin identitet och inte 
tappa bort sig själva i sin sjukdom.  
 
Biografin och minnet är betydelsefullt i den personcentrerade vården menar Elfrink et 
al. (2018) som i sin tur är så viktig när de kommer till vårdandet av personer med 
demenssjukdom. Reminiscens är ett annat begrepp som syftar till att minnas. Petersen 
och Westius (2006) beskriver begreppet på två sätt. Det första är dess allmänna 
betydelse, det vill säga att tänka tillbaka på händelser och minnen från tidigare i livet 
som är en allmänmänsklig företeelse. Det andra begreppet är reminiscensmetoden 
som innebär att på ett strukturerat sätt med hjälp av föremål, bilder samt sinnesintryck 
underlätta för positiva minnen från förr att komma upp till medvetandet. Musik, 
dofter och rörelser används som triggers eller minnesväckare. Målet är att skapa 
meningsfullhet och öka välbefinnandet och att genom minnen hitta glädjeämnen som 
var värdefulla då även är aktuella idag. En studie utförd av Mills (1997) visar på 
samband mellan att berätta sin livshistoria i form av intervju och förhöjt 
välbefinnande. Bohlmeijer, Smit & Cuijpers (2003) menar att reminiscens kan bidra 
till en ökad livskvalité och förbättrar även den mentala hälsan, samt att reminiscens 
har en inverkan på de kognitiva funktionerna och kan mildra de depressiva symtomen 
för personer med demenssjukdom. Reminiscens har i forskning inte enhälligt visat ge 
långvariga resultat för depression och förbättrad kognition hos personer med 
demenssjukdom, men i stunden verkar det ha någon slags betydelse, när personen 
med demens får kontakt med ett viktigt minne från sitt liv och upplever en positiv 
känsla.   
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Salutogent synsätt 
Antonovsky (1987) forskade på människors upplevelse av hälsa och hälsans ursprung. 
Wärnå-Furu (2012) beskriver hälsa som ett vitt begrepp som innefattar upplevelse av 
att må väl och förmågan att hantera situationer och livet på ett sätt som är tillräckligt 
bra för den egna uppfattningen. Ordet hälsa betyder begreppslig samt historisk helhet 
och helighet. Det syftar på människans djupa medvetenhet om sin individuella 
särskildhet och ansvar som människa. Personer med demenssjukdom kan enligt denna 
definition inte självklart uppleva hälsa. För att må väl behöver personer med demens 
dock uppleva hälsa så långt det är möjligt. Omvårdnadsteorier kan hjälpa 
vårdpersonal att i sitt arbete finna ett teoretiskt ramverk som strukturerar upplevelser 
och tillhandahåller tänkesätt som blir ett stöd i omvårdnadsarbetet.  
Huvudteman i Antonovskys (1987) teori är begreppet salutogenes vilket han myntat 
och som innebär ett hälsobefrämjande synsätt. Ett salutogent synsätt är att ta vara på 
friskhetsfaktorer, att identifiera dessa och vidmakthålla dessa. Det patogena synsättet 
är faktorer som inte leder till hälsa. Hans teori om salutogenes kontra patogenes 
speglar och kan förklara det sammanhang som en person med demenssjukdom möter. 
Vårdpersonalen har i varje moment i sitt omvårdnadsarbete möjlighet att förstärka det 
salutogena inslagen och tona ner de patogena. Det salutogena synsättet konkretiseras 
genom termerna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Om dessa tre 
komponenter är i balans uppstår en Känsla Av SAMmanhang vilket betecknas med 
KASAM. Detta synsätt överensstämmer även väl med den personcentrerade vården 
som kännetecknas just av att vårdpersonalens bemötande och att personen med 
demenssjukdom sätts i centrum. Varje situation som den dementa personen möter i 
sin vardag behöver ha viss grad av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för 
att vardagen ska fungera och så hög grad av hälsa som möjligt ska kunna uppnås. För 
att vårdpersonalen ska ha kännedom om vad som är meningsfullt för personen med 
demenssjukdom som de vårdar behöver de ha tillgång till det. Det är då arbete med 
livshistorien har stor betydelse så att vårdpersonal känner till viktiga händelser och 
värderingar hos personen med demenssjukdom. 
 

Problemformulering 
Det finns behov av att sammanställa den forskning som finns som beskriver hur 
levnadsberättelsen kan användas i omvårdnaden av personer med demenssjukdom för 
att öka förståelsen av vad god omvårdnad behöver innehålla. Alla människor har sin 
historia men personer med demenssjukdom har inte samma möjlighet att förmedla 
vem de är och vad som finns i deras historia som har betydelse för omvårdnaden idag.  

Syfte 
Syftet var att beskriva upplevelser och erfarenheter hos personer med 
demenssjukdom, vårdpersonal samt nära anhöriga vid användande av livshistoria. 
 



 

 8 

Metod 
En allmän litteraturstudie utförd på ett systematiskt sätt är metoden som valts för att 
genomföra studien. Den allmänna litteraturstudien är enligt Forsberg & Wengström 
(2016) en lämplig metod för att kritiskt granska vetenskapliga artiklar och att 
sammanställa dessa till ett resultat som svarar till syftet av studien.  
  
Urval 
Artiklarnas innehåll skulle undersöka hur personer med demenssjukdom, 
vårdpersonal samt nära anhöriga upplever det att nyttja personens livshistoria i 
omvårdnaden. Undersökningarna skulle utföras i vård av personer med 
demenssjukdom, på vårdhem eller på dagcenter. Både vårdpersonal, nära anhöriga 
och personer med demenssjukdoms egen upplevelse var av intresse. Vid svår demens 
då personen har svårighet att själv uttrycka sig har nära anhöriga gett en röst åt 
personen med demenssjukdom. 
Urvalet av resultatartiklar har alla varit kvalitativa då det är upplevelsen av 
användandet av livshistoria som undersökts.  
 
Modellen SPICE (Setting, Perspective, Intervention, Comparison, Evaluation) 
beskriven av SBU (2017) tydliggjorde frågeställningen och kriterierna för studiens 
urval: 

S: Studierna var utförda på särskilda boende samt boende i eget hem. 
P: Personerna som undersöktes var personer med både mild, måttlig och svår 
demenssjukdom samt nära anhöriga som var involverade i vården av personer med 
demenssjukdom och personal som arbetade på särskilda boende samt i vård i hemmet.  
I: Vad som undersöktes var upplevelser och erfarenheter av hur livshistorien användes 
i omvårdnaden samt vad personer med demenssjukdom själva uttryckte att de fick ut 
av arbete med livshistoria. Det var arbete med livshistoria i bokform, film, enligt 
skriftlig mall eller fritt berättad livshistoria. 
C: Jämförelse mellan olika studier. Ej aktuellt i aktuell litteraturstudie. 
E: Analys av upplevelserna och erfarenheterna. 
 
Forsberg och Wengström (2016) menar att genom att använda inklusions- och 
exklusionskriterier kan sökresultaten specificeras och bättre svara mot studiens syfte. 
Inklusionskriterier för studien var att artiklarna var publicerade mellan åren 2014-
2018. Artiklarna var alla peer reviewed granskade. Artiklar från CINAHL och 
PubMed granskades manuellt för att kontrollera att de var peer reviewed och 
artiklarna i PsycInfo togs fram genom att i sökningen ange att dem var peer reviewed. 
Samtliga artiklarna fanns tillgängliga i fulltext. Artiklarna skulle uppnå grad I efter 
granskning enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall samt vara godkända 
av etisk kommitté. Alla artiklar var publicerade på engelska för att göra det så 
lättförståeligt som möjligt. Det studerade ämnet livsberättelser är mest beforskat med 
kvalitativa forskningsmetoder och då syftet med denna litteraturstudie var att 
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undersöka upplevelsen av användandet av dessa valdes enbart kvalitativa studier ut 
för att de bäst motsvarar syftet för litteraturstudien.  

 

Granskning 

Bedömningsmallen som använts för att granska de vetenskapliga artiklarna var 
Carlsson & Eimans (2003) mall. Med hjälp av mallen uppskattades artiklarnas 
vetenskapliga kvalité med hjälp av poängsättningen 0-3. Samtliga delar i artikeln 
poängsattes och denna poäng sammanställdes sedan och visade på om studien höll en 
hög kvalité eller inte. Maxpoäng enligt mallen var 48 poäng som sedan omvandlades 
till en procentsats. Om studien tillhörde Grad 1 efter genomförd granskning höll den 
en hög kvalité som motsvarade att 80 % eller mer var av god kvalité. Grad 3 innebar 
att studien hade en lägre kvalité där endast 60 %var av god kvalité enligt mallen. 
Endast artiklar som granskats och uppnått Grad 1 har tagits med som resultatartiklar i 
litteraturstudien. 

Datainsamling 
Sökningar har genomgående skett i databaserna PsycInfo, CINAHL och PubMed. 
Samtliga databaser som använts som sökmotorer valdes ut med anledning av att de 
innehöll vetenskapliga artiklar inom det aktuella området omvårdnad. Först gjordes en 
fritextsökning som enligt Forsberg & Wengström (2016) undersöker hur materialet av 
publicerade artiklar på ämnet ser ut i stort. Därefter gjordes en strukturerad 
databassökning för att komma åt just de artiklar som var aktuella för studien samt för 
att inte utesluta artiklar som kan missas vid fritextsökning. 
  

Tabell 1 

Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

Personer med demenssjukdom som fick vård på vårdhem eller 
dagcenter 
 

Personer utan demensdiagnos 

 Utgiven mellan 2014–2018  Utgivna före 2014 

 Peer-reviewed Ej peer-reviewed 

 Tillgänglig i full text Avsaknad av tillgång på full text 

Grad I efter kvalitetsgranskning Grad ll-III efter kvalitetsgranskning 

Godkänd av etisk kommitté Saknar godkännande av en etisk 
kommitté 

Skrivna på engelska Skrivna på annat språk än engelska 

Kvalitativa studier Kvantitativa studier 
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Sökorden dementia och life story har genomgående använts i den totala sökprocessen. 
Dessa ord användes till en början i en ostrukturerad fritextsökning. Sökningen 
resulterade i artiklar som gav vidare förslag på användbara sökord som också svarade 
till syftet med studien. Under processens gång anpassades sökorden och kom att 
utökas med storytelling och narrative, för att undersöka så att inte artiklar inom syftet 
missades. (Bilaga A, Tabell 2).  
Den strukturerade databassökningen som följde inkluderade de boolska operatorerna 
AND, OR och NOT. Dessa användes för att kombinera sökord och bestämma vilket 
samband sökorden skulle ha till varandra, något som enligt Österlundh (2012) 
underlättar sökningen efter litteratur inom ett specifikt ämnesområde. 
Sekundärsökning (kedje-respektive personsökning) har använts i sökprocessen, vilket 
Österlundh (2012) beskriver som att utnyttja informationen i de artiklar man redan 
valt ut som resultatartiklar.  
 
Databassökning och urval i CINAHL 

Den första databassökningen utfördes 180913 med sökorden dementia AND life story 
med begränsade årtal 2014-2018 vilket gav 26 träffar. Samtliga abstract lästes, 11 
artiklar granskades och tre artiklar motsvarade inklusionskriterierna. Dessa tre artiklar 
uppfyllde kraven i Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall och användes som 
resultatartiklar. För att undersöka att inte artiklar inom inklusionskriterierna om life 
story work missades utökades sökorden med trunkering; dementia AND life story* 
vilket gav 25 träffar som dock bara var dubbletter. 
  
Vid den andra sökningen i CINAHL användes CINAHL headings och gjordes 
180919. (“ life story” OR “life stories”) AND (MH “Dementia+”) gav 22 träffar och 
inga nya artiklar hittades i denna sökning som uppfyllde inklusionskriterierna. 
  
Vid en tredje sökning 190927 användes CINAHL headings igen.“Life stories” 
föreslog “Life histories” via smarttext sökning baserat på nyckelord, och när dementia 
lades till (MM”Life Histories”) AND dementia, gav det 20 träffar. Samtliga abstrakt 
lästes. 10 artiklar granskades men de föll inte inom inklusionskriterierna, förutom en 
artikel som var en dubblett från tidigare sökning.  
  
En fjärde sökning 180929 med Dementia (MH) AND “life story*” (fritext) gav 15 
träffar där alla abstract lästes igenom men de föll utanför inklusionskriterierna. Vid 
sökning med CINAHL heading narration* AND dementia gav det inga träffar. 
  
Sökning 180929 med (MM "Narratives") OR (MM "Storytelling") AND dementia gav 
17 träffar. Med tillägg NOT review blev det 15 träffar.  Alla abstrakt lästes men inga 
nya resultatartiklar hittades i denna sökning.  
 
Databassökning och urval i PubMed 

En första sökning 180913 med dementia AND life story med begränsing av åren 
2014-2018 i fri text gav 53 träffar. Vid tillägg med dementia AND “life story*” gav 
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det 36 träffar. Med tillägg NOT review blev det 24 träffar. Alla abstrakt lästes och nio 
artiklar granskades. Fyra artiklar uppfyllde kraven i granskningen av Carlsson och 
Eimans (2003) granskningsmall, varav två var dubbletter som även återfanns i 
sökningen i Cinahl. 

I den andra sökningen 180929 användes “Narration”(MeSh) AND dementia vilket 
gav 57 träffar. De abstrakt som enligt titeln kunde vara relevanta lästes igenom, vilket 
var 51 stycken. Inga nya artiklar som var uppfyllde kriterierna hittades. Sex av 
resultatartiklarna granskades och återfanns i tidigare sökningar.   
 
Databassökning och urval i PsycInfo 

Den första sökningen som gjordes i PsycInfo 180913 var en fritextsökning med orden 
dementia AND life story mellan åren 2014-2018 och peer reviewed var inkluderat. 
Denna sökning gav 62 träffar. NOT review valdes därefter som tillägg till sökningen 
och antalet träffar blev då 50 stycken. Alla dessa artiklars abstracts lästes igenom, sex 
artiklar granskades varav fyra artiklar levde upp till syftet. Samtliga av dessa artiklar 
återfanns som dubbletter i tidigare sökningar i databaserna Cinahl och PubMed.  
 
En andra sökning i databasen PsycInfo gjordes 180929. Sökning med orden dementia 
AND life story gav 62 träffar och inga nya resultatartiklar som föll inom 
inklusionskritererna hittades. En sökning med ämnesord i Thesaurus gjordes också. 
Kombinationen av (“Dementia”) AND life story år 2014-2018 gav 48 träffar. 
Samtliga abstract granskades men träffarna gav inga nya artiklar utan de artiklar som 
sökningen gav återfanns redan i tidigare sökningar samt i övriga databaser. 
 
Sekundärssökning i form av att studera referenslistor i alla funna resultatartiklar 
ufördes 181027. I denna sökning hittades två resultatartiklar varav en föll utanför 
inklusionskritererna då den var publicerad år 2010. För att vidhålla en systematisk 
sökning och kontrollera att inte fler artiklar kunnat inkluderas via sekundärsökning 
gjordes denna sökning ytterligare en gång men då inom begränsningen av årtal 2010-
2018. Det återfanns inga nya artiklar i denna sökning. Titlarna på de artiklar som 
hittats via sekundärsökning användes som en fritextsökning i PsycInfo och båda fanns 
i fulltext. Dessa höll i granskning av Carlsson och Eimans (2003) mall och användes 
som resultatartiklar. För att se sökhistorik se tabell 3.  
 
Databearbetning 
Efter att insamlat material resulterat i nio användbara vetenskapliga artiklar lästes 
dessa artiklar igenom grundligt och Fribergs (2017) modell för litteraturöversikt 
följdes. Båda författarna läste igenom det insamlade materialet enskilt och sedan 
tillsammans. Sedan utformades artikelöversikt (Bilaga C, Tabell 3) för att få en 
samlad bild av innehållet. Därefter söktes likheter och olikheter i studiernas teoretiska 
perspektiv, metoder, analysgång samt syften. Studiernas resultat analyserades och 
dokumenterades för att därefter sorteras. Materialet har granskats av båda författarna 
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enskilt och en individuell tolkning har gjorts på varje enskild artikel. 
Sammanställningen har gett en bredare syn på resultatet samt minskat möjligheten till 
att irrelevanta resultat tagits med. Beskrivningar av upplevelser och erfarenheter som 
personer med demenssjukdom, vårdpersonal och anhöriga haft då de arbetat med 
livshistoria eller använt sig av livshistoria på olika sätt plockades ur resultaten ur de 
granskade artiklarna och skrevs ut och lades på enskilt dokument.  
Enligt Friberg (2017) analyserades innebörden enskilt och gemensamt för att utvinna 
likheter, skillnader och beståndsdelar som svarade på syftet. Innehållet i varje enskild 
artikel plockades ut och olika kategorier framträdde. Materialet antecknades för att 
åter igen gemensamt jämföras och bearbetas upprepade gånger. Resultatet 
sammanställdes och diskuterades. Resultatens representativitet ur de olika artiklarna 
visas i (Bilaga D, Tabell 5).   
 
Forskningsetiska övervägande  
Vid vetenskaplig forskning är det av stor vikt att forskningsetiska överväganden har 
gjorts. Övertramp får ej göras i vetenskapens namn. Den tidigare styrande 
personuppgiftslagen (1998:204) som i år ersatts av dataskyddsförordningen (GDPR, 
2016) har till syfte att skydda personuppgifter. Detta är grundläggande och gäller både 
inom forskning samt för organisationer.  
  
De artiklar som använts i resultatet i litteraturstudien har genomgående godkänts i 
etiska råd, vilket var en av litteraturstudiens inklusionskriterier. Enligt lagen om 
etikprövning som avser människor, (SFS 2003:460) måste etikprövning göras. Enligt 
Kjellström (2017) finns det i Sverige regionala etiska nämnder som etikprövar 
ansökningar om forskning på olika forskningsområden. Helsingforsdeklarationen är 
en grundpelare inom den forskningsetiska bedömningen. Forskningsetiska principer 
ska beaktas i all forskning och inte minst när det gäller forskning på en utsatt grupp 
som personer med demenssjukdom. En viktig etisk princip är respekten för autonomi, 
det vill säga att delta är frivilligt och att de fått tillräckligt med information. 
Informerat samtycke samt möjlighet att när som helst dra sig ur studien har varit en 
röd tråd genom de etiska bedömningarna i studierna i förevarande litteraturstudie. 
Trygghet och samspel riskerar att äventyras när det blir ett tvång att alla måste göra 
arbete med livshistoria. Autonomi är viktigt, ingen ska tvingas att berätta om sig själv. 
Olika personer med demenssjukdom vill arbeta på olika sätt med sin livshistoria 
vilket måste respekteras. Göra-gott-principen innebär att inte skada och att vinsterna 
överväger riskerna. Vid studier där personerna med nedsatt förmåga att själva avgöra 
följderna av att medverka beforskas, såsom i denna studie är det mycket viktigt att 
dessa bedömningar tas i beaktande. Stor försiktighet måste utövas när överlevare från 
koncentrationsläger eller personer som utsatts för andra övergrepp ska ge sin historia. 
Personer med demenssjukdom med dessa erfarenheter behöver känna så mycket 
trygghet som möjligt och att hon får känna bekräftelse för den hon är och det hon 
upplevt utan att personalen själv blir rädd sig undan. Känslor av alla slag måste få 
valideras att de är sanna och att personen med demenssjukdom blir bemött och inte 
lämnad ensam. Andra har inte förmågan att delta i arbete med livshistoria eftersom 
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demenssjukdomen kan ha gått långt och anhöriga finns inte för att tillhandahålla 
information. Alla ska dock få rätt till att uttrycka sig, det vill säga att rättviseprincipen 
ska praktiseras. Rättviseprincipen är den tredje principen vilket innebär att lika fall 
ska behandlas lika. Alla dessa principer är viktiga att ha med i hela 
forskningsprocessen och att behålla fokus på att människan har ett egenvärde som inte 
får räknas bort i någon av stegen. 
 

Resultat 
Resultatet av denna litteraturstudie är en sammanställning av sammanlagt nio studier 
med fokus på att beskriva upplevelser och erfarenheter hos personer med 
demenssjukdom samt vårdpersonal och nära anhöriga vid användande av livshistoria. 
Studierna är publicerade i Storbritannien (tre artiklar), Sverige (en artikel), Norge (två 
artiklar), Tyskland (en artikel) och Irland (två artiklar) mellan åren 2010-2018. 
Samtliga studier genomfördes med kvalitativ metod, varav övervägande design var 
Grounded Theory och narrativ analys.  
 
Resultatet presenteras i följande tre kategorier som framkom efter att likheter och 
skillnader i studiernas analysgång och resultat identifierats. Med hjälp av 
innehållsanalys har resultatet integrerats och nya benämningar har gjort för att 
sammanställa följande resultat: Livshistoria synliggör och bekräftar identiteten hos 
personer med demenssjukdom, Livshistoria förbättrar kommunikation och samspel 
och Livshistoria är utmanande att tillämpa i omvårdnaden.   
 

Livshistoria synliggör och bekräftar identiteten hos personer med 
demenssjukdom 
Resultatet visade att när vårdpersonalen arbetade med livshistorien hos personer med 
demenssjukdom, upplevde de hur de plötsligt begrep väldigt påtagligt att patienten de 
vårdade hade en dold historia. Livshistorien öppnade upp personalens ögon och fick 
dem att se varje person som en enskild individ, de såg personen som fanns bakom 
demenssjukdomen. (Cooney & O’Shea 2018; Cooney, Hunter, Murphy, Casey & 
Devane 2014; Gridley, Birks & Parker 2018; McKeown, Clarke, Ingleton, Ryan & 
Reppers 2010). Kunskapen om de demenssjukas värderingar, framgångar, intressen 
och talanger i livet förändrade personalens syn på patienterna, att de var människor 
som en gång skrattat och gråtit och bildat familjer (Cooney & O’Shea 2018). Arbete 
med livshistorien gjorde det också möjligt för anhöriga att visa vem personen var 
innan sjukdomen och detta förändrade personalens syn på personerna med 
demenssjukdom då arbete med livshistorien fick personalen att uppskatta patienterna 
för personerna de faktiskt var. (McKeown et al., 2010).  

 
I just wish they could have seen my Mum a few years ago before the dementia to 

really be able to see the person she was. (McKeown et al., 2010, s.153) 
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Erfarenheter och upplevelser av stärkt identitet bidrog till en känsla av trygghet hos 
personerna med demenssjukdom i relation till arbete med livshistorien. (Berendonk 
& Caine, 2016; Cooney & O’Shea, 2018; Cooney et al., 2014; Heggestad & Slettebö, 
2015; Karlsson, Sävenstedt, Axelsson & Zingmark, 2014; Kuosa, Elstad & Norman, 
2015; McKeown et al., 2010). Upplevelse av trygghet och erfarenhet hos 
vårdpersonal att förmedla trygghet fanns beskrivet vid tillfällen då personer med 
demenssjukdom fritt fick berätta om sin livshistoria samt när man arbetade mer 
metodiskt med livshistorien (Cooney & O’Shea, 2018; Heggestad & Slettebö, 2015; 
Karlsson et al., 2014). Personer med demenssjukdom som var oroliga uppmuntrades 
att berätta utifrån en bild eller en känd historia för att på så sätt mentalt försätta sig 
själv till en säker och trygg plats och oron avtog (Heggestad & Slettebö, 2015). 
Personerna med demenssjukdom berättade att när de fick möjlighet att berätta sin 
historia skapade det mening i livet och gjorde det enklare att identifiera sig själva 
och bibehålla sin identitet över tid samt att det underlättade att hålla fast vid viktiga 
personer och platser (Karlsson et al., 2014). 
 
När personer med demenssjukdom i Heggestad & Slettebös (2015) studie gavs 
möjlighet att berätta sin historia var det de själva som var experterna som ingen 
kunde tillrättavisa. De fick då en känsla av hemmahörande och en stund av att känna 
sig säkra i en annars ofta kaotisk tillvaro. En av informanterna i studien var en 
kvinna med demenssjukdom som berättade att hon spelat piano och sjungit inför stor 
publik och att alla frågat efter henne och att restaurangen som hon spelade på gick 
bra på grund av henne och att hon var mycket populär. Nu när hon var äldre och sjuk 
tröstade dessa minnen henne och påminde henne om den hon varit och fortfarande 
var. Denna historia berättade hon gång på gång (Heggestad & Slettebö 2015). 
Personal uttryckte att det var utmanande men också viktigt att de besatt kunskap så 
att de förstod att varje gång personer med demenssjukdomar fick berätta sin historia 
var lika betydelsefull, trots att det kunde vara utmattande att höra på och bemöta 
gång på gång (McKeown, Ryan, Ingleton & Clarke, 2015). 
 
Anhöriga beskrev glidningen från ett aktivt till ett passivt liv hos personen med 
demenssjukdom (Kuosa et al., 2015). Identiteten blev vag och otydlig när alla 
aktiviteter som identifierade personen hade upphört och det blev då otryggt för 
person med demenssjukdom och personligheten blev även oklar och otydlig för 
vårdpersonal. Vårdpersonal menade att arbetet med livshistorien var ett verktyg för 
att upprätthålla personen med demens identitet. Arbetet med livshistoria gav 
möjlighet för personer med demenssjukdom att känna sig stolta över sig själva och 
sitt liv.  Personer med demenssjukdom som var oroliga blev lugna då vårdpersonal 
anknöt till kända minnen och personen kände sig sedd och bekräftad (McKeown et 
al., 2010). Vårdpersonalen lärde känna personen med demenssjukdom genom arbete 
med livshistorien och kunde använda det för att skapa ett lugn samt vidmakthålla 
personer med demenssjukdoms identitet genom att hjälpa dem att minnas det som 
varit viktigt tidigare i livet (Berendonk & Caine, 2016; Cooney et al., 2014) 
Vårdpersonalen var av den åsikten att den viktigaste delen av arbetet med livshistoria 



 

 15 

var att lära om personen bakom demenssjukdomen, detta ansågs vara den del av 
arbetet med livshistorien som hade mest mening i omvårdnaden (Gridley et al., 
2018).  

Livshistoria förbättrar kommunikation och samspel 
Erfarenheter och upplevelser av en förbättrad kommunikation och ett bättre samspel 
med hjälp av livshistoria fanns beskrivet (Berendonk & Caine 2016; Cooney et al., 
2014; Cooney & O’Shea 2018; Heggestad & Slettebö, 2015; Karlsson et al, 2014; 
Kuosa et al., 2015; McKeown et al., 2010; McKeown et al., 2015). Personalen 
uttryckte att livshistoria var relationsbyggande mellan vårdpersonal och personer med 
demenssjukdomar. Förståelse för patientens livshistoria gjorde det enklare att 
kommunicera och hålla liv i en konversation genom att ställa rätt frågor eller integrera 
på rätt sätt för att patienterna inte skulle tappa fokus (Cooney & O’Shea 2018).  
 

‘(Name) . . . used to be a really avid gardener and I had a problem with my own 
garden and I went to her . . . we came up with a plan on what I was going to do . . . 
so I found that that was a great bond between the two of us and as a result we got 

very, very close . . . I was very glad of that . . . (She’s a) great woman. She’s a 
fountain of wisdom . . . she’s smart’ (Cooney & O’Shea, 2018, s.8)  

 
Genom att lära känna personerna med demenssjukdom kunde vårdpersonal förstå och 
ibland anpassa, (rätta, försona) personens uppförande (Cooney et al., 2014). 
Vårdpersonalen kunde tillåta och acceptera uppförande hos person med 
demenssjukdom som tidigare verkat meningslöst och svårtolkat när de genom arbete 
med livshistorien fått en förklaring till beteendet (Berendonk & Caine 2016). Genom 
arbete med livshistorien kunde personal även återupptäcka aktiviteter som personen 
med demenssjukdom ägnat sig åt förut och undersöka om personen fortfarande fann 
glädje i det. I ett exempel var det en man som tidigare i livet vallat får och nu i sin 
sjukdom fortsatte att leta efter sina får och att bygga en fålla. Före arbetet med 
livshistoria hade vårdpersonalen inte förstått eller accepterat hans beteende men när 
de förstod vad han hade för livshistoria fick de ett mer tillåtande förhållningssätt. 
Samspelet mellan vårdpersonal och person med demenssjukdom förbättrade måendet 
hos personen med demenssjukdom. Arbetet med livshistoria skapade förändringar för 
den praktiska vården när person med demenssjukdom blev lyssnad på och deras 
behov och önskningar blev mer tydliga för vårdpersonalen (Heggestad & Slettebö 
2015). Uppfattningen var att livshistoria hade en positiv inverkan på omvårdnaden. 
Personer med demenssjukdom kunde genom arbetet med livshistoria inkluderas i sin 
egen vård och göra sin röst hörd (McKeown et al., 2010). Bemötandet förändrades 
(Berendonk & Caine, 2016; Cooney et al., 2014; Gridley et al., 2018) och vårdplaner 
förändrades (Cooney & O’Shea, 2018). Vårdplaner förändrades då ny kunskap blev 
tillgänglig: 
 

“I found out that she´s not an earley bird, so she loves sleeping in. So everybody 
now...they just leave her, and let her relax, and you know, just sleep in, and I think it 
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does, it makes differences, you know them better. Because you have to kind of know 
their likes and dislikes, just care for them better” (Cooney & O’Shea, 2018, s. 9) 

  
Personal beskev hur livshistoria var ett sätt att arbeta med de utmanande beteenden 
som kunde förekomma hos personer med demenssjukdom. Genom att känna till 
patientens livshistoria var det enklare att bemöta och förstå varför patienterna gjorde 
som de gjorde. När personerna med demenssjukdomar fick frågan om varför de tyckte 
det var viktigt att arbeta med livshistoria var svaren ofta att det gav dem möjlighet att 
minnas bättre och att det var viktigt att få dela och prata om sin historia med vänner 
och familj. Deras erfarenhet och upplevelse var att de ville dela sin historia och det 
gav därmed förbättrad kommunikation (Gridley et al., 2018).  Nära anhöriga menade 
att det ibland var svårt att få kontakt med personer med demenssjukdom då dessa 
levde i sin egen inre värld, men de kunde växla och vara med i den yttre världen i 
kontakt med andra till exempel när de såg foton av nära eller i kontakt med naturen 
(Kuosa et al., 2015).    

 She has two photo albums there [in the nursing home]. I don’t know how 
much she uses to . . ., but when we visited her, we used to look at them. It woke her 

up in a way, exercise for the brain. (Kuosa et al., 2015, s. 214). 
 

Anhöriga beskrev att det var viktigt att få ge en beskrivning av hur livet varit för 
personen med demens och att de kände att de därigenom fick möjlighet att förbättra 
vården för sin nära anhörig (Kuosa et al., 2015).  

          
Livshistoria är utmanande att tillämpa i omvårdnaden  
Utmaningar med att tillämpa livshistorien i omvårdnaden framkom i flera studier 
(Berendonk & Caine 2016; Cooney et al., 2014; Gridley et al., 2018; Kuosa et al., 
2015; McKeown et al., 2015). Anhöriga upplevde att användandet och anpassningen 
av arbetet med livshistoria berodde mycket på hur personalen tog till sig av metoden i 
planeringen av vården. Både anhöriga och vårdpersonal påpekade att metoden inte var 
implementerade tillräckligt i vården. Personal uttryckte att de behöver mer kunskap 
om demens och olika sätt att hantera den berättade historien, framförallt när 
patientens kognitiva svårigheter ökade (Gridley et al., 2018). Personalen uppfattade 
att nedskrivna historier var lättare för personal att förhålla sig till än de berättelser 
som kommit fram vid vardagliga samtal. Att arbeta med berättade livshistorier kan 
vara utmanande för vårdpersonal i form av svårighet att få tillgång till livshistorien 
från personen med demenssjukdom då minnet sviktar. Nära anhöriga kan då vara till 
stor hjälp, men svårigheter uppstod då historierna skiljde sig åt beroende på om det 
var anhöriga eller personer med demenssjukdom som berättade (Berendonk & Caine 
2016). Vårdpersonalen föredrog ibland den nära anhörigas version när historierna inte 
stämde överens, det fanns också vårdpersonal som noterade och ifrågasatte i den 
nedtecknade livshistorien om det var personen med demenssjukdoms version eller om 
det var uppgifter från anhörig (Berendonk & Caine 2016; McKeown et al., 2015). 
Livsberättelsens betydelse kan ändras över tid och det var en utvecklande process 
menade anhöriga i studien av Gridley et al., (2018).  
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Personer med demenssjukdom ville inte alltid delta och göra en nedskriven 
levnadsberättelse (Gridley et al., 2018). Aktiviteter som var viktiga komponenter i 
någons livshistoria benämndes inte ens i en annans (Kuosa et al., 2015). En del 
personer med demenssjukdom ville inte titta på foton från sitt liv och sätta samman ett 
arbete utifrån sin livshistoria men vårdpersonal forcerade och tyckte att det var 
viktigt. Andra personer med demenssjukdom uppgav mycket privata erfarenheter som 
rörde känsliga ämnen. Vårdpersonalen var då av olika åsikt ifall man skulle undvika 
sådana ämnen eller om man skulle ge personen med demenssjukdom en möjlighet att 
bli lyssnad på och få sin känsla bekräftad (Gridley et al., 2018). Upplevelsen av att 
läsa och se sin färdiga nedtecknade livshistoria för personer med demenssjukdom 
skilde sig åt beroende på kvaliteten i arbetet. Någon var mycket stolt, en annan såg 
bara stavfelen. Hur slutresultatet blev var beroende på hur mycket engagemang 
anhöriga lagt ner i den (McKeown et al., 2015). 

Personal upplevde att det saknades tid att arbeta effektivt med livshistoria i den 
vardagliga omvårdnaden och för att använda sig av livshistoria för att bygga 
relationer i demensvård krävdes det mer tid (Berendonk & Caine 2016; Gridley et al., 
2018). Sjuksköterskan uttryckte att det var så tidskrävande att hon var osäker på om 
det var en arbetsuppgift som hon kunde prioritera (Cooney et al., 2014).  
 
It is worth the time. It is worth doing...but it´s the time...and getting to do it properly, 
because when you were kind of doing it in bits and pieces (it isn´t as good)...I found it 
very good but as a nurse in charge I wouldn´t do it again because I haven´t enough 

time to give to do it.  (Cooney et al., 2014 s. 3569) 
 

Det fanns en risk för överanvändning i arbetet med livshistoria. Personalen uttryckte 
att det var en utmaning att finna balansen och att använda sig av livshistoria lagom 
mycket. Det fanns även tillfällen när det var precis tvärtom, att livshistoria fanns 
tillgänglig i skapad form men av någon anledning inte användes i omvårdnaden. Den 
nedtecknade livshistorien kunde arkiveras och inte finnas tillgänglig för personen 
själv samt för de som vårdade personer med demenssjukdom (McKeown et al., 
2015).     

        
Metoddiskussion 
Studiens vetenskapliga kvalité diskuteras utifrån begreppen trovärdighet, pålitlighet 
och överförbarhet som enligt Henricson (2017) är användbara begrepp när en studie 
är av kvalitativ design. För att sammanställa denna litteraturstudie har enbart 
vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod använts för att svara till studiens syfte. 
Kvalitativa studier var ett av litteraturstudiens inklusionskriterier då syftet med 
studien var att beskriva upplevelser och erfarenheter hos personer med 
demenssjukdom, vårdpersonal samt personerna med demenssjukdoms nära anhöriga 
vid användande av livshistoria. Kjellström (2017) menar att kvalitativ metod är 
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lämplig när studien syftar till att komma nära individen och undersöka en upplevelse 
av något. Metoden var relevant för att uppfylla syftet med litteraturstudien. 
 
De tre olika databaserna som använts för att söka artiklar, Cinahl, PubMed och 
PsycInfo beskriver Karlsson (2017) som de databaser som är störst och viktigast när 
det kommer till omvårdnadsforskning. Att just dessa databaser använts ökar 
trovärdigheten i denna litteraturstudie då den faller just under kategorin omvårdnad. 
Olika kombinationer med sökorden i flera databaser är också något som ökar 
trovärdigheten. De engelska sökorden som använts för att finna resultatartiklarna är 
life story, dementia, narrative och storytelling som motsvarar livshistoria, demens, 
berättelse och berättelse av historia på svenska. Det är en brist att fler synonymer inte 
använts till nyckelorden och detta kan innebära att användbara artiklar missats i 
sökprocessen. Resultatartiklarna är alla publicerade på engelska, vilket också var ett 
inklusionskriterie, dock kan misstolkningar uppstå då författarnas modersmål är 
svenska. För att undvika misstolkningar har diskussioner författarna emellan gjorts 
kring otydligheter i text och lexikon har använts för att översätta till svenska då 
språkhinder uppstått.  
 
Samtliga sökord har kombinerats i fritextsökning och i specialiserad sökning. 
Karlsson (2017) beskriver att i en fritextsökning inkluderas ordet i titel, ämnesord och 
författare till skillnad från en specialiserad sökning som innebär att artiklarna finns 
indexerad i olika sökfält. Dubbletter av artiklarna har varit återkommande i 
sökprocessen, detta är något som påvisar att sökorden varit relevanta i relation till 
syftet av studien. Trovärdigheten i studien stärks av att artiklarna varit peer reviewed 
då detta innebär att artiklarna är granskade i vetenskapliga tidskrifter.  
 
Det har i sökprocessen varit begränsad tillgång på vetenskapliga artiklar som 
uppfyllde inklusionskriterierna och svarade till studiens syfte, sökningarna har 
upplevts mättande och samma artiklar varit återkommande i de olika databaserna. 
Detta beror troligtvis på att livshistoria som metod inte är så utvecklad, sett till att 
namnen på forskarna också varit återkommande i sökningarnas resultat. Artiklarna 
som använts som resultatartiklar var sammanlagt nio stycken och alla uppfyllde 
inklusionskriterierna för studien förutom en artikel som föll utanför begränsningen av 
årtal.  Anledningen till att denna artikel inkluderades som en resultatartikel var att 
antalet inkluderade resultatartiklar efter de systematiska sökningarna var få och risken 
fanns att med en begränsning på årtal gå miste om användbara artiklar som var 
intressanta för studien. Flera av resultatartiklarna var återkommande som dubbletter i 
de olika sökningarna och det utfördes en sekundärsökning 181027 i form av 
granskning av referenslistor för att finna fler artiklar. Majoriteten av artiklarna som 
kom att användas som resultatartiklar var återkommande i varandras referenslistor, 
något som tyder på att sökorden varit relevanta och uttömmande i relation till syftet 
enligt Henricson (2017).   
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Förförståelsen i samband med förevarande litteraturstudie, är att en av författarna 
arbetar på LSS boende med både äldre och yngre boende. Medförfattare har mångårig 
erfarenhet av arbete som sjuksköterska på särskilt boende med personer med 
demenssjukdomar. Författarna bakom denna litteraturstudie har alltså båda en 
koppling till vård av personer med demenssjukdom och därför också en förförståelse 
inom ämnet. Denna förförståelse har diskuterats grundligt inför och genomgående 
under skrivprocessens gång, detta för att förhindra att arbetets ska påverkas av 
författarnas förförståelse i någon del. Enligt Priebe & Landström (2017) behöver 
förförståelse inte bara innebära den kunskap vi bär med oss som yrkesverksamma och 
som studenter inom ämnet, utan handlar också om erfarenheter och värderingar som 
vi bär med oss i det vardagliga livet. Henricson (2017) menar att genom att författarna 
diskuterat sina förväntningar och reflekterat över förförståelsen och dess potentiella 
inverkan på studien, ökar detta pålitligheten i litteraturstudien. Något som också ökar 
pålitligheten och trovärdigheten i studien är att lärare, handledare och medstudenter 
kritiskt granskat de olika delarna i uppsatsen under skrivandets gång via seminarier 
och handledningstillfällen. Eftersom författarna har fört diskussioner kring 
förväntningar och reflekterat över förförståelsen, begränsar detta påverkan på studien, 
något som i sin tur ökar pålitligheten i litteraturstudien. 
 
Författarna delade upp och granskade de nio artiklarna i Carlson & Eimans (2003) 
granskningsmall var för sig, något som minskar trovärdigheten i studien. Själva 
analysen av artiklarna utfördes både individuellt och gemensamt av författarna för att 
senare jämföras och skapa den helhet som utgjorde det nya resultatet i studien. 
Kategorier skapades utifrån den gemensamma tolkningen av studiernas resultat, något 
som ökar trovärdigheten. Att urval och datainsamlingen är noggrant beskriven i 
avsnittet metod är också något som ökar trovärdigheten i denna litteraturstudie 
eftersom hela processen kan följas.  
 
Överförbarheten kan enligt Henricson (2017) diskuteras i samband till artiklarnas 
ursprung. Artiklarna är publicerade i Storbritannien, Tyskland, Irland, Norge och 
Sverige. Inga studier var gjorda utanför Europa, något som har en negativ inverkan på 
överförbarheten i studien då det är omöjligt att generalisera resultatet i ett större 
kontext. Något som påverkar överförbarheten i litteraturstudien positivt är att 
artiklarna är publicerade inom ett så litet område och det förekommer därför inga 
större kulturkrockar. Flertalet artiklar har varit återkommande som dubbletter i 
sökprocessen och samma författare förekommer på olika studier, detta tyder på att 
arbetet med livshistoria inte är så utvecklat och beforskat som metod. Metoden med 
livsberättelse utvecklades i Storbritannien och detta kan innebära att utvecklingen av 
demensvård är längre framskriden där och i de närliggande länder som 
resultatartiklarna publicerats i.  
 
Studien har genomförts med syfte av att undersöka upplevelser och erfarenheter av att 
arbeta med livshistoria för både personer med demenssjukdom, vårdpersonal och nära 
anhöriga. Mårtensson & Fridlund (2017) menar att etiska principer ska beaktas och att 
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en etisk reflektion ska vara en naturlig del i ett examensarbete. Artiklar som är 
godkända av etisk kommitté var därför ett inklusionskriterie för denna litteraturstudie, 
detta för att se till människans självbestämmande och autonomi. Detta är angeläget i 
denna litteraturstudie då ämnet belyser personer med demenssjukdom som är en 
grupp som har begränsad förmåga till självbestämmande men som trots detta ska 
behandlas rättvist och inte utnyttjats i forskningssammanhang. Materialet har 
behandlats varsamt av författarna och båda har läst och diskuterat alla 
litteraturstudiens delar grundligt.  
 

Resultatdiskussion 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelser och erfarenheter hos personer 
med demenssjukdom, vårdpersonal samt nära anhöriga vid användande av 
livshistoria. I resultatdiskussionen kommer kategorierna Livshistoria synliggör och 
bekräftar identiteten hos personer med demenssjukdom, Livshistoria utvecklar 
samspel och kommunikation och Livshistoria är utmanande att tillämpa i 
omvårdnaden från resultatet att diskuteras.  
 
I kategorin Livshistoria synliggör och bekräftar identiteten hos personer med 
demenssjukdom upplevde vårdpersonalen att det var personer med en dold historia de 
vårdade, de såg människan bakom patientrollen (Berendonk & Caine 2016; Cooney et 
al., 2014; Cooney & O’Shea 2018; Gridley et al., 2018; McKeown et al., 2010). Ett 
liknande resultat fann Gröndahl et al., (2017) då vårdpersonal som arbetade med 
livshistoria fick en förbättrad kunskap om patienterna och såg dessa som personer 
bakom demenssjukdomen. Det framkom att personerna med demenssjukdoms 
identitet stärktes av arbete med livshistoria och att med en stärkt identitet infann sig 
en känsla av trygghet (Heggestad & Slettebö, 2015; Karlsson et al., 2014). Personer 
med Alzheimers sjukdom får försämrad tillgång till minnen som formar 
självmedvetenhet, självkännedom och självbild vilket leder till en förminskad 
självkänsla och identitet. När vårdpersonal och anhöriga aktivt arbetar med 
livshistorien hos personer med demenssjukdom och hjälper dem att minnas leder det 
till en stärkt identitet och självbild. Berättandet av livshistoria bidrar till att personer 
med demenssjukdom kan bli en aktiv deltagare i sitt eget liv. Det är historien om 
personen själv, dennes identitet och vilka erfarenheter och aktiviteter som är av 
betydelse som gör personen till den hon är (El Haj et al., 2015).  
Alla människor har sin historia och varje människa kan liknas vid en rysk docka som 
har många dockor i sig. En äldre människa har sina yngre varianter inom sig i sin 
historia och i sitt minne. Hon har möjlighet att plocka fram sina minnen från hela 
livet. Lager efter lager skalas av när demenssjukdomen fortskrider. Detta kan vara till 
hjälp även för vårdaren i den personcentrerade vården att se sig själv som en rysk 
docka med flera yngre varianter av sig själv inom sig för att lättare kunna identifiera 
sig med personen som vårdas (Norberg, Zingmark & Nilsson, 1994). Personer med 
demenssjukdom som berättar en historia ur sitt liv återkommande, berättar samtidigt 
om vem hon är och vad hennes identitet är. Om det stämmer överens med 
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verkligheten spelar mindre roll, upplevelsen hon vill förmedla är att hon var någon, att 
hon varit efterfrågad och omtyckt och det är en känsla som är viktig för hennes 
uppfattning av sin identitet, att hon varit behövd och haft ett värde som inte syns idag. 
Det är viktigt att ha balans mellan sanning och omsorg och att personalen ser att det är 
en del av omvårdnadsarbetet att bekräfta känslan (Petersen & Westenius 2006).  
 
Validering innebär enligt Feil (1994) att personer med demenssjukdoms egen värld är 
av betydelse och bekräftar känslan hos person med demenssjukdom, något som också 
stämmer överens med begreppet meningsfullhet i Antonovskys teori KASAM 
(1987). Att känna meningsfullhet är ett grundläggande behov som behöver mötas och 
som personen med demenssjukdom kan känna när hon kommer i kontakt med minnen 
som påminner henne om hennes identitet. Historier är inte neutrala återkallelser av 
händelser i det förgångna. Det är därför viktigt att undersöka konsekvenserna av 
betydelsen som är kopplat till historien menar Antonovsky (1987). En historia som 
berättas har ett syfte för den som berättar och det gäller att lyssna till betydelsen. 
Anhöriga har ofta inte varit vid personen med demenssjukdoms sida genom hela livet 
och mycket är dolt både i tid och betydelse. Kärnan i historien kanske inte stämde 
kronologiskt eller ens innehållsmässigt, men kärnan i historien var en känsla som 
förmedlade något (Witham & Haigh 2018).  
 
Kategorin Livshistoria förbättrar kommunikation och samspel är en upplevelse som är 
ett genomgående resultat sett från alla informanters perspektiv (Berendonk & Caine, 
2016; Cooney et al., 2014; Cooney & O’Shea, 2018; Heggestad & Slettebö, 2015; 
Karlsson et al, 2014; Kuosa et al., 2015; McKeown et al., 2010; McKeown et al., 
2015). När personer med demenssjukdom får berätta om sin livshistoria får 
vårdpersonal möjlighet att personanpassa vården enligt uttryckta önskningar och 
behov. Den personcentrerade vården är väl förankrad i de studerade studierna vilket 
stämmer väl överens med Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid 
demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2017). Nedlagt arbete i livsberättelse och där vilja 
fanns till att förstå den andra, ledde till bättre kommunikation. Det framgick dock att 
det fanns olika sätt att se på samspel och kommunikationen kring livsberättelser vad 
gäller vem som ger fakta och underlag till nedtecknade berättelser, det går att hantera 
livshistoriens innehåll på olika sätt. När fakta inte överensstämde mellan vad 
personen med demenssjukdom uppgav och vad anhöriga uppgav, hanterade 
vårdpersonalen det på olika sätt. Antingen rättade man personen med 
demenssjukdoms berättelse efter den anhörigas version alternativt noterade 
vårdpersonalen att det var anhöriga som var källan till uppgiften (Berendonk & Caine, 
2016; McKeown et al., 2015). Detta är en viktig iakttagelse så att personen med 
demenssjukdoms intresse förvaltas av vårdpersonal enligt god etik och att 
autonomiprincipen efterföljs så att personer med demenssjukdoms historia inte 
förminskas (Kjellström, 2017).  
 
Arbete med livshistorien bör inte väljas bort eftersom det har många positiva effekter. 
I en nyligen utförd studie ingick sammanlagt 14 studier som alla bekräftade att arbetet 
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med livshistoria har både kvalitativa och kvantitativa effekter som är fördelaktiga i 
omvårdnaden (Teuntje et al., 2018). Resultatet i denna litteraturstudie visade att 
kommunikation och samspel förbättrar en individanpassad vård som ger möjlighet till 
praktiska förändringar i omvårdnaden (Berendonk & Caine, 2016; Cooney et al., 
2014; Cooney & O’Shea, 2018; Gridley et al., 2018). Livberättelsens innehåll kan 
personalen använda sig av för att göra omvårdnaden hanterbar, begriplig och 
meningsfull. Antonovskys (1987) teori KASAM är mycket konkret och tillämplig i 
arbetet med personer med demenssjukdom. Personer med demenssjukdoms tolerans 
för låg grad av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är mycket lite utvecklad 
och behöver hanteras i varje situation som möts i vardagen. Genom användande av 
levnadsberättelse kan olika situationer bli mer begripliga, hanterbara och 
meningsfulla. Om personalen kan lyssna och uppmuntra personen med 
demenssjukdom att berätta eller att de vet genom arbete med livsberättelse vad 
personen med demenssjukdom föredrar och vårdpersonal känner personen kan det 
underlätta alla små moment i omvårdnaden. Om en situation för en person med 
demenssjukdom inte upplevs vara både begriplig, hanterbar och meningsfull 
utvecklas misströstan och uttryck av BPSD (Stenvall, 2016).  
 
Det finns Utmaningar med att tillämpa livshistorien i omvårdnaden (Berendonk & 
Caine 2016; Cooney et al., 2014; Gridley et al., 2018; McKeown et al., 2015). 
Utmaningarna bestod huvudsakligen av att det ansågs vara för tidskrävande att arbeta 
med livsberättelser, resultatet visade att det fanns otydlighet i vad som skulle ingå, till 
exempel att det var viktigt att inte få personen med demenssjukdom att skämmas om 
man skrev ner för privata detaljer eller berättelser som sagts i förtroende (Berendonk 
& Caine 2016; Gridley et al., 2018; McKeown et al., 2015).  Frågan fanns om vem av 
personerna med demenssjukdom som kunde och ville delta. Frågorna tenderade att bli 
fler ju längre tid som arbete med livsberättelse pågått. De tidigare studierna var mest 
enbart positiva till arbete med livshistoria i demensvården (McKeown et al., 2010) 
medan de senare hade upptäckt att det även fanns utmaningar med arbetssättet 
(Gridley et al., 2018; McKeown et al., 2015). Svaren på hur man ska ta sig an arbete 
med livshistoria behöver bli besvarat på flera fronter. Det är tydligt att arbetet med 
livshistoria är viktigt och det skapar flera positiva effekter i vård av personer med 
demenssjukdom men hur det ska appliceras på vården är otydligt. (Abrahamsen et al., 
2017). Ska arbetet med livshistoria prioriteras i vården av personer med 
demenssjukdom behöver sjuksköterskan se det som en arbetsuppgift som är värdefull 
och viktig (Cooney et al., 2014). Detta kan vara svårt att motivera då det inte är 
självklart hur metoden ska användas och det därmed blir tidskrävande att lära in och 
effektivisera metoden (Abrahamsen et al., 2017). Trots att det är ett tidskrävande 
arbete som behöver implementeras i omvårdnaden är arbetet med livshistoria 
värdefullt (Berendonk & Caine 2016; Cooney et al., 2014; Gridley et al., 2018; 
McKeown et al., 2015; Subramaniam et al., 2013; Subramaniam & Woods, 2016; 
Teuntje et al., 2018). Vad som ska finnas med i livhistorien samt av vem och att det 
behöver avsättas tid är frågor som inte har några givna svar eftersom det är 
människors liv och integritet som arbetet berör.  
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Konklusion och implikation  
Personen med demenssjukdom kan kanske inte, beroende på hur långt framskriden 
sjukdomen är, förmedla sin livshistoria mer än i brottstycken. Nära anhöriga kan då 
vara en källa till kunskap. Begreppet livshistoria kan uppfattas olika av olika personer 
och personalkategorier och kan därmed användas eller missas att användas när det 
skulle kunna vara till hjälp i omvårdnaden. Resultatet i litteraturstudien är att 
erfarenheter och upplevelser från arbete med livshistoria visar att det är ett arbete som 
påverkar omvårdnaden i grunden. Personer med demenssjukdom får en annan dignitet 
i vårdpersonalens ögon och identiteten stärks. Identiteten blir tydligare och förstärks 
för personerna med demenssjukdom och blir mer synlig för vårdpersonal. Samspel 
och kommunikation förbättras mellan person med demenssjukdom, vårdpersonal och 
nära anhöriga. Vården förändras och blir mer individuellt orienterad när 
vårdpersonalen ger tid till att lyssna till spontant berättade historier och ger tid till 
arbete med nedtecknad livsberättelse. Tolkningarna av vad arbetet med livshistoria 
innebär varierar brett. Det finns behov av att förtydliga vad man menar med 
livshistoria, i vilken miljö och till vilket syfte. Det finns frågor kvar att lösa till 
exempel vem som ska göra arbete med nedtecknad livshistoria. Ytterligare forskning 
kan undersöka när det är lämpligt att påbörja arbete med livshistoria förhållande till 
hur långt det gått i demenssjukdomen och om digitala hjälpmedel är att föredra. 
Arbete med livsberättelse bör syfta till en god vårdkvalité som behöver skräddarsys 
för varje enskild individ, kopplat till preferenser och behov hos personen med 
demenssjukdom.  
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Tabell 2: Sökordsöversikt 

 

 

 

Sökord Cinahl PubMed PsycInfo 

Livshistoria 
Levnadsberättelse 

Life story Life story Life story 

Demens  Dementia  Dementia  Dementia  

Berättelse/Berättande Narrative Narrative Narrative 

Berättelse av historia Storytelling Storytelling Storytelling 
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Tabell 3: Sökhistorik 

Dubbletter inom parentes ( ).  

 

 

 

 

 

 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

180913 CINAHL 
dementia AND life story år 2014-
2018 26 26 11 3 

180927 CINAHL 
(MM”Life histories”)AND 
dementia år 2014-2018 20 20 10 0 (+1) 

180913 PubMed 
dementia AND “life story” NOT 
review år 2014-2018 24 24 9 4 (+2) 

180929 PubMed 
”Narration” (MeSh) AND 
dementia år 2014-2018 57 51 6 0 (+6) 

180913 PsycInfo 
dementia AND ”life story” NOT 
review år 2014-2018 50 50 6 0 (+4) 

180929 PsycInfo 
(”dementia”) AND life story år 
2014-2018 48 48 0 0 (+4) 

181027 PsycInfo Sekundärsökning   2 2 (+7) 

  TOTALT 225 219 44 9 
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Tabell 4: Artikelöversikt 

Artikel 1 

Referens Berendonk, C. & Caine V., (2016). Life story work with persons with dementia in nursing 
homes: A Grounded Theory study of the perspectives of care staff. Dementia 0, 1-21. doi: 
10.1177/1471301216669236.  

Land  
Databas 

Tyskland 
PubMed 

Syfte Att undersöka vårdpersonalens förståelse för arbetet med livshistoria samt undersöka sambandet 
mellan nya aspekter och teoretiska kopplingar mellan förståelsen och användandet av livshistoria.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Grounded Theory  

Urval 36 vårdpersonal på 7 olika vårdhem. Med hjälp av redan färdig analyserad data valdes personalen 
ut med följande inklusionskriterier: 1. Erfarenhet av arbetet med livshistoria. 2. Personer med 
olika utbildningsbakgrund (utbildade inom psykiatri, studenter, arbetsledare). 3. Personer som 
arbetar på enheter med personer med demenssjukdomar. 

Datainsamling Datainsamlingen utfördes på olika vårdhem i Tyskland över en 18-månaders period. Sammanlagt  
27 stycken semi-strukturerade intervjuer och två gruppdiskussioner. Dessa spelades in och 
sammanställdes till analysen.   

Dataanalys Dataanalysen transkriberades ordagrant. Dataprogrammet MAXQDA användes för att stötta upp 
hanteringen av data. Kodningen behandlades både öppet och axiellt i linje med metoden Grounded 
Theory. Analysen utmynnade i 7 stycken kärnkategorier som sedan satte grunden för kommande 
steg i analysen där kopplingar mellan kärnkategorierna plockades ut.   

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Att arbeta med berättade livshistorier kan vara utmanande för vårdpersonal. Små interventioner 
med livshistoria mellan vårdpersonal och personer med demenssjukdom hjälper till att stärka 
personer med demenssjukdoms identitet. Personal behöver mer kunskap om demenssjukdomar 
och olika sätt att bemöta livshistorien när patientens kognitiva svårigheter ökar.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Studien svarar till syftet och är godkänd av en etisk kommitté vilket ökar 
trovärdigheten.  
Bekräftelsebarhet: Dataanalysen och metoden är noggrant beskriven vilket ökar 
bekräftelsebarheten.  
Pålitlighet: Författarnas förförståelse saknas vilket är en brist. Det är inte heller angivet vilken 
forskare som gjort vad i de olika stegen, detta minskar pålitligheten i studien.  
Överförbarhet: Urvalet är väl beskrivet vilket är en styrka.  
Granskning av artikel enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall: 87 %. Grad 1.  
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Artikel 2 

Referens Cooney, A., Hunter, A., Murphy, K., Casey, D., Devane, D. (2014) Seeing me through my 
memories’: A grounded theory study on using reminiscens with people with dementia living in 
long-term care. JCN Journal of Clinical Nursing. 23. 3564- 3574. doi: 10.1111/jocn.12645. 

Land  
Databas 

Irland 
PsycInfo 

Syfte Att skapa förståelse kring deltagarnas (de demenssjuka, släktingar och personal) uppfattning av 
reminiscens och hur reminiscens påverkar de demenssjukas liv och uppfattning av vården.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Grounded Theory 

Urval Sammanlagt 38 deltagare. 11 personer med demenssjukdom (70-96 år gamla) 5 anhöriga, 10 
vårdassistenter, 9 sjuksköterskor och 3 avdelningsföreståndare (sjuksköterskor) på både offentliga 
och privata vårdhem. Deltagarna rekryterades endast från vårdhem där arbetet med reminiscens 
var implementerat i vården. Personerna med demenssjukdom hade bott på boende mellan 3 
månader och 6 år.  

Datainsamling 11 djupgående intervjuer. Flexibla ämnesguider användes för att skapa fokus i intervjuerna men 
samtidigt ge utrymme för deltagarna att berätta “sin historia”. Fokus vid intervjuer med personer 
med demenssjukdom var på att ge möjlighet att de skulle få dela sina tankar och upplevelser. 
Forskaren försökte vara så följsam som möjligt och anpassade frågorna utifrån personen med 
demenssjukdoms möjligheter att kommunicera. Intervjuernas längd varierade och varade i 5-20 
minuter. Samtliga intervjuer utfördes av en och samma forskare, den först nämnda författaren av 
studien.  

Dataanalys Data analyserades med hjälp av konstant jämförande teknik. Öppna koder applicerades på delade 
upplevelser, agerande, tankar, känslor och exempel. Axiell kodning användes för att jämföra och 
gruppera öppna koder på preliminära kategorier och teman. Med hjälp av PM och diagram kunde 
samband utläsas mellan kategorier.  

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Reminiscens gjorde det möjligt för vårdpersonal att se och känna personen bakom 
demenssjukdomen och det gjorde det möjligt att sysselsätta personen med demenssjukdom på 
flera sätt. Genom att personalen lärt känna personerna med demenssjukdom bättre utifrån arbetet 
med reminiscens kunde de också förstå och ibland anpassa, (rätta, försona) uppförande.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Studien är godkänd och granskad av etisk kommitté.  
Bekräftelsebarhet: Väl beskriven datainsamling.  
Pålitlighet: Djupgående intervjuer, alla utförda av samma författare vilket ökar pålitligheten.  
Överförbarhet: Urvalet är tydligt beskrivet, detta är en styrka.  
Granskning av artikel enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall: 82 % Grad 1 
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Artikel 3 

 

Referens Cooney, A. & O’Shea A. (2018) The impact of life story work on person-centred care for people 
with dementia living in long-stay care settings in Ireland. Dementia doi: 
10.1177/1471301218756123. 

Land  
Databas 

Irland 
PsycInfo 

Syfte Syftet med studien var att undersöka om personalens kännedom av livshistorian påverkar 
förståelsen för personer med demenssjukdom och om/hur kunskapen om personens livshistoria 
påverkar vården.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Grounded Theory 

Urval 11 sjuksköterskor och 12 undersköterskor. Kravet var att det varit anställda i minst 3 månader, (så 
de kände personerna med demenssjukdom) att det skulle arbeta kvar under studiens gång samt att 
dem hade lämnat samtycke till att delta.  

Datainsamling Personalen som deltog i studien fick inledningsvis en utbildning i SERPS för att förberedas och 
läras upp i användandet av livhistoria. Genom SERPS fick personalen utbildning i att bättre förstå 
personer med demenssjukdom, samla in livshistoria, hur man engagerar sig i arbetet, 
personcentrerad demensvård och hur man inkluderar livshistoria i vårdplaner. Personalen arbetade 
i par och skulle arbeta med livshistoria vid tre spontana tillfällen och ett förberett tillfälle. 
Datainsamlingen pågick under 18-22 veckor och allt material transkriberades. 

Dataanalys Konstant jämförande analys användes för att analysera resultatet. Teman och kategorier togs fram 
från axiellt och öppen kodad data. Data kodades med utplock av ord från intervjuerna för att fånga 
upp relevanta tankar och koncept (så kallad öppen data).  Kategorier jämfördes och föll samman 
till ett mindre antal kategorier som bäst sammanfattade data. (axiell kodning). Forskare nr 1 tog 
över huvudansvaret för analysen medan forskare nr 2 kontrollerade kategorierna och själva 
analysprocessen.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Det krävs ett djupgående arbete kring arbetet med livshistoria för att verkligen känna personen 
med demenssjukdom. Personalen missar ofta poängen med livshistoria, ser den som något 
förflutet istället för att aktivt arbeta med den i omvårdnaden. En god personcentrerad vård är 
endast möjlig om personalen känner personen bakom demenssjukdomen. Att finna tid att arbeta 
aktivt med metoden på långtidsboenden är ett möjligt mål att nå, dock krävs det fullt stöd från 
ledningen.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Studien svarar till syftet och är etisk godkänd, detta ökar trovärdigheten.  
Bekräftelsebarhet: Dataanalysen och metoden är noggrant beskriven vilket är en styrka.  
Pålitlighet: Det står angivet vilken forskare som gjort vad under analysen vilket är en styrka som 
ökar pålitligheten i studien.  
Överförbarhet: Endast personalens perspektiv inkluderas i studien vilket kan ses som en svaghet 
då man utelämnat personer med demenssjukdom.  
Granskning av artikel enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall: 81 %. Grad 1.  



BILAGA C 

 

Artikel 4 

 

Referens Gridley K., Birks Y. & Parker G (2018). Exploring good practice in life story work with people 
with dementia: The findings of a qualitative study looking at the multiple views of 
stakeholders.  Dementia. 0. 1-13 doi: 10.1177/1471301218768921.  

Land  
Databas 

Storbritannien 
PubMed  

Syfte Att utvärdera hur arbetet med livshistoria fungerar utifrån både vårdpersonal, vårdgivare inom 
familj, samt personer med demenssjukdoms egen upplevelse.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Fokusgrupper 

Urval Sammanlagt 73 deltagare, (personer med demenssjukdom, anhöriga vårdgivare, vårdpersonal, 
professionella samt frivilliga deltagare med kunskap inom området). Samtliga deltagare hade alla 
olika erfarenhet av användandet av livshistoria i vård av personer med demenssjukdom.  

Datainsamling Fokusgrupperna började med att föra en diskussion kring de vanligaste typerna av livshistoria 
enligt tidigare litteratur (digitala livshistoriaböcker, boxar samlade med minnen, bilder och olika 
dokument.) Därefter följde diskussioner om olika sätt att dela med sig av livshistorien och 
effekterna av den. Personer med demenssjukdom fick dela med sig av sin livshistoria utifrån de 
förutsättningar individerna hade vid tillfället för datainsamling.   

Dataanalys Analysen fokuserade på att identifiera samband när arbetet med livhistoria haft en positiv inverkan 
på omvårdnaden ur alla informanters perspektiv. Datan kategoriserades först från de olika 
informanternas perspektiv för att lättare kunna urskilja likheter. Kategorierna kartlades sedan 
utifrån livshistoriens positiva effekter, problem och utmaningar.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Det finns behov av att skräddarsy bemötandet till varje enskild person för att på bästa sätt bemöta 
behov och önskningar. Det går inte att dra slutsatsen att livshistoria alltid förbättrar vården. Det 
finns behov av att förtydliga vad livshistoria är, i vilken miljö och till vilket syfte.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Studien är godkänd av etisk kommitté vilket ökar trovärdigheten.  
Bekräftelsebarhet: Väl beskrivet urval, vilket är en styrka.  
Pålitlighet: Författarna har beskrivet sin förförståelse, detta ökar pålitligheten.  
Överförbarhet: Studien är från både personer med demenssjukdom, anhöriga och vårdpersonals 
perspektiv vilket gör den applicerbar på alla berörda grupper inom omvårdnaden av personer med 
demenssjukdom, detta ökar överförbarheten.  
Granskning av artikel enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall: 81%. Grad 1. 



BILAGA C 

 

Artikel 5 

Referens Heggestad, A. K. T & Slettebö, Å. (2015). How individuals with dementia in nursing homes maintain 
their dignity through life storytelling – a case study. Journal of Clinical Nursing, 24 (15-16), 2323-
2330. doi: 10.1111/jocn.12837. 

Land  
Databas 

Norge 
CINAHL 

Syfte Att beskriva och diskutera vad personer med demenssjukdom själva gör för att behålla och förbättra 
sin värdighet och identitet med hjälp av livshistoria boendes på sjukhem.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Fenomenologisk och hermanuetisk design 

Urval 15 personer med demenssjukdom boende på två olika sjukhem deltog i studien genom observationer. 
Fem av dessa intervjuades. Deltagarna bodde på special enhet eller på allmän enhet. 

Datainsamling Deltagande observationer samt kvalitativa intervjuer med fem personer med demenssjukdom.  De 
deltagande observationerna utgjordes av att forskare nr 1 var på sjukhemmet tre till fyra timmar per 
dag tre dagar i veckan och deltog som en sjuksköterskeassistent i det dagliga livet och i den dagliga 
vården. Forskaren deltog under måltider samt assisterade sjuksköterskan eller vårdassistenter vid 
personlig hygien samt satt ner tillsammans med personerna med demenssjukdom i deras vardagsrum 
och förde samtal. Deltagande observationer på specialenheten pågick mars till maj 2010 och på den 
somatiska avdelningen från oktober till december 2010. Den totala tiden som tillbringades på dessa 
sjukhem var 184,5 timmar. De formella intervjuerna utfördes som en intervju per informant och 
varade mellan en halv timme och en och en halv timme. En tema-guide användes i intervjun som 
startade med öppna frågor och senare i intervjun frågades mer specifika frågor. Intervjuerna utfördes 
i informanternas egna rum.  

Dataanalys Narrativ analys. Analysen inleddes med en genomgång av forskarnas anteckningar som sedan delades 
upp i fyra kolumner. Kolumn ett innehöll observationer, kolumn två innehöll forskarnas personliga 
tolkningar kring intervjuernas/observationernas innebörd, kolumn tre innehöll metodiska och etiska 
reflektioner och kolumn fyra innehöll reflektioner kring temans innebörd. Via dessa reflektioner 
skapades teman som sedan kom att genomsyra resultatet. Forskare nr 1 utförde den huvudsakliga 
analysen av berättelserna medan forskare nr 2 hade en aktiv roll som granskare av materialet. Båda 
forskarna träffades frekvent under analysens gång och diskuterade teman och det funna resultatet.  

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Att få berätta sin livshistoria hjälper personer med demenssjukdom att hantera kaos och att få känna 
trygghet. Metoden kan användas som ett sätt att uppnå och behålla värdighet. Personal behöver känna 
till och respektera personer med demenssjukdoms livshistoria för att förstå vad personerna värdesätter 
och vårda utifrån kunskapen om hur de har levt sina liv.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Studien svarar på syftet, är godkänd av etisk kommitté. Resultatet av intervjuerna 
beskrivs med citat, något som syftar till att redovisat resultat är så sanningsenligt som möjligt.  
Bekräftelsebarhet: Noggrant beskriven metod är en styrka.   
Pålitlighet: Forskarnas förförståelse finns inte angivet vilket minskar pålitligheten. En styrka är att 
forskarna fört nära diskussioner genomgående under analysens process.  
Överförbarhet: Styrka är att urvalet är väl beskrivet. En brist är att miljön är begränsat till endast 
vårdhem.  
Granskning av artikel enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall: 87,5 %. Grad 1.  

 
 
 



BILAGA C 

 

Artikel 6 

Referens Karlsson, E., Sävenstedt, S., Axelsson. K.  & Zingmark. K. (2014). Stories about life narrated by 
people with Alzheimer´s disease. Journal of Advanced Nursing , 70, 2791- 2799. doi: 
10.1111/jan.12429.  

Land  
Databas 

Sverige 
CINAHL 

Syfte Att utforska hur personer med demenssjukdom presenterar sin livshistoria.  
Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Narrativ design  

Urval Nio deltagare varav fem kvinnor och fyra män mellan 60 och 81 år gamla rekryterade genom 
geriatrisk klinik samt annons i lokaltidning. Alla informanter hade diagnosen Alzheimers och hade 
mellan 19-25 poäng i Mini-Mental State Examination (MMSE). Alla informanter bodde i sina 
egna hem.  

Datainsamling Intervjuerna utfördes mellan september 2010 och mars 2011 i informanternas hem. Intervjuerna 
var ca 1 timme långa och informanterna fick möjlighet att berätta sin egen historia och då med 
varierande innehåll, bland annat om nuvarande levnadssituation, om viktiga personer, platser och 
upplevelser samt om framtida tankar. Partners och i ett fall en dotter var närvarande vid 
intervjuerna men uppmuntrades att inte ingripa på berättelserna utan endast fungera som stöd när 
ord sakandes och detaljer var nödvändiga för att komma vidare i historien.  Samtliga intervjuer 
ljud-inspelades och transkriberades ordagrant, även icke verbala uttryck dokumenterades så som 
suckar och skratt.   

Dataanalys Intervjuerna analyserades av den först nämnda och sist nämnda författaren med en metod som är 
lämplig vid studier med narrativ design. I linje med metodiken fokuserade analysen på vad som 
kommunicerades i berättelserna. Händelser och uttryck sammanställdes och integrerades till en 
tillfälligt organiserad helhet, en så kallad narrativ konfiguration. Gemensamma teman 
identifierades, 4 stycken som ansågs vara kärnfulla dimensioner i livet och fanns som 
genomgående trådar genom alla levnadsberättelser.   

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Förnöjsamhet, samhörighet, självförtroende och personlig tillväxt identifierades som viktiga 
teman i informanternas berättelser om sina liv. Arbetet med livshistoria som innefattar berättelser 
om viktiga personer, platser och händelser anses vara viktigt för att upprätthålla en positiv syn på 
livet. Livshistorien kan förstärka känslan av att samspela med världen och stärker deras identitet 
och känsla av själv.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Urvalet är svårt att värdera då informanterna till viss del svarat på en annons, kan 
vara en svaghet.  
Bekräftelsebarhet: Väl beskriven dataanalys vilket är en styrka.  
Pålitlighet: Förförståelsen hos forskaren som intervjuar är beskriven vilket ökar pålitligheten i 
studien. Egen kritik är välbeskriven, till exempel att närvaro av nära anhörig under intervjun kan 
ha påverkat innehållet i svaren.  
Överförbarhet: Endast lämplig på personer som är i ett tidigt skede i sin demenssjukdom då 
samtliga informanter i studien befinner sig i detta skede.  
Granskning av artikel enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall: 81 %. Grad 1.  



BILAGA C 

 

Artikel 7 

Referens Kuosa, K., Elstad, I & Norman, H.K. (2015). Continuity and change in life engagement among 
people with dementia. Journal of Holistic Nursing, 33, 205- 227. doi: 
10.1177/08980101145644684. 

Land  
Databas 

Norge 
PubMed 

Syfte Att utforska förändringen och kontinuiteten av deltagande i livets aktiviteter bland personer med 
demenssjukdom. Studien ville utforska vad som gör en aktivitet meningsfull. Vilka förändringar 
som demenssjukdom medför för aktiviteter och vilken betydelse som berättelser återgivna av nära 
släktingar har. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Tematisk narrativ analys 

Urval Strategiskt urval. 11 stycken nära släktingar till personer med långt framskriden demenssjukdom. 
Fokus ligger på att berätta om sin släktings livshistoria (11 personer med demenssjukdom mellan 
82- 97 år). 3 stycken personer med demenssjukdom vårdades i hemmet av nära anhörig samt 
hemtjänst och 8 stycken bodde på vårdhem. Deltagarna valdes ut av avdelningssjuksköterskor och 
föreståndsledare på sjukhem och i hemsjukvården i två olika kommuner. De potentiellt utvalda 
deltagarna fick informationsbrev om studien hemskickat till sig.  

Datainsamling Den först nämnda forskaren höll i intervjuerna. Semi-strukturerade intervjuer utfördes i mötes rum 
på vårdhem eller på hotell. Öppna frågor där informanterna uppmuntrades att berätta fritt om 
personer med demenssjukdoms livshistoria. Därefter följdfrågor med fokus på, hur förändringar 
sett ut i personer med demenssjukdomars liv kopplat till livshistorien. Intervjuernas tid varierade 
mellan 42 minuter upp till 2 timmar.  

Dataanalys Intervjuerna analyserades med en tematisk narrativ analysmetod. Intervjuerna ljud inspelades och 
transkriberades ordagrant och forskarna gick igenom materialet upprepande gånger för att skapa 
ett så sanningsenligt resultat som möjligt. Forskarna lades sitt fokus på vad som berättades och 
inte hur det berättades. Kopplingar uppmärksammades mellan engagemang i den nuvarande 
livssituationen och hur livshistorien ser ut.  

Bortfall Inget bortfall.  

Slutsats Deltagarna kommunicerade att det finns ett behov av att dela livshistorien och att engagera i 
aktiviteter kopplat till personer med demenssjukdomars liv, livsstil och identitet. Livshistorien 
förenklar personalens möjligheter till att bättre aktivera personer med demenssjukdom i 
meningsfulla aktiviteter sett från deras perspektiv. Genom att känna till livshistorien kan 
vårdpersonal också känna igen personer med demenssjukdomars motiv till behov av att bättre 
engagera sig i sina liv.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Intervjuerna utfördes i en trygg miljö som informanterna valde, detta är en styrka.  
De ostrukturerade intervjuerna gick på̊ djupet med följdfrågor och citat från informanterna 
redovisas i resultatet, detta gör det mer sanningsenligt och ökar trovärdigheten.  
Bekräftelsebarhet: En styrka är att intervjufrågorna samt längden på intervjuerna är redovisade. 
Pålitlighet: Saknas förförståelse av författarna och det framgår inte vem som utfört analysen 
vilket är en svaghet.  
Överförbarhet: God överförbarhet till andra i långt framskriden demenssjukdom. 
Granskning av artikel enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall: 80 % Grad 1 



BILAGA C 

 

Artikel 8 

 

Referens McKeown, J. Clarke, A. Ingleton, C., Ryan, T. & Repper J. (2010) The use of life story work with 
people with dementia to enhance person-centred care. International Journal of Older People 
Nursing. 5 (2) 148-158. doi: 10.1111/j.1748-3743.2010.00219.x 

Land  
Databas 

Storbritannien 
PsycInfo 

Syfte Att undersöka hur arbetet med livshistoria uppfattas och är utvecklat i vården sett från alla 
informanters perspektiv och hur det påverkar den praktiska omvårdnaden.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Fallstudie 

Urval Sammanlagt 18 deltagare. Deltagare som inkluderades i studien var 4 stycken personer med 
demenssjukdom i behov av vård sett till sina beteendemässiga funktioner, 3 stycken anhöriga som 
hade en innefattande roll i vården, 6 stycken vårdpersonal involverade i den vardagliga vården av 
personerna med demenssjukdom samt 5 stycken multi-professionell vårdpersonal. (sjuksköterskor 
utbildade inom psykiatri).  

Datainsamling Allt arbete med livshistoria observerades av forskarna. Alla intressenter intervjuades en eller två 
gånger med hjälp av löst sammansatta ämnesguider. Forskarna förde dagbok som innehöll 
observationer och reflektioner. Sammanlagt hölls 21 stycken intervjuer och över 100 timmar 
spenderades av forskarna ute på fältet.  

Dataanalys En ramverksanalys användes för att analysera resultatet som resulterade i följande steg: 
”Igenkännande”, ”identifikation av ett ramverk som följde teman” ”register”, ”kartläggning” och 
”tolkning”. Ramverksmodellen följde metoden vid en systematisk litteratur review som förfinades 
under studiens gång. Data kodades och applicerades på ramverket och nya teman användes för att 
uppdatera. Data kartlades sedan mot varje tema.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Arbetet med livshistoria möjliggör för personalen att se personen bakom demenssjukdomen. Det 
tillåter även anhöriga vårdare att upprätthålla personligheten hos personen med demenssjukdom. 
Personen med demenssjukdoms röst blir hörd, både verbalt och icke-verbalt.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Styrkor är att studien svarar till syftet, studien är godkänd av etisk kommitté. 
Citat från informanterna redovisas i resultatet, detta gör resultatet mer sanningsenligt och ökar 
därmed trovärdigheten i studien.  
Bekräftelsebarhet: Att dataanalysens olika moment är översiktligt och utförligt beskrivna är en 
styrka. 
Pålitlighet: Att forskaren förde dagbok samt att forskarens förförståelse redovisas är en styrka. 
Överförbarhet: Styrka är att urvalet är väl beskrivet. 
Granskning av artikel enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall: 80,5 % Grad 1 



BILAGA C 

 

Artikel 9 

 

 

Referens McKeown, J., Ryan, T., Ingleton, C., Clarke, A. (2015). You have to be mindful of whose story it 
is´: The challenges of undertaking life story work with people with dementia and their family 
carers. Dementia 14 (2), 238-256. doi: 10.1177/1471301213495864. 

Land  
Databas 

Storbritannien 
PsycInfo  

Syfte Att undersöka hur personer med demenssjukdom, vårdgivare och vårdgivare inom familjer 
upplever arbetet med livshistoria.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Fallstudie 

Urval Strategiskt urval. 4 personer med demenssjukdom, olika långt framskridna i sin sjukdom och 15 
stycken vårdpersonal inklusive vårdande nära anhöriga.  

Datainsamling En eller två intervjuer utförda med samtliga informanter med hjälp av en löst sammansatt ämnes 
guide för att upprätthålla struktur. Samtal och observationer skedde separat, vårdare och personer 
med demenssjukdom deltog inte tillsammans. Samtalen ljudinspelades och transkriberades och vid 
sidan om detta förde forskarna en dagbok. Vårdplaner analyserades inför intervjuerna och 
anteckningar fördes under hela studiens gång. 21 intervjuer utfördes med sjuksköterskor, 
vårdassistenter, vårdgivare som också var familj, och terapiassistenter och sammanlagt spenderade 
forskarna 70 timmar ute på fältet.  

Dataanalys En ramverskanalys användes som framställts med hjälp av en systematisk litteratur review som 
förfinades under tiden studien pågick. Den transkriberade intervjun och forskarnas dagbok som 
använts för att skriva ner observationer kodades och applicerades till ramverks-modellen av den 
först nämnda författaren. Andra anteckningar kring observationer som förts under studiens gång 
fördes inte in i ramverks-modellen utan applicerades på redan framtaget resultat för att förtydliga 
diskussionen. En kritisk granskning av dataanalysen resulterade i 4 olika utmaningar som arbetet 
med livshistoria kan bidra med: ”Personliga upptäckter”, ”Vems historia är det?”, ”Kvalitén på 
livshistoria-böcker”, ”Under samt överanvändning av livshistoria”.  

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Privata minnen som inte inkluderats i nedskriven livshistoria dök ibland upp. Det finns svårigheter 
för personer med demenssjukdom att själva berätta sin historia. Kvalitén på individers livshistoria 
skiljer sig något och det finns en risk att den under eller överanvänds i vården.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Studien är godkänd av etisk kommitté. Resultatet redovisas med citat från 
informanterna vilket gör studien mer sanningsenlig, detta ökar trovärdigheten.  
Bekräftelsebarhet: Dataanalysen och metoden är noggrant beskriven vilket är en styrka.  
Pålitlighet: Forskarna förde dagbok under studiens gång för att reflektera, detta är en styrka. Det 
står beskrivet vilken forskare som utförde analysen vilket ökar pålitligheten.  
Överförbarhet: En svaghet är att studien är begränsad till en viss miljö och det är därför omöjligt 
att säga vilken relevans resultatet har i andra vårdmiljöer.  
Granskning av artikel enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall: 83 %. Grad 1.  



BILAGA D 

 

 

 Tabell 5: Artiklarnas representativitet i resultatets kategorier 

PMD= Person med demenssjukdom 
ANH= Anhörig 
VP= Vårdpersonal 

 

 

Kategorier Artikel 
1 

Artikel 
2 

Artikel 
3 

Artikel 
4 

Artikel 
5 

Artikel 
6 

Artikel 
7 

Artikel 
8 

Artikel 
9 

Informanter i studierna: VP          PMD 
VP 
ANH 

VP PMD 
VP 
ANH 
 

PMD PMD  ANH VP 
ANH 

PMD 
VP 

Livshistoria synliggör och 
bekräftar identitet 

X X X X X X X X  

Livshistoria förbättrar 
kommunikation och samspel 

X X X  X X X X X 

Livshistoria är utmanande 
att tillämpa i omvårdnaden.   
 

X X  X     X 
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