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ABSTRAKT 
I föreliggande studie har åtta vårdpersonal med lång erfarenhet av arbete på vård 

och omsorgsboende för personer med demenssjukdom personer intervjuats. 

Syftet med denna studie var att beskriva vårdpersonals upplevelse av att vårda 

personer med demenssjukdom och BPSD. Materialet analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys och induktiv ansats. Analysen resulterade i fyra kategorier: Att 

skapa kontakt, Ingen dag är den andra lik, Vara lugn och ta sig tid samt Alla 

behövs. Resultatet visade att vårdpersonal i vård och omsorgsboende ställdes inför 

en mängd svåra och varierande uppgifter i omvårdnaden. Vårdpersonalen bemötte 

personerna med demenssjukdom genom att anpassa mötet utifrån rådande 

förutsättningar. Vårdpersonalen pratade lugnt, använde få ord och lät kontakten ta 

tid. Både verbal och icke verbal kommunikation användes för att få kontakt och i 

vissa fall humor och musik. Ett gott bemötande förutsatte emellertid ett stödjande 

sammanhang både på grupp- och organisationsnivå.  Vårdpersonalen beskrev 

betydelsen av ett fungerande team där kontinuerlig behovsbaserad planering och en 

tydlig målsättning var viktiga delar i vården av personer med demenssjukdom. 

Specialistsjuksköterskan inom vård av äldre har en central roll i att leda och 

samordna vårdarbetet i teamet med den demenssjuke personens behov som 

utgångspunkt. Med sina expertkunskaper kan sjuksköterskan utveckla 

omvårdnadsarbetet och säkerställa att den teoretiska kunskapen omsätts och 

kombineras med erfarenhetsbaserad kunskap. 

 

Nyckelord: Demens, Äldre, Upplevelser, Vård och omsorgsboende 

 

 



 

ABSTRACT 

 
In this study eight caregivers, all with long experience from working in 

nursing homes for people with dementia, were interviewed.  The aim of the 

study was to describe the caregiver’s experiences in caring for people with 

dementia and Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia 

disorder. Data were processed by qualitative, inductive, content analysis. 

The results were presented in four categories: To connect, Two days are 

never the same, Being calm and giving time and All are needed. The result 

showed that caregivers met a variety of difficult and varied tasks in nursing. 

The caregivers responded to people with dementia disorder by adjusted the 

meeting based on current conditions. They also spoke calmly using few 

words and let contact with the person with dementia disorder take time. 

They used both verbal and nonverbal communication to create contact, 

sometimes they even used humor or music to connect. However, a good 

treatment presupposes supportive context, both at the group and 

organizational level. The caregivers mentioned the importance of a 

functional team where continuous needs-based planning and clear objectives 

were essential elements in the care of people with dementia disorder. The 

nurse, specialist in elder care, has a central role in the care for persons with 

dementia. With her expertise nursing is able to develop and ensure the care 

as well as combine the theoretical knowledge together with work experience. 

 

Keywords: Dementia, Elder, Experiences, Nursing home 
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INLEDNING 
 

I ett demografiskt perspektiv blir befolkningen i Sverige allt äldre både till antal och 

andel. Det är andelen över 65 år som ökar mest. År 2020 bedöms antalet äldre över 80 år 

öka kraftigt (SCB, 2009). Den mest betydelsefulla anledningen till att befolkningen blir 

äldre är att allt färre insjuknar i hjärt- och kärlsjukdom och bland de som insjuknar har 

dödligheten påtagligt sjunkit (Socialstyrelsen, 2009). Vi lever längre, är frisk längre men 

också sjuka längre. Hög ålder är den starkaste riskfaktorn för att drabbas av en 

demenssjukdom och troligen den största anledningen till att man behöver flytta till ett 

vård och omsorgsboende ( Dehlin & Rundgren, 2007). Få äldre behöver vård och omsorg 

före 80 års ålder men därefter ökar behoven snabbt. Närmare hälften av kvinnorna och 

drygt en tredjedel av männen har behov hjälp med den personliga omvårdnaden efter 85 

års ålder (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Omvårdnad 

Begreppet omvårdnad började användas i sjuksköterskeutbildningen på 1970-talet. 

Omvårdnad är både en profession och ett akademiskt ämne, som beskriver både en 

förmåga och ett behov (Jakobsson & Lützen, 2010).  Omvårdnad har definierats av olika 

forskare till exempel Virginia Henderson som i ”Grundprinciper för patientvårdande 

verksamhet” beskriver ämnet så här (Henderson, 1982): 

 

”Sjuksköterskans speciella arbetsuppgift består i att hjälpa en 

individ sjuk eller frisk, att utföra sådana åtgärder som befordrar 

hälsa eller tillfrisknande (eller en fridfull död); åtgärder 

individen själv skulle utföra om han hade erforderlig kraft, vilja 

eller kunskap. Denna arbetsuppgift skall utföras på ett sätt som 

hjälper individen att så snart som möjligt återvinna sitt 

oberoende (Henderson, 1982, s 10)” 

 

En värdegrund för omvårdnad har tagits fram av svensk sjuksköterskeförening (2010) 

som beskriver det förhållningssätt som ska råda.  All omvårdnad ska utgå från ett 
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humanistiskt och existentiellt synsätt som innebär att alla är unika och ska bemötas 

individuellt utifrån just sin situation.  Man ser individen som fri och medskapande och 

ansvarstagande för sitt liv. Omvårdnad delas ofta upp i en sakaspekt och i relationsaspekt. 

Sakaspekten består av den hjälp eller det stöd individen behöver medan relationsaspekten 

består av bemötandet som individen får . Målsättningen för omvårdnaden är att främja 

hälsa och välbefinnande men även att förebygga ohälsa, minska lidandet och ge ett 

värdigt avslut på livet (Svensksjuksköterskeförening, 2010). 

 

Personcentrerad omvårdnad har individen i fokus och bygger på den humanistiska 

värdegrunden. Vårdpersonalen utgår från individens perspektiv och ska se och bekräfta 

individens upplevelse. Man strävar efter att individen ska vara delaktig i beslut och 

processer som rör deras vård (Edvardsson, 2012). I litteraturen framkommer att 

personcentrerad omvårdnad till stor del härstammar utifrån vården och omsorgen av 

personer med demenssjukdom. Kitwood (1997), Brooker (2007) och McCormack (2004) 

är några inflytelserika forskare inom området som beskriver den personcentrerade 

omvårdnaden inom vård av äldre. I Sverige har Socialstyrelsen (2014a) beskrivit 

personcentrerad omvårdnad enligt följande: 

 

”Begreppet personcentrerad omvårdnad innebär att personen och 

inte demenssjukdomen sätts i fokus och tar utgångspunkt i den 

demenssjukes upplevelse av sin verklighet. Personcentrerad 

omvårdnad syftar till att göra omvårdnaden och vårdmiljön mer 

personlig och att förstå beteenden och psykiska symtom ur den 

demenssjukes perspektiv. Den personcentrerade omvårdnaden 

utgår från information om den demenssjukes livsmönster, 

värderingar och preferenser (Socialstyrelsen, 2014).” 

 

Socialstyrelsen (2010 a) har utgett riktlinjer för hur vård och omsorg av personer med 

demenssjukdom ska ske i Sverige. Riktlinjerna fastställer att all vård av personer med 

demens sjukdom ska vara personcentrerad och team baserad. Personer med 

demenssjukdom ska erbjudas plats på småskaligt särskilt boende, där boendemiljön ska 
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vara hemlik och personligt utformad. Miljön ska kännetecknas av trygghet och 

tillgänglighet och ge dagen ett meningsfullt innehåll. Riktlinjerna beskriver alltifrån hur 

demensutredning till läkemedelsbehandling, omvårdnad, dagverksamhet, särskilt boende 

och anhörigstöd på bästa sätt ska utformas med stöd av evidens. Personcentrerad 

omvårdnad  har ”prioritet 1”, det vill säga den högsta angelägenhetsgraden för åtgärder i 

demensvården enligt riktlinjerna. 

 

Demens  

I Sverige finns det cirka 148 000 personer med demenssjukdom. Åtta procent av 

befolkningen över 65år beräknas ha en demens sjukdom och hälften av alla personer över 

90 år. Mellan 8 000-9 000 personer är 65år och yngre som drabbats av demens. Man 

beräknar att 24 000 personer insjuknar årligen i en demenssjukdom (Socialstyrelsen, 

2010a).   

 

 Den vanligaste demenssjukdomen är Alzheimers demenssjukdom vilken står för 50-70% 

av alla demensdiagnoser. Den näst vanligaste demenssjukdomen är vaskulär demens som 

står för 20-30%. Andra vanliga demenssjukdomar är Frontallobsdemens och Lewy body-

demens. Det är viktigt att alltid utreda personer med kognitiv svikt då det finns andra 

tillstånd som kan ge demens likande symtom. Några exempel är infektioner, 

normaltrycks hydrocefalus, skalltrauman, cancersjukdom, metabola och endokrina 

störningar (Marcusson, Blennov, Skoog & Wallin, 2011). 

 

Demens är en kognitiv sjukdom som påverkar funktioner som minne, språk, 

tidsuppfattning, orienteringsförmåga, exekutiv förmåga och tanke förmåga. Personer med 

demens sjukdom får också förändringar i beteende och personlighet. Symtombilden för 

demenssjukdomen varierar beroende på var i hjärnan skadan sitter.  Minnesnedsättning 

och förmågan att planera vardagliga sysslor är vanliga symtom. Exempelvis kan enkla 

vardagssysslor bli svåra att utföra eller att det blir svårt för personer med demens att hitta 

hem från tidigare kända platser (Armanius, Basun, Beck-Friis, Ekman, Englund & 

Jönhagen, 2004; Marcusson et al, 2011). 
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Beteende mässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) är ett 

samlingsnamn för olika symtom som t.ex. störd dygnsrytm, motorisk oro, ångest, 

hallucinationer och vanföreställningar. Symtomen har två saker gemensamt: de orsakar 

stor lidande för individen samt är svårt att bemöta för närstående och vårdpersonal 

(Socialstyrelsen, 2014b).  

 

BPSD är en vanlig komplikation vid demenssjukdom med en incidens på närmare 90%. 

Som en konsekvens av BPSD försvagas livskvaliteten för den demenssjuke men även 

närstående och vårdpersonal till den demenssjuke påverkas (Prado-Jean et al., 2010).  

I många fall föregås inflyttning till vård och omsorgsboende av BPSD (Dehlin & 

Rundgren, 2007). Socialstyrelsen (2010 a) har på ett tydligt sätt markerat att en 

personcentrerad vård ska genomsyra alla situationer vid vård och omsorg av personer 

med demenssjukdom. Vårdpersonalen behöver vara rustade för  att möta aggressiva, 

högljudda, krävande, apatiska och ibland nedlåtande personer på ett varmt, förstående 

och följsamt sätt (Enmarker, Olsen & Hellsén, 2011) och då få studier har hittats som 

beskriver vårdpersonalens upplevelser av att vårda personer med BPSD är det viktigt att 

fler studier genomförs.  

 

SYFTE 
Syftet med denna studie var att beskriva vårdpersonals upplevelse av att vårda personer 

med demenssjukdom och BPSD.  

 

METOD 
Design 

Studien genomfördes med kvalitativ metod för att få en djupare förståelse av vårdarnas 

upplevelse av att vårda personer med demenssjukdom och BPSD. Författarna valde att 

göra semistrukturerade intervjuer, med induktiv ansats för att analysera texternas innehåll 

(jfr. Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2008). Abstrakt och referenslista har 

skrivits enligt upplägg som Journal of Research in Nursing använder sig av. 
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Procedur 

Fyra chefer på vård och omsorgsboenden med inriktning demensvård, i två norrländska 

kommuner, tillfrågades om medverkan i studien. Samtliga tackade ja efter att de fått 

förfrågan och informationsbrevet (bilaga 1). Cheferna tillfrågade i sin tur vårdpersonal 

om intresse fanns att delta i studien. Åtta vårdpersonal visade intresse av att delta. 

Via ett informationsbrev informerades deltagarna om studien, dess syfte samt deras att 

rätten att när som helst avbryta sitt deltagande (bilaga 2).  Samtliga åtta vårdpersonal 

tackade ja till att delta i studien. 

 

Deltagare/Urvalskriterier 

Urvalskriterier för deltagare i denna studie var att informanterna skulle ha erfarenhet av 

att vårda och vara kontaktpersoner till personer med demenssjukdom med BPSD och som 

bor permanent eller vistas på en korttidsavdelning på ett vård och omsorgsboende med 

inriktning demensvård. Åtta vårdpersonal, samtliga kvinnor, i åldern 46-59 år deltog i 

studien. De hade alla lång erfarenhet av demensvård, från 15 till 30 år. Sex av 

informanterna hade vårdutbildning liknande undersköterska. Två av informanterna 

saknade helt vårdutbildning. 

 

Intervjuer/Datainsamling 

Tid och plats för intervjuerna bokades med respektive informant i god tid före intervjun.  

Utrymme för ytterligare frågor angående studien gavs vid intervjutillfället i samband med 

att samtycket gavs. Författarna gjorde fyra, enskilda, intervjuer var. Sex intervjuer 

genomfördes på informanternas arbetsplats i ett avskilt rum och två intervjuer 

genomfördes i ett avskilt rum på en administrativ enhet. Författarna använde sig av en 

frågeguide(bilaga 3) för att ha en ett gemensamt fokus för intervjuerna. Intervjuerna 

varade mellan 10-25 minuter. Intervjun spelades in och skrevs sedan ner ordagrant. 

Därefter lyssnade författarna igenom intervjun ytterligare en gång för att se att de skrivit 

ner intervjun rätt. 
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Analys 

Den analysmetod som valdes till studien var en kvalitativ innehållsanalys med induktiv 

ansats enligt Graneheim och Lundman (2004).  För att skapa en helhetsbild lästes först 

hela texten av intervjuerna igenom av båda författarna. Till analysenhet valdes texterna 

från samtliga intervjuer. Den meningsbärande delen av texten som motsvarade syftet blev 

meningsenheter, som senare kondenserades och kodades. Analysen fortsatte med att finna 

likheter och olikheter som sedan ledde fram till att underkategorier skapades. Texterna 

analyserades enskilt av den författare som genomfört intervjun.  Därefter analyserades 

den första och sista intervjun enskilt av den andra författaren. Sedan analyserade båda 

författarna de första och sista intervjuerna tillsammans för att få en samsyn i analysen. 

Avslutningsvis skapades kategorier av de underkategorier som framkommit. Exempel på 

analysprocessen visas i tabell 1. 
 

 

Tabell 1: Exempel på analysprocessen 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

 
Att man är lugn och 
pratar liksom med de 
samtidigt 

 
Att man är lugn och 
pratar med de samtidigt 

 
Bemöta 

 
Att anpassa mötet 

 
 alltså för henne gäller 
det bara att, bara vara på 
hennes, hålla med, aldrig 
ifrågasätta, aldrig säga 
nämen så kan vi inte 
göra, utan, å hon har haft 
djur å en hund å men 
liksom, den hunden alltså 
den lever ju fortfarande 
alltså i hennes.. 
 
 

 
För henne gäller det att 
bara vara, hålla med och 
aldrig ifrågasätta. Hon 
har ju haft en hund men 
den lever inte längre men 
den lever i hennes värld 

 
Inlevelse 

 
Att vara  och stanna i 
patientens värld 

 
Vara lugn och ta 
sig tid 
 
 

 
 
Etik 

Hänsyn till informanternas integritet och sekretess har tagits genom att följa de fyra 

forskningsetiska aspekterna enligt Vetenskapsrådets (2014) riktlinjer. Informationskravet 

uppfylldes genom att ett informationsbrev lämnades till både enhetschefer och deltagarna 

i studien, där studiens syfte och metod beskrevs. Samtycke gavs både muntlig och 

skriftligt av alla deltagare. De informerades även om att deltagandet var frivilligt och att 

de när som helst kunde avbryta sin medverkan utan att någon orsak behövde anges.  
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Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att författarna inte har uppgett namn, 

arbetsplats eller kommun i rapporten. De inspelade intervjuerna och den nedskrivna 

texten kommer att förstöras när arbetet är examinerat och godkänt. Därmed användes inte 

resultatet i annat syfte än för denna studie vilket uppfyller Nyttjandekravet. 

 

RESULTAT 
Resultatet av studien kommer att presenteras utifrån de fyra kategorier med tillhörande 

underkategorier som framkom av analysen (se tabell 2 nedan). Kategorierna var ; Skapa 

kontakt, Ingen dag är den andra lik, Vara lugn och ta sig tid samt Alla behövs.  
 

Tabell 2: Resultat indelning i kategori och underkategori 

Kategori Underkategori 
Skapa kontakt Kommunicera på olika sätt 

Humor och musik 
Ingen dag är den andra 
lik 

Sinnesstämningen växlar 
Glädje och påfrestning 
Erfarenhet ger trygghet 

Vara lugn och ta sig tid Att vara och stanna i patientens värld 
Att anpassa mötet 

Alla behövs Ensam är inte stark 
Gemensam målsättning 

 

 

Skapa kontakt 
Kategorin Skapa kontakt har följande underkategorier: Kommunicera på olika sätt samt 

Humor och musik. Kontakten mellan vårdpersonal och personer med demens sjukdom 

framkom som en viktig del av vården. Informanterna beskrev på olika sätt hur kontakten 

mellan vårdpersonal och personer med demenssjukdom förmedlades och tolkades.  Det 

framkom att humor och musik ofta användes som ett redskap för att skapa kontakt. 

Dessutom bidrog humor och musik till att skapa välbefinnande hos personer med 

demenssjukdom. 
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Kommunicera på olika sätt 

Resultatet visade det fanns en medvetenhet om kommunikationens betydelse i kontakten 

med personen med demenssjukdom. Informanterna beskrev på olika sätt hur de gick till 

väga för att tolka och förstå vad personerna med demenssjukdom förmedlade. Alla kunde 

inte förmedla sig med ord och då användes ordlös kommunikation. 

 Informanterna beskrev att de fick tolka den ordlösa kommunikation på olika sätt hos 

olika personer.  Ibland genom kroppsspråk, ibland genom ögonkontakten och ibland 

genom personens ljud eller läte.  

”man vet ju precis vad det handlar om … vad de vill säga fast de 

inte kan uttrycka sig kanske och// ja, man lär sig läsa signaler 

och man, hur de fungerar och va de vill”  

Informanterna berättade att små subtila signaler kunde vara en form av kommunikation 

som styrde hur de valde att bemöta personen med demenssjukdom. 

”Jag ser på henne när jag kommer in att..blicken..ser jag på 

henne vad hon är på för humör. Då får jag utgå från den biten 

å… försöka hjälpa hon” 

Vikten av kommunikationens betydelse grundade sig bland annat i en medvetenhet om att 

personer med demenssjukdom, trots sin nedsatta kognitiva förmåga, läser av de signaler 

som andra förmedlar, vilket belyses i nedanstående citat; ”jag menar ibland är det lite 

fascinerande, de är personer med demenssjukdom, å så pass sjuk å ändå är de så pass 

duktig å avläsa å uppfatta saker”. Samtalskommunikation användes ofta som ett redskap 

för att kunna genomföra svåra och ofta intima omvårdnadssituationer. Med kunskap om 

personen kunde ett samtal kring ett för personen viktigt ämne fungera som avledande 

manöver vilket framgår av följande citat; ”så gick vi in i badrummet å pratade hela tiden 

om olika dansställen å då kunde han ju berätta om hur det var där å så fick vi ner honom 

på duschstolen” 
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I resultatet framkom hur olika former av icke verbal kommunikation kunde gå till. 

Informanterna upplevde till exempel att de kläder som vårdarna använde i vissa 

situationer kunde vara svåra att tolka och förstå för personer med demenssjukdom. 

Reflektioner kring den icke verbala kommunikationen kunde uttryckas som i 

nedanstående citat; 

 

”det här med kopplingar till dusch när man står där med 

gummistövlar, de kan ju bli lite, att komma här med full 

mundering, men regnar det eller?” 

 

I vissa situationer kunde hjälpmedel användas för att locka fram ord. I andra situationer 

kunde en melodi användas för att hjälpa personerna med demens sjukdom att förstå vad 

som skulle ske när enbart ord inte räckte till Några informanter använde sig av kort med 

bilder eller ordspråk. 

”Nej, hon prata faktiskt mer förut men nu, hon kan säga ibland, vi 

har såna här små kort där vi har lite ordspråk å sånt å då kan 

hon ju härma, eller liksom svara” 

Humor och musik  
 

Humor i vården av personer med demens upplevdes som något positivt och som skapade 

glädje. Informanterna beskrev att man skrattade, kramades och hade roligt tillsammans 

med personerna med demenssjukdom. Som en av informanterna uttryckte det ”Man sitt 

och tokes med hon och de tyck de e kul” Det var inte enbart personalen som använde 

humor i kontakten utan även personerna med demenssjukdom vilket kunde uttryckas 

som ”många av dom tyck ju om att skämta” Skratt var något som på många sätt och för 

flera upplevdes som positivt; ”Sen har vi ju också en tant som skrattar hemskt mycket 

och hon …..smittar väldigt bra!” Informanterna berättade hur de upplevde att humor 

skapade trygghet, gemenskap och välbefinnande för personer med demenssjukdom, men 

de upplevde också att humorn behövde anpassas efter individen. 
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Humor kunde även användas för att skapa kontakt med personen och få dem att utföra en 

aktivitet. Ett exempel var kvinnan som inte ville sätta sig på toaletten men med humorn 

som hjälp lyckades vårdpersonaln” å då brukar ja säga -men har du inte smörjt 

gångjärnen?” 

 

Musik var också något som flera informanter upplevde underlättade vården av personer 

med demens sjukdom. En känsla av välbefinnande skapades som ledde till ett bra humör. 

Flera informanter berättade att de kunde förbereda och underlätta omvårdnadsmomentet 

genom att spela musik som personerna med demenssjukdom tyckte om; 

 

”så vi gick ju in då, ja en halvtimme, innan han skulle kliva upp å 

då satte vi på dansmusiken då vilket resultera i att han var ju på 

jättebra humör när vi kom in å liksom ja å sen å då var det ju 

lättare att få honom å kliva upp å då kunde han ju kliva upp 

automatiskt.” 

 

Ingen dag är den andra lik 

Resultatet visade att tillståndet för personer med demens sjukdom växlade från dag till 

dag och ibland flera gånger under en och samma dag. Detta ställde stora krav på 

vårdpersonalen som behövde anpassa sitt möte och de aktiviteter som skulle utföras 

utifrån den situation de befann sig i. Detta resulterade i kategorin: Ingen dag är den 

andra lik med underkategorierna Sinnesstämningen växlar och Glädje och påfrestning. 

Till kategorin hör också Erfarenhet ger trygghet eftersom vårdpersonalens erfarenhet gav 

trygghet i upplevelsen av att Ingen dag är den andra lik. Som en sa; ”du kan ju inte göra 

samma sak dagligen och med olika personer utan du måste ju variera dig själv ganska 

mycket liksom … vem du nu än går in till. Det beror på hur dom är.” 
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Sinnesstämningen växlar 

Upplevelsen av att vårda personer med demens sjukdom är att tillståndet växlar från dag 

till dag och från gång till gång. Detta var något som framkom i samtliga intervjuer. 

Informanternas berättar om att de ofta kan se på personen med demenssjukdom på vilket 

humör de är direkt när kommer in till dem. Är humöret dåligt avvaktar de ofta en stund 

för att se om det går bättre sedan, och ofta går det bra då. Ibland använder man sig av 

musik på ett liknande sätt för att vända humöret åt det positiva hållet.  

”När han låg och lufttrummade, alltså… Han hade inte ens fått 

sin morgon medicin då. Jag spelade musik och så gick jag ut och 

gjorde någonting annat och han låg kvar i sängen. Å sen då gav 

han mig liksom det där leendet när jag kom in. Det var som jätte 

konstigt, jag tänkte Herregud! Han var, han var nöjd!” 

De berättade även att som vårdpersonal får man vara beredd på hastiga humör 

svängningar när som helst under dygnet, men oftast skedde det vid intima 

omvårdnadssituationer . Ibland kunde det också vara något man sagt, eller vilket tonfall 

man använde som utlöste humörsvängningen. En informant berättade hur personen med 

demenssjukdom kunde reagera på personalens gula rockar; 

” Vi hade ju gulrockar på oss men det taggade hon på ännu mera 

såg vi. För hon hade ju jobbat inom vården själv….. .. så därför 

hade vi munkjackor” 

 Informanterna berättade att det kunde vara svårt att hitta en lösning som fungerade varje 

gång och att problem i intima omvårdnadssituationer var vanliga. Man upplevde även att 

det som fungerade ena gången inte lyckades nästa; ” visste vi det skulle det ju inte behöva 

svänga… nää…. Vi gör ju ungefär samma sak med hon” 

Det beskrevs även hur endast några i personalgruppen accepterades av personen med 

demenssjukdom. En informant berättade om en kvinna med stora BPSD problem. Hon 

slog, sparkade och spottade på alla vårdarna utom en; 

”Men hon accepterade mig. Jag fick göra nästan vad som helst// 
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Jag tror hon kände en  trygghet med mig å… släppte in mig på 

något vis” 

Resultatet visade också att personer med demenssjukdom personer ofta söker efter sitt 

tidigare hem vilket ofta resulterade motorisk oro med ett vandrande beteende vilket 

kunde uttryckas så här ”hon springer bara runt, liksom in på rummen”. Trots att alla 

informanter med lätthet kunde berätta om jobbiga och krävande humörsvängningar 

upplevde ändå de flesta att personer med demenssjukdom oftast var lugna och nöjda i sin 

situation ”Nu är dom ju ganska lugn de flesta”. 

Glädje och påfrestning 

Resultatet av de här intervjuerna visar på att samtliga informanter tycker att de har ett 

roligt och stimulerande jobb. Gemenskapen med personer med demenssjukdom 

uppskattades, som en sa ”dom är roliga att jobba med” men arbetet även erbjöd även 

stora påfrestningar och utmaningar i perioder; 

”det är ett svårt att jobba med personer med demenssjukdom, det 

är ett jättesvårt jobb, men det är väl det som gör att man, man 

känner att man, det är utvecklande och utmanande därför att jag 

får hela tiden tänka, nä hä men hur ska jag göra nu då” 

 

Mötet med personer med demenssjukdom upplevdes bidra till glädje samtidigt som det 

framkom ett intresse av demensvård generellt och en vilja att lära sig mera.  

Gemenskap och att göra saker tillsammans framkom som ett tydligt resultat vilket bidrog 

till att göra arbetet roligt. En informant beskriver det så här;  

 

”Å vi är ju med de hela tiden, vi äter med de, vi fikar, så att    

man är ju tillsammans hela tiden. Så att de som inte har  

någon egen familj, det blir ju vi det som är familj.” 

 

Påfrestningen i arbetet med personer med demenssjukdom beskrevs som stor av 

informanterna. När man har intentionen att vilja väl, men personen med demenssjukdom 
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inte alltid tillåter vårdpersonalen att hjälpa till och komma nära uppstår en känsla av 

maktlöshet. Detta skapar en känsla av frustration som dränerar vårdpersonalen på energi; 

”Hon kan man egentligen aldrig säga att man är, att alltig har 

gått så bra…att hon inte har protesterat någonting… det kan man 

inte..det kan inte jag säga.” 

Ytterligare ett perspektiv som framkom var vårdpersonal som utsattes för hot och våld på 

sin arbetsplats i samband med vårdmötet. Flera informanter berättade om känslan av att 

möta aggressiva personer som slår, sparkar, klöser och spottas. Känslor av att bli kränkt 

beskrevs samtidigt som det fanns en förståelse för att det var en sjuk person. Den 

emotionella påfrestning vårdpersonal utsattes för påverkade både arbetet och fritiden. En 

informant beskriver det så här; 

”för jag tycker att det är roligt att gå på jobbet och visst kan det 

bli jobbigt underdagen men då… vi kan ju gå undan en stund och 

andas lite grann, då… men sen kan man ju vara irriterad när man 

kom hem istället.” 

 

Erfarenhet ger trygghet 

Informanternas upplevelse av att ha arbetat länge inom demensvården är att erfarenhet 

ger trygghet och kunskap. Erfarenheten gjorde att de kände sig trygga med att ingen dag 

var den andra lik utan att man hela tiden fick anpassa sig efter mötet med personen med 

demenssjukdom. Den erfarenheten hade också lärt dem att tyda signaler vilket hjälpte 

dem att tolka och förstå personerna med demenssjukdom i vårdmötet. Resultatet visade 

att kunskap i konsten att vårda personer med demenssjukdom personer i huvudsak 

inhämtades genom erfarenhet; ”Man kan väl säga, jag har lång erfarenhet av människor 

och har träffat många olika även aggressiva förut” 

Med erfarenhet infann sig en trygghet som vårdarna kunde luta sig mot för att hantera 

situationer som av andra kunde upplevas hotfulla. Informanterna upplevde att personal 

med liten erfarenhet av demensvården ofta kunde uppleva rädsla; ”Man har väl kanske 
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lärt sig hantera åsså sånna hära personer man behöver inte vara rädd” 

Informanterna upplevde att det är bra om personalen inom demensvården är intresserad 

av demensvård och vill vara där. Ny personal bör få möjlighet till bra inskolning. Det 

upplevdes viktigt att ny personal fick möjlighet att lära av dem som har lång erfarenhet 

eftersom vårdmötet anpassades efter hur situationen är här och nu.  

 

Vara lugn och ta sig tid 

Resultatet visade att kategorin Vara lugn och ta sig tid sammanfattar centrala delar i 

omvårdnaden av personer med demenssjukdom. Kategorin upplevdes bidra till att lyckas 

i vårdmötet och skapa välbefinnande hos personerna. Kategorin visade hur vårdarna klev 

in i den demenssjukes upplevelse av världen; Att vara och stanna i patientens värld och 

hur de formade sig för att passa in i den världen; Att anpassa mötet allt för att skapa lugn.  

Att vara och stanna i patientens värld 

Informanterna beskrev att vården av personer med demenssjukdom ofta handlade om att 

befinna sig i deras värld ”jamen man är liksom lite i deras värld”. För att kunna befinna 

sig i den demenssjukes värld upplevde vårdpersonalen att de behövde lära känna 

personen bakom sjukdomen. Med kunskap om hur personer med demenssjukdom tänkte, 

kände och levde tidigare i sitt liv var det enklare att förstå reaktioner som patienten 

visade i olika situationer.  Kunskap om personen inhämtades bland annat från anhöriga 

och från levnadsberättelsen. Det tog tid att skapa en vårdrelation med utgångspunkt i hur 

personen ville ha det och vad som fungerade och inte fungerade; 

”Det tar ju säkert två veckor innan du lärt dig personen om det 

kom en ny… liksom få in hur den vill ha det… för du kan ju inte 

göra likt hos alla” 

Informanterna upplevde även att personer med demenssjukdom levde i ett tillstånd när 

dåtid och nutid flöt ihop. Ibland upplevde informanterna att personer med 

demenssjukdom såg saker som personalen inte såg eller tolkade intryck på ett annat sätt 
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än vad personalen gjorde. Att vara i deras värld kunde innebära att skådespelartalanger 

sattes på prov ”För man kan ju behöva spela någon sorts teater.” 

Resultatet visade att oro eller aggressivitet kunde uppstå på grund av hur de personerna 

med demenssjukdom uppfattade sin omvärld.  En informant berättade om en kvinna som 

blev orolig för att hon skulle iväg till skolan eller arbetet och då bemötte vårdpersonalen 

kvinnan i hennes värld för att skapa lugn; 

”å idag mår jag inge bra, jag vill inte gå till skolan. Ja, 

men säg ja – Det är söndag idag// du kan vila hela dagen, 

du behöver inte// jamen så att hon blir lugn liksom” 

 

Att anpassa mötet 

Samtliga åtta informanter beskrev att det viktigaste i vårdmötet var att vårdpersonalen 

anpassade mötet utifrån individens behov. Generellt kunde försiktighet, lugnt prat, få ord 

och gott om tid, ofta i kombination med ett metodiskt arbetssätt och en stor portion 

tålamod vara framgångsrikt; 

”Det kan vara man kommer in på morgonen till exempel… och 

man ruschar inte på direkt utan man tar det lugnt och liksom… 

går försiktigt fram… om de ligger vaken går försiktigt fram till 

sängen och hälsar god morgon och talar om med inte för mycket 

meddelanden... utan tar en sak i taget” 

Därutöver kunde tålamod och tid vara avgörande för att ge god omvårdnad. En informant 

beskrev det så här; 

”jag personligen kan inte förlika mig med att tvinga någon till att 

duscha...//...-utan då får det hellre ta sin tid..” 
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Informanterna beskrev även att man ibland behövde visa upp en annan sida i sitt 

bemötande för att lyckas. Det kunde innebära att vara väldigt tydlig och bestämd för att 

skapa trygghet och inge förtroende hos personen med demenssjukdom, men att allt 

behövde anpassas individuellt. Resultatet visade också att en aktivitet behövde anpassas 

utifrån rätt tidpunkt under dygnet. Till exempel att morgonbestyren fick ske senare under 

dagen för att fungera bäst eller att sänggåendet skedde senare på kvällen för att skapa 

mera lugn och bättre sömn; 

”alltså vi(nattpersonalen) vill inte att ni lägger den här personen 

så tidigt. För det kanske är bättre att den är uppe till tolv å sover 

ja men kanske till fem-sex. De kanske inte behöver nå mer timmar. 

Då tycker de (nattpersonalen) det är bättre att de är uppe, än att 

de lägger de, åsså kommer de upp åsså ska de lägga sig, det blir 

ju hundra gånger innan de somnar” 

Informanterna upplevde att det var viktigt att man hjälptes åt i personalgruppen för att det 

skulle fungera bra, att man strävade efter att arbeta lika och låta vårdmötet ta tid för att 

det skulle bli till det bästa för personen med demenssjukdom. Att lirka och improvisera 

framkom också som viktiga delar för att nå ett lyckas vårdmöte, ibland fick man även ta 

till en slags belöning som tex en chokladbit för att lyckas. Informanterna upplevde att 

ibland blev det för mycket intryck för personen med demenssjukdom när det var flera av 

vårdpersonalen som skulle hjälpas åt och det i sin tur gav ökad frustration för personen 

med demenssjukdom som inte förstår alla intrycken. En informant beskriver en 

vårdhändelse så här; 

”Jag tycker att det fungerade bättre när man var själv med … och 

inte ha nå mycke andra intryck…. e… åsså kom det helt plötsligt 

in en av mina kollegor och man är som i en bubbla när det funkar 

jätte bra åsså kom hon in ..och så blev allt fel, förstört… det bara 

sprack” 

Informanterna beskrev också att mötet måste anpassas så att det sker i rätt omgivning och 

att man ibland måste hitta nya vägar eller lösningar för att anpassa mötet till det bästa. 
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Resultatet visade också att hjälpmedel kunde användas för att anpassa mötet tex med 

musik så att informationen förstods och ibland kunde man kanske välja bort en aktivitet 

för att den skapar mera oreda än nytta som tex att äta tillsammans med andra, som kunde 

ge för många intryck. 

Ytterligare en aspekt som framkom i resultatet var vårdpersonal egna sinnestämning och 

hur detta påverkar kvaliteten i mötet med den demenssjuke;  

”För är jag irriterad då och fort ska man ha dom då… fort ska 

dom stiga upp  och fort ska göra det då .. det klart då blir ju dom 

stressade å… så det är ju inte bra” 

I de fall mötet mellan personer med demenssjukdom och vårdpersonal föll väl ut 

beskrevs hur en form av ömsesidig nöjdhet uppstod; ”När det då fungerar bra då då 

känns det jätte, jätte kul när jag ser att hon är nöjd.” 

Alla behövs 

Ovanstående rubrik är en kategori för underkategorierna Ensam är inte stark samt 

Gemensam målsättning Kategorin är en beskrivning av teamets betydelse både på individ, 

grupp och organisationsnivå.  Resultatet belyste på olika sätt att utfallet av kärnan i 

omvårdnaden, varje enskilt möte med den demenssjuke, påverkas av samarbetet med de 

närmaste kollegorna men också av arbetsplatsens organisation som helhet. Det fanns en 

stor medvetenhet om att olika roller behövs och att alla på olika sätt jobbar för samma sak; 

Alla behövs. 

Ensam är inte stark 

Ensam är inte stark syftar till en beskrivning om upplevelsen av att prestigelöshet, goda 

relationer med de närmaste kollegorna och samarbete med anhöriga är något som ger 

goda förutsättningar till framgång i demensvården. En informant beskrev exempelvis hur 

viktigt det var att ibland få möjlighet att lämna över till en kollega när det låste sig mellan 

vårdpersonal och patient ”om det styper för mig då kan jag gå undan och så går min 

kollega in istället för mig.” 
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Informanterna upplevde att det fanns en medvetenhet och acceptans i den närmaste 

arbetsgruppen för denna form av avlösning, som var viktig, i arbetet. I resultatet fanns 

även beskrivningar om att ett öppet klimat var centralt.  Främst i återkopplande syfte, dels 

med tanke kollegors agerande i bemötandesituationer, dels med tanke på efterlevnad av 

överenskommen planering.  Informanterna upplevde att tillsammans blir det oftast bättre i 

vårdmötet och i det perspektivet framkom även anhörigas betydelse för vården. I flera fall 

beskrevs hur anhörigas information om patientens tidigare vanor och intressen ledde till 

att knepiga omvårdnadssituationer kunde förenklas ”Vi pratade med frun och hon sa att 

han älskade dansmusik.” 

Resultatet beskrev även styrkan i att vara ”en grupp” dygnets alla timmar vilket var en 

förutsättning för att styra arbetsplanering utifrån patientens dygnsbehov och inte tvärtom;  

”För förut var det ju alltid DAG och NATT, men vi är liksom en 

grupp” 

Gemensam målsättning 

Gemensam målsättning syftar främst på arbetsplatsens struktur. I resultatet framkom att 

det fanns flera faktorer utanför själva vårdmötet som var viktiga. När det gällde ledarskap 

framkom i resultatet att en närvarande chef värdesattes. Inga ytterligare chefsegenskaper 

kunde påvisas; 

”våran chef kom in varje förmiddag då och checkade läget, hur vi 

mådde den dagen och Jag tyck verkligen att vi fick hjälp i 

gruppen… det fick vi” 

Däremot beskrevs behovet av att ledningen hade förståelse för när ökade resurser 

behövdes. En informant beskrev det så här”det är aldrig liksom nå tjafs om att det inte 

ska finnas någon där. Å det tycker jag, det känns ju bra då vet man ju det.” En annan 

beskrev hur punktinsatser kunde beviljas ”De hade avsatt två timmar vid varje 

duschtillfälle då och vi fick faktiskt ta in extra personal efter det vid hennes duschdagar”. 

Genomgående i intervjuerna framkom betydelsen av planering. Planeringen kunde gå till 
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på olika sätt. Alltifrån att växla några ord i korridoren till regelbundna och återkommande 

avdelningsträffar. Oavsett, framkommer betydelsen av att komma överens om hur varje 

enskild patient ska bemötas och att följa upp hur beslutade åtgärder efterlevts och vilken 

effekt det resulterat i; 

”då går vi igenom alla personer, å tittar tillbaka, jaha vad 

bestämde vi då, hur har det funkat som, nä det vart inte så bra, 

alltså det är allt man pratar om, från hur de är eller hur de ska 

sitta vid matbordet olika allt liksom” 

 Några informanter framhöll vikten av att prioritera planeringstiden och att alla sitter med, 

både dag, natt och legitimerad personal. Dessa informanter upplevde också att det 

gagnade patienterna om hela dygnet planerades, ofta i detalj ”Å då är alla med för då tar 

man in vikarier”. Utöver den patientfokuserade planeringen beskrevs även behovet av 

forum för att använda t.ex. synpunkter och klagomål från utomstående som underlag för 

att påverka och förändra verksamheten; 

” de börja med att då hade vi haft en elev som var hos oss och eh 

upplevde väldigt knepigt hur vi jobbade, så där tändes ideén” 

 

DISKUSSION 

Syftet med vår studie var att ta reda vårdpersonalens upplevelse av att vårda personer 

med demenssjukdom och BPSD symtom. Resultatet utmynnade i fyra kategorier; Skapa 

kontakt, Ingen dag är den andra lik, Vara lugn och ta sig tid och Alla behövs.  

Studien visar att vårdpersonalen strävar efter att skapa en kontakt med personer med 

demenssjukdom utifrån det som passar personen och situationen bäst. Ibland använde 

man humor eller musik som redskap för att skapa den kontakten. Genomgående visade 

resultatet på att man som vårdpersonal måste vara lugn och låta saker ta den tid som 

behövs för att vårdmötet ska bli så bra som möjligt. Tillståndet för personer med 

demenssjukdom växlar ofta och det ställer stora krav på vårdpersonalens 
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anpassningsförmåga då det som fungerade ena gången, kanske inte fungerar nästa gång. 

Resultatet visar också att vårdpersonalen upplever att teamarbetet har stor betydelse för 

vårdmötet, liksom förtroende från organisationen och att man har tydliga mål att arbeta 

mot. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet beskrev i stora drag hur vårdpersonalen på olika vis försökte anpassa 

vårdmötet utifrån person och situation. När vårdarna var lugna, lät mötet ta tid och inte 

stressade, upplevde de att vårdmötet fungerade bäst. Dessutom var det viktigt att vara 

tydlig och använda få ord i kommunikationen. Samtidigt beskrevs situationer där 

vårdarna inte kunde få kontakt och till och med utsattes för hot och våld. Att göra gott i 

sådana situationer var särskilt utmanande. Litteraturen visar att om vårdpersonal kan 

uppleva samvetsstress när de i stor utsträckning upplever situationer där deras 

ansträngningar inte är tillräckliga. I förlängningen kan detta leda till utmattningssyndrom 

(Glasberg et al., 2006). 

 

Studie påvisar att vårdpersonal ställs inför många svåra och knepiga situationer dagligen i 

omvårdnaden av personer med demenssjukdom, vilket sammanfattas i kategorin ingen 

dag är den andra lik. Informanterna beskrev olika svårigheter som kan uppstå framförallt 

när intim omvårdnad skulle genomföras samtidigt som patientens värdighet försökte 

värnas. I litteraturen framkommer beskrivningar av liknande utmaningar för vårdpersonal 

inom demensvård (jfr. Graneheim, Isaksson, Ljung Persson, & Jansson, 2005) med 

reflektioner om att demensvården är den verksamhet inom äldrevården som brottas med 

svåra etiska dilemman (Skovdahl, Larsson Kihlgren,& Kihlgren, 2004).  

 

När det gäller kommunikation med personer med demenssjukdom finns det studier som 

påvisar viss positiv effekt vid användning av en ”känslo-orienterad” kommunikation. För 

personer med demenssjukdom kan oro minska och för vårdpersonal kan upplevelse av 

stress minska (Finnema et al., 2005). Emellertid krävs intervention av teoretisk kunskap 
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för att implementera ett för personer med demenssjukdom skräddarsytt sätt att 

kommunicera (Söderlund, Cronqvist, Norberg, Ternestedt & Hansebro, 2013).  Studiens 

resultat visade att när interaktionen mellan vårdpersonal och personer med 

demenssjukdom fungerade väl, uppstod en form av gemensam nöjdhet. En fungerande 

kommunikation skapade en form av vinna-vinna situation.  

 

Resultatet påvisade att erfarenhet ledde till trygghet och att erfarenheten låg till grund för 

hur vårdpersonalen skulle interagera med personer med demenssjukdom. Det är värt att 

reflektera kring varför teoretisk kunskap inte framkommer i resultatet som grund för 

handling. En slutsats kan vara att kunskap i många fall förmedlas genom att vårdpersonal 

lär sig av varandra; utifrån gjorda erfarenheter. De mer erfarna vårdarna lär de oerfarna 

genom ord och handling. I många fall kan detta vara en fullt godtagbar metod vilket 

resultatet visar flera exempel på, samtidigt exkluderas mycket av tillgänglig teoretisk 

kunskap. Implementering av teoretisk kunskap har visat sig vara till gagn både för 

personen och vårdarna inte minst när det gäller personcentrerad omvårdnad vid 

demenssjukdom (Edvardsson, Sandman & Borell, 2014; Sjögren, 2013).  

 

Ytterligare en aspekt som inte framkom i resultatet var i vilken utsträckning 

bakomliggande orsaker till svår BPSD utreddes. I många fall beskrevs hur olika metoder 

testades när det var svårt att få kontakt. Förvisso framkom planering som centralt och i 

planering kunde någon form av analys skönjas. Även i andra sammanhang har avsaknad 

av analys och utredning i den kommunala hälso- och sjukvården noterats. Socialstyrelsen 

(2010b) skriver rapporten ”vem dokumentar vad i den kommunala hälso- och sjukvården” 

om antalet utredande åtgärder som anmärkningsvärt lågt. Sjuksköterskan har en central 

roll i vården och omsorgen av personer med demenssjukdom och bör vara angelägen om 

att leta efter bakomliggande orsaker vid BPSD. I värsta fall kan utebliven utredning leda 

till felaktig insättning av läkemedel. Husebo, Ballard, Sandvik, Nilsen och Aarsland 

(2011) har till exempel påvisat hur systematisk behandling av smärttillstånd bland äldre 

personer med demenssjukdom kunde reducera användning av antipsykotiska läkemedel. I 

syfte att kvalitetssäkra vården och omsorgen av demenssjuka personer har ett nationellt 

kvalitetsregister skapats. Registret har en struktur som ger stöd vid BPSD genom  
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kartläggning, analys av bakomliggande orsaker , förslag på evidensbaserade 

omvårdnadsåtgärder samt utvärdering. Allt ska mynna i en individuell plan (Granvik, 

2011). Effekter av användning av registret behöver undersökas mer men det processtöd 

som ges har stöd i litteraturen. Författarna menar att registret kan vara ett sätt att omsätta 

teoretisk kunskap i praktik. Inte minst med tanke på behovet av att utreda orsak till BPSD 

som anges i de nationella riktlinjerna för vård och omsorg av demenssjuka personer 

(Socialstyrelsen, 2010a). 

 

I resultatet finns klara paralleller mellan resultatets kategorier och de Nationella riktlinjer 

för vård och omsorg vid demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2010a) som anger att vården 

ska vara personcentrerad. En av fördelarna med personcentrerad omvårdnad anses vara 

att man på det sättet kan minska agitation och öka välbefinnandet. Personcentrerad 

omvårdnad beskriver Edvardsson, Winblad och Sandman (2008)  i sin översiktsartikel 

som att omvårdnaden ska anpassas efter individen och vårdpersonalen ska försöka tolka 

beteenden utifrån individens perspektiv. Stöd, uppmuntran till delaktighet och medverkan 

samt försöka se personen bakom demenssjukdomen. Alnes, Kirkevold och Skovdahl 

(2011) fann att interaktionerna vid morgonskötningen minskade om man använde sig av 

ett personcentrerat arbetssätt.  Edvardsson, Sandman och Borell (2014) påvisade att 

vården och omsorgen blev mer personcentrerad och att vårdpersonalens stressnivå 

minskade efter en utbildningsinsats baserad på de nationella riktlinjerna för vård och 

omsorg av personer med demenssjukdom personer. 

Studien visar också på musikens betydelse i vården av personer med demenssjukdom 

både för att skapa välbefinnande men även som ett redskap för att öka förståelsen mellan 

vårdtagare och vårdgivare. Detta resultat stämmer väl med Hammar, Götell och 

Engström (2011) som i sin studie fann att välbefinnandet ökade när vårdpersonalen 

spelade musik och/eller sjöng ensam eller tillsammans med personen med 

demenssjukdom. De fann också att interaktionerna mellan vårdpersonal och personer 

med demenssjukdom minskade när man använde sig av sång och/eller musik. 

Av resultatet framkom att alla behövs och att samarbetet på gruppnivå var viktigt för att 

hjälpa personer med demenssjukdom. Vårdpersonalen ställdes ofta inför svåra och 
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utmanande situationer där det inte gick att genomföra omvårdnaden. Dusch och andra 

intima situationer var exempel där vårdpersonalen fick lämna över till en kollega. Det 

upplevdes viktigt att denna form av avlösning var tillgänglig som alternativ. 

Socialstyrelsen (2010a) betonar betydelsen av att utnyttja teamets fördelar när det 

kommer till att finna problem och hitta lösningar. Ett team har större möjlighet till att ge 

en holistisk omvårdnad eftersom fler personer och i vissa fall olika professioner bidrar till 

att olika perspektiv belyses när det kommer till problemlösning.  

I föreliggande studie framkom även värdet av ett öppet klimat och högt i tak kollegor 

emellan. Upplevelsen var att bemötandet blev bättre om det fanns en acceptans i gruppen 

för att ge konstruktiv kritik. Med syfte att stärka varandra kunde exempelvis en kollegas 

bemötande ifrågasättas utan risk för negativa repressalier.  Författarna tänker att detta 

skulle kunna beskrivas som ett reflekterande förhållningssätt och en form av direkt 

återkoppling av den dagliga omvårdnaden som utförs. Harnett (2010) beskriver 

reflektionstid som vårdpersonalens resonemang kring inträffade situationer under dagen. 

Harnett menar att med reflektionstid följer en ökad medvetenhet om invanda rutiner. 

Sandberg (2006) menar att konstruktiva kontroverser präglar framgångsrika team och att 

de kan bidra till synergiskapande kommunikation. 

Resultatet visade att anhöriga behövs för att vården av personer med demenssjukdom ska 

bli bra. Den anhöriges kunskap om tidigare intressen kunde i flera fall bidra till att 

gruppen kunde hitta lösningar på svåra intima omvårdnadssituationer. Förvisso har 

anhöriga till personer med demenssjukdom, framförallt före inflyttning till vård och 

omsorgsboende, stora behov av stöd och support själva (Gaugler, David, William, 

Mittelman, 2008). Samtidigt kan författarna med stöd av denna studies resultat också 

peka på anhöriga som en central samarbetspartner i teamet. Anhöriga sitter ofta inne med 

viktiga berättelser om individen, kunskap som vårdpersonal kan använda som nycklar för 

att till exempel skapa kontakt eller kunna genomföra en specifik omvårdnadsåtgärd. 

Vid några tillfällen berörde informanterna ledarskapsfrågor. I huvudsak upplevdes 

närvaron av chefen samt förståelse för när ökade resurser behövdes som viktigt. Det 

fanns inga ytterligare ledaregenskaper som berördes eller efterfrågades för den delen i 
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resultatet. Samtidigt uppfattade författarna en stor medvetenhet bland informanterna om 

att omvårdnaden är större än själva mötet mellan vårdpersonal och patient. Precis som 

stora byggnationer kräver olika yrkesroller för att förverkligas, krävs det insatser på flera 

plan och av olika roller för att leverera god omvårdnad i demensvården. Emellertid 

förutsätts att det finns en gemensam målsättning. Socialstyrelsen (2012) markerar tydligt 

att äldreomsorgen i Sverige ska fokusera på värdegrund. Äldre ska leva ett värdigt liv och 

känna välbefinnande. Utgångspunkt för att uppnå detta är att samtliga medarbetare har 

samma värdegrund.  Författarna menar att en tydligt implementerad värdegrund kan vara 

en grundläggande gemensam målsättning för vården av personer med demenssjukdom. 

I resultatet framkom upplevelsen att kontinuerlig planering av omvårdnaden var en 

framgångsfaktor. Några informanter beskrev planering som en av de viktigare 

aktiviteterna i verksamheten där all inblandad personal deltog. I dessa fall ingick 

uppföljning som en naturlig del i planeringen.  

Det finns ett samband mellan ledarskap och kvalitet inom vården (Hiscock & Schuldman, 

2008).  Alla ledare är däremot inte medvetna om sin egen betydelse i kulturskapandet i en 

organisation. Ledare har ansvar för upprätthållande av ett positivt arbetsklimat och 

medarbetarnas trivsel på arbetsplatsen. Vidare bör ledare ge medarbetare möjlighet att 

utvecklas vilket är fördelaktigt både för medarbetaren och organisationen hon verkar i. 

Norbergh, Hellzèn, Sandman och Asplund (2002) samt Berg och Welander Hansson 

(2000) bekräftar ledares betydelse och har påvisat att vårdpersonal som trivs och arbetar i 

ett kreativt klimat tillbringar mer tid med vårdtagare.  

Metoddiskussion 

Enligt Granheim och Lundman (2004) används ett antal begrepp för att stärka 

trovärdigheten i kvalitativa studier; giltighet, överförbarhet och tillförlitlighet. Giltighet 

innebär att resultatet ska överensstämma med studiens syfte och inget annat. 

Överförbarhet ska beskriva huruvida studien kan göras om och tillförlitlighet innebär att 

forskaren i analysprocessen noga verifierar sina slutsatser. Nedan diskuteras 

omständigheter kring studiens tillförlitlighet. 
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En svaghet i metoden kan vara att författarna genomförde intervjuerna, transkribering och 

delar av analysen var för sig. Författarna kan därmed ha blivit mer bekant med det egna 

materialet. För att validera resultatet valde författarna att analysera varandras intervju 1 

och 4. Författarna har även kontinuerligt diskuterat och reflekterat över olika 

tolkningsmöjligheter gemensamt vid ett flertal webbmöten. Dessutom har handledaren 

guidat författarna genom hela processen från formulering av informationsbrev till 

kategoribeskrivning. Genom att handledare med erfarenhet av forskning granskat om 

underkategorier och kategorier stämmer överens med texterna bedöms trovärdighet och 

tillförlitlighet tillräcklig (jfr. Lundman & Hällgren Granheim, 2008). Därutöver 

presenteras ett stort antal citat i studien. Valet av informanter började med att respektive 

informanternas chef kontaktades muntligen och via ett informerande brev. Informanterna 

valdes därmed ut av respektive chef. En omständighet i sammanhanget kan vara att 

chefens agenda i valet av informant var en annan än författarnas. Chefen kan till exempel, 

medvetet eller omedvetet, valt ut informanter med en positiv attityd till vården av 

personer med demenssjukdom, vilket kan ha färgat resultatet. Av den anledningen skrevs 

ett särskilt informationsbrev riktat till chef. En styrka i metoden är att intervjuerna 

genomfördes på olika orter, och i två olika kommuner, vilket ökat möjligheten att få 

området belyst utifrån olika erfarenheter. Inga män har deltagit som informanter, vilket 

kan ses som en svaghet i studien. Samtidigt belyser detta hur underrepresenterade män är 

i vården av personer med demenssjukdom i Sverige, idag. Samtliga informanter hade 

lång erfarenhet av vård- och omsorg, vilket påverkat åldersammansättningen. Detta kan 

närmast härledas till syftet med studien, det vill säga att belysa upplevelsen av att vårda 

av personer med demenssjukdom och BPSD från vårdpersonal med erfarenhet av 

demensvård. Om urvalet hade varit större kunde möjligen fler yngre informanter deltagit.  

Några intervjuer genomfördes på arbetsplatsen och några intervjuer utanför arbetsplatsen 

vilket möjligen kan påverka resultatet samtidigt som det kan ge en större bredd. 

Intervjuerna genomfördes i två olika kommuner i norra Sverige och resultatet från 

respektive kommun var likvärdigt. Detta kan stärka resultatets överförbarhet till andra 

kontexter. Författarnas ovana av att intervjua kan vara en svaghet i studien. Författarna 

har lång erfarenhet av vård och omsorgsarbete i sina respektive organisationer, vilket har 

varit en styrka i tolkningsprocessen.  I syfte att ge läsaren bästa möjliga förutsättningar att 



26 
 

självständigt bedöma studiens trovärdighet har författarna valt att utförligt beskriva urval, 

deltagare, datainsamling, analys och kontextuella förutsättningar. 

 

Betydelse för omvårdnaden 

Vårdpersonal i vård och omsorgsboende ställs inför en mängd svåra och varierande 

uppgifter i vården och omsorgen av personer med demenssjukdom (Edvardsson, 

Sandman & Borell, 2014).  Utifrån sin erfarenhetsbaserade kompetens, tålamod, kunskap 

om personen, förmåga till inlevelse i och respekt för personer med demenssjukdoms 

upplevelse av världen samt flexibel kommunikation, antar vårdpersonal uppgifterna. Ett 

gott bemötande förutsätter emellertid ett stödjande sammanhang både på grupp- och 

organisationsnivå med kontinuerlig behovsbaserad planering och ett närvarande 

ledarskap.  Författarnas uppfattning är att specialistsjuksköterskan inom vård av äldre i 

detta sammanhang har en central roll i att utifrån den demenssjuke personens behov leda 

och samordna vårdarbetet i teamet. Med sina expertkunskaper kan sjuksköterskan 

dessutom utveckla omvårdnadsarbetet och säkerställa att den teoretiska kunskapen 

omsätts och kombineras med erfarenhetsmässig kunskap (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2012). Ytterst med målsättningen att främja, förbättra, upprätthålla eller återställa och 

förebygga ohälsa för personer med demenssjukdom personer på vård och omsorgsboende.   
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Informationsbrev till enhetschefer om intervjustudie 

 

 I Sverige finns idag ca 140 000 personer med någon form av demenssjukdom. Det är en kognitiv sjukdom som 

påverkar funktioner som minne, orienteringsförmåga, exekutiv förmåga, språk förmåga och tanke förmåga 

Personer med demens sjukdom får också förändringar i beteende och personlighet. Beteendemässiga och 

psykiska symtom drabbar ungefär 90%  av alla som lever med en demenssjukdom någon gång under 

sjukdomsförloppet och en stor andel kommer att behöva vård och omsorg av vårdpersonal. 

 

Syftet med denna studie är att ta reda på vårdpersonals upplevelse av att vårda personer med demenssjukdom 

som har BPSD symtom. Vi har valt fokus på kontaktpersonens upplevelse av att vårda sin brukare. 

 

Under våren 2014 kommer en intervjustudie att genomföras i Örnsköldsvikskommun och Härnösandskommun 

på vård och omsorgsboenden med inriktning demens. Studien kommer att bygga på 8-10 enskilda intervjuer som 

beräknas ta ca 30minuter/intervju och utgår från en mall med öppna frågor. Intervjuerna beräknas ske under 

februari och mars.. 

 

Medverkan i studien är helt frivillig. Vilket innebär att informanterna kan avbryta sitt deltagande när de vill även 

om de tidigare sagt ja. Intervjuerna kommer att bandas för att sedan skrivas ner och analyseras. Materialet 

behandlas konfidentiellt. Några möjligheter att identifiera personerna efter analyserad intervju, kommer inte att 

kunna ske. Ingen obehörig har tillgång till materialet. Intervjuerna och den nedskriva texten förstörs efter  

examinationen. 
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Studien, som är en D-uppsats, ingår som en del i Umeåuniversitets specialistutbildning för  

sjuksköterskor inom vård av äldre.  

 

Vår fråga är om vi skulle kunna få ert medgivande att genomföra 1-2 intervjuer med vårdpersonal  

som är intresserade att delta på er arbetsplats? Intervjuerna planeras i samråd med deltagarna  

och genomförs utifrån vad verksamheten tillåter.  

  

Med vänliga hälsningar  

 

Andreas Vikdahl Linda Backman Björn Nygren 

andreas.vikdahl@telia.com linba@spray.se bjorn.nygren@nurs.umu.se 

0768869244 073-8345116 090-786 98 54 

Leg.ssk/Student Leg.ssk/Student Lektor/Handledare 

 

Svar på förfrågan om medgivande  

  

Jag har informerats om studien och tagit del av medföljande skriftlig information. Jag ger mitt  

medgivande till att intresserad vårdpersonal på enheten får delta i studien på sin arbetstid.  

  

Kryssa för passande alternativ:  

( )  Jag ger mitt medgivande  

( )  Jag vill bli uppringd för att få mera upplysning  

Namn:____________________________________________________________ 
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Telefonnummer:____________________________________________________  
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Bilaga 2 

UMEÅ UNIVERSITET 

Institutionen för  

omvårdnad 

 

 

 

 

Datum 2014-02-06 

Bredbyn och Härnösand 

 

Informationsbrev till vårdpersonal om intervjustudie 

 

 I Sverige finns idag ca 140 000 personer med någon form av demenssjukdom. Det är en kognitiv sjukdom som 

påverkar funktioner som minne, orienteringsförmåga, exekutiv förmåga, språk förmåga och tanke förmåga 

Personer med demens sjukdom får också förändringar i beteende och personlighet. Beteendemässiga och 

psykiska symtom drabbar ungefär 90%  av alla som lever med en demenssjukdom någon gång under 

sjukdomsförloppet och en stor andel kommer att behöva vård och omsorg av vårdpersonal. 

 

Syftet med denna studie är att ta reda på vårdpersonals upplevelse av att vårda personer med demenssjukdom 

som har BPSD symtom. Vi har valt fokus på kontaktpersonens upplevelse av att vårda sin brukare. 

 

Under våren 2014 kommer en intervjustudie att genomföras i Örnsköldsvikskommun och Härnösandskommun 

på vård och omsorgsboenden med inriktning demens. Studien kommer att bygga på 8-10 enskilda intervjuer som 

beräknas ta ca 30minuter/intervju och utgår från en mall med öppna frågor. Intervjuerna beräknas ske under 

februari och mars. 

 

Medverkan i studien är helt frivillig. Vilket innebär att du kan avbryta sitt deltagande när du vill även om du 

tidigare sagt ja. Intervjuerna kommer att bandas för att sedan skrivas ner och analyseras. Materialet behandlas 

konfidentiellt vilket innebär att inga enskilda personer kommer att kunna identifieras vid avrapportering av 

studien. Dessutom kommer ingen obehörig att ha tillgång till materialet som samlas in. 

 

Studien, som är en D-uppsats, ingår som en del i Umeåuniversitets specialistutbildning för  
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sjuksköterskor inom vård av äldre.  

Har du några frågor angående studien får du gärna kontakta oss. 

Med vänliga hälsningar  

 

Andreas Vikdahl Linda Backman Björn Nygren 

andreas.vikdahl@telia.com linba@spray.se bjorn.nygren@nurs.umu.se 

0768869244 073-8345116 090-786 98 54 

Leg.ssk/Student Leg.ssk/Student Lektor/Handledare 

 

 

SAMTYCKE 

Jag har informerats om studien och tagit del av medföljande skriftlig information. Jag ger mitt  

medgivande till att delta i studien och vet att deltagandet är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när 

som helst utan att någon orsak behöver anges.  

Härmed ger jag mitt samtycke till att bli intervjuad och att intervjun spelas in på band.  

  

__________________________________  

Ort, datum  

  

__________________________________  

Underskrift  

  

__________________________ 
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Bilaga 3 

Intervju frågor 

Kön:  

Ålder:  

Antal år i yrket:  

Antal år på denna enhet:  

Utbildning: 

BPSD 

 

 

Kan du berätta om en omvårdnadssituation där du som kontaktperson 

upplevde att vården fungerade bra? 

 

-‐ Vad tror du det beror på? 

 

 

 

Kan du berätta om en omvårdnadssituation där du som kontaktperson 

upplevde att vården fungerade dåligt? 

 

-‐ Vad tror du att det beror på? 

 

 

 

Är det något annat du vill tillägga? 


