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Sammanfattning    
 
På grund av att patienter med demenssjukdom är mycket sårbara och blir beroende av 
andra för att må bra är det speciellt viktigt att formulera en vårdfilosofi inom 
demensvård. En personcentrerad vårdfilosofi för demensvård har utvecklats av flera 
forskare inom vårdvetenskap. Syftet är att bekräfta patienten genom att vara närvarande 
i mötet och genom att lyssna till och försöka tolka vad patienten berättar om sin 
situation. När patienten ges frihet och möjlighet att välja och bestämma över sin 
situation kan han/hon bättre bevara sin självkänsla och uppleva ett välbefinnande. 
Tidigare forskning visar att ledarskap har en avgörande betydelse för vårdutveckling. 
Det saknas tidigare forskning om ledarskap för en personcentrerad vård inom 
demensvården. Det teoretiska perspektivet i detta arbete utgår från Bondas´ teori om det 
caritativa ledarskapet. 
 
Syfte med denna studie har varit att från vårdchefers perspektiv beskriva ledarskap inom 
demensvård i relation till personcentrerad vård.  
 
Intervjuer med fem ledare för demensvård i Västsverige har genomförts för att fånga 
deras erfarenheter. Intervjuerna har analyserats med kvalitativ innehållsanalys. 
Resultatet visar att ledarna är medvetna om ledarskapets betydelse för att skapa en 
personcentrerad och caritativ vård för patienterna med demenssjukdom. De arbetar 
medvetet med att stödja personalen genom att ge tid för reflektion, handledning och 
bidra till deras kunskapsutveckling. Att bekräfta vårdpersonalen i sin vårdarroll och som 
personer är viktigt för att de ska kunna ge en individuell vård till patienterna. Genom att 
stärka ett samspel och en dialog mellan patienter, närstående, vårdpersonal och 
vårdteamet ges möjlighet till att kunna göra de bästa individuella bedömningarna om 
vad som bidrar till välbefinnande för patienten. 
 
Nyckelord: Personcentrerat ledarskap, caritativt ledarskap, personcentrerad vård, 
caritativ vård, demensvård  
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INLEDNING 

Under många år har jag varit i kontakt med demensvård på olika sätt. Det har varit som 
patientansvarig sjuksköterska på vårdavdelning, som handledare till vårdpersonal och 
närstående och i kompetensutveckling av demensvård i kommunal vård. Under tio år 
även som nära anhörig till en person med demenssjukdom. 
 
Patienter med demenssjukdom är mycket sårbara. Eftersom de blir beroende av andras 
vård för att må bra anser jag att det är speciellt viktigt att formulera en vårdfilosofi inom 
demensvård.  
 
I en litteraturstudie (Tagesson, 2008) finns en vårdfilosofi för demensvården beskriven 
som kallas personcentrerad vård. Denna vårdfilosofi fokuserar på personen med demens 
före diagnosen demens. Att bli sedd som en person och inte som ett ting eller en diagnos 
ger mening åt livet och möjlighet till att uppleva välbefinnande.  
 
Personcentrerad vård inom demensvård innebär att bekräfta patienten genom att vara 
närvarande i mötet. Vidare genom att lyssna till och försöka tolka vad patienten berättar 
om sin situation. När patienten ges frihet och möjlighet att välja och bestämma över sin 
situation kan de bevara sin självkänsla bättre. När vårdpersonal och närstående hjälper 
patienten att bevara sina relationer och även underlättar eller kompenserar för personens 
förlorade förmågor kan de också uppleva ett fullvärdigare liv med självkänslan bevarad 
och med ett välbefinnande.  
 
Min nuvarande fråga är hur vårdchefer beskriver sitt ledarskap inom demensvård. Finns 
det i deras ledarskap en relation till en personcentrerad vård och i så fall vilket stöd ger 
de till sin personal för att kunna arbeta enligt denna vårdfilosofi.  
 
Ledarskapet är fokus för denna uppsats. I bakgrunden beskrivs först hur det är att leva 
med demenssjukdom och hur det är att vårda personer med demenssjukdom. Därefter 
förklaras begreppet personcentrerad vård och vad forskningen visar om ledarskap inom 
demensvård. Sist beskrivs de teoretiska perspektiven, patient och - vårdperspektivet och 
teorin om det caritativa ledarskapet. 
 
 
 
BAKGRUND 

Att leva med demenssjukdom  
 
Följande citat kommer från en kvinna med Alzheimers-sjukdom ”du förstår snart vet jag 
inte vem jag är”, ”jag vill tillbaka dit när jag var som förut och levde som alla andra, ett 
självständigt liv”. Citaten beskriver vad demenssjukdomen kan göra med dig som 
människa. Du kan förlora delar av din identitet och blir beroende av andra på grund av 
de minnesluckor som demenssjukdomen ger. Normann (2001) menar att hur det sociala 
livet får sitt slut för personer med svår demenssjukdom har mycket att göra med hur de 
blir bemötta. Det kan bli en självuppfyllande profetia om personerna behandlas som 
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döda utan ett socialt liv, redan före döden. Vården bör fokusera på patienten som en 
person menar Kitwood och Bredin (1992 c:275).  
 
                      … kärnan i vår ståndpunkt är att ”det att vara människa” bör väsentligen 
                      ses som ett socialt fenomen: den hänvisar till människan i förhållande till  
                      andra. Men den bär även på andra etiska bibetydelser: att vara en    
                      människa är att ha en viss status, att vara värd respekt  
                      (Cantley, 2001, s.68).  
 
Edberg (2002) menar att en person är inte bara en hjärna. För att vårda personer med 
demenssjukdom måste vårdaren se människan bakom hjärnskadan men inte desto 
mindre måste han/hon ändå kunna förstå och tolka hur hjärnskadan påverkar personens 
förmågor till att kunna uttrycka sig som tidigare i livet. Personer med demenssjukdom 
är i första hand människor och i andra hand en person med en demenssjukdom. En 
person som alltmer blir beroende av andra för att kunna leva ett värdigt liv (Edberg, 
2002).  
 
Personer som har drabbats av en demenssjukdom har samma känslor och behov som 
tidigare i sitt friska liv men sättet att uttrycka sig på kan förändras av sjukdomen. 
Personalens bemötande har en stor betydelse vid mötet i omvårdnaden. Genom sitt sätt 
att vara kan de stötta personen att behålla sin självkänsla långt fram i sjukdomen. 
Personen med demenssjukdom har däremot små möjligheter att förändra ett negativt 
möte till att bli positivt. Att utveckla och behålla en sådan kunskap och attityd kräver att 
personalen reflekterar över vad de gör (Edberg, 2002).   
 
I SBU´s litteraturöversikt (2006) och i Normann’s studie (2001) framkom att när 
patienter med demenssjukdom hanterades som kompetenta personer visade det sig att  
denna mer jämbördiga relation mellan vårdare och patient ledde till att patienterna blev 
mer psykiskt klara. Outnyttjad kompetens hos patienterna kunde då visa sig. Patienterna 
visade sig mer vakna, företagsamma, träffsäkra och oberoende samt hade ett ökat 
välbefinnande. Studierna visade att det är möjligt för personer med måttlig till svår 
demens att uppvisa tillfällen av psykisk klarhet och att ge uttryck för inneboende 
förmågor när vårdare kommunicerar med dem som kompetenta personer (SBU, 2006; 
Normann, 2001). 
 
Demens är inte en sjukdom utan är ett sjuttiotal olika sjukdomstillstånd med delvis 
gemensamma symtom. De olika sjukdomstillstånden består alla av en fortskridande 
påverkan på intellektuella funktioner p.g.a. skadan på hjärnan. Hjärnskadan vid 
demenssjukdom ska ha orsakat en förändring eller försämrad intellektuell kapacitet 
jämfört med hur personen fungerat tidigare i sitt liv (Marcusson, Blennow, Skoog & 
Wallin, 2003).  
 
Förutom minnesproblematik ska symtomen för definition av demenssjukdom innebära 
att personen drabbas av sociala följder i vardagen samt svårigheter att känna igen 
personer och/eller föremål. Dessutom innebär det svårigheter för personen att utföra 
praktiska gärningar och sjukdomen ger även problem relaterade till tid- och 
rumsorientering. För att diagnos ska kunna fastställas krävs att symtomen ska ha pågått 
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under minst sex månader (Marcusson, Blennow, Skoog & Wallin, 2003; 
Socialdepartementet, 2003).  
 
Det finns ännu ingen bot mot varje demenssjukdom varför det överordnade målet blir 
att skapa ett värdigt liv för de personer som drabbas. Målsättningen med vård, 
behandling och omsorg är att så långt det är möjligt bevara personens mentala 
funktioner, behålla sociala kontakter och lindra sjukdomssymtomen. När detta inte 
längre är möjligt ska vården kunna ge tröst och skapa ett så gott liv som möjligt för den 
sjuke men också stödja och avlösa de närstående (Socialdepartementet, 2003). 
 
 
 

Vårdare i demensvård 
 
Flera studier visar att det är särskilt svårt att arbeta i vårdsituationer där vårdaren möter 
mycket svårt lidande (Rahm Hallberg, 2003). Vid demenssjukdom försvåras personens 
förmåga att tolka och förstå vad som sker vilket leder till ett lidande och så småningom 
till totalt beroende av vård för att klara av det dagliga livet (Edberg, 2002). Edberg 
menar vidare att personalen har stor makt när patientens välbefinnande ligger i deras 
vård. Men personalens situation blir också utsatt genom de svårigheter det är att tolka 
och förstå patienten. I Edbergs studie (2002) framkommer att ju närmare relation till 
personen med demenssjukdom vårdaren har ju bättre kan han/hon tolka och förstå 
personen.  
 
Rahm Hallberg (2003) anser att vårdare använder mänskliga resurser för att utföra det 
vårdande arbetet. När de förflyttar, lyfter och bär ställer det krav på vårdaren att vårda 
sin kropp för att klara den fysiska ansträngningen vården kräver. Ett välbefinnande för 
patienten kan skapas genom att vårdaren försöker förstå patientens lidande och genom 
att lindra och trösta. Det är viktigt att vårdaren kan fylla på sitt eget känslomässiga 
kapital för att räcka till, men det är inte lika självklart som att utföra fysisk träning. En 
vårdande relation ger en känslomässig belöning som är personligt utvecklande för de 
flesta människor.  
 
Vårdandet kräver att vårdaren använder sin intellektuella förmåga för att förstå och 
planera den vård som ges. Under arbetet reflekterar vårdaren över hur han/hon ska göra 
i nästa steg i vårdhandlingen. Vårdaren tar hjälp av tidigare erfarenheter och kunskap 
när han/hon reflekterar. Rahm Hallberg (2003) menar vidare att vårdaren måste vårda 
sina fysiska resurser liksom den känslomässiga och intellektuella förmågan för att 
fungera på bästa sätt i vårdandet. 
 
Enligt studier publicerade av Edberg (2002) är det viktigt med handledning. Det 
viktigaste för personalen är att handledningen ger möjlighet till reflektion över 
känslomässiga och praktiska aspekter av vårdandet. Vidare att den fokuserar på 
vårdandet och framhåller personen med demens som en unik människa. Vid insikten om 
att personen är unik framkommer att vårdtagaren behöver en individuell omvårdnad. 
Vårdarna och vårdtagarna är förbundna med varandra varför en god omvårdnad även är 
en belöning till vårdaren omvänt är att dålig vård fråntar vårdaren sin värdighet som 
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person. Denna slutsats gör det ovärdigt att inte vårda vårdaren genom att tillhandhålla 
handledning i vårdandet.  
 
Enligt Socialdepartementet (2003) ställer demensvård krav på både utbildning av 
personal och på ledarskap. Vården som ges bör vila på en värdegrund med respekt för 
personen med demenssjukdom (Dahlberg et al, 2003). Det är viktigt att hålla 
avdelningens vårdfilosofi ständigt aktuell genom tid för personalen att reflektera i det 
dagliga arbetet men också genom professionell handledning (Socialdepartementet, 
2003). 
 
 
 

Begreppet personcentrerad vård  
 
Edvardsson, Winblad och Sandman (2008) menar att den personcentrerade 
demensvården först och främst handlar om människosyn. Den innebär att förstå att 
sjukdomen snarare leder till en gömd och inlåst personlighet än att personlighet har gått 
förlorad. När vårdaren har en inställning att Alzheimers demens betyder att ”det att vara 
människa” sakta avtar och så småningom helt går förlorat kan etiska behov av att vårda 
försvinna eftersom personen är försvunnen. Med detta synsätt hos vårdaren kan livet 
med demenssjukdom ses som meningslöst liksom vårdandet av patienten. 
 
När vårdaren ser personligheten mer som inlåst än förlorad handlar vårdandet om att gå 
bakom de grundläggande fysiska behoven och rutinerna för att ge personen ett fortsatt 
rikt liv som en person med demenssjukdom. Edvardsson, Winblad och Sandman (2008)  
har i studier kommit fram till att det viktigaste för att patienten ska kunna uppleva ett 
välbefinnande är beroende av hur relationen mellan patient och vårdare fungerar. 
Genomförandet och upprätthållandet av en meningsfull relation är det viktigaste för en 
personcentrerad vård. Att göra vården och vårdmiljön personlig liksom att försöka tolka 
personens beteende ur personens perspektiv är också delar av en personcentrerad vård 
(Edvardsson, Winblad & Sandman, 2008).  
 
 

Forskning om ledarskap inom demensvård 
 
I en litteraturstudie av Edvardsson, Winblad och Sandman (2008) kunde författarna inte 
finna några studier som belyste olika organisatoriska strukturer för att genomföra en 
personcentrerad vård. De föreslår likväl att personcentrerad vård inom demensvård kan 
användas kliniskt. De grundar sin åsikt på att den dels visar respekt för personen och 
dels grundas på humanitära och etiska värderingar. Dessutom kunde författarna i sin 
studie inte finna att personcentrerad vård hade utgjort några risker för patienterna. 
 
Enligt McCormack och McCance (2006) har vårdmiljön och organisationen den största 
potentialen att begränsa eller stärka möjligheten till en personcentrerad vård. Den 
behöver en ledare som kan utföra ett kvalificerat ledarskap, stödjer ett professionellt och 
gott samarbete mellan vårdarna. Vidare bör ledaren ha en potential för att stärka 
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patienter och närståendes, vårdares och forskares idéer. Dessutom bör ledaren vara  
flexibel vilket kan innebära att våga göra okonventionella lösningar. En god 
organisation tar också vara på den kunskap som finns dokumenterad för att utvärdera 
vården.  
 
McCormack och McCance (2006) menar att personcentrerad vård innebär en holistisk 
form av vård som ökar patientens tillfredsställelse av vården. Vårdmodellen bygger på 
vårdarens kompetens, kommunikationsförmåga, personliga egenskaper och önskan om 
att ge den bästa vården till patienten. Den personcentrerade vården är också beroende av 
organisationen som har personal med en blandning av förmågor och som lyfter fram och 
stödjer vårdaren i sin roll. Vårdmodellen ska också anpassas efter patientgruppens 
utmärkande problematik så som t.ex. nedsatt autonomi vid en demenssjukdom. 
 
En process som leder till personcentrerad vård innebär att använda en mängd olika 
aktiviteter. Det är arbete med att få kunskap om patientens egna värderingar, att ha ett 
engagemang för och en närvaro i relationen till patienten samt att dela ett 
beslutsfattande med patienten. Att arbeta med värderingar innebär att få en tydlig bild 
av vad patienten värderar i sitt liv just nu och hur patienten förstår vad som sker. Utifrån 
denna kunskap är det lättare att dela ett beslut. En personcentrerad vård innefattar 
naturligtvis även en god fysisk vård (McCormack & McCance, 2006).  
 
Martin och Younger (2001) har använt ett instrument, Dementia Care Mapping (DCM), 
för utvärdering av personcentrerad vård. Instrumentet visar på vilken kultur som råder 
på en vårdenhet och även graden av personcentrerad vård. Enligt Lundberg (2004) kan 
man använda Dementia Care Mapping (DCM) för att mäta välbefinnandet hos personer 
med demenssjukdom samt kvaliteten på relationen mellan vårdare och vårdtagare. Den 
bakomliggande vårdfilosofin är att personen med demenssjukdomen ska bli bekräftad 
och få sina psykosociala behov tillfredsställda. Bedömningsinstrumentet kan bidra till 
att ge vården struktur, synliggöra vårdarbetet och öka delaktigheten för all personal, 
oavsett profession, inom vårdorganisationen. DCM kan också användas för 
kvalitetssäkringsarbete och som grund för en individuell vårdplanering. Lundberg 
(2004) menar att bedömningsinstrumentet har fördelen att det ger möjlighet till en 
objektiv kommunikation kring vårdtagarens behov. DCM mäter troligen kliniska 
effekter men instrumentet har kritiserats för att det vid användning tar mycket tid i 
anspråk (Edvardsson, Winblad & Sandman, 2008). 
 
Albinson och Strang (2002) intervjuade en personalstyrka på 31 personer som arbetade 
med demensvård i Sverige. Studien fokuserade på organisation och ledarskap. Få av 
dessa personer beskrev ledarna som kunniga och de upplevde att de inte var närvarande 
i det dagliga arbetet. De flesta av vårdpersonalen menade att ledarskapet var oklart och 
otillräckligt för deras arbetssituation. De uttryckte också att ledarna inte var närvarande 
i verksamheten på avdelningen. Som mest träffade vårdpersonalen sin ledare en till två 
timmar per vecka eller så möttes inte vårdpersonal och ledare överhuvudtaget. 
 
Många ledare hade stora personalgrupper att ansvara för. Det var inte ovanligt med ett 
ledarskap för 50-60 medarbetare fördelade på fem till sex vårdenheter. Personalen 
uttryckte också att ledningen saknade kunskap om och var ointresserad av demensvård. 
Budgeten hade alltid högsta prioritet menade vårdpersonalen. De tyckte också att de 
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fick för lite stöd i de svåra situationer som de mötte i arbetet med personer med 
demenssjukdom. På de enheter där det inte fanns en närvarande ledare uppstod ofta ett 
informellt ledarskap. Personalen önskade en tydlig ledare som dagligen var närvarande 
och som hade god kunskap om demensvård (Albinson & Strang, 2002). 
 
Det teoretiska patient- och vårdperspektivet  
 
Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) menar att vårdveten-
skapens vårdfilosofi vilar på ett antagande om människan och hälsan som handlar om 
integritet och värdighet vilket innebär att patienten ses som expert på sin livssituation. 
Genom det etiska ställningstagandet för patienten (och närstående) som expert på sin 
situation, kan patienten känna trygghet i vården.  
 
Att ta ställning för patienten innebär ett livsvärldsperspektiv dvs. att som vårdare 
försöka förstå den värld som patienten upplever och befinner sig i. Vårdvetenskapen 
fokuserar på patienternas egen syn på sin hälsa och ohälsa. Vidare på patientens 
livssituation samt hur vården ska genomföras med omtanke om patientens upplevda 
behov.  Det sistnämnda belyser även att det är viktigt att intressera sig för hur vårdarna 
upplever vårdandet. Negativa känslor som uppkommer i samband med vården av 
patienten bör reflekteras över och ges handledning på för att kunna leda till en fortsatt 
god vård. I ett medvetet patientetiskt förhållningssätt ingår att försöka förstå varför 
vårdare ibland tillämpar mindre bra eller olämpliga vårdhandlingar. Genom handledning 
som grundar sig på den vårdvetenskapliga teorin kan man arbeta för ett patientetiskt 
förhållningssätt (Dahlberg et al, 2003). 
 
När livsvärlden är utgångspunkt för vårdandet så betyder det att den medicinska vården 
och användningen av kunskapen ska ses ur patientens perspektiv. Det blir då viktigt att 
se t.ex. hur demenssjukdomens neurologiska skador påverkar patientens livsvärld d.v.s. 
vilken betydelse de får för patienten i vardagen. När vårdaren möter dessa patienter med 
medvetandestörningar behöver han/hon använda sin fantasi för att hitta alternativa sätt 
att kommunicera för att förstå patienterna (Dahlberg et al, 2003). 
  
Vården som ges i Sverige riktar sig till alla medborgare. Därför behövs rättviseprinciper 
för handlingarna för att som vårdare kunna uppfylla plikten i vården. Det behövs också 
ett gott motiv för vårdandet för att kunna behandla alla lika. Barbosa da Silva (1999) 
menar liksom Eriksson (2001) att caritas – den omotiverade, villkorslösa kärleken är en 
utgångspunkt för vården och omvårdnaden. Kärleksmotivet motsvarar både ur ett 
jämlikhetsperspektiv och ett handlingsmotiv det etiska idealet för vården. Caritativ vård 
är en vård som förenar vetenskap och konst (Eriksson, 2001). 
 
För att kunna förstå varför vårdare handlar på ett visst sätt behövs självkännedom som 
uppkommer genom självreflektion. Självkännedom ger förståelse för motiv till 
handling. Vårdaren kan lära sig caritativ vård genom förståelse och vilja att leva upp till 
den (Barbosa da Silva, 1999, Eriksson, 2001, Arman & Rehnsfeldt, 2006).  
 
Arman och Rehnsfeldt (2006) menar att lindrandet av lidande hör på ett djupare plan 
ihop med att både ge och få kärlek. I vårt dagliga språk finns en omedvetenhet om 
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lidandets och kärlekens begrepp. I våra vardagliga samtal använder vi i stället för det 
kärleksfulla vårdandet begrepp som empati och omtanke. Andra medmänskliga begrepp 
som vi idag använder är vänskap, tillgivenhet och ansvar. För att verka för kärlek krävs 
deltagande, förståelse och försök att lindra den andres lidande. Arman och Rehnsfeldt 
(2006) har i sin egen och andras forskning sett en tendens i dagens vård att det finns en 
rädsla för att engagera sig ”för mycket”. Att bli hindrad att lindra patientens lidande  
kan vara nedbrytande för vårdaren medan att agera med mod för sin inre övertygelse för 
vad professionell vård innebär ger ökad kraft och växt.  
 
Fitzgerald och van Hooft (2000) har i dialogform frågat sjuksköterskor ”vad är kärlek i 
vårdandet”.  I studien utgick författarna från ett gemensamt fall för att ta reda på vad 
kärlek är. Sjuksköterskorna menade att det är en handling som kommer från ett djupt 
inre motiv att ge god vård och att det är en osjälvisk handling som inte är en 
självuppoffring för den som utför den. Vidare menade sjuksköterskorna att kärlek i 
vårdandet handlar om att våga tänka annorlunda och att gå utanför pliktens ramar för att 
placera patientens bästa före sig själv som sjuksköterska dvs. utan ömsesidigt krav på  
kärlek.  
 
“Tender loving care, TLC” - ömsint kärlekfull vård är hjärtat i vårdandet och sker i den 
aktiva relationen mellan vårdare och patient menar Kendrick och Robinson (2002). De 
beskriver det som att sjuksköterskan försöker ge en vård med hängivenhet och empati 
som stödjer patienten under en tid av sårbarhet. Att känna hängivenhet och empati till 
en främling blir nödvändigt för att verklig vård ska uppstå. Kendrick och Robinson 
(2002) menar vidare att kärlek är den etiska grunden för vårdandet. Detta innebär för 
sjuksköterskan ett ansvar att svara mot patientens behov. Det kräver en medvetenhet 
och en empatisk dialog för att förstå om den andre som har samma behov som alla 
andra även har andra individuella behov. I dialogen sker en utveckling där vi lär oss om 
andra och om oss själva. En fördjupning av dialogen sker i och med att vi ökar vår 
medvetenhet (Kendrick & Robinson, 2002).  
 
Pask (2003) har analyserat intervjuer med sjuksköterskor för att beskriva moralens natur 
i vårdandet. Det innebär kartläggning av på vilket sätt och varför sjuksköterskor kan se 
värdet av det arbete de gör. Det framkommer att sjuksköterskorna har en inneboende 
syn på sig själva som är beroende av deras möjlighet att se värdet i det arbete de gör. En 
sjuksköterska säger att det är i stunder av personligt fokuserad vård som hon upplever 
sitt verkliga värde i vården t.ex. att sätta läppstift på en patients mun eller när patienten 
uttrycker värdet av hennes närvaro i rummet som ett stöd. Sjuksköterskan menar att det 
är uttryck för kärlek i en relation mellan patient och sjuksköterska. En annan 
sjuksköterska menar att hennes personliga engagemang och praktiska omdömesförmåga 
är det som ger henne värde i arbetet. Hennes medkänsla motiverar henne att lindra 
patienters lidande och när hon gör det upplever hon en positiv känsla. 
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Det teoretiska ledarperspektivet, caritativt ledarskap 
 
Bondas (2003) forskning visar att grundidén för ett vårdande ledarskap handlar om att 
tjäna patienten. Omsorg är ursprunget till all hälsovård. Omsorg är mänskligt och 
grundas i caritas dvs. kärlek och barmhärtighet till människan. I vården finns lidande 
patienter och närstående som hoppas på vård i en vårdande vård. I vården finns även 
den sårbara vårdpersonalen som möter liv och död. Bondas (2006) anser att som 
vårdledare måste man reflektera över ledarskapets påverkan på vården och hur 
verksamheten är organiserad samt på vilket sätt det påverkar vården.  
 
Ministrere är latin och betyder tjäna, hjälpa, att vara budbärare. Att leda betyder inte 
bara att gå före utan också att gå bredvid och att skapa en kreativ miljö som strävar mot 
att åstadkomma god vård, att se människor som de unika personer de är och kan bli.  
Detta innebär att ledaren noga måste ta till sig och förstå vad han/hon leder och att 
utveckla det etiska och väsentliga i omsorgen för att kunna leda verksamheten mot en 
god vårdkultur. Forskning inom vårdledarskap har oftast tagit sin utgångspunkt i 
”management vetenskap” inom vilket det inte finns ett utvecklat samband till hälsovård 
och att ha ett patientperspektiv. Ledarskapet bör inte vara ett personligt intresse i sig 
utan ett intresse för att dela och ge en bra vård tillsammans med vårdpersonalen 
(Bondas, 2003). 
 
Att tjäna patienten är grundmotivet för caritativ vård. Kärleksmotivet är inte grundat på 
ett själviskt motiv utan visar sig genom viljan att vårda patienten. Ledarskapet handlar 
om att skapa en kärleksfull organisation. Vilket visas genom språket och sättet att vara i 
patientvården men också i vården av personal. Värdighet i vårdadministration handlar 
om att upptäcka varje vårdares unika egenskaper och potential för att vårda. Att ta hand 
om de unika kvaliteterna och utveckla kompetensen hos individen (Bondas, 2003).  
 
Effektivitet i omvårdnad kan inte mätas i relation till hur den fungerar. Ledaren kan i 
stället uppmuntra och be patient, närstående och personal beskriva sina erfarenheter av 
hur omvårdnaden ser ut. Skildringarna ger en utvärdering av verksamheten och underlag 
för fortsatt utveckling och förändring. Det är ledarens ansvar att ge utrymme för 
reflektion över önskningar och visioner som kan förverkliga en caritativ vård. 
Konflikter och problem bör kontinuerligt tas upp i arbetslaget med syfte att lösa dem i 
tid (ibid.). 

 
Caritativ vård består av utveckling, handledning, planering, organisering, rapportering, 
ledning, personalstöd, budget, samordning, besluttagande och utvärdering. Ledare och 
personal strävar mot samma mål att tjäna patienten och verksamheten genomsyras av 
tillgänglighet, öppenhet och vänlighet. Ledaren är en förebild i etiska beslut i 
verksamheten. Den caritativ vården vilar på en gemensam värdegrund med etiska 
värden som handlar om mänsklig värdighet (ibid.).  

 
Att vårda är ett ansvar och önskan att agera som kommer ur ledarens egen attityd av 
ansvar för medmänniskan. Ledarskapet kräver mjukhet men också stränghet och mod att 
överbrygga gränser. Styrka, rättvisa och ärlighet ger organisationen trygghet vilket 
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kräver kunskap om språkets och dialogens betydelse. Enbart kunskap är inte tillräckligt 
utan medmänsklig kärlek måste läggas till vilket visar sig genom tolerans och respekt 
för varandra (ibid.). 
 
Huvuduppgiften i caritativ vård menar Bondas (2003) är att lindra patientens lidande. 
Om det inte är en öppen diskussion och värderingskonflikter kan tas upp i ljuset finns 
det risk för att vårdandets grundidé att tjäna patienten, glöms bort. Alla som finns runt 
patienten i vården är människor. Människor är sårbara och inte alltid perfekta. 
Ledarskapet är en del av vården och ledaren kan ge exempel som kan användas för att 
påminna vårdarna om den lidande patienten som oftast har den svagaste rösten. 
 
Den värdegrundande teorin formar den etiska basen för alla de val som görs av ledaren 
och personalen i en vårdande organisation. Det är en fråga om att försöka skala av 
fördomar och öppna för dialog vilket leder till förståelse och växt. Utan en klar vision 
om vad patientvård betyder finns det en risk att det att tjäna patienten försvinner i olika 
uppdrag från olika intressenter. Det gemensamma för vården och administrationen är 
den lidande patienten, därför måste ledaren sammanföra kunskaper från båda områdena. 
Den caritativa vårdteorins möjligheter är att gynna vårdandets kultur i de själv-
motsägande kulturformerna för vårdande och ekonomiska intressen (ibid.). 
 
Arman och Rehnsfeldt (2006) påstår att hur vården organiseras är avgörande för hur 
vårdpersonalen utvecklar sig i sitt vårdande. Organisationen måste förstå och ge stöd till 
värdegrunden för vården. Förtroendet att kunna ge vård på ett bra sätt är grunden för att 
upprätthålla kvalitet i vården. För den enskilde vårdaren krävs mod och självkännedom 
för att utveckla ett gott vårdande och för detta behövs ledarskap som ger stöd till 
vårdarnas strävan att ge en så god vård som möjligt till patienten. Varje vårdare som vill 
bära ansvar för att lindra medmänniskors lidande, har även ett ansvar för sin egen inre 
moraliska integritet och utveckling med syftet att själv bli ett bättre redskap i sin 
vårdande roll (Arman & Rehnsfeldt, 2006). 
 
 
 
PROBLEMFORMULERING 

En personcentrerad vård liksom en caritativ värdegrund handlar om att ha den unika 
lidande patienten i centrum för sitt handlande i vården och i ledarskapet. En gemensam 
värdegrund i vårdarbetet såsom t.ex. ett ställningstagande för personcentrerad vård kan 
vara en styrka för organisationen. Ledaren i verksamheten är nyckelpersonen för att 
hålla värdegrunden vid liv och göra den tydlig i det dagliga arbetet och genom de beslut 
som tas så att de blir samstämmiga med värdegrunden. Personalen måste vara delaktig i 
värdegrundsarbetet och får därmed förståelse för hur den ges utryck för i vardagsarbetet. 
Genom att diskutera och reflektera utifrån goda och dåliga situationer får gruppen och 
ledaren en ökad kunskap som ger fortsatt utvecklad handlingsberedskap. 
 
Denna studie ska ta reda på hur vårdchefer beskriver sitt ledarskap inom demensvård. 
Finns det i deras ledarskap en relation till en personcentrerad vård och i så fall vilket 
stöd ger de till sin personal för att leva upp till denna vårdfilosofi.  
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SYFTE 

Syftet med studien är att från vårdchefers perspektiv beskriva ledarskap inom 
demensvård i relation till personcentrerad vård. 

 
 
 

METOD 

Ansats  
För studien har en kvalitativ ansats med intervjuer valts. Vårdledarskap är ett komplext 
arbete som handlar om att leda och arbeta tillsammans med människor i olika 
situationer och nivåer i en organisation. En sådan komplex verksamhet är svår att mäta 
den måste beskrivas för att kunna förstås. En metod är då att fråga de som arbetar inom 
området hur de upplever sin situation. Intervjuer är enligt Dahlberg (1997) ett sätt att få 
reda på och sedan beskriva och analysera en upplevd erfarenhet. Intervjuer är ett sätt att 
öppna upp för människors egna erfarenheter (Kvale, 1996). 
 

Deltagare  
Informanterna var fem kvinnor från olika kommuner och orter i Västsverige. Detta var 
inget medvetet val eller bortval av män eftersom denna studie inte varit ute efter att se 
ledarskapet utifrån ett genusperspektiv. Informanterna var i åldrarna 40 till 60 år. Deras 
bakgrund var olika när det gäller utbildning t.ex. beteendevetenskap, undersköterska 
med vård- och omsorgsinformatik, sjuksköterska, ekonomiutbildning och ett antal olika 
ledarskaps utbildningar genom respektive arbetsgivarorganisation. De har arbetat 
mellan ett till åtta år som ledare för demensvård inom kommunal regi. 
 

Datainsamling  
E-post skickades till enhetschefer för äldreomsorgen i fem kommuner. Det innehöll en 
förfrågan om att träffa ledare för demensvård inom deras verksamhet för en intervju 
(bilaga 1). Brevet skickades vidare till berörda ledare inom respektive kommun. Ingen 
av de tillfrågade svarade på det första utskicket. När jag senare ringde upp enhetschefer 
fick jag uppgifter om namn på personer som jag själv kunde kontakta direkt. Jag valde 
ut och fick kontakt med fem personer från olika kommuner. De ställde gärna upp på en 
intervju. Intervjuerna tog mellan 40 och 65 minuter och spelades in på band. Efter 
intervjuerna var genomförda lyssnade jag igenom dem i sin helhet flera gånger. Därefter 
skrev jag ut intervjuerna. Det resulterade i 43 sidor med textmaterial. Intervjuerna lästes 
sedan några gånger och jag tycker att jag fick ut ett omfattande material från dessa 
intervjuer. Frågeställningarna var korta och svaren var utförliga och relevanta i sitt 
innehåll i förhållande till mitt syfte med intervjuerna (bilaga 5).  
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Dataanalys  
Enligt metod för kvalitativ innehålls analys (Granskär & Höglund, 2008) börjar arbetet 
med att analysera texten genom att finna meningsbärande enheter. De meningsbärande 
enheterna var i detta sammanhang stycken, meningar eller ord som visar på hur 
informanterna upplever och uttrycker sitt ledarskap för demensvård. Jag använde datorn 
för att kunna arbeta överskådligt och hade dokumentet med intervjuerna till vänster och 
ett nytt dokument till höger på skärmen. Jag kopierade de meningsbärande enheterna till 
det nya dokumentet. De meningsbärande enheterna kortades sedan ned. Jag försökte 
bevara den genuina betydelsen för enheten. Dessa sammanfattningar benämndes med en 
kod som gav innehållet en mer logisk nivå. Koderna studerades utifrån skillnader och 
likheter och placerades i olika kategorier. Koderna i en kategori ska vara likartade och 
de ska skilja sig från innehållet i andra kategorier enligt Lundman och Hällgren 
Graneheim (2008).  
 
När jag kommit så här långt gjorde jag ett nytt dokument där jag sammanställde 
kategorierna var för sig. Nu började arbetet med att få fram informanternas beskrivning 
av sin vardag som ledare för demensvård. Vad handlar ledarskapet om t.ex. vad handlar 
samverkan om, vad är den gemensamma nämnaren för samverkan. Därefter fortsatte 
frågor med hur de genomför sitt ledarskap inom demensvården. Denna frågeställning 
ledde till de övergripande teman som resultatet utgår från (bilaga 2). 
 

Etiska överväganden  
Enligt (http://www.codex.vr.se/oversikter/manniskor/manniskor.html) vetenskapsrådets 
etiska regler har informanterna före sitt beslut om deltagande fått ett brev med 
information om studien (bilaga 1). I samband med intervjuerna gjordes en ny 
genomgång av studien och tillfälle att ställa frågor fanns. Det gjordes tydligt att 
deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när de vill och att materialet behandlas 
konfidentiellt. Informanterna fick skriftligen underteckna att de mottagit denna 
information (bilaga 3). 
 
 
 
RESULTAT 

Genom arbetet med analysen växte den röda tråden fram att ”se hela sammanhanget” 
dvs. att kunna leda vårdaren för att nå målet med att skapa trygghet för den unika 
vårdtagaren. De övergripande teman som framkom beskriver hur informanterna leder 
för att skapa en personcentrerad vård. Ledarna beskriver vårdens värdegrund som ”att 
måna om vårdtagaren” som finns på de boenden de ansvarar för. För att upprätthålla 
denna värdegrund arbetar de med att ”ta ansvar och utveckla” enheten och gentemot 
medarbetarna med att ”närvara och samtala”. När informanterna beskriver sin roll 
framkommer att de tycker det är viktigt att ”känna sig själv”, att ha god självkännedom 
om egna resurser och behov av stöd. Resultatet presenteras nedan utifrån övergripande 
teman och tillhörande kategorier och underkategorier. För att följa och få en överblick 
av presentationen av resultatet se först bilaga 2. 
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VÅRDANDET - Att måna om vårdtagaren  
 

Vårdsammanhanget handlar om vilka förhållandena är och vilka personerna med 
demens är. Informanterna beskriver att vårdformen de ansvarar för är enheter för 
gruppboende för mellan sju och elva personer. De som bor på enheten är personer med 
en mycket svår demenssjukdom. De ska ha fått en specificerad diagnos då olika 
demenssjukdomar ger olika form av förändringar i personens funktioner och förmågor. 
Demenssymtom kan också vara behandlingsbara vilket också gör det viktigt med en 
utredning. Många av de boende har även flera andra sjukdomar.  

 
 Att jobba med dementa det är ju väldigt komplext eftersom det ser så olika ut 
 
På det boendet som jag har just nu så är det åtta personer som är gravt dementa 
som har gått ned i sin demens så djupt så att det man är multisjuk 

Informanterna menar även att personer med demens är olika individer så råd som de får 
från experter går inte alltid att använda direkt, gentemot andra vårdtagare dvs. råd kan 
inte alltid användas på samma sätt i andra sammanhang med andra personer. 

 

 
            Tips finns det men, men personerna är ju så olika i sej då så att det inte går att    
            använda så rätt av heller 
 
Personerna som vårdas på enheten har svårt att förmedla sina behov och har svårt att 
medverka spontant. De är personer med svår demenssjukdom och är beroende av hjälp 
för vård och aktivering.  
 
            Man har inte förmågan att tala längre man pratar men det går inte föra ett  
            samtal de flesta ut av dom eller åtminstone sex utav dom, alla sitter i rullstol  
            alla tas med liftar ingen kan gå, men ändå så försöker vi på boendet att jobba 
            alltså individanpassa att vi ska titta på individen  
 
 

Vårdarbetet handlar om olika sätt att vårda, olika metoder för vårdarbetet och vilken 
värdegrund som vårdarbetet vilar på. Att involvera närstående genom att ta hjälp av 
dem och att informera närstående om verksamheten anses som viktigt. 

Att individuell vård utförs framkommer genom en mängd olika metoder och sätt som 
används i detta syfte. För att kunna arbeta utifrån individens behov behöver personalen 
kännedom om personens tidigare liv menar informanterna. De behöver också anpassa 
vården efter individens nuvarande funktionsförmåga. Ett sätt att arbeta för att hålla ihop 
kontinuiteten och informationen omkring en vårdtagare är att arbeta med att alla 
vårdtagare har en namngiven kontaktperson. Med den nya dokumentation som finns har 
detta begrepp börjat ersättas av socialt omsorgsansvarig - SOA. Genom 
daganteckningar och genomförandeplaner som skrivs håller vårdpersonalen reda på hur 
de ska vårda vårdtagaren. I arbetet jobbar de både med kort och långsiktiga individuella 
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mål. Till exempel kan de skriva ned ett kortsiktigt mål efter att de har gjort bedömning 
av vad som orsakar en persons oro eller aggressivitet. Informanterna menar att det är 
viktigt att personalen är lyhörda för individens integritetsbehov och att de ger 
vårdtagaren tid. 

 
När personen kommer till oss så vill vi ju gärna ha en bakgrundshistoria och se 
vad personen har varit intresserad av å hur den har levt sitt liv och vad den har 
gjort i livet 
 
När vi vårdar så är vi faktiskt väldigt noga med att titta på personen alltså vi vill 
inte gärna ha alla i en klump 

Informanterna menar att de arbetar för att underlätta för personerna att kunna orientera 
sig i tid och rum. Metoden beskrevs inte ytterligare. Sinnesstimulering är ett sätt att 
uppleva välbefinnande. En lagom stimulans kan i vissa fall handla om att sitta ute en 
stund och få känna sol och blåst. En informant uttrycker en önskan att göra i ordning en 
trädgård, som är anpassad till vårdformen, för att ge sinnestimulering. Reminiscens 
används som en metod att väcka minnen. Den innebär att utifrån saker som även har 
form och lukt väcka minnen om tidigare upplevelser till liv. 
 
            Om dom får umgås och vara bland saker som de känner sej trygga med och där  
            jag kan berätta nånting om det här då blir man plötsligt någon igen då kan    
            man nått  
 
            När det gäller aktiviteter å sådana här saker så är det faktiskt väldigt svårt  
            med … gravt dementa för att ... när man inte förstår nånting så, alltså där får  
            vi känna oss fram, och liksom känna hur, hur dom upplever men .. vi har ju  
            upptäckt det, det behöver inte va så mycket, det behöver inta va så stora saker 
 
            Ingen utav av dom vi har just nu kan medverka i och laga mat eller sådana här 
            grejer men vi ser ju till att den maten eftersom vi får mat från XXXX  så ser vi  
            ju till att när vi öppnar att det verkligen luktar mat i rummet och sådana här  
            saker ä jätte viktigt att dom känner alltså … får sitta där åh lukta lite innan vi  
            ska äta så att de ska vara lite hungriga att känna dofter 
 
Vårdpersonalen träffas och pratar om olika situationer för att undvika upprepning av 
vissa beteenden. De får möjlighet att tänka fritt om hur de ska hantera speciella 
beteenden i olika situationer. De reflekterar över hur de bemöter personerna och hur de 
gör sin uppgift i en specifik vårdsituation med en vårdtagare. Det finns en strävan att 
göra lika, informanterna menar att när personalen har ungefär samma vårdsätt skapas 
trygghet för vårdtagare.  
 

Alla sådana här saker som är runt vårdtagaren det sitter man och diskuterar på 
den här reflektionen 
 
På APT så tar vi också upp det här med hur vi bemöter och hur vi gör och vi 
pratar väldigt mycket om det  
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Oftast pågår någon form av utvecklingsprojekt t.ex. har en enhet genomfört ett 
projektarbete för minskad användning av antibiotika och minskad smittspridning av 
sjukdomar. Ledarna försöker hålla sig ajour med vad som är evidensbaserad vård. En 
informant har uppmärksammat och har påpekat att det finns ny kunskap som visar att 
enheten har fel färgsättning på dörrar och mattornas mönster. 

             Så har vi ju VRISS projektet då när vi hade hygienen som är väldigt noga så 
             att vi inte sprider sjukdomar          
 
I denna vårdform gör personalen allt som förekommer i vardagslivet. Personalen har 
varierande uppgifter och är involverade i allt. Speciell tid finns för aktiviteter för de 
äldre. På eftermiddagen sker administrativa arbeten och städning. På en av enheterna 
fanns det även en samordnare som planerar individuella och gruppaktiviteter en månad i 
taget. 
 

Halv elva till tolv ska det vara stimulans för äldre. Och då är det prioritet ett, då 
är det inga möten. På eftermiddagen då dom överlappar varandra då ska dom 
städa, då ska dom göra alla dom administrativa, dokumentations-uppgifterna 
eller så men det är mest stimuli för dom äldre halv elva till tolv 
 

Informanterna beskriver alla att de leder utifrån en humanistisk värdegrund där de 
betonar vikten av att bevara integritet och självbestämmande för vårdtagaren så långt 
som möjligt. De lyfter fram individen, personen som har ett vårdbehov. Att se personen 
och låta dem få bestämma själva är ett genomgående uttalande från informanterna. De 
menar även att värdegrunden inte skiljer sig mellan olika vårdformer, samma vård gäller 
för somatisk vård som för demensvård. Det som vården handlar om är att vårda äldre 
människor oavsett vilken sjukdom de har. En informant nämner att socialnämndens 
övergripande mål för äldreomsorgen är att man ska förebygga, möjliggöra och aktivt 
hjälpa.  
 
             Vi vill att våra boende ska känna en trygghet och känna sej som hemma 
 
            Jag är ju mycket för det här humanistiska sättet och se människan åh, även  
            som, liksom i ledarskapet också, så det präglar väl gott även det sätt som 
            jag styr demensboendet 
 
            Grunden för varje människa, man ska vara god, bemöta dom äldre, aldrig 
            göra skada inte av mening, det är frihet dom ska ha, dom ska ha själv- 
            bestämmande 
 

De grundläggande målen är det som jag tog upp innan alltså det här med 
integritet och självbestämmande och rumsorientering och vårdtagarens tid och 
alltihopa det här det är ju dom målen som vi har löpande från år till år 
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Respekt handlar om respekt för varandra och för vårdtagaren. Respekt för alla inklusive 
vårdtagaren med demenssjukdom. 
 
            Så som du bemöter någon på en arbetsplats så blir ju också våra vårdtagare  
            bemötta om man inte ser till att … kan man inte bemöta varandra med respekt    
            hur ska vi då kunna bemöta våra vårdtagare med respekt 

 
Vi tänker på det här med, ja man tänker på det här med kroppsuppfattning och 
sådana här grejor men just det här med att den här integriteten vid toalettbesök 
vid alla allting sånt det försöker vi individanpassa så att man verkligen känner 
att vi inte stör att de inte kan ta in … även om de är gravt dementa så … vi vet 
ju inte hur man kan ta in 

Vårdarna ska ge ett värdigt bemötande. Värdigt liv för äldre handlar inte om ekonomi. 
Ett vänligt bemötande har en avdelning satt som mål. Samma bemötande gäller för 
medarbetare och vårdtagare. Om vi inte lever upp till ett vänligt bemötande får någon 
säga till oss. 
 

Kommer du in på en avdelning som anhörig eller som den som vårdas ska man 
förväntas få ett vänligt bemötande då. Annars får det vara någon som kommer 
och knackar på oss och säger att hon är inte så vänlig 
 

Personalen är delvis beroende av närstående för att få reda på hur personen levt sitt liv. 
Informanterna anser att det är viktigt att involvera närstående i vården. Man behöver ta 
vara på närståendes kunskap det är viktigt att närstående t.ex. får information om vilka 
utbildningar som personalen har och får. 
 
 
LEDARSKAPET - Ta ansvar och utveckla, närvara och samtala samt 
känna sig själv 
 

Att leda människor i vårdarbetet handlar om planering, förutsättningarna för vården, 
förhållningssätt och ledarens relation till personalen. 

 
I den årliga verksamhetsberättelsen kan utvärdering och planering av verksamheten 
följas. Informanterna säger att det pågår ett arbete med att ta fram men också att 
revidera och att förankra verksamhetsidén. En informant nämner att det finns en del 
långsiktiga planer.  
 
Det är svårt att sätta mål på grund av att man inte vet hur framtiden ser ut anser 
informanterna. De menar att det krävs en medvetenhet om vad som är möjligt utifrån 
budgeten och hur man kan vårda på bästa sätt utifrån den givna nivån. 

 
Mål över huvud taget är inte så lätt att sätta eftersom man inte vet hur det 
kommer att se ut om en vecka en månad eller så framöver 
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Det är ju som sagt vad, det är ju hemskt och säga med det är ju man lever ju 
väldigt mycket för dagen alltså det är ju inte mycket till att planera så 

För verksamheten gäller att ekonomiska beslut måste tas centralt så att vården i 
kommunen blir likvärdig. Det är budgetunderlaget som ger de förutsättningar som 
finns. En ledare menar att kan de finansiera sina förslag så har de möjlighet till att 
påverka. Ett bejakande beslut från ledaren måste grunda sig på en angiven förutsättning 
som personalen har kännedom om t.ex. utan någon ordinarie personal på avdelningen så 
finns inte förutsättningar för ledighet.  
 
Det handlar om resurser när de inte har fått tid att prata ihop sig i verksamheten. 
Resultatet blir att verksamhetsidéerna inte prioriteras utan får vänta ett tag till. När 
ingen specifik person tar hand om utbildning och utveckling för vårdpersonal eller 
ledare blir demensvården eftersatt menar en informant. Ledarskapet styrs mycket av 
regler och rutiner och informanterna säger att de måste anpassa sig efter framtidens 
utmaningar. Länsstyrelsen har ställt krav på att en verksamhetsidé för enheten arbetas 
fram. 
 

När vi har valt att ta hand om … då får vi organisera oss efter våra 
förutsättningar… för framtiden är vår största utmaning det är hela tiden … vi 
måste anpassa oss efter framtiden 
 
Så styrs ju jag utav dom regler och rutiner som sätts av politiker och nämnden 
och neråt i kommunen  

Ledarnas förhållningssätt till sitt arbete handlar om deras personliga ledningsfilosofi, 
hur de samverkar med andra och utvecklar enheten. Informanterna beskriver en 
ledningsfilosofi som handlar om att se medarbetarna som kompetenta bland annat 
genom att delegera uppgifter till dem. De följer sin personal i vardagsarbetet genom att 
regelbundet närvara på enheten. Genom dialog kan de följa upp hur det går med de 
delegerade uppgifterna. När de är närvarande får de möjlighet till att ge feedback både 
personlig och för enheten som helhet. När de är på enheten kan de också följa hur 
vårdpersonalen agerar mot varandra och hur de bemöter vårdtagarna. Ledaren använder 
sin kunskap och erfarenhet för att förklara och handleda personalen i olika situationer. 
De får också möjlighet att få reda på om vårdpersonalen behöver någon form av stöd 
när de regelbundet är närvarande på enheten.   
 

Eftersom det är en så liten arbetsgrupp så är det väldigt ä alltså man måste hela 
tiden vara närvarande där å att titta hur det går å alltså fråga och så och jag 
träffar dom ju varje dag så går jag ju upp och hör hur det har varit om det har 
vagt nånting 

Informanterna säger också att de och vårdpersonalen måste vara toleranta mot varandra, 
därför att ingen är perfekt. Alla har bra och dåliga dagar och är unika individer som är 
olika starka i olika situationer. De menar att vårdarna behöver lära sig se varandra som 
individer och ha förståelse för att de är och reagerar olika. 
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Det är likadant som att du inte kan klumpa ihop en samling vårdtagare så kan 
du inte klumpa ihop en samling personal heller 

            Svårigheten ligger i ett ledarskap så är det att man får lov att vara en individ i 
            gruppen att man inte behöver ä alltså man måste lära sej å ge å ta å kunna vara  
            öppna å ärlig mot varandra och ä se till att alla får synas å att alla får vara 
            med  
 

Du måste som person känna att du tillhör en grupp du får inte alltså så fort du 
känner att du inte ä … ä med eller du inte, … eller du har ingenting att säja till 
om du får bara göra som alla andra säger då tror jag inte du kommer, du trivs 
inte och du tar inga egna initiativ till att förbättra eller förändra eller utan du 
måste alltså känna att du har en plats i gruppen  

Att leda med kärlek och att vårda med kärlek har en informant som sin ledningsfilosofi. 
Hon kallar det management by love. För att kunna ge kärlek i arbetet måste man få 
kärlek och bekräftelse. Att krama, beröra och bekräfta passar ledaren personligen och 
som ett ledarskap för vård. Filosofin är nedskriven och den månar om personalen.  
 
Informanterna menar att de inte är experter inom demensvård men de kan kalla in 
experter när det finns behov av det. Ett exempel är när ledaren och sjuksköterskan går in 
i gruppen tillsammans för att vägleda vårdpersonalen så att de inte går upp i jobbet för 
mycket och hjälper till att sätta gränser för att förhindra att de gör ett sämre arbete. Ett 
annat exempel de visar på är där sjuksköterskan och ledaren har grupper med 
vårdpersonalen där de försöker titta på hur de kan individanpassa vården i olika 
vårdsituationen. Samverkan med läkare sker efter behov. En enhet hade möjlighet att 
kalla in ett demensteam med sjuksköterska och arbetsterapeut vid behov. 
 

Sköterskan och jag har börjat ett gemensamt arbete vi har det började väl redan 
i våras när vi hade dom här speciella vårdtagarna då, så har vi gått in i 
grupperna ihop och liksom också suttit ned och prata så att man känner att man 
får ja det har märkts att man behöver kontakt och att vi är samspelta liksom att 
inte hon gör sitt jobb och ja går in ibland utan då har vi gått ihop och suttit ned 
å pratat då och så att alla får höra så att alla gör ungefär samma, gör lika 

 
Demensteamet har vi haft inne och hon har dels haft en föreläsning om olika 
slags demenser för att vi ska förstå de olika demenssjukdomarna, det är ju 
ganska viktigt att… alla är ju inte lika 

Rehabiliteringspersonal har sin kunskap och hjälper till att ta fram rätt hjälpmedel till 
vårdtagarna. De servar också hjälpmedlen och handleder kring hjälpmedlets hantering 
och funktion för att vårdpersonalen inte ska göra skada. Rehabiliteringspersonalen 
undervisar även hur enskilda individer ska träna/s.  
 
En av informanterna arbetade med ett omfattande förändringsarbete i en verksamhet. 
Hon använde sig av en styrgrupp (vårdpersonal från enheten). Styrgruppen är 
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medelpunkten i den verksamheten. De har inblick i budgeten och är med och 
bestämmer.  
 
Informanterna menar att vårdpersonalen får stimulans i arbetet genom 
utvecklingsprojekt. De uppmuntrar personalen att kunna se vad som behöver förändras. 
Bland annat har de försökt påverka till förändringar i vårdmiljön.  
 
              Sen så brukar vi liksom ha hela tiden små projekt på gång ... vi har alltid lite 
              sådana saker på gång för att det blir nånting intressant att jobba med då. I en 
              sån liten arbetsgrupp så är det ganska lätt att, fast det kräver ju alltså utav mej 
             att jag hela tiden är med och frågar hur det går 
 
             En bra hemsida där vi har utveckling och projekt inne … vi lägger ut det så vi  
             har en koll på det  
 
Ledarna beskriver att deras relation till personalen handlar om att bekräfta, ge ansvar 
och stöd till medarbetarna. Uppmuntran är ett sätt att få genomfört t.ex. nya projekt. 
Informanterna menar att det är viktigt att alla får feedback på att de gör ett bra jobb och 
att ledaren står upp för sin personal i olika sammanhang. Ett annat sätt att få bekräftelse 
kan vara genom kramar. Regelbundna medarbetarsamtal sker genom dialog och då ger 
ledare och vårdpersonal feedback till varandra. En av ledarna sa att hon uppmuntrar att 
vårdpersonalen även ska våga uttrycka negativa saker.  

 
Jag strävar att alla ska känna att dom har att dom gör ett bra jobb och att alla 
ska få en feedback på vad dom gör och att äh likadant som jag kan säja att dom 
gör det bra kan jag säga att det här tror jag du ska ändra på litegrand för att 
det här känns inte bra 

            Det är viktigt att lyfta varje person 
 

Frihet ger mer ansvar för egna beslut. Ansvarskänslan ökar när vårdpersonalen kan 
känna trygghet i sin arbetsgrupp. Informanten menar att hon är uppmärksam på att 
gruppen lär sig att ge och ta och är ärliga och bekräftar varandra. Hon vill att alla ska 
vara med i en gemenskap i arbetet vilket ger trygghet.   
 
              Att man tar ett eget ansvar, att man vågar ta ansvar och det gör man ju först 

  när man känner sej trygg i en grupp 
 
  Dom här personerna har otrolig frihet dom får köpa vad dom vill ute på 
  avdelningen, för jag vet att det finns ett ansvar 
 

Informanterna menar att deras personal har bra utbildning. Flera har gått 
högskoleutbildning i demensvård, 7,5 hp. Informanterna uppmuntrar och stöder att ny 
kunskap inhämtas. Till exempel vet vårdpersonalen själva vilken information och vilka 
kurser som är viktiga för att de ska kunna upprätthålla sin kompetens inom demensvård. 
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Det är vårdpersonalen som behöver den specifika demensutbildningen ledaren behöver 
bara ha en grundläggande kunskap.  
  
               Dom har ju ett egenansvar också att göra det, det är ju inte så att jag ska stå 
               och mata och tala om att nu ska ni läsa det här och så utan när det kommer  
               saker som berör demensvården så försöker jag ju informera dom om att läs 
               det här och artiklar i tidningen 

 
Personalen träffas regelbundet och berättar om sina upplevelser i vården. Informanterna 
menar att man måste prata om vilken värdegrund, vilka regler som gäller för vårdandet. 
Att erbjuda handledningen ger stöd och redskap för vårdandet samt signaler om att 
ledaren tycker det är viktigt att de ger bra vård. Ibland förekommer specifika 
vårdsituationer vilka har krävt handledning till personalen om hur de kan arbeta t.ex. i 
perioder med vårdtagare som varit oroliga och våldsamma. Ett annat sätt är att ledaren 
uppmuntrar till samtal och diskussioner inom personalgruppen.  
 
               Dom har känt behov att prata av sej hos någon för det kanske inte alltid är   
               mej då är det bra att det är någon utomstående           
 

Ledarrollen handlar om rollen som ledare vilket innebär hur ledaren tolkar sin roll, 
vilket stöd som finns att tillgå, status i arbetet, den egna utvecklingen som ledare och 
vilka personliga mål som ledaren ställer upp. 
 
Informanterna menar att det är viktigt med närvaro för att följa upp vården. De behöver 
personalens förtroende så att de berättar om problematik och behov som uppstår. 
Förtroende handlar också om att de vågar ge kritik till ledaren. Informanterna berättar 
om hur de känner av personalen hur personalgruppen har det, vad gruppen behöver just 
nu. Det kan vara bra att vara tillåtande ibland när vårdpersonalen är trötta och gnälliga, 
för ingen är perfekt menar de.  
 

   Jag tror att vara ledare idag, det ä … åtminstone för min del så är det väldigt  
   mycket att känna in att hur står det till i den här gruppen 

En informant säger att hon vill jobba självständigt med tillit från sin chef. Hon vill klara 
sig själv och kunna stå för när det blir felbedömningar. Hon menar att ingen är felfri 
heller inte ledaren. Informanterna säger att den humanistiska synen präglar ledarskapet 
inom demensvården. Att vara en närvarande ledare innebär möjligheter att lära känna 
personal och vårdtagare. Ett sätt att kunna känna sig nöjd är när dagen flyter på utan 
alltför många akuta uppgifter.  
 

 Jag vill inte ha nån som går in och petar i mina verksamheter och talar om att 
nu ska du göra si och så för att då har jag nog lite svårt att jobba jag är nog 
ganska ens… alltså jag vill försöka klara upp det själv 
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 Jag är inte perfekt heller det är inga människor, jag har bra dagar jag har 
andra dagar att jag är så trött att jag vill inte att det kommer en person till med 
en sak till då lägger jag mej 
 
 Jag försöker vara ganska närvarande på alltså det här året har jag lagt extra 
mycket tid på demensboendet kan jag säga då dels för att lära känna personalen 
sen har vi väl haft vårdtagare som har krävt, det har varit speciella situationer 
som krävts att jag har fått va med personalen och stötta dom i sina 
arbetsuppgifter då kring i hur dom ska bete sej i olika situationer 
 

Vid svårigheter är ett sätt att ta hjälp av andra eller litteraturen för att klara av olika 
situationer. Men informanterna säger att de tycker det är svårt att förutsäga vilka 
kunskaper och vilken hjälp som kan behövas. För att få påfyllning och stöd finns det 
kollegor som kan ställa upp. Även en ledarskapsutbildning kan vara ett stöd i arbetet. 
Chefen och chefsträffar tillsammans med kollegor är ett forum för stöd.  
 
            Kollegialt så tycker jag att jag har det (stöd) fast jag har, inte alla för vi är så 
            pass många enhetschefer men … några stycken som man kan ringa till 

 
En informant uppger att hon inte har något stöd från sin chef. Chefen har varit sjuk så 
uppbackning har inte funnits. Det är då svårt att själv backa upp sin personal så som 
önskas. Informanten saknar också en egen utvecklingsplan. 

 
 Vi har ju ingen uppbackning eller så jag kan ju inte backa upp så mycket som 
 jag skulle önska för min personal och likadant är det ju uppåt om man säger så 
så att man får ju vara nöjd att dan flyter på … Ja så är det tyvärr. Väldigt 
mycket brandutryckningar så där så  

 
Svenskar tycker det är låg status med äldreomsorg men den är hög i ekonomiska mått 
mätt, den omsätter en stor budget. Den som skäms över äldreomsorgens status 
medverkar till att dra ner statusen. Det är de som jobbar inom äldreomsorgen som själva 
måste höja statusen i denna vård menar en informant. 
 
Informanterna säger att de försöker hålla sig uppdaterade inom demensvårdens område 
och andra områden. En informant uppger att hon vidareutvecklar sig i dokumentation 
för att kunna handleda och stödja personalen att dokumentera. Andra sätt att 
vidareutveckla sig själv är föreläsningar och möten med människor i olika 
sammanhang. En av informanterna har skaffat sig internationella kontakter inom 
ledarskap vilket ger en form av utveckling. När chefen går med på att du kan gå en kurs 
får du möjlighet till utveckling. En kurs för ledare i möte med människor önskas för att 
lära sig att inte pressa sina medarbetare och ställa för orimliga krav. 
 
Exempel på personliga mål kan vara viljan att försöka klara upp sin verksamhet själv i 
första hand. Ett annat exempel är att engagera sig i internationella frågor om 
äldreomsorg vilket innebär att arbeta både lokalt och globalt. 
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DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
Intervjuer är ett sätt att genom samtal med människor i vardagen hitta en förståelse för 
den situation och den uppfattning som de uttrycker om sin livsvärld - sin situation. Det 
innebär ett professionellt samtal där forskaren är lyhörd och lyssnande i sin dialog med 
informanten. Men det är inte vilket samtal som helst, det är ett samtal som har en 
struktur och ett syfte. Det är forskaren som presenterar sitt ämne och granskar det 
kritiskt. Intervjuer är ett sätt att öppna upp för människors egna erfarenheter (Kvale, 
1997).  I den kvalitativa forskningen vill forskaren få fram den subjektiva sanningen så 
som betraktaren ser den medan forskaren i den kvantitativa forskningen vill komma 
nära den objektiva sanningen. Den som läser en text ger den mening därmed är det givet 
att det inte finns bara en mening. Flera olika tolkningar av texten är möjliga och kan 
vara giltiga för fenomenet, det som studeras (Lundman och Hällgren-Graneheim, 2008).  
 
Vid intervjuerna följdes frågorna (se bilaga 5) ganska strikt med en del förtydligande 
eller fördjupande frågor som tillägg. Informanterna höll sig väl till frågorna och 
”svävade inte ut”, bort från frågeställningarna. Det fanns en viss oro hos mig att 
intervjun skulle sväva ut och komma bort från ämnet. Vid de två sista intervjuerna hade 
jag mer erfarenhet och kunde fokusera mer på att be informanterna om att förtydlig, 
fördjupa och sammanfatta vad de menade med sina uttryck.  
 
Analysprocessen har varit en tidskrävande process. Detta är också en nödvändighet för 
att kunna ta till sig materialet och analysera det. Analysprocessen har gjorts enligt 
Lundman och Hällgren-Graneheim (2008). Att bestämma analysenhetens omfattning 
var inte svårt då hela det transkriberade intervjumaterialet på 43 sidor fick ingå i den. 
De specifika områden, domäner, som intervjuerna handlade om var vårdandet och 
ledarskapet. Informanterna beskrev att målet med deras ledarskapet var att leda till en 
individuell vård för vårdtagarna.  
 
Materialet var rikt på meningsbärande enheter. Till att börja med blev dessa enheter 
ganska stora sjok av text men vid närmare fundering och utvärdering kunde de ibland 
delas upp i flera mindre enheter. Exempelvis så bedömde jag följande meningsbärande 
enhet som en enhet till att börja med.  
 

Dom sitter och pratar bara för att det är åtta personal och det är åtta 
boende så alla har var sin som man är kontaktperson för dom.  Åh där går 
man igenom olika saker, dels om hur vården ska skötas för den egna 
vårdtagaren å så att man ser till att … att alla försöker göra så lika som 
möjligt…  

 
Den sammanfattades till ”reflektion över hur de bemöter och hur de gör”. Men sedan 
fann jag att den innehöll ytterligare en beskrivning om ett annat arbetssätt som innebär 
att ”alla har varsin som man är kontaktperson för” vilken sammanfattades till ”att ha en 
namngiven kontaktperson”. 
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När de meningsbärande enheterna skulle kortas ned och abstraheras kunde jag ibland 
känna en osäkerhet om jag gjorde detta korrekt så att jag inte gav meningsenheten en ny 
betydelse. Att placera koderna under rätt kategorier och underkategorier var ett 
pusslande som tog tid och en del omflyttningar av koderna mellan kategorierna blev det 
under processens gång. I dessa lägen hade det varit en tillgång att ha en kollega att göra 
arbetet tillsammans med för att diskutera och utbyta erfarenheter. 
 
Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) menar att det underlättar och ger en mer 
trovärdig analys om forskaren är insatt i ämnet. Forskaren har då lättare att göra 
trovärdiga benämningar och rimliga tolkningar av textens innehåll. Redan när jag gjorde 
min kandidatuppsats om en personcentrerad vårdfilosofi inom demensvård (Tagesson, 
2008) växte frågor om ledarskap för personcentrerad vård fram. Utifrån min tidigare 
kunskap och utifrån vad ny forskning inom området säger formulerade jag några 
övergripande frågor och förslag på uppföljande frågor vid behov. Dessa frågor användes 
sedan vid intervjuerna (bilaga 5). Benämningarna av domäner, kategorier och teman 
(bilaga 2) har framkommit ur texten men också ur min förförståelse om personcentrerad 
vård och ledarskap. Jag har däremot inte haft någon utomstående eller annan expert som 
har granskat mina val av benämningar. En expert kan vara en god kritiker och ställa de 
rätta frågorna som kan leda till nya vägar att analysera data. En lekmans kunskap om ett 
fenomen och en experts kunskap om analysprocessen kan vara till hjälp för att 
kompensera och neutralisera om forskaren inte har kunskap inom ett område menar 
Sandelowski (1998).  
 
Jag har funderat på om mitt resultat hade blivit annorlunda om jag inte hade studerat 
personcentrerad vårdfilosofi tidigare. Ger det en risk för att tolka för mycket av 
innehållet till att stämma överens med min bild av personcentrerad vård. Genom en mer 
utvecklad intervjumetodik och erfarenhet av intervjuer kunde jag kanske ha fått 
eventuella misstankar om dessa funderingar bekräftade direkt av informanterna genom 
att ställa frågor som underbyggde personernas egna uttryck ännu mera. Jag märkte en 
viss skillnad i min taktik när jag gjorde de sista intervjuerna.  
 
Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) menar att det inte går att frångå att forskaren 
i en kvalitativ studie är medskapare till den text som växer fram ur en intervju och att ha 
en förförståelse är en del i processen. Vid en intervjustudie kan inte forskaren ställas 
utanför, göras objektiv, när frågor ställs. 
 
Informanterna var alla kvinnor. Detta var inget medvetet val eller bortval av män. Det 
slumpade sig så att av de personer jag fick förslag på, sju personer varav två män, fick jag 
först kontakt med de fem kvinnorna och fick ett positivt besked på att de ville medverka i en 
intervju. Eftersom jag inte varit ute efter att se ledarskapet utifrån ett genusperspektiv så har 
jag heller inte närmare reflekterat över om resultatet skulle ha blivit annorlunda om någon 
man hade deltagit i intervjuerna.  
 
Informanterna hade väldigt olika bakgrund från vårdvetenskap, vård- och omsorgs-
informatik, beteendevetenskap till ekonomistudier som grund. När jag lyssnade på och 
analyserade intervjuerna uppfattar jag att informanterna ändå beskriver sitt ledarskap på ett 
likvärdigt sätt men att de använder lite olika begrepp ibland. Ett exempel är att de 
informanter som inte hade en vårdbakgrund benämnde de boende på enheten som individer 
eller unika personer med demenssjukdom. Informanterna med vårdbakgrund benämnde 
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dem som dementa personer dvs. diagnosen nämndes först men det framkom ändå i samtalet 
att de hade personen bakom diagnosen i fokus för vårdandet och som mål för 
verksamhetens uppgift. 
 
Att hitta fram till ”hur”, det latenta temat för resultatet i stället för ”vad” som visar på 
det manifesta innehållet är analysprocessens mål som jag uppfattat det. Som en röd tråd 
växte det fram att ledarskapet handlar om att alltid ha hela det vårdande sammanhanget i 
fokus.  
 
I resultatpresentationen har jag använt mig av citat som ett sätt att levandegöra hur 
informanterna har gett uttryck för sitt ledarskap. Det är ett sätt att förmedla deras egna 
exempel från sin situation. Kvalitativ forskning handlar om att så verkligt som möjligt 
återge människors erfarenheter av en situation menar Sandelowski (1994). Citat ger en 
möjlighet till att bekräfta det som verkligen sägs av informanterna. Men att använda 
citat har också sina problem bland annat handlar det om risken att presentera för många 
citat som säger samma sak när en eller två kunde ha varit nog, Det är också viktigt att se 
till att citaten beskriver det som forskaren avser att beskriva menar Sandelowski (1994). 
Jag har sett över mina citat då och då och försökt att vara vaken för att de berättar om 
det som jag vill att de ska förtydliga. Men vissa citat kommer inte till sin rätt om de 
kortas ned för mycket, sammanhanget kan förloras. De kan då beskriva flera olika 
fenomen på en gång. 
 
Kvaliteten i en forskningsstudie kan enligt Rolfe (2006) främst avgöras genom den 
erfarenhet forskaren har av att göra studier. Men bedömningen av kvaliteten hos en 
studie ligger hos läsaren menar han. För att kunna avgöra kvaliteten både när det gäller 
kvantitativ och kvalitativ forskning handlar det i första hand om att få tillgång till hur 
processen fram till resultatet har gått till för att kunna göra en kvalitetsbedömning. Som 
novis utan forskningserfarenhet kan jag bara göra ett försök att beskriva den process 
som jag har arbetet efter och det är min förhoppning att den förtydligar och stärker 
resultatets värde. 
 
 

 
Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att berätta om hur vårdchefer beskriver sitt ledarskap inom 
demensvård. Det fanns också nyfikenhet på att veta om det ledarskap de beskriver kan 
relateras till en personcentrerad vård och i så fall vilket stöd de ger till sin personal för 
att leva upp till denna vårdfilosofi.  
 
I resultatet framkommer det tydligt att den vårdform informanterna bedriver har som 
mål att skapa trygghet för den enskilda vårdtagaren i dennes livssituation vilket tyder på 
en personcentrerad vårdfilosofi. Informanterna beskriver genom många exempel hur 
vården fokuseras på vårdtagarens behov av vård men också hur de leder för att skapa 
möjligheter att nå dithän. Alla beskriver ett närvarande ledarskap som nödvändigt för att 
tillsammans med vårdpersonalen nå målet med en trygg och individuell vård. Att ge 
vårdtagarna möjlighet att fortsätta leva som en person med specifika behov och uttryck 
för ett välbefinnande är också grundläggande för personcentrerad vård. I en 
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litteraturstudie (Tagesson, 2008) framkom följande kriterier för en personcentrerad vård 
inom demensvård: Att bekräfta personen med igenkännande, visa på närvaro i mötet med 
personen, att lyssna till och försöka tolka personens egen berättelse, att ge personen frihet 
och möjlighet att välja och bestämma över sin situation, att hjälpa personen att bevara sina 
relationer, möta och stödja närstående, att underlätta eller kompensera för personens 
förlorade förmågor. Informanterna går inte in så specifikt i hur de gör men mellan raderna 
kan läsas att det de beskriver handlar om att uppnå dessa aspekter genom det stöd de ger 
personalen.  
 
I intervjuerna beskriver informanterna en kännedom om hur speciellt sårbar denna 
grupp av vårdtagare är utifrån förlorade funktionsförmågor som ger ytterligare specifika 
individuella behov av vård. Det finns också en medvetenhet om att det är inte endast 
diagnosen som styr utan fokus är på den enskilde personens behov. Därmed menar de 
att personcentrerad vård kan användas i alla vårdformer den är inte specifik för 
demensvård.  
 
I resultatet framkom att skapa möjligheter till den personcentrerade vård de vill lyfta 
fram är bland annat genom att stödja och bekräfta vårdarna så att de kan genomföra 
vården individuellt utifrån vårdtagarens önskemål, behov och resurser. Det är viktigt att 
se hela sammanhanget, hur ledarskap och vård hör ihop för att ge trygga vårdtagare 
med ett välbefinnande.  
 
Genom en ny sökning i litteraturen för att kontrollera det resultat som kommit fram kan 
konstateras att det ännu finns mycket forskning om ledarskap för personcentrerad 
demensvård (bilaga 4). De begrepp som söktes på var en kombination av ledarskap och 
personcentrerad vård inom demensvård. Var för sej finns en hel del forskning men det 
tycks inte finnas forskning som har som syfte att studera ledarskap som är 
personcentrerat och utövas i ett demensvårds sammanhang.  
 
Edvardsson, Winblad och Sandman (2008) har studerat personcentrerad vård för 
personer med Alzheimersdemens. De konstaterar att det finns ett behov av fortsatt 
forskning om sambandet mellan personcentrerad vård och ett välbefinnande hos 
patienten med demens. De konstaterar även att forskningen bör fortsätta med att finna 
fram till organisatoriska modeller som underlättar för personalen att arbeta med 
personcentrerad vård. 
 
En modell för att utvärdera personcentrerad demensvård finns dock. Modellen skulle 
kunna vara till hjälp för att kvalitetsgranska en demensvårds enhet. Flera forskare har 
studerat metodens användbarhet (Edvardsson, Winblad & Sandman, 2008, Lundberg, 
2004, Martin & Younger, 2001, Younger & Martin, 2000). Metoden kallas Dementia 
Care Mapping (DCM) och har utvecklats av Kitwood och Bredin på 1990 – talet. 
Metoden går ut på att göra observationer i patientens vardag. Alla aktiviteter som 
personen med demens deltar i kategoriseras. Utifrån resultatet graderas sedan patientens 
välbefinnande nivå. Personalens agerande observeras utifrån positiva och 
personnedbrytande händelser för att användas som diskussions och feedback underlag 
till vad som t.ex. skapar förståelse och omsorg i vårdrelationen med patienten (Svenskt 
demens centrum, 2008).  
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Younger och Martin (2000) har genomfört en utvärdering av demensvård med DCM. 
Enligt dem behöver vårdteamet vara med i hela utvärderingsprocessen för att de inte ska 
ta skada om ett negativt resultat uppstår och för att kunna delta i en diskussion om hur 
ev. problem ska lösas. Utifrån resultatet kan kvalitetscirklar startas för att ge feedback 
och leda fram till en plan för enheten. På så sätt kan en förändring komma till stånd. De 
menar vidare att god demensvård handlar om att möjliggöra för patienten att känna att 
han/hon har stöd, är värdefull och kan känna sig trygg socialt. Detta innebär att ha 
tillgång till en regelbunden och strukturerad aktivitet men också en kultur som 
värdesätter allt samspel, ger valmöjligheter och kontroll för patienten när så är möjligt 
(ibid.).  
 
Eftersom det finns så lite beskrivet om ett ledarskap för personcentrerad vård inom 
demensvård hänvisas till annan forskning som beskriver ledarskap för en vård som 
sätter patienten i fokus. Bondas (2008) beskriver ett ledarskap för caritativ vård, en 
helhetsvård som tjänar patienten. Det kan ses som att ledaren har som uppgift att gå före 
och ställa i ordning för den riktning som vården ska ha. Detta är en ständig rörelse mot 
målet som handlar om att utbyta idéer, kunskaper och ha ett samspel mellan patienter, 
närstående och hela teamet av personal. Det innebär också att ha en öppenhet till 
omgivningen. En sluten enhet tappar kreativitet och kan dö ut. Vägen till en caritativ 
vård är för ledarna i studien genom dialog och relationer. Som exempel beskrevs det 
som viktigt att ha kunskap om och lyssna till varje patient (ibid.).  
 
I en studie av Bondas (2008) beskrivs ledares erfarenheter av att leda för att nå en 
caritativ vård. Ledarna menar att de vägleds i sina beslut av patientens beskrivningar av 
den vård de får. De vill skapa en känsla för patienten att vårdarna är där för dem. Etiska 
dilemman är viktiga att ta hand om och reflektera över direkt och kräver en konstant 
vaksamhet över för att värdighet ska upprätthållas. De jobbar med att utveckla en 
samverkande dialog mellan patienter/närstående, vårdpersonal och övriga i vårdteamet. 
Detta kan jämföras med föreliggande informanters vilja att samverka och ha dialog med 
olika professioner i vårdteamet (ibid.). 
 
Informanterna i föreliggande studie ger uttryck för en medvetenhet om målet för vården 
och att vägen till att måna om vårdtagaren är genom medarbetare som får stöd och 
resurser. Det jag kan läsa mellan raderna är att de försöker att hålla fast vid och se hela 
sammanhanget mellan sitt ledarskap och vårdtagarens trygghet och välbefinnande. 
Under intervjuerna har det varit väldigt lite samtal om ekonomi. Det har varit 
vårdtagaren och medarbetaren som har lyfts fram. Samtalet om resurser, ekonomiska 
resurser, har funnits med som en del av ledarskapets möjligheter men också som något 
som kan vara svårt att påverka.  
 
Hiscock och Shuldham (2008) har studerat ledarskap för hur en ”patientcentrerad vård” 
i praktiken kan se ut. Med patientcentrerat vårdledarskap menar de att fokusera 
patientens välbefinnande och upplevelser, vilket jag menar kan jämföras med en 
personcentrerad vård. De anser att ett genomförande av patientcentrerad vård kräver att 
hela organisationen står bakom arbetssättet, i alla beslut som görs i organisationen, ändå 
upp till toppnivå. När ledningsgruppen står upp för sitt åtagande att sätta patienten i 
fokus ger det tydliga signaler till all personal att det är patientens upplevelser av vården 
som styr organisationen. Ledaren bör vara den som visar upp kunskap om patientvården 
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och patientsäkerheten så att den blir hållbar. Det handlar om att ge medarbetarna 
möjligheter att få viktiga redskap för att bidra till att nå målet. Ledaren behöver 
stimulera personalen i att initiera vård som stärker en patientcentrerad vård. 
 
Kane-Urrabazo (2006) menar att få ledare har förståelse för sin egen roll i skapandet av 
organisationens kultur. Hon säger vidare att det är viktigt att ledare på alla nivåer är 
medvetna om sitt ansvar i att upprätthålla ett positivt arbetsklimat som kan stärka 
medarbetarnas trivsel på arbetet. Ledaren bör ge medarbetarna möjlighet till att själva 
blomstra då det stärker dem liksom det stärker organisationen. Detta resultat bekräftas 
av Norbergh (2002) och Berg & Welander Hansson (2000) som i studier fått fram att 
vårdarna i organisationer med ett kreativt klimat tillbringar mer tid med vårdtagarna.  
 
Informanterna i föreliggande studie uttrycker och har en kännedom om styrkan och 
betydelsen av att de är närvarande på enheten de ansvarar för. De beskriver sig som 
närvarande i vardagsarbetet för vården. De deltar inte i det praktiska genomförandet 
utom som stöd och någon ger feedback på det arbete som vårdpersonalen utför.    
 
Informanterna beskriver också att de på olika sätt ger personalen stöd i form av 
reflektionstid och samtal eller med handledning av en utomstående person för att kunna 
genomföra en personcentrerad vård. Enligt studier (Berg & Welander Hansson, 2000) 
ger handledning en bekräftelse för vårdaren i sitt arbete och att det ökar förståelsen för 
patienternas individuella behov. 
 
Berg och Welander Hanssons (2000) interventionsstudie med handledning gjordes i en 
personalgrupp på en demensenhet. De införde professionell handledning under en tid 
för personalen på enheten. I utvärderingen framkom att personalen fått egen bekräftelse 
som professionella och som personer genom den handledning de fick. Efteråt blev de 
mer kreativa och modiga att våga pröva nya lösningar och sätt att vårda på. De fick även 
en ökad och fördjupad kunskap om sina patienter. Det dagliga arbetet blev lättare att 
genomföra och de fick en ökad medvetenhet om vårdandet. Det gav dem dock en stress 
genom de ökade krav de nu ställde på sig själva. Genom handledningen visade det sig 
att det dagliga arbetet fick mer mening och blev lättare att genomföra. Efter 
interventionen kunde vårdarna koncentrera sig mera på sina patienter och de blev mer 
medvetna om deras unikhet och specifika behov. Vårdarna började också observera och 
tolka även den icke verbala kommunikationen patienterna använde. Vårdarna upptäckte 
att patienterna hade större förmågor än vad de tidigare hade sett därmed ökade 
patienternas självkänsla och patienterna blev mer levande. 
 
När det gäller personalens specialkunskaper om demenssjukdomar och - vård fanns det 
enheter där flera hade högskolestudier inom området medan det på andra enheter var 
länge sedan personalen hade fått uppdatera sina kunskaper. Stöd och kunskap är ett sätt 
att skapa trygghet för vårdpersonalen enligt Bondas (2008). 
 
Den egna utvecklingen som ledare handlade om att hålla sig uppdaterad inom 
demensvårdens område och andra områden t.ex. dokumentation för att kunna handleda 
och stödja personalen att dokumentera. Andra sätt att vidareutveckla sig själv är 
föreläsningar, litteratur och möten med människor i olika sammanhang menar 
informanterna. En informant önskade en ”ledarkurs i att möta människor” för att kunna 
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hantera en utveckling av enheten utan att pressa sin personal allt för mycket. Ingen 
nämnde att de själva fick handledning i sitt arbete. Det kan tyckas lika viktigt för 
ledarna som för personalen att ha tillgång till handledning då de i demensvården ofta 
möter svåra etiska problem att hantera. 
 
 

 
Slutsats  
 
Ur resultatet framkommer att ledarna är medvetna om ledarskapets betydelse för att 
skapa en personcentrerad och caritativ vård för patienterna.  
 
Ledarna arbetar medvetet med: 

 
- att bekräfta vårdpersonalen i sin vårdarroll och som personer så att de ska 
    kunna ge en individuell vård till patienterna.  
 
- att stödja vårdpersonalen genom att ge tid för reflektion, handledning och 
    bidra till deras kunskapsutveckling.  

 
- att stärka ett samspel och en dialog mellan patienter/närstående, 
    vårdpersonal och vårdteamet för att tillsammans kunna utföra de bästa  
    individuella bedömningarna och vårdhandlingarna som bidrar till  
    välbefinnande för patienten. 
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Bilaga 1 

Borås, oktober 2008 

Hej! 

Jag heter Siv Tagesson och är distriktssköterska och adjunkt på Högskolan i Borås. Just 
nu håller jag på med min magisteruppsats. Efter att ha jobbat många år med demensvård 
kändes det naturligt för mig att också skriva om detta angelägna område i min uppsats. I 
min kandidat – uppsats sökte jag efter en vårdfilosofi som passar för demensvården och 
fann personcentrerad vård som en grund inom demensvård.  Min påbörjade 
magisteruppsats kommer att beskriva ledarskapet inom demensvården. Frågor jag är 
nyfiken på är vilka visioner och mål ledarna har för demensvården. 

Jag hoppas du vill ställa upp på en intervju om ledarskapets ideal och utveckling inom 
den demensvård du leder. Jag har kontaktat äldreomsorgschefen/masen i din kommun 
som sedan har vidarebefordrat mail till dig.  Jag vill också göra dig medveten om att ditt 
deltagande är frivilligt och att du när som helst utan förklaring kan avböja din 
medverkan. 

Inom en vecka kommer jag att ta kontakt med dig för att bestämma en tid för intervjun. 
Den kommer att ta ca en timma. Du får bestämma var vi ska ses. En bandspelare 
kommer att användas för att dokumentera intervjun. Senare kommer jag också att skriva 
ut hela intervjun i textform. Materialet både från bandspelare och i textform kommer att 
behandlas konfidentiellt det vill säga att möjligheter till identifiering kommer att tas 
bort. Materialet kommer att användas i denna studie som även är kopplad till ”Hållbar 
vårdutveckling” en nordisk tvärvetenskaplig aktionsforskning i evidensbaserad vård 
som leds av Terese Bondas, professor. Materialet arkiveras på Högskolan Borås enligt 
gällande riktlinjer. 

Handledare för uppsatsen är professor Terese Bondas, Institutionen för vårdvetenskap, 
Högskolan Borås. 

Hälsningar från  

Siv Tagesson, Distriktssköterska 

Adjunkt, Vårdvetenskapliga Institutionen 

Högskolan Borås 

Siv.tagesson@telia.com 

033 - 435 4756 / 070 - 21 09 579    
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Bilaga 2 

  VAD  HUR  
Domän Underkategori  Kategori Tema Huvud 

tema 
VÅRD‐
ANDET 

Förhållandena  A. Vårdmiljön  Vård     
samman 
‐hanget 

   

  Personerna 
med demens 

A. Individuella behov 
B. Beroende 

     

  Sätt att vårda, 
metoder för 
vårdarbetet 

A. Individuell vård   
 
 
 
 
Vårdarbetet 

 
 

 
 B. Tids‐ och 

rumsorienterad 
vårdteori 

Att måna om 
vårdtagaren 

 
 

C. Stimulering av sinnena 
D. Reflektion 
E. Evidensbaserad vård 

   

F. Vardagliga uppgifter 

 

  Värdegrunden    A. Se personen bakom 
demenssjukdomen 

B. Respekt 
C. Värdigt bemötande 

   
 

Se hela 
samman‐
hanget 

  Involvera  
närstående 

A. Ta hjälp av närstående  
B. Informera närstående  

     

A. Möjligheter  LEDAR‐
SKAP‐ 

Planering 
  B. Svårigheter 

     
 
 

Ta ansvar och 
utveckla ET 

Förutsättningar   A. Resurser  
B. Anpassning 
C. Krav 

 
 

Att leda 

   

A. Ledningsfilosofi    Förhållningssätt  människor i 
vårdarbete 

 
 

 
B. Samverkan 
C. Utveckling 
A. Bekräfta   Ledarens 

relation till 
personalen 
 

B. Ge ansvar 
C. Stöd  

‐ utbildning 
‐ handledning 

  Närvara och 
samtala 

 

 

A. Den egna 
rolltolkningen 

B. Eget stöd 

  Rollen som 
ledare 

   
   
Ledar rollen  Känna sig själv

C. Status 
D. Egen utveckling 
E. Personliga mål 
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Bilaga 3 
Information till och samtycke från ledare för demensvård  
 
Syftet med studien är att beskriva hur ledarskap inom demensvård ser ut i Västsverige. 
Jag kommer att intervjua ledare för demensvård i gruppboende för personer med 
demens.  
 
Intervjuerna kommer att spelas in på band och sedan skrivas ut ordagrant. Materialet 
kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att det är endast jag och min 
handledare, Terese Bondas, som kommer att läsa utskrifterna av intervjuerna. Materialet 
kommer inte att gå att koppla till någon speciell person i det färdiga arbetet.  
 
Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst och utan motivation avbryta ditt 
deltagande.  
 
Med vänliga hälsningar  
 
 
---------------------------------  
Siv Tagesson  
Distriktssköterska, adjunkt, Institutionen för Vårdvetenskap 
Högskolan Borås 
Tel 070-21 09 579  
 
 
Jag har tagit del av ovanstående skriftliga information.  
 
Jag ger härmed mitt samtycke att delta i en intervju och dela med mig av mina 
erfarenheter som ledare för demensvård och ger även mitt samtycke till att detta samtal 
spelas in på band.  
 
Jag är medveten om att mitt deltagande i studien är fullt frivilligt och att jag när som 
helst och utan närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande utan att det på något vis 
påverkar mitt fortsatta arbete.  
 
 
 
 
---------------------------------  
Ort och datum  
 
 
---------------------------------  
Namnteckning 
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Bilaga 4 
 

Databas Sökord Resultat 
Cinahl Leadership, dementia care, person-centred 1 artikel 

 
Inte använd 

Cinahl Leadership, person-centred 0 resultat 
Cinahl Nursing management, dementia care,  

person-centred 
0 resultat 

Cinahl Nursing management, dementia care  1 artikel 
  

Berg, A. & Hansson, U.W.
(2000). Dementia care nurses 
experiences of systematic clinical 
group supervision and supervised 
planned nursing care. Journal of 
Nursing Management, 2000:8 (6): 357

Blackwell 
Synergy 

Leadership, dementia care, person-centred 0 resultat 

Blackwell 
Synergy 

Nursing management, dementia care,  
person-centred 

8 artiklar varav en aktuell 
 
Younger, D. & Martin, G.W. (2000). 
Dementia care mapping: an approach 
to quality audit of services for people 
with dementia in two health districts. 
Journal of advanced nursing. 2000: 
32(5):1206 

Artikelsökning Leadership, dementia care person-centred O resultat 
MEDLINE Leadership, dementia care person-centred O resultat 
MEDLINE Nursing management, dementia care,  

person-centred 
O resultat 

Pub Med Leadership,  dementia care, person-centred O resultat 
Pub Med Nursing management, dementia care,  

person-centred 
 

O resultat 
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Bilaga 5 
Intervju mall  
 
Syfte 
Mitt syfte med denna studie är att beskriva ledarskap inom demensvård i relation till 
personcentrerad vård från vårdchefers perspektiv.  
 
Bakgrunds frågor 
Hur länge du arbetat inom demensvården som ledare 
Grundutbildning/ utbildningsnivå 
Annan arbetslivserfarenhet 
Hur ser den övergripande organisationen ut 
Vem är din närmaste ledare 
Hur många medarbetare leder du  
 
Öppningsfråga - Berätta om dina visioner som ledare för demensvården 
Jag är intresserad att veta vad du tänker/upplever kring ditt ledarskap 
Vilken vårdfilosofi du grundar den på eller som du har formulerat för din egen del.   
Uttryck för värdegrund 
Hur leder du för att visa på värdegrunden 
Finns det några hinder för dig att genomföra din vision? 
 
Vilka mål har du kort och långsiktigt för demensvården du leder 
Vilka resurser har och inte har du för att leva upp till målen för din verksamhet 
Vilket stöd behöver personalen som du arbetar med för att leva upp till denna 
vårdfilosofi/värdegrunden.  
 
Hur planerar du och genomför dina mål/visioner kort och långsiktigt? 
Vilka speciella kunskaper eller redskap behöver ledarna för att utveckla och bevara mål 
och visioner?  
 
Hur planerar du för din egen utveckling som ledare?  
Verktyg som du saknar i arbetet, hur kan du lära nytt, få egen stimulans och påfyllnad 
Finns det några hinder för dig att skaffa egen utveckling? 
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