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Sammanfattning    

 

Demenssjukdomar är den fjärde största sjukdomsformen i Sverige och 180 000 

individer sammanlagt har sjukdomen. Ett grundläggande förhållningssätt till vårdandet 

av personer med demenssjukdom är den personcentrade omvårdnaden, enligt de 

nationella riktlinjerna för Vård- och Omsorg (2010). Demenssjukvården i Marks 

kommun har fått statliga medel för att utveckla verksamheten. Under hösten 2009 och 

våren 2010 genomfördes en utbildning i demensvård för vård- och omsorgspersonal på 

två demensboenden i kommunen. Syftet med utbildningen var att personalen skulle få 

grundläggande kunskaper i vårdandet av personer med demenssjukdom och kunskaper 

om anhörigas behov.  För att undersöka om personalen ansåg sig ha fått ökad kunskap 

om demenssjukdom, ett förändrat arbetssätt, samt hur de i så fall använder detta i 

vårdandet, genomfördes kvalitativa intervjuer med tio vård- och omsorgspersonal på två 

demensboenden. Studien visar att personalen i större utsträckning förändrat sitt 

förhållningssätt till personer med demenssjukdom än till deras anhöriga. Förändringen 

från teori till praktik förekommer inom följande områden: Kunskap och förståelse, 

följsamhet, förutseende, anpassning vårdmiljön och dialog i personalgruppen. Vidare 

ses att den största förändringen i personalens förhållningssätt till anhöriga, har varit den 

ökade förståelsen, givandet av stöd och att se dem som en resurs i vårdandet. 

Resultatdiskussionen visar att den teori som vård- och omsorgspersonalen fått genom 

demensutbildningen i praktiken omsatts till förändring i vårdandet, till en mer 

personcentrerad omvårdnad för personer med demenssjukdom samt deras anhöriga. 

Personalen har fått ett mer reflekterande förhållningssätt och utvecklats i sin yrkesroll 

då de har fått ökad kunskap om vårdandet. 

 

 

Nyckelord svenska: Utbildning, demensvård, vård- och omsorgspersonal, vårdtagare, 

anhöriga, vårdrelation, verksamhetsutveckling. 
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INLEDNING  

Vårdande av personer med demenssjukdom samt deras anhöriga är reglerat via  

Socialstyrelsens ”Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010”. 

Riktlinjerna lyfter fram ett evidensbaserade sätt att utföra vård- och omsorg i hälso- och 

sjukvården samt inom socialtjänsten. Den personcentrerade omvårdnaden av personer 

med demenssjukdom, anses vara centralt för vårdandet av denna grupp. Riktlinjerna ska 

vara ett stöd för beslutsfattare i kommunen, samt rekommendationer för vård- och 

omsorgspersonalen i deras vårdarbete.  

 

Marks kommun har fått statliga stimulanspengar för utvecklandet av vårdandet av 

personer med demenssjukdom och stödet till deras anhöriga genom att genomföra en 

utbildning i demensvård.  Projektet påbörjades hösten 2009 och demensutbildningen 

genomfördes våren 2010. Syftet och målet med utbildningen var att ”vårdpersonal 

skaffar sig grundläggande kunskaper i omvårdnaden av människor med demenssjukdom 

samt kunskaper om närståendes behov” (Marks kommun, 2010). Detta arbete är en 

utvärdering av ovanstående utbildning, då Marks Kommun önskade få kunskap om hur 

utbildningen påverkat personalens synsätt och arbetssätt i vårdandet av personer med 

demenssjukdom. 
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BAKGRUND  

Personer med demenssjukdom 

 

Enligt en definition av Grimby (2001) är demenssjukdom en nedsättning av de 

intellektuella funktionerna, minnesproblematik, sviktande logiskt tänkande, samt 

förändringar i personlighet och i känsloliv. Det finns cirka 70 olika demenssjukdomar 

(Lidberg och Siedberg, 2010). Alzheimers sjukdom är den största demenssjukdomen. 

Den omfattar ensam eller i kombination med andra sjukdomar cirka 60 % av alla 

personer som har demenssjukdomar. Vaskulär demens är ett samlingsbegrepp för olika 

demenssjukdomar orsakade av cerebrovaskulära skador. Demenssjukdomar är den 

fjärde viktigaste sjukdomsformen i Sverige, sett i förhållande till antalet förlorade år 

(Läkemedelsboken, 2009-2010). Närmare totalt 180 000 personer har någon av form av 

demenssjukdom i Sverige (Alzheimersfonden, 2011). Diagnosen demenssjukdom, 

kommer ofta som en chock, trots att den blir en bekräftelse på de misstankar anhöriga 

haft under en längre tid (Blomqvist och Edberg, 2004). Beteenden som oro, irritabilitet 

och aggressivitet är relativt vanligt förekommande i samband med demensutveckling 

och kan upplevas svårt för anhöriga och vårdare att bemöta (Edberg, 2002). 

 

Enligt Lidberg och Siedberg (2010), bör man bemöta patienter med demenssjukdom, 

som om man vore på väg ”mot ett toppmöte”. Enligt Fahlander, Karlsson och Vikström 

(2009) innebär ett toppmöte att det framkommer information som kan vara viktigt för att 

förstå dennes bakgrund.  Mötet handlar om det professionella förhållningssättet, att 

personen själv får styra i mötet, samt att sjuksköterskan inte tar över i situationen och 

söker bekräftelse för egen vinnings skull (Fahlander et al., 2009). Som personal bör man 

vara förberedd, då en person med demenssjukdom kan reagera på olika sätt eftersom 

sjukdomen bland annat påverkar förmågan till abstrakt tänkande och förmågan att dra 

egna slutsatser (Edberg, 2002; Lidberg och Siedberg, 2010). 

Anhöriga till personer med demenssjukdom 

 

Begreppen anhörig och närstående används på olika sätt i olika sammanhang. Enligt 

Socialdepartementet (2008) beskrivs begreppet anhörig ”den person som inom familje- 

eller släktkretsen bistår en annan” (Socialdepartementet 2008, s.19). Anhörig är det 
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begrepp som Marks kommun använder sig av som definition på den som ger hjälp och 

stöd till en person med demenssjukdom. I detta arbete använder även författarna 

begreppet anhörig. Anhörigstöd ska enligt Socialnämndens förslag kunna erbjudas på 

ett optimalt sätt till de anhöriga som vårdar personer med demenssjukdom, det stöd de 

behöver för att underlätta i deras situation (Socialdepartementet, 2008). 

 

Vad innebär det då att vara anhörig till en person med demenssjukdom?  Det är alltid 

svårt att se sin anhörig drabbas av den smärtsamt tunga diagnosen demenssjukdom och 

se denne förändras som person (Ekman, Eriksdotter Jönhagen, Fratiglioni, Graff, 

Jansson, Robinson, Tjernberg, Wahlund, 2007). Uppskattningsvis ges 70 % av vården 

till demenssjuka av deras anhöriga i hemmet (Skog, 2009).  Anhöriga är utsatta för en 

stor psykisk och emotionell press, vilket innebär en oerhörd börda i de fysiska, sociala 

och ekonomiska delarna i livet. Själva rollen som anhörigvårdare och samtidigt 

närstående är krävande och stressframkallande (Edberg, 2002; Skog, 2009). Att bli 

anhörigvårdare kan innebära en oerhörd kris, som innebär att livet aldrig blir detsamma 

igen. Studier visar enligt Skog (2009) att de som vårdar sina närstående som drabbats av 

demenssjukdom, har sämre hälsa än anhöriga som inte befinner sig i samma situation. 

Anhöriga till personer som drabbats av demenssjukdom behöver stöd framför allt inom 

fem olika områden: Information och kunskap om demenssjukdomar, förhållningssätt 

och råd, etiska ställningstaganden, frågor kring den demenssjukes värld, emotionell 

stöttning och också hjälp med avlösning och praktiska saker. Den anhörige kan också få 

kraft och tillfredsställelse genom att ge den sjuke en kärleksfull vård, ge ömhet och visa 

den respekt som tidigare varit naturligt i livet, ge en kram eller annan beröring (Skog, 

2009). 

 

Personcentrerad omvårdnad till personer med demenssjukdom 

 

Personcentrerad omvårdnad grundar sig på personers upplevelser och perspektiv på sin 

sjukdom. Syftet är att undvika att de objektiveras som till exempel ”personen med 

frontallobsdemensen”. Begreppet lanserades av Kitwood (1997) och en fortsatt 

beskrivning gavs av Edvardsson (2010) för att sedan introduceras inom vårdandet av 

personer med demenssjukdom.  Edvardsson (2010) nämner att Kitwood (1997) mer 

fokuserar på att personer med demens har nedsatt förmåga till omdöme, minne och att 
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kunna dra slutsatser och att dessa nedsättningar är mer tydliga för denna diagnosgrupp. I 

en översiktsartikel som är publicerad kring begreppet av Edvardsson, Sandman och 

Rasmussen (2008), beskrivs personcentrerad omvårdnad till personer med 

demenssjukdom i form av sex centrala punkter. 

 Stödjande av personens upplevelse att vara en hel person. 

 Se dennes personlighet mer som innesluten i sjukdomen, än att man förlorat sin 

identitet. 

 Uppmuntran till att vara delaktig och medverka i sitt eget vårdande. 

 Det egna beteendet är svårtolkat i demenssjukdomen och bör ses ur den 

enskildes perspektiv. 

 Relationen mellan vård- och omsorgspersonal och personen med 

demenssjukdom är av betydelse för att skapa förutsättningar till ett gott möte. 

 Innehållet i vårdandet och vårdmiljön anpassas specifikt till personens unika 

behov. 

För att uppnå god kvalité i vårdandet bör man enligt lag SOU 1979:78, tillgodose 

personens behov av trygghet. Ett övergripande mål i vårdandet är enligt Dahlberg och 

Segesten (2010), att stärka personens hälsa, men även att personalen ges ökade 

möjligheter att ge personer med demenssjukdom ett högre välbefinnande.  Målet är 

enligt Sandman, Marcusson, Edvardsson (2005) att uppnå god vård för personer med 

demenssjukdom genom att skapa ett ”livsrum”, där personen får känna sig respekterad, 

uppleva mening och vara värdefull trots sin sjukdom, exempelvis på ett anpassat 

boende. 

 

En viktig uppgift för personalen i vårdandet är enligt Dahlberg och Segesten (2010) att 

förbättra villkoren, att ge specifik vård, men även minska lidandet i demenssjukdomen. 

För att personen ska uppnå välbefinnande, är harmoni och balanserad livsrytm 

avgörande i boendemiljön. Det gäller även att ha förståelse och se personen bakom 

diagnosen och dennes livsvärld. I vårdandet är det av vikt att vara öppen och följsam för 

att anpassa vårdandet, även kunskap och förståelse för hur demenssjukdomen kan 

påverka personens liv och själva sjukdomsförloppet, dess olika symtom och personens 

upplevelse av sin omvärld, är av stor betydelse (Dahlberg och Segesten, 2010; Skog, 

2009). 
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I vårdandet är personen den främsta experten på sig själv, dock har en person med 

demenssjukdom nedsättningar i sina kognitiva funktioner vilket medför svårigheter att 

visa sin vilja. Detta ställer krav på personalens kunskaper om sjukdomen och förmåga 

att se personens behov, samt den empatiska förmågan att kunna ta in personens 

redogörelse över sitt liv för att få information om dennes drömmar, förväntningar och 

önskemål (Wiklund, 2003; Brooker, 2008). 

 

Kring begreppet vårdrelationen nämner Dahlberg (2003) att en god kontakt mellan 

vård- och omsorgspersonal och person, kännetecknas av ett engagemang som innebär 

att personen ska stå i fokus utan att personalen erhåller egen vinning (Dahlberg, 2003). 

För att skapa ett positivt möte behöver vårdpersonalen ha kunskap om hur man 

upprättar en nära relation till den man vårdar (Brooker, 2008). Det förhållningssätt 

personalen har till personer med demenssjukdom är betydande för hur själva mötet 

upplevs av personen.  Det goda mötet kännetecknas av tonfall, kroppsspråk och 

bekräftas av småord (Dahlberg och Segesten, 2010). I en fungerande vårdrelation 

skriver Wiklund (2003) att personen bör ha möjlighet att ge uttryck för begär, behov 

och problem. Om inte vårdrelationen utvecklas blir vårdandet ett teknologiskt 

opersonligt utförande av olika arbetsuppgifter hos personalen, eftersom man inte ser 

personen bakom sjukdomen. I artikeln "en etisk modell i vårdandet av personer med 

demenssjukdom" av Ågrén Bolmsjö, Edberg och Sandberg (2006) fastslås att man inte 

får underskatta en person med demenssjukdom och dennes förmåga till 

självbestämmande samt att det vid vårdandet ska vara behovet som styr det etiska 

handlandet. Det är dock en balansgång mellan behov och livskvalitet.  

 

Värdegrund och synsätt är av betydelse i vårdandet av en person med demenssjukdom. 

Vårdandet kan ses ur två dimensioner: En sakaspekt, det vill säga att man ser till 

personalens utförande av arbetsuppgifter, att man ser till personens grundläggande 

behov, såsom kläder och mat. I den andra dimensionen ser man till relationsaspekten, 

där vård- och omsorgspersonalen engagerar sig och emotionellt visar omsorg för 

personen. Dessa två dimensioner är mycket olika i fokus beroende på vilket behov som 

bör tillfredsställas i vårdsituationen. För att ge god vård av hög kvalité i demensvården 
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är relationen viktig för skapandet av den personcentrerade omvårdnaden (Sandman,  

Marcusson och Edvardsson,  2005).  Bemötandet är en central roll i den vårdande 

relationen. Personalen har via sin kunskap och i sitt yrkesutövande alltid en 

maktposition med förmåga att styra vårdmötet. Personalen måste vara lyhörda och se 

personens eventuella känsloyttringar och bemöta detta professionellt och personen ska 

kunna uppleva tillit och tas på allvar i vårdsituationen (Wiklund, 2003).  

 

Vårdmiljö  

 

Med vårdmiljö menas den miljön omkring personen, i sitt rum och allmänna utrymmen 

på boendet samt de miljöfaktorer som har betydelse för vårdandet av personer med 

demenssjukdom. Enligt Lökensgard (1997) har sjuksköterskan ett speciellt ansvar att se 

till att personen har en bra miljö omkring sig. Sjuksköterskan ansvarar för den fysiska 

miljön, dygnsrytm, aktivitet, struktur och kommunikation. Den fysiska miljön ska ge 

utrymme för både fysiska aktiviteter och egna livsrum, där personen upplever lugn och 

trygghet. Dygnsrytmen bör vara anpassad till personens behov av balans och aktivitet. 

Där ingår vila och avkoppling, struktur, kommunikation i vårdandet och dess vårdmiljö 

där personalen bör ha denna helhetssyn för att uppnå välbefinnande hos personen. 

 

Personalen har en central roll att skapa en god måltidsmiljö, vilket bör inverka positivt 

på de boende för att främja lugn och ro i måltidssituationen.  Måltiderna bör planeras 

efter vad som är bäst för personen, jämnt fördelat över dygnet för att uppnå en god 

dygnsrytm.  Alla personer bör ha tillgång till en rymlig, lugn och trivsam matsal, för att 

uppnå måltidsro. Under måltiderna bör vård- och omsorgspersonalen sitta med och äta 

ihop med de boende för att observera personerna på ett bra sätt (Lökensgard, 1997). 

 

Enligt en studie av Edvardsson (2005) beskrivs fem kategorier av betydelse för 

vårdmiljön: Välkomnandet i miljön, personens igenkännande i vårdmiljön, skapandet 

och bevarande av sociala relationer, upplevelsen av servicekänsla och säkerhetsaspekter 

i miljön. Studien av vårdsituationer visade att: höga alarm, telefoner, skrikande röster 

och okända ljud som var närvarande hade en negativ effekt på de boende.  Där miljön 

och ljudvolymen inte var hög bidrog till en lugn och bekväm miljö. Vård- och 
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omsorgspersonal upplevde att personerna påverkades positivt om miljön var dämpad. 

Observationer gällande hur vårdmiljön såg ut, själva designen, tycktes göra en stor 

inverkan på samspelet, uppförandet och kroppsspråket (Edvardsson, 2005).  

 

Enligt en avhandling av Falk (2010) visade resultaten att vårdmiljön på särskilda 

boenden är viktigare än någonsin. Vårdmiljön på boendena ska vara balanserade i sin 

miljö, att det blir trivsamt för personen på boendet. Resultatet visade att renoveringar i 

vårdmiljöer hade negativ effekt på de äldre personerna. Det framkom även i studien att 

många äldre personer blir otrygga vid flytt och renoveringar. Resultatet visade också att 

de äldre personerna som kunde skapa en egen hemkänsla i vårdmiljön, fick ett ökat 

välbefinnande.  Falk (2010) visar därmed i sin avhandling att fortsatt forskning behövs 

vad gällande vårdmiljön för de äldre personerna. Vidare menar författaren att ett hem är 

mer än en fysisk miljö. De äldre personerna i studien fick definiera själva begreppet 

hemkänsla. En viktig aspekt i begreppet hemkänsla kunde vara att få sitt rum inrett så 

att det påminde om det gamla hemmet. Ytterligare en sak som förstärkte hemkänslan 

var att de äldre hittade nya vänner på boendet, detta ökade också hemkänslan. 

Sammanfattningsvis framkommer i avhandlingen att skapandet av en god hemmiljö på 

särskilda boenden kan bidra till att de äldre personerna kan få ett ökat välbefinnande 

 

Riktlinjer för vård- och omsorg vid demenssjukdom 

 

 

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) innehåller de grundläggande bestämmelserna för 

all hälso- och sjukvård. Den innehåller flera bestämmelser hur kvaliteten i vården och 

verksamheten ska utvecklas och säkras. Den är en så kallad ramlag, som anger mål för 

hälso- och sjukvården och krav på en god vård för bland annat personer med 

demenssjukdom.  Vården ska byggas på respekt för patientens självbestämmande och 

integritet, men även tillgodose patientens behov av trygghet i vård och behandling. 

I juni 2010 utkom Socialstyrelsen med riktlinjer gällande vård- och omsorg till personer 

med demenssjukdom och deras anhöriga. Riktlinjerna innehåller rekommendationer för 

hur hälso- och sjukvård samt socialtjänst bör bedrivas. Riktlinjerna har ett tydligt 
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patient- och anhörigperspektiv, där man vill stärka positionen hos personer med 

demenssjukdom och deras anhörigas position för att garantera en god, evidensbaserad 

och effektiv vård- och omsorg. Riktlinjerna ger även rekommendationer kring hur 

samverkan bör ske mellan olika yrkesutövare som demensteam, sjuksköterska, läkare, 

vård- och omsorgspersonal och rehabiliteringspersonal samt mellan kommun och 

landsting (Socialstyrelsen, 2010).  

 

ReKo står för en samverkan i vård- och omsorg mellan kommunerna i 

Sjuhäradsbygden, Svenljunga kommun, Marks kommun samt Primärvård i Södra 

Älvsborg och Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS). ReKo har som syfte att skapa riktlinjer 

för samverkan mellan kommunerna. Målet är att patienterna ska få bästa tänkvärda vård 

utifrån de resurser som finns inom området, med maximal effektivitet i vårdkedjan och 

personen i fokus. ReKo har utarbetat vårdprogram för olika områden där det beskrivs 

vem som ansvarar för vad, när och hur. Ett lokalt vårdprogram för vård- och omsorg vid 

demenssjukdom utarbetades redan 2007 och är i överensstämmelse med de nya 

Nationella Riktlinjerna. Det finns ingenting i ReKo:s Riktlinjer som är i något 

motsatsförhållande till de nya Nationella Riktlinjerna, dock är detta från 2007. Utifrån 

ReKo:s vårdprogram i demensvård utarbetades utbildningen för personalen i Marks 

kommun (ReKo Sjuhärad, 2010). 

 

Vårdutveckling i Marks kommun 

 

 

Marks kommun har erhållit statliga stimulanspengar för att förbättra demensvården.  Ett 

delprojekt inom Marks kommun som finansierats av dessa medel hade ett 

utbildningsprogram som kallades för ”att leva med demens” för vård- och 

omsorgspersonalen tagits fram. Syftet och målet med utbildningen var att personalen 

skulle få grundläggande kunskaper i omvårdnad till personer med demenssjukdom samt 

om anhörigas behov. Under 2009 och 2010 genomfördes utbildningen i studiecirklar, 

med fyra träffar för all personal. Personal från två nystartade demensboende deltog 

under våren 2010.  Sammanlagt deltog 32 stycken vård- och omsorgspersonal, med åtta 

personer i varje grupp. Utbildningsträffarna förlades till fyra gånger två timmar, mellan 

mars 2009 och våren 2010 (Marks kommun, 2010). 
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De nystartade demensavdelningarna hade tidigare varit allmänna avdelningar för äldre 

med fysiska funktionshinder. På avdelningarna vårdades redan några boenden med 

demenssjukdom, och när platser blev lediga reserverades dessa för boenden med 

demensproblematik. Inför starten av studiecirklarna hade man en 

inspirationseftermiddag där personal från demensboendena samt berörda enhetschefer, 

sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal hade en diskussion kring ämnet 

demenssjukdom och anhöriga till personer med sjukdomen (Marks kommun, 2010). 

 

Demensutbildningen för vård- och omsorgspersonalen utgick från REKO:s lokala 

vårdprogram från 2007 som grundade sig på Socialstyrelsens nationella riktlinjer. 

Nationella riktlinjer fanns inte när studiecirkeln genomfördes utan de grundas i en 

annan rapport DS 2003:47 ”På väg mot en god demensvård. Samhällets insatser för 

personer med demenssjukdomar och deras anhöriga”. Innehållet i utbildningen berörde 

minnesproblematik, ångest och oro hos äldre med demenssjukdom samt anhöriga. 

Under demensutbildningen var vård- och omvårdnadspersonalen även på studiebesök i 

Varberg för att se hur man där arbetar med personer med demenssjukdom. Nedan ses 

olika ämnen som togs upp vid studiecirklarna (Marks kommun, 2010). 

 

 Vid första cirkelträffen klargjorde man vad som menas med demens, minnet, 

olika typer av demenssjukdomar, utredning och olika typer av behandlingar samt 

inne och utemiljöns betydelse (Marks kommun, 2010). 

 

 Vid andra tillfället gick man igenom hur man bör bemöta personer med 

demenssjukdom, personcentrerad vård, integritetsbefrämjande omvårdnad, 

individuellt anpassad omvårdnad, teorier och rehabiliterande insatser (Marks 

kommun, 2010). 

 

 Vid tredje tillfället behandlades BPSD, det vill säga beteendemässiga- och 

psykiska symtom vid demenssjukdomar (Marks kommun, 2010). 
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 Vid fjärde tillfället var det etik, värdegrunder, empati, kontaktmannaskap, 

levnadsberättelse, bemötandeplan samt olika skattningsskalor som avhandlades 

(Marks kommun, 2010). 

 

Efter utbildningen tog de projektansvariga sjuksköterskorna kontakt med Borås 

högskola för att få hjälp med att utvärdera om utbildningen lett till ny förståelse för 

personer med demenssjukdom och deras anhöriga (Marks kommun, 2010 ). Författarna 

beslutade att göra intervjuer med personal som genomgått utbildningen.   

 

PROBLEMFORMULERING 

 

I vårdandet av personer med demenssjukdom och deras anhöriga, är kunskap, 

förhållningssätt, inlevelse och arbetssätt viktiga delar i att ge trygghet och stöd till 

personen med demenssjukdom. Författarna ska undersöka följande frågeställningar efter 

vård- och omsorgspersonalens utbildning i demensvård:  

 

 Anser vård- och omsorgspersonalen att de fått en djupare kunskap om 

demenssjukdom och vård och omsorg till personer med demenssjukdom och i så 

fall om vad? 

 

 Anser vård- och omsorgspersonalen att de fått en fördjupad förståelse för och 

medvetenhet om vad demenssjukdom innebär för personer med demenssjukdom 

och i så fall hur de använder det i vårdandet? 

 

 Anser vård- och omsorgspersonalen att de fått en djupare insikt om de anhörigas 

situation och i så fall på vilket sätt använder man det i vårdandet? 

 

SYFTE 

 

Syftet är att undersöka om och i så fall hur vård- och omsorgspersonalen upplever att 

deras vårdande av personer med demenssjukdom och stöd till deras anhöriga, utvecklats 

efter kommunens utbildning i demensvård.  
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METOD 

Design av studien 

 

Studien genomfördes utifrån en kvalitativ ansats. Datainsamling har skett genom 

individuella intervjuer och datanalysen genom innehållsanalys med induktiv ansats. 

Enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2008) menas med induktiv ansats att åsidosätta 

sin förförståelse av de texter som analyserats. Den kvalitativa innehållsanalysen 

beskrivs av Lundman och Hällgren Graneheim (2008) som ett sätt att inom 

omvårdnadsforskningen användas som granskning och tolkning av texter, såsom 

utskrifter av bandade intervjuer. Detta används i syfte att få svar på frågeställningar för 

att hitta betydande meningar som beskriver personalens upplevelser kring deras 

vårdande och fenomen (Lundman och Hällgren Graneheim, 2008). Enligt Friberg 

(2006) är det främsta målet vid kvalitativa studier att få beskrivande upplevelser av 

deltagarna.  I den aktuella studien innebar det att vård- och omsorgspersonalen själv 

skulle berätta och beskriva sina upplevelser från teori till praktisk tillämpning i 

vårdrelationen till personer med demenssjukdom samt anhöriga.   

 

Deltagare 

 

Författarna beslutade att genomföra tio intervjuer. Kontakt togs med enhetscheferna för 

två olika boenden som tillhandahöll namnen på de som genomgått utbildningen och 

därefter vidarebefordrades till författarna.  Sammanlagt var det 32 vård- och 

omsorgspersonal i åldrarna mellan 37 - 64 år som genomgick demensutbildningen. Alla 

deltagarna i vår studie var kvinnor som arbetade på de två demensboenden i Marks 

kommun. Av dessa ingick sedan tio kvinnliga deltagare i intervjustudien. Åtta av tio 

personal som lottades och intervjuades arbetade dagpass och två av tio nattpass. Alla 

intervjudeltagare utom en hade utbildning inom vård och omsorg.  

Arbetslivserfarenheten varierade mellan 10 - 26 år. Lottningen av de som blev utvalda 

till intervjuerna gick till på följande sätt: Fem deltagare lottades ut från vardera boende. 

Av de vård- och omsorgspersonal som lottades ut var det tre som inte önskade delta i 

studien, varpå kompletterande lottning gjordes och tre nya deltagarnamn lottades fram. I 

den första lottningen blev fyra nattpersonal slumpmässigt utvalda på det ena boendet. 

Författarna tog ett gemensamt beslut med handledaren att omvårdnadsbehovet var olika 
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över dygnets timmar alla timmar och det blev för många nattpersonal. Dagpersonalen 

skulle kunna ge en mer representativ bild över sitt vårdande då personen är mer vaken 

dagtid. Två nattpersonal lottades därmed bort och även en ny lottning bland 

dagpersonalen gjordes. Den slutliga fördelningen i studien blev därför två nattpersonal 

och åtta dagpersonal. 

 

Datainsamling 

 

Data har samlats in med hjälp av kvalitativ undersökningsmetod och bedrivits av 

semistrukturerade intervjuer med deltagarna (bilaga 2:2), om hur och vad som 

förändrats i deras arbetssätt efter utbildningen. Intervjuer har genomförts med hjälp av 

bandspelare och ordagrant skrivits ut samt sedan analyserats. Kvalitativa 

forskningsintervjuer är enligt Kvale och Brinkmann (2009)  en lämplig metod för att ta 

del av intervjupersoners upplevelser.  Författarna har utgått från de intervjuades 

upplevelser av förändringar efter demensutbildningen. Tid avsattes för deltagarna och 

intervjuerna genomfördes i ett speciellt bokat rum utanför avdelningen på det boendet 

personalen arbetade. En provintervju genomfördes, där båda författarna var närvarande 

för att kontrollera om frågorna var relevanta, samt reflektera tillsammans med 

intervjupersonen. I provintervjun framkom vissa svårigheter för den intervjuade att följa 

med och förstå de ställda frågorna. Efter detta gjordes några justeringar i innehåll och 

ordningsföljd av frågorna. Författarna minskade antal frågor, samt att intervjupersonen 

fick frågeformulär framför sig som stöd (bilaga 2(1). Efter att provintervjun 

transkriberats såg vi att vissa av frågorna inte var tillräckligt öppet ställda. Författarna 

försökte vara mer avslappnade när det gällde intervjutekniken de nästföljande nio 

intervjuerna. Det fanns fördelar med att ha ett strukturerat frågeformulär att utgå från 

vid intervjun och att samma frågor ställdes på samma sätt till alla deltagarna (Lundman 

och Hällgren Graneheim, 2008). 

 

Dataanalys 

 

Analysen av författarnas intervjuer skedde utifrån en kvalitativ innehållsanalys. De 

transkriberade intervjuerna genomlästes för att skapa ett helhetsintryck. Graneheim och 

Lundman (2008) tar upp olika steg som används i en dataanalys av intervjumaterial. 

Dessa steg har författarna utgått ifrån. Författarna läste igenom alla intervjuer flera 
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gånger för att skapa en samlad bild av intervjumaterialet. Meningsbärande ord och 

stycken togs ut ur materialet som var relevanta utifrån vår problemformulering och 

därmed skapades ett betydande kontext utifrån intervjutexterna, som svarade på våra 

frågeställningar. Författarna använde olika färger för att dela in innehållet i intervjuerna 

i två huvudgrupper, det vill säga text som beskrev personer med demenssjukdom och 

anhöriga. I nästa steg kondenserades de olika meningsbärande enheterna i syfte att korta 

ner textmaterialet för att ytterligare hitta essensen. Likheter i texterna hittades inom 

olika områden som svarade på våra frågeställningar och därmed bildades likheter, och 

delades in i olika områden. De kondenserande enheterna identifierades och grupperades 

efter huvudteman och underkategorier som kom att spegla huvudfynden i våra 

intervjuer. Utifrån dessa huvudteman synliggjordes en kärna (Lundman och Hällgren 

Graneheim, 2008). 

  

Forskningsetiska övervägande 

 

Enligt vetenskapsrådet (2011) finns det fyra etiska principer som man bör ta hänsyn till 

vid genomförandet av intervjuer: informationskrav, samtyckeskrav, konfidenskrav samt 

nyttjandekrav. Informationsbrev och förfrågan lämnades ut till berörda enhetschefer 

som vidarebefordrades till intervjudeltagarna. I informationsbrevet förklarades syftet 

med studien (se bilaga 1) och förklaring av Vetenskapsrådets fyra principer. Efter att 

deltagarna fått informationsbrevet tog författarna telefonledes kontakt med dem för 

presentation och information om studien. Frivillighet poängterades särskilt. Varje 

intervjudeltagare informerades muntligt om studien och samtycke inhämtades. I 

informationsbrevet förklarades även vem som har tillgång till materialet och att vissa 

delar kan komma att publiceras som citat, men inte kunna härledas till den intervjuade. 

Innan intervjun startade samtalade författarna med deltagaren kring de etiska 

principerna och eventuella frågor som uppkom förtydligades (Kvale och Brinkmann, 

2009). Nyttjandekrav innebär att de uppgifter som framkommer i studien, som 

deltagarnas identitet och svar inte skall kunna härledas till någon enskild person.   
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RESULTAT 

Indelning av resultatet redovisas i huvudkategorier samt underkategorier, se nedan vilka 

huvudkategorier som framkom. 

 

 

 

 

(Figur 1).”Huvudkategorier i resultatet”. 
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Följsamhet och förutseende i vårdandet 

Kategorin beskriver personalens förändrade arbetssätt, deras förmåga att kunna läsa av 

vårdsituationen och att vara förutseende. Med följsamhet menas den anpassningsbarhet 

som personalen har till den enskilda personen i vårdandet. 

 

Det framkom att de flesta av de intervjuade upplevde att deras följsamhet och tålamod i 

vårdandet hade ökat.  Efter avslutad utbildning upplever de intervjuade att de vårdar 

mer individ för individ, det vill säga mer personligt. De har också sin förmåga att ställa 

om efter personens behov. Kunskapen kring att vårda varje person unikt och att alla 

med demenssjukdom inte fungerar eller kan vårdas på samma sätt, har ökat. Nu är det 

mer accepterat om någon inte önskar delta i alla planerade aktiviteter, till exempel att 

duscha på en bestämd dag.  Intervjupersonerna menar att de boende har fått större 

självbestämmande och de intervjuade har anpassat sig mer till den nuvarande 

situationen i mötet med personen och vad denne vill.   

 

 ”När det är läge är det mer som gäller nu”(2 k). 

 

En av de intervjuade upplevde att de inte var lika tidsstyrda längre utan mer lät personen 

dirigera. En annan personal sa: "Man får liksom gå i deras tid" (2 k). Att se till den 

boendes behov i vårdsituationer där det kan uppstå oro kan innebära att man distraherar 

och avleder genom att till exempel erbjuda lite kaffe, titta i ett gammalt fotoalbum, läsa 

en tidning eller spela ett spel. 

 

"Vi försöker göra mer. Avleda helt enkelt. Ta fram ett gammalt fotoalbum 

 eller tidning eller någonting" (6 k). 

 

Flera av de intervjuade upplevde att de fått ökad medvetenhet i vårdandet efter 

utbildningen. De förbereder den boende bättre genom att berätta vad som kommer att 

hända i olika vårdsituationer. De intervjuade upplevde att de hade blivit bättre på att 

"utläsa signaler"(1 kl), att förstå att emotionella utspel och reaktioner verkligen har en 

orsak, och i tid se sådant som var under uppsegling och veta hur man bemöter det. En av 

de intervjuade nämner som exempel, att det inte är lämpligt att gå in till en sovande 

person och tända i taket, utan att man först väcker den boende varligt och talar om att 

ljuset ska tändas. Nattpersonalen uppgav att de efter utbildningen lärt sig att lamporna 
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ska vara släckta i korridorerna på natten, så att den boende vet att det är natt. "Man 

måste ju hela tiden ligga steget före, tala om vad man gör" (4 k).  

 

Kunskap och förståelse för vårdandet 

Kategorin beskriver hur personalens kunskap om personer med demenssjukdom och 

förståelse för personen, har förändrat vårdandet efter utbildningen. 

 

Från de intervjuade framkom att de inhämtat en ökad och djupare kunskap om 

demenssjukdomar, samt att de fått en ökad förståelse och förändrat synsätt för personen 

bakom diagnosen. Efter utbildningen hade flera av de intervjuade fått en ökad insikt och 

"aha-upplevelser". En intervjuad hade svårighet att se om utbildningen hade förändrat 

arbetssättet. Ett flertal av de intervjuade upplevde att mer kunskap hade inhämtats och 

konkreta tips om vilka omvårdnadsåtgärder kunde göras för att få en harmonisk miljö. 

De intervjuade uppgav att det var lättare att vårda nu när de visste vilken typ av 

demenssjukdom den boende hade och var skadan satt, men även att kunskap om 

personens bakgrund, arbete, intressen och levnadsvanor var av betydelse.  

Några av de intervjuade uppgav att den levnadsberättelse som fylldes i tillsammans med 

den boende, samt de anhörigas information ur ett då och nu perspektiv, var en stor 

kunskapskälla som ökade förståelsen för den boendes reaktioner.  

 

”I och med att man får en bild om hur de har haft det hemma och vilka 

problem de haft är det lättare att vårda den demenssjuke på den platsen 

där de befinner sig idag”(1kl).  

 

Kunskapen om demenssjukdomar och dess symtom ökade, samt förståelsen hos de 

intervjuade om varför personer reagerade som de gjorde i specifika vårdsituationer. 

 

"Jag har fått upp ögonen på ett annat sätt, det hade jag inte innan. Nu 

med facit i handen kan man tycka att det kanske var jobbigt med dementa, 

om man nu får lov att säga så alltså. Det var väldigt jobbigt psykiskt sett i 

ditt egna huvud. Men när du gick denna utbildning så fick du en annan syn 

på det hela hur du ska vara.  Hur du ska bete dig för att de ska förstå dig 

och jag ska förstå dem” (1 l). 
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De intervjuade hade insett att negativa reaktioner inte var riktade mot dem utan ofta var 

en yttring av sjukdomen.  I vårdsituationen var det också lättare att förstå och bemöta 

personens yttringar då det fanns kännedom om demenssjukdomen samt den boendes 

bakgrund. 

 

 "Om de gör vissa grejer som blir heltokiga, de gör ju inte det för att vara 

elaka mot oss! Utan det är deras sjukdom, och även anhöriga att de är 

arga och man har förståelse över lag" (3k). 

 

En av de intervjuade upplevde sig positiv till utbildningen, ”aldrig fel att lära sig mer, 

kunskap är lätt att bära”(3 l). En annan deltagare ansåg att det var lärorikt att deltagare 

från olika boenden kunde utbyta tankar, åsikter, samt få nya infallsvinklar. En av de 

intervjuade upplevde dock att ingenting nytt presenterades och att kursmaterialet lästes 

innantill av kursledarna. Det var tröttsamt att lyssna och följa med. En annan hade som 

förslag att alla borde fått ett eget häfte.  En av de intervjuade upplevde att 

arbetsrelaterad fortbildning skulle behövas för att inte ny kunskap ska glömmas bort. Ett 

flertal av deltagarna i intervjustudien upplevde att kursmaterialet var ett stöd i deras 

arbete. En av de intervjuade uppgav att det var bra att kunna gå tillbaka till materialet 

och få klarhet kring personens reaktionsmönster, de aktuella problemen och vid behov 

repetera sin kunskap. Samma deltagare upplevde att det var mycket material som gicks 

igenom vid utbildningen och att det var svårt att komma ihåg allt som lärdes ut.   

 

Några av de intervjuade upplevde att utbildningen inte hade lett till någon förändring 

vare sig när de gällde kunskapsnivå eller förståelse för vårdandet. I analysen av dessa 

intervjuer hittades dock förändringar i de intervjuades sätt att vårda, reflektera och 

arbeta på ett annat sätt än tidigare.   

 

”Ja tycker väl inte att jag har förändrat mig i alla fall eller så på det 

sättet sen kursen. Inget som jag har använt eller så direkt” (4l). 
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Anpassa vårdmiljön 

Kategorin beskriver hur vårdmiljön förändrats efter utbildningen. I denna kategori ingår 

underkategorierna, att skapa lugn i vårdsituationen, måltider, och interiör. 

 

 

Att skapa lugn i vårdsituationen 

 

Under intervjuerna framkom att de intervjuade efter utbildningen upplevde att lugnet 

har stor betydelse för vårdandet av personer demenssjukdom. Det går inte att arbeta på 

löpande band, utan att ta den tid som behövs för att den boende ska uppleva lugn.  Man 

måste ta sig tid att stanna kvar i situationer som uppstår, prata lugnt för att inte 

missförstånd ska uppstå, till exempel att den boende hör fel på ord vilket kan orsaka 

förvirring kring vad som sker i vårdsituationen. Förändringar kring att ha på tv och 

radio hade genomförts efter utbildningen, vilket skapade en lugnare miljö för de 

boende. Tidigare upplevde en av de intervjuade att det var mer kaotiskt när tv och radio 

stod på. På ett boende hade man övergått till att ibland visa ett videoband med bilder för 

att skapa en harmonisk miljö. Flera av de intervjuade uppgav att stressen hos dem hade 

en stor inverkan på de boende.  

 

Bevarandet av lugnet var viktigt för att situationen inte skulle förvärras. Att kunna 

förutse en vårdsituation där den boendes välbefinnande skulle kunna försämras, var en 

kunskap som hade betydelse för att skapa lugn. Även insikten om när personer med 

demenssjukdom blir stressade kan de varva upp andra boende. 

 

”Stressar du får du ett bakslag och det innebär att den demenssjuke bara 

kan sätta sig på tvären. Jag vill inte. Jag vill gå härifrån nu. Då får du 

genast ett problem, om man säger: Ja, lugn. Att det ska finnas mer lugn. 

Men även att man ska kunna skratta och ha en god gemenskap, tycker jag 

är väldigt viktigt” (1 kl). 

 

Att arbeta i ett lugnare tempo och inte stressa är en förändring i arbetssättet. Följsamhet 

i vårdsituationer, ha tålamod, ta tid och inte ha bråttom, anpassa sig till de boendes 

livsrytm, låta dem hinna med har betydelse för att skapa lugn i vårdsituationen.  
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”Ja det vi fick lära oss på utbildningen, det tar den tid det tar. Så tänkte 

man inte innan man gick den där utbildningen utan man fick upp ögonen 

på ett annat sätt.  Det är deras takt inte vår. Så är det med allt: Frukost, 

kvällsmat, middag och när de skall lägga sig. Så är det ” (1 l). 

 

Under intervjuerna framkom från flera av de intervjuade att beröring var av stor 

betydelse för att skapa ett lugn hos personer med demenssjukdom. En personal uppgav 

att ett nytt arbetssätt var att använda taktil massage för att skapa lugn, en närkontakt 

som kunde få personen till ökat välbefinnande. Flera av personalen hade genomgått 

kommunens taktila massageutbildning och de upplevde att det hade positiv effekt på 

personerna med demenssjukdom. Förutom beröring som lugnande instrument, hade en 

sinnenas trädgård skapats på ett av boendena. Syftet med att skapa denna trädgård var 

att stimulera sinnena hos personer med demenssjukdom. Att se färger, känna och lukta 

på växter.  

 

”Vi har bland annat gjort en sinnenas trädgård, för våra gamla. Där vi 

kan vistas mycket ute och sådana grejor och det tycker jag är en del av 

vårdandet. Att man kan behålla sina sinnen, även för en demenssjuk lika 

väl som för en somatisk sjuk där man kan känna former och färger eller 

ser färger, känna lukter” (1 kl). 

 

Måltider 

 

Under intervjuerna framkom att måltiderna betraktas som en viktig del i vårdmiljön och 

vårdandet av personer med demenssjukdom. Efter utbildningen diskuterades vikten av 

en lugn miljö vid måltiderna. Betydelsen att ha stängd dörr mellan de två olika 

avdelningarna under måltiderna för att främja lugn och ro diskuterades. Tidigare hade 

man haft öppen dörr mellan de två avdelningarna och de flesta av de intervjuade 

upplevde att det hade blivit mycket lugnare för de boende när dörren var stängd.  
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”Ibland kan vi ha öppet och göra saker tillsammans, men det är bättre för 

vårdtagarna och det märker vi mer och mer att vi får ha mer stängt mer 

och mer för det blir lugnare på avdelningarna”(4 k). 

 

De flesta av de intervjuade uppgav att de nu har pedagogiska luncher tillsammans med 

de boende. Då var det oftast tre personal med vid måltiderna.  

 

”Det är ännu viktigare att du sitter ner i lugn och ro vid måltiderna och 

inte springer runt med tallrikar och inte plockar bort innan alla ätit klart.  

Nu sitter vi ned, allihop. Pedagogiskt jätteviktigt att göra det tror jag. 

Lugn och ro” (5 k). 

 

Flera av de intervjuade uppgav att efter utbildningen hade de lärt sig placera de boende 

mer optimalt vid matbordet. De personer som var utåtagerande fick sitta mer avskilt 

ifrån de övriga boenden för att inte skrämma de mer lågmälda. De boende placerades 

mer strategiskt utifrån deras problematik. Alla boenden behövde inte äta frukost 

samtidigt. De intervjuade upplevde sig vara mer flexibla och de boende fick gärna ha 

sovmorgon. Vid måltiderna dukades det mer diskret genom att använda enfärgade 

tallrikar och enfärgade dukar på borden. Betydelsen av att inte använda för många 

nyanser på servetter eller dukar, för att inte skapa röriga synintryck och förvirring hos 

de boende vid måltidsituationen. Detta togs upp i utbildningen och hade förändrats i 

miljön på boendet. 

  

”Ja de här med att inte ha för rörigt i rummen och när vi dukar.  Har man 

en vit duk så kanske man ska ha en färgad tallrik, till exempel och inte för 

rörigt. Sådana grejer är vi bättre på. Vi tänker lite mer, så att de ser. De 

har svårt att hitta. Vi hade en brokig duk i våras, jättefin med mycket 

blommor på och grönt, en vaxduk. men det var särskilt en person som 

aldrig hittade sitt glas eller sin gaffel” (4 k). 
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Interiör 

I utbildningen hade förslag diskuterats på konkreta åtgärder för att förbättra den fysiska 

miljön i vårdandet av personer med demenssjukdom. Deltagarna i intervjustudien 

uppgav att interiören förändrats samt färgerna på demensavdelningarna efter 

utbildningen genomförts av verksamhetsledningen. På ett av boendena hade större 

förändringar av de boendes rum och andra utrymmen gjorts.  En av de intervjuade 

uppgav att man bör ha mindre saker framme i rummet, exempelvis på handfatet då kan 

det kan ge upphov till oro och förvirring. 

 

”För många tvålar och kammar och grejer utan att det är tandborsten 

man fokuserar sig på då. För det har vi märkt, det finns för mycket. Det 

låg tvättlappar framme en gång och då var alla nertryckta i avloppet, 

sådana grejer går inte att ha” (4 k). 

 

Timer på kaffebryggare och strykjärn hade börjat användas på ett boende. För att dörrar, 

räcken och trösklar ska framträda bättre har de målats om i markerande färger. 

Intervjupersonerna talade även om att de lärt sig att interiören bör var vara målad i 

neutrala färger. De uppgav även att de lärt sig värdet av åtgärder som att ta bort speglar. 

På ett av boendena har dessa åtgärder också genomförts. 

 

”Vi har bland annat plockat bort speglar eftersom en demenssjuk oftast 

inte ser sig själva i spegelbilden, de förstår inte att det är de själva som är 

på den andra sidan utan kan ibland stå och prata med en spegelbild och 

för att underlätta för de har vi gjort små grejer för att underlätta 

vardagen helt enkelt” (1 kl). 

 

Intervjupersonerna uppgav att möblerna spelar roll för de boendes välbefinnande. Det är 

möjligt att möblera på ett sätt så att det blir lugnare i vårdmiljön. Majoriteten av de 

intervjuade tog upp att mindre öppna ytor har en lugnande effekt för personer med 

demenssjukdom. Det ska inte vara för högljutt och stora ytor runt omkring personen, 

och boendet bör utstråla lugn. 
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”Det blir lugnare gör det, för de har inte så stora ytor, de kan inte oroa så 

många på en gång” (6 k).  

 

Samspelets betydelse mellan vård- och omsorgspersonal 

Kategorin beskriver hur vård- och omsorgspersonalens kommunikation och stöd till 

varandra påverkats samt i samspelet med den boende.  

 

Resultatet visar att personalgruppens samspel är viktigt för att kunna föra en dialog och 

för att kunna ge varandra reflektion och stöd i hur situationer kan lösas, när det 

uppkommer svårigheter i vårdandet för personer med demenssjukdom. En av de 

intervjuade uppgav att man under utbildningen diskuterade olika situationer som kunde 

uppstå och sedan delgav varandra av sina erfarenheter. Flera av de intervjuade uppgav 

att inom personalgruppen för man nu mer dialog med varandra.  

 

”Ännu viktigare att man är en grupp som verkligen, förut kanske man inte 

tänkte så på det men är man sammansvetsad grupp som verkligen stöttar 

varandra om det är någonting” (5k). 

 

Ett flertal av de intervjuade upplevde att de diskuterar mer kring svårigheter i 

vårdsituationer när de uppstår, reflekterar och hjälper varandra i vårdandet. När det inte 

fungerar i en vårdsituation och en person är orolig kan det fungera om en annan 

personal kommer in och börjar om i ett nytt vårdmöte. 

 

”Jag tycker att man ger sig tid till den gamla mycket, mycket mer. Blir det 

riktigt galet någon gång får man faktiskt börja om. Man kanske kan gå ut 

och be någon annan om hjälp. Att man löser av varandra. Det där fick vi. 

Pratade vi mycket om i och på cirkeln att man ska stötta varandra som 

personalgrupp” (4k). 

 

Anhöriga som stöd och resurs i vårdandet 

Kategorin beskriver hur kunskap och förståelse bland anhöriga är ett stöd och resurs i 

vårdande samt att anhöriga kan få anhörigstöd. I denna kategori ingår underkategorier, 

förståelse av anhöriga och stöd och resurs för personer med demenssjukdom.  

 



 

  

 

 

23 

 
Förståelse och stöd till anhöriga  

 

Det framkom från en av intervjudeltagaren att kontakten med anhöriga var god och att 

det var viktigt att de kände sig välkomna. Resultatet visar inte entydigt på en ökad 

förståelse efter utbildningen, då den redan tidigare var god.  I intervjustudien framkom 

dock att de intervjuade fått viss kunskap i att använda anhöriga som stöd och resurs i 

vårdandet och betydelsen av att också ge stöd till de anhöriga. Fler av de intervjuade 

tror inte att de förändrats speciellt mycket i sitt bemötande av anhöriga, utan tror att de 

alltid haft god relationer med dem.  Ett flertal av de intervjuade upplevde att de fått en 

ökad inlevelseförmåga för anhöriga och förståelse varför de ibland reagerar på vissa 

sätt.  Utbildningen tydliggjorde mer anhörigas situation och att de kunde må dåligt 

emellanåt över att personen var förändrad. De intervjuade upplevde sig fått mer kunskap 

om hur anhöriga bör bemötas då de är ledsna eller irriterade av den påfrestning som det 

innebär att vara nära anhörig till en person med demenssjukdom. En av de intervjuade 

uppgav att de just fått lära sig att inte ta illa vid sig om anhöriga riktar sin irritation mot 

dem. Ny insikt erhölls kring att detta inte alltid beror på dem som personal, utan på att 

anhöriga ibland har svårt att bemästra den påfrestande situationen kring sin nära med 

demenssjukdom.   

 

"Ja att man kanske får ta sig tid och lyssna och att man inte ska ta illa vid 

sig om de är irriterade och man får ha förståelse för dem också” (3 k). 

 

Samma personal uppgav att de på utbildningen fick lära sig att anhörigas förtvivlan eller 

oro för sina föräldrar inte beror på den som vårdar. I intervjuerna framkom även vikten 

av att personalen uppmuntrar anhöriga i att hålla kontakten med den boende trots att 

kontakten förändrats på grund av personens demenssjukdom.  

 
”Ja, Vi förstår ju liksom att dem kan vara oroliga. Vi tar ju inte åt oss, 

personalen tar ju inte åt oss fast vi kan få det. Så har vi ju fått lära oss att 

det inte är oss liksom ändå, vi vet det. Utan det är deras förtvivlan eller 

oro för deras förälder” (2 k). 
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Anhöriga som resurs i vårdandet  

  

Vid intervjuerna uppgav flera av de intervjuade att de betraktade anhöriga som en resurs 

i att kunna ge rätt stöd till personer på boendet. Vikten av att ge stöd till anhöriga 

genom att lyssna och informera var också stor. För att få hjälp med att lära känna 

personen hade de efter utbildningen mer än tidigare använt levnadsberättelser. 

Levnadsberättelsen är ett formulär där den boendes bakgrund, intressen med mera finns 

nedskrivet. Anhöriga har i levnadsberättelsen bidragit med information om hur personen 

önskar ha det. Hos anhöriga kan värdefull information inhämtas för att kunna 

individanpassa vårdandet. En anhörig har introducerats till anhöriggruppen för att hon 

ska kunna få kunskap kring demens, veta mer om sjukdomen och hur man förhåller sig 

till en person med diagnosen.  

 

”Det är klart att det är väldigt viktigt att ha anhöriga till hjälp när man 

ska lära känna en ny vårdtagare som har kommit långt i sin demens, det 

här med levnadsberättelser ” (4 k).   

 

Efter utbildningen och med den ökade kunskap om den anhöriges situation som 

erhållits, uppgav en av de intervjuade att mer tid användes för att lyssna på anhöriga. En 

ökad förståelse för de anhörigas situation och de problem de stod inför hade erhållits. 

En av de intervjuade uppgav att anhöriga till exempel kan ha svårt att hantera att just 

deras mamma drabbats av en demenssjukdom. En annan av de intervjuade uppgav att 

det efter utbildningen var lättare att förklara orsaken till att den boende uppträder 

konstigt för den anhörige. En intervjuperson berättade att vårdandet av egna anhöriga 

hade hjälpt till att förstå andra anhörigas situation. Därmed hade också den kunskap hon 

hade fått genom utbildningen bekräftats. 

 

”i och med att man förstår den demenssjukas situation så har man lättare 

att förstå den anhörigas också. I och med att man vet hur jobbigt de har 
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haft det hemma kanske man har lättare förståelse för de och sådana grejer 

nu” (1 kl). 

 

För att förstå anhörigperspektivet är det viktigt att kunna leva sig in dennes situation. En 

av de intervjuade uppgav att utbildningen gett en ökad förståelse för personer med 

demenssjukdom via anhöriga. Samma intervjuperson uppgav sig fått en bild av hur 

personen med demenssjukdom har haft det hemma och vad problematiken då har varit. 

Med denna kunskap är det lättare att vårda personen i sin nuvarande situation och med 

problemfaktorer kända från hemmiljön kan problem förebyggas och undvikas. Denna 

intervjupersonen talade om att det är viktigt att finnas till hands för anhöriga, vara 

lyssnade och förklara hur personen har det i sin vardag på boendet.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Datamaterialet samlades in med hjälp av kvalitativa forskningsintervjuer. Kvale och 

Brinkmann (2009) anger detta som den vanligaste metoden då personers upplevelser 

skall beskrivas. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) kallas ibland den kvalitativa 

intervjun för semistrukturerad intervju, där ett antal frågor ska besvaras. Följdfrågor kan 

användas för att förtydliga eller för att följa upp svaren från den intervjuade. Kvalitativa 

intervjuer har utifrån vårt syfte, varit en metod att ta reda på personalens upplevelser 

efter utbildningen. Enskilda intervjuer genomfördes, där deltagaren fick chans att 

berätta i sin takt och dessutom anonymt, till skillnad om det genomförts en 

gruppintervju. Nackdelen med enskilda intervjuer kontra gruppintervjuer, är förstås 

tidsåtgången. 

 

Alla intervjuer med deltagarna spelades in på band. Det vanligaste är enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) att registrera intervjuer med hjälp av en ljudbandspelare.  En 

provintervju genomfördes och i dialog med intervjupersonen utvärderades den. 

Författarna upplevde en tryggetskänsla i att intervjuerna spelades in på band, 

koncentrationen låg på dialogen eftersom inga anteckningar behövdes. Mer fokus lades 

också på frågorna, intervjupersonernas berättelser och eventuella följdfrågor för att 

skapa en givande intervju. Vid bandinspelningarna upplevde författarna ibland att 

deltagarna kunde bli lite spända. Under intervjuernas gång upplevde dock författarna att 

både de och deltagarna blev mindre nervösa. Deltagarna hade inte någon tidigare 

erfarenhet av intervjusituationer, vilket även gällde intervjuarna/författarna. Den 

vetenskapliga förförståelsen kring intervjuteknik hos författarna var därmed låg. Efter 

varje intervju reflekterade författarna enskilt och sedan tillsammans över hur 

intervjuerna utfallit och författarna gav varandra tips kring kommande intervjuer. Detta 

var en fördel samt utvecklande. I syfte att de intervjuade skulle bli mer avslappnade och 

efter tips från vår provintervjudeltagare, kom de intervjuade vid alla efterföljande 

intervjuer att ha frågeformuläret framför sig, för att öka tryggheten och minska 

nervositeten vid genomförandet. Författarna tror att intervjuerna blev mer djuplodande 

då deltagaren kunde få känna lugn, se strukturen och med hjälp av de skrivna frågorna 
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kunnat berätta mer avslappnat.  Författarna tror också att intervjuerna som en följd av 

denna trygghetskänsla, har blivit mer uttömmande, mer reflekterande och det har hittats 

mer fynd betydande för studien. 

 

Transkribering av respektive intervju utfördes av den intervjuande författaren. Vid 

transkriberingen skrevs alla ord, pauser, hostningar och övriga ljud ut ordagrant. Genom 

att säkerställa styrkan i resultatet har författarna använt olika citat från intervjuerna för 

att kunna tolka det vi kommit fram till. När det gäller härledning av citat i resultaten har 

författarna tagit bort och förändrat talspråk till skriftspråk samt tagit bort pauser med 

mera för att utskriften ska kunna läsas lättare. Efter transkriberingen har intervjuerna 

genomlästs och diskuterats. 

 

Analysen av intervjumaterialet har utgått från de olika stegen som Graneheim och 

Lundman (2008) beskriver. Författarna upplever att de olika stegen med genomläsning 

ett flertal gånger har skapat en djupare förståelse för materialet, och även att de 

meningsbärande enheterna framkommer. Viss förförståelse kan omedvetet ha smugit sig 

in och i viss mån påverkat tolkningen av de meningsbärande enheterna. Författarna har 

olika bakgrund och erfarenheter inom vård- och omsorg. Vi anser att risken med 

förförståelse och värderande av textinnehållet av intervjuerna är mindre på grund av 

författarnas olika erfarenheter. Användning av olika färger för de två olika grupperna, 

personer med demenssjukdom och deras anhöriga, har varit positivt då det lättare kan 

särskiljas och minska antalet meningsbärande enheter i texterna vid nästa indelning i 

kategorier. Lundman och Hällgren Graneheim (2008) betonar att textmaterialet kan 

försvåras då de kan gå in i kategoriernas olika områden. Det är positivt att ha en 

medförfattare, då man kan diskutera och reflektera kring resultatet. Författarna har 

genom diskussioner, efter genomläsningen av intervjuerna vidgat sin syn på innehållet i 

intervjun . Författarna tror fler citat hittats som varit av värde för resultatet, det vill säga 

en högre validitet. 

 

Deltagarna i studien var samtliga kvinnor med varierande ålder och alla hade inte 

arbetat hela sitt yrkesverksamma liv inom vård- och omsorgsyrket. Att alla deltagarna i 

studien var kvinnor, har kanske betydelse för resultatet men alla som deltog i 
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utbildningen var samtliga kvinnor. Författarna har ändå sett olikheter och likheter i 

studien.  Denna metod som genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer upplever 

författarna fått de intervjuade möjlighet till reflektion.  Metoden har kunnat påvisa hur 

de intervjuade erhållit ökad förståelse för lärandet, från teori till hur det i praktiken har 

använts och hur det nya arbetssättet har förändrats efter utbildningen. Författarna har 

haft olika erfarenheter från yrkeslivet och har arbetat inom olika områden, dels 

slutenvården och primärvård samt kommunal äldreomsorg. En mer vidgad bild och mer 

diskussion har fåtts fram om resultatet beträffande personer med demenssjukdom och 

anhöriga. Författarna upplever att metoden varit ett bra verktyg för att söka svar på våra 

frågeställningar.  

Resultatdiskussion  

 

I resultatet har författarna identifierat innehåll som beskrivits i kategorier och 

underkategorier och som stödjer personcentrerad omvårdnad enligt vad 

”Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010” 

föreskriver. De kategorier som stödjer personcentrerad omvårdnad är:  

 Följsamhet och förutseende i vårdandet 

 Kunskap och förståelse för vårdandet 

 Anpassad vårdmiljö 

 Samspelet mellan vård- och omsorgspersonal 

 Anhörigas som stöd och resurs i vårdandet 

 

Efter att personalen fått utbildning i demensvård framkommer förändringar i deras 

arbetssätt. Det har enligt resultatet blivit större förändringar i arbetssättet i relation till 

personerna med demenssjukdom, än till deras anhöriga. Många av de intervjuade 

upplevde inte att förändringar hade skett i arbetssättet efter demensutbildningen, men att 

cirkelträffarna varit givande för att få mer kunskap om demenssjukdomar. Författarna 

tolkade dock att den ökade kunskapsnivån faktiskt ledde till en ökad personcentrerad 

omvårdnad. 

 

Kunskapen om stressens betydelse hade ökat. Efter demensutbildningen hade 

personalen fått mer insikt i att tiden inte skulle styra vårdandet, utan att se till den 
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enskilda individen. Flexibiliteten och följsamheten hade ökat, personalen reflekterar nu 

mer utifrån personens behov och önskningar och tar sig den tid som behövs i 

vårdsituationen. En ökad insikt kunde noteras i att man inte ”tjänar något på” att stressa 

i mötet med personer som har demenssjukdom.  

 

Efter demensutbildningen hade personalen fått samma grundförutsättningar att föra 

dialog med varandra.  Personalen talade mer med varandra kring svårigheter och 

förhållningssätt i olika situationer som kan uppstå.  Kunskapen om demenssjukdomar 

hade gjort personalen mer trygg i sin yrkesroll.  Cars och Zander (2009) beskriver att 

vård- och omsorgspersonal i demensvård, blir tryggare i sin profession om de har 

kunskap om demenssjukdomar och dess yttringar. 

 

Personalens insikt i betydelsen av en god vårdmiljö för den boende hade ökat efter 

demensutbildningen. Miljön hade blivit lugnare och mer harmonisk, då man var mer 

observant på vikten av miljöfaktorer som att få den boende att uppleva lugn, ha mindre 

störande moment, en igenkännande miljö och få upplevelse av trygghet. Detta styrks av 

Edvardsson m.fl. (2005) som beskriver att den personcentrerade omvårdnaden 

beträffande miljön ska anpassas till individens personlighet och behov.  Förändringar 

som har skett i vårdmiljön för är att förbättra de boendes uppfattningsförmåga är t.ex. 

andra färger i allmänna utrymmen samt skapande av lugn och ro vid måltidssituationer. 

Begränsning av ljud genom att ha stängd dörr mellan avdelningarna vid måltider har 

gjort att vårdmiljön blivit mer harmonisk.   

 

I resultatet framkom att förändringar i relation till anhöriga inte hade förändrats lika, 

mycket som till personer med demenssjukdom efter utbildningen. Dock hade insikten 

och förståelsen till anhöriga ökat, då en mer komplett bild hade erhållits av personen 

bakom demenssjukdomen, dess yttringar och de anhörigas situation. Den största 

förändringen som författarna uppfattade det, var personalens ökade inlevelseförmåga 

och empati genom den nya faktakunskapen.  Författarna har även ”mellan raderna” 

uppmärksammat att överlämnandet av personen med demenssjukdom i ”främmande 

händer” skapar osäkerhet inför framtiden hos de anhöriga. Hur kommer personen att 

trivas på boendet? Detta kan leda till frustrationer och aggressionsyttringar mot 
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personalen från anhörige då de ibland kan ha svårt att bemästra sina känslor. Personalen 

hade förbättrat sitt lyssnande och bemötande av anhöriga och ökat förståelsen för de 

svårigheter det innebär att vara anhörig och att ha negativa känslor, att känsloyttringar 

av irritation egentligen inte är riktade mot vård- och omsorgspersonalen personligen.  

Detta styrks av Cars och Zander (2009) och Ahlström (2004) framhåller att det är 

krävande att vara anhörig åt en person som drabbats av demenssjukdom. Upplevelsen 

hos den anhörige att stå ensam samt att kanske ha förlorat en gemensam framtid kan 

vara svårhanterlig.  

  

I resultatet har det framkommit att anhöriga varit ett stöd för att få information om de 

boendes bakgrund, önskemål och hur de haft det före inflyttningen till boendet. Efter 

utbildningen grundar sig personalens förhållningssätt mer på information från anhöriga 

än tidigare. Vid inflyttning på boendet använder de numera en ”levnadsbeskrivning”.  I 

denna ”levnadsbeskrivning” kommer viktiga bakgrundsfaktorer som vanor, önskemål, 

fritidsintressen med mera fram, vilket är grundläggande i vårdandet utifrån 

personcentrerad omvårdnad.  

 

I resultatet kan vi se att organisationen och de intervjuade förstått att det är viktigt att 

vara följsam samt att tidsaspekten inte ska avgöra i vårdandet. De statliga medel som 

avsatts och som möjliggjort utbildningen, visar tillsammans med den ökade kunskap 

och medvetenhet som personalen fått efter denna, hur viktig utbildning är i 

demensvården. Kommunen har härmed utformat en specifik utbildning för att vård- och 

omsorgskvalitén ska höjas till personer med demenssjukdom. Författarna har tolkat att 

kunskap är grunden för att förändra sitt arbetssätt, sin reflektion inom personalgruppen 

samt att få ”rätt” förhållningssätt i enlighet med personcentrerad omvårdnad. 

Författarna hoppas kunna bidra till att synliggöra hur den specifika omvårdnaden och 

välbefinnandet i denna grupp, från teori till praktik, har förändrats efter 

demensutbildningen.  
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Konklusion 

 

Författarna hoppas kunna påvisa att resultatet av intervjuerna visar att den teori vård- 

och omsorgspersonalen fått ta del av i demensutbildningen, på ett positivt sätt förändrat 

arbetssättet och vårdandet av personer med demenssjukdom samt förhållandet till deras 

anhöriga. Den ökad kunskap, förståelse och medvetenhet som framkommit visar på ett 

personcentrerat synsätt, och specifikt utformad omvårdnad till de boende. Utbildningen 

i demensvård, från kunskapsinhämtning till praktisk tillämpning har förändrat synsättet 

och arbetssättet hos personalen. Förståelsen för anhöriga och deras svåra situation har 

utvecklats. Författarna anser att studien visar att vård- och omsorgspersonalen fått ett 

mer reflekterande förhållningssätt och blivit mer professionella i sin yrkesroll. Att 

utbilda personal och ge dem kunskap kring demensproblematiken anser vi ha förändrat 

arbetssättet, ökat och förbättrat förmågan att ”vårda rätt”. Vårdandet sker nu mera 

vårdvetenskapligt, specifikt anpassat till gruppen med demenssjukdom, d v s den 

personcentrerade omvårdnad som Socialstyrelsen (2010) förespråkar.  

  

Förslag på forskning 

 

Författarna har identifierat två områden där få studier är gjorda och forskning bör 

bedrivas. Ett område är studier om välbefinnandet hos personer med demenssjukdom 

som är ett pågående forskningsprojekt av David Edvardsson vid Umeå Universitet. 

Genomföra observationsstudier där man ser på ”verkligheten”. Hur arbetar vård- och 

omsorgspersonalen med personer med demenssjukdom?  I en sådan studie skulle man 

sannolikt hitta andra synvinklar på hur personalens arbetssätt är, vilka inte framkommit 

genom kvalitativa intervjuer.    
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  Bilaga 1 

Informationsbrev och förfrågan att medverka i en studie 

 

Bakgrund 

 

Marks kommun har fått pengar, så kallade ”stimulanspengar” för att öka kunskapen och 

kompetensen kring personer med demenssjukdomar och dess anhöriga. Hösten 2009 till 

våren 2010 gav Marks kommun cirkelträffar i olika frågeställningar kring personer med 

demenssjukdom och dess symtom bakom denna sjukdom och anhörig perspektivet.  

Vi är två distriktssköterskestuderande som gör vår magisteruppsats. Med vårt 

examensarbete vill vi ta reda på hur man som vård- och omsorgspersonal upplevde 

utbildningen i demensvård. Vi vill genom denna studie ta reda på Din upplevelse av 

utbildningen.  

 

Tillvägagångssätt 

 

Intervjun kommer att innehålla frågor kring Dina upplevelser av demensutbildningen 

och med Din tillåtelse spelas in på dator. Intervjun kommer att ta högst 1 timme och ske 

i nära anslutning till Din arbetsplats. Att delta kommer inte att påverka Din 

arbetssituation.  

Intervjun kommer sedan att skrivas ut, bearbetas och slutligen bli ett examensarbete, ett 

ex kommer att skickas till Dig efter att det färdigställts om du önskar. 

 

Frivillighet / Samtycke 

 

Studien är frivillig och Du kan när som helst avbryta intervjun eller medverkan i 

studien.  

Om Du väljer att inte delta eller vill avbryta, kommer detta inte påverka Ert arbete. 

De forskningsprinciper vi arbetar efter är konfidentiella och de uppgifter som Du 

lämnar kommer att behandlas anonymt och Din identitet kommer inte att framgå vid 

redovisningen av resultatet d v s i examensarbetet. 

 

Hör gärna av Er om Ni har några frågor om studien. 

 

Med bästa hälsningar 

 

Katarina Mårtensson   Lisa Eliasson 

Distriktssköterskestuderande  Distriktssköterskestuderande 

xxxx-xxxxxx    xxxx-xxxxxx 

xxxx-xxxxxxxx   xxxx-xxxxxxxx 

 

Lennart Magnusson 

Handledare, Universitetslektor, Vårdvetenskap/äldrevård 

xxxx-xxxx, xxxx-xxxxxxxx 



 

  

 

 

36 

  Bilaga 2 (1) 

 

Intervjuguide / Vård- och omsorgspersonal 

 

1. a) Vad är det viktigaste, spontant kring vård- och omsorgen kring personer med 

demenssjukdom. 

b) Och anhöriga. 

 

2. Har Din kunskap förändrats för personer med demenssjukdom. 

Berätta, kan Du ge exempel eller någon situation. 

 

3. Har Din kunskap för anhöriga förändrats. 

Berätta, kan Du ge exempel eller någon situation. 

 

4. Din förståelse och syn har den förändrats för personer med demenssjukdom. 

Berätta, någon situation eller tankar. 

 

5. Din förståelse och syn har den förändrats för anhöriga. 

Berätta, någon situation eller tankar. 

 

6. Har du använt Dina nya kunskaper i vården eller i vårdandet.  

Berätta/förklara ge exempel på hur.  

 

7. a) Har Du fått verktyg i utbildningen som Du har använt i vården eller i 

vårdandet.  

b) Personer med demenssjukdom, berätta. 

c) Anhöriga, berätta. 
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  Bilaga 2(2) 

 

8. Har Du fått en förändrad syn på Ditt arbete gentemot personer med 

demenssjukdom? 

 

9. Vad är det viktigaste Du har lärt Dig under utbildningen och vill delge andra i 

vårdandet av personer med demenssjukdom och anhöriga. 

 

10. Hur länge har Du arbetat med personer med demenssjukdom. 

 

11. Hur länge har Du arbetat som omvårdnadspersonal. 

 

12. När utbildade Du dig. 

 

13. Ålder. 

 

14. Är det något som Du vill tillägga eller kom att tänka på. 

 


