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Sammanfattning
Syftet med denna uppsats är att genom en kvalitativ studie i intervjuform undersöka hur
kontaktmannaskap som arbetssätt fungerar på ett boende för yngre demenssjuka i Gävle
kommun. Studien riktar sig till verksamheter inom olika kommuners omsorg, med det faktum
att gruppen yngre människor med demenssjukdom i dag år 2009 är en mindre grupp i Sverige,
men som kan komma att öka i framtiden.

De frågeställningar som styrt denna studie är hur man arbetar med kontaktmannaskap på ett
boende för yngre demenssjuka, hur utsedd kontaktman upplever kontaktmannaskap som
arbetsmetod och hur deras relation i interaktion påverkas genom att använda detta arbetssätt.
Den kvalitativa undersökningen grundar sig på enskilda intervjuer med fyra kvinnliga
informanter som arbetar på ett boende för yngre med demens. Dessa kvinnor är utsedd
kontaktman till enskild yngre demenssjuk som bor på det särskilda boendet. Fokus i denna
undersökning är interaktion och kontaktmannaskap med ett slutresultat i kapitel 5 som visar
en mångfacetterad bild av kontaktmannaskapets innebörd för den utsedde kontaktmannen och
den yngre demenssjuke på det utvalda boendet.

För att kunna bearbeta det empiriska materialet har vi använt oss av teorin symbolisk
interaktionism. Med hjälp av teorin har vi försökt erhålla en möjlig förståelse av den
interaktion som utspelar sig mellan den yngre demenssjuke och den utsedde kontaktmannen
samt dess svårigheter.

Resultatet av vår studie visar att kontaktmannaskap som arbetssätt kan ge mycket stora
möjligheter för den yngre demenssjuke att bli sedd utifrån dennes livssituation.
Genom det kan den demenssjuke erhålla större möjligheter till aktiviteter anpassade efter
dennes önskemål. För den utsedde kontaktmannen har resultatet påvisat att arbetsmetoden kan
vara mer krävande än vad vi trodde i början av denna studie. Utsedd kontaktman kan ofta
känna ett alltför betungande ansvar gentemot vårdnadstagaren. Detta då även andra faktorer
som missbruksproblematik och samsjuklighet (dubbel diagnos) i kombination med
demenssjukdomen hos den demenssjuke, kan utgöra andra krav för kontaktmannen.

Nyckelord: Kontaktmannaskap, utsedd kontaktman, yngre människor, demens och symbolisk
interaktionism.
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Abstract
The aim of this paper is to do a qualitative study in the form of interviews and examine how
contact persons (kontaktmän) work in a nursing home for young people with dementia in
Gävle, Sweden. The study is focused on nursing professions within different municipalities,
addressing the fact that the group of younger people with dementia today, in 2009 is a smaller
group in Sweden that may increase in the future.

The questions that guided this study, is how contact persons in a housing for younger people
with dementia work, and how the designated contact person experiences his or her role as a
working method, and how in interaction the relationship between caretaker and contact person
is affected by using this approach. The qualitative study is based on individual interviews
with four female informants that work at a home for young people with dementia. These
women are designated contact persons to young individuals with dementia that live in special
accommodations, according to their needs. The focus of this study is interaction and the role
of the contact person, with a final result in Chapter 5 which shows a diverse picture of the
profession’s meaning for the designated contact person, as well as for the young person with
dementia in the selected housing.

To process the empirical material, we have applied the theory of symbolic interaktionism.
With the help of the theory, we have tried to obtain a possible understanding of the interaction
as well as difficulties taking place between the young person with dementia and the contact
person.

The result of our study shows that the contact person as a method provides a great opportunity
for the younger people with dementia to be seen in life. Through it, the dementia sufferers
receive more opportunities for activities tailored to his wishes. The result demonstrated that
the working method can be more demanding for the contact person than we thought at the
beginning of this study. Appointed contact person can often feel too onerous responsibilities
towards the care taker. This then also other factors such as drug abuse and samsjuklighet (dual
diagnosis) in combination with the dementia disease, may pose other requirements for the
contact person.

Keyword: Appointed contact person, young people, dementia, symbolic interaktionism
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Förord
Genom många år av arbetslivserfarenhet och kunskap inom området demens, har vi sett att
människor med en demenssjukdom är i stort behov av trygghet och rutiner i sin vardag.
Tyvärr har vi även sett att det i många fall saknas kunskap hos utsedd kontaktman om hur
man förhåller sig i mötet med en demenssjuk individ och dess anhöriga. Att kunna erbjuda en
ung demenssjuk möjlighet till stöd och aktivitet i sin vardag ställer stora krav på varje utsedd
kontaktman inom omsorgen. Vi anser dock att det är en stor skillnad i hur man som utsedd
kontaktman arbetar med en yngre demenssjuk individ gentemot att arbetet med en äldre
demenssjuk individ. En stor del av arbetet för varje kontaktman som arbetar med demenssjuka
människor består även i att kunna bemöta alla de anhöriga som behöver få stöd och tillåtelse
att tryggt kunna överlämna sin nära och kära till omsorgen. Att överlämna ansvaret till
personalen på boendet dit den yngre demenssjuke flyttar är en stor process som kan innebära
mycket sorg och saknad för den anhörige. För att den yngre demenssjuke människan ska
kunna uppleva trygghet ställs det stora krav på utsedd kontaktman att den i möjligaste mån
ska kunna ta över rollen som den anhörige tidigare haft som vårdare. Vi har erfarit att det
finns många yngre demenssjuka med missbruksproblematik och dubbeldiagnos. Även detta är
något som vi anser ställer annorlunda krav på kontaktmannen att kunna förhålla sig till.
Genom att ha ett välfungerande gemensamt arbetssätt som kontaktmannaskap anser vi att
möjligheterna för yngre demenssjuka människor kan öka när det gäller att leva ett så fullt liv
som möjligt. Kontaktmannaskapet kan även vara betydelsefullt för vårdtagarens familj, då de
får en annan möjlighet att kunna känna sig trygga med de människor som tar över ansvaret
över deras anhörige. För möjligheten att kunna genomföra denna undersökning och skriva
denna uppsats, vill vi börja med att tacka alla dessa underbara yngre demenssjuka människor
som vi fått träffa och som gett oss mycket kunskap om deras sjukdom. Framförallt sänder vi
en tanke och ett stort tack över att ha fått äran att lära känna en ung demenssjuk man som
tyvärr ganska nyligen lämnat oss här på jorden, men som har påverkat oss med stor kunskap
och kärlek till att utföra denna uppsats.

Vi vill rikta ett stort tack till verksamhetschefen och medarbetarna på boendet för yngre med
demens i utvald kommun för att vi fått tagit del av deras tankar och upplevelser som har
bidragit till att hela processen känts lärorik. Tack till alla anhöriga, släktingar, maka/make och
barn från 5 års ålder och högre som vi också har fått äran att träffa. Alla ni har gett oss
kunskap, drivkraft och glädje till att skriva denna uppsats. Det har framförallt varit
innehållsrikt och givande att arbeta med detta examensarbete eftersom ämnet ligger oss varmt
om hjärtat.

Tack kära familjemedlemmar, som under denna tid stått ut med vår frånvaro, då vi suttit
timtal framför datorn och fokuserat oss på denna uppsats. Vi vill även tacka vår handledare,
Fereshteh Ahmadi, docent i sociologi, för hennes raka och bestämda handledning.

Som avslut vill vi ge ett citat utifrån en yngre demenssjuk individs ord, till sin utsedde
kontaktman för att påvisa vikten med vår uppsats.

– Vad gjorde man utan dig då?(ett citat från en yngre demenssjuk kvinna)

TACK ALLA!
Maria Larsson

&
Helen Jaeschke-Pellonpää
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Kapitel 1. Inledning
I detta inledningskapitel önskar vi presentera bakgrunden till studien, problemformuleringen
och vårt syfte. Kapitlet presenterar även våra frågeställningar samt disposition

1. Inledning

I denna uppsats avser vi undersöka om kontaktmannaskap kan vara ett funktionellt arbetssätt
för yngre personer med demenssjukdom inom särskilt boende. Detta, då man idag år 2009
enligt socialstyrelsens rapport (2008) inte har funnit något utvärderat arbetssätt för denna
grupp människor. Yngre personer med demenssjukdom i Sverige är i nuläget en liten grupp i
förhållande till äldre demenssjuka. Detta för att demens är en åldersrelaterad sjukdom.

Att få en demenssjukdom kan innebära svårigheter både för den drabbade men även dennes
anhöriga, oavsett när demenssjukdomen inträffar i livet. Sjukdomen kan vara handikappande
och även betungande för de anhöriga, och dessutom kan det komma att krävas inriktade
stödinsatser ifrån samhället för att möjliggöra fortsatt livskvalitet för dessa människor.

När yngre människor får en demenssjukdom och hamnar i den punkt i livet då hemsituationen
inte längre fungerar ens med fullständig stödinsats, kan ett särskilt boende vara ett bättre
alternativ för dessa människor. I och med att demens anses vara en åldersrelaterad sjukdom
innebär det att man inom många särskilda boenden arbetar efter ett gemensamt utformat och
anpassat arbetssätt som gynnar den äldres behov. Det vill säga arbetssätt som exempelvis
kontaktmannaskap, men även aktiviteter samt boendemiljö som är anpassat efter den äldres
livssituation.

Inom Gävle kommun där vi utför denna studie arbetar man för att säkra den demenssjuke
människans rätt till fortsatt valmöjlighet, delaktighet, inflytande och information inom
särskilda boenden med hjälp av kontaktmannaskap som arbetsmetod (Gävle
kommun/omvårdnad 2009). Detta innebär att varje utsedd kontaktman har ett åtagande inom
omsorgen att ge stöd och möjligheter till god livskvalitet i vardagen till alla människor med
hjälpbehov.

När man i sin yrkesroll som utsedd kontaktman inom vård och omsorg arbetar med yngre
demenssjuka människor kan man ställas inför många arbetsuppgifter som kan uppfattas som
svåra och ibland komplicerade att bemästra. En yngre demenssjuks livssituation kan se
mycket annorlunda ut än för en äldre demenssjuk, då den yngre kan ha små barn samt många
anhöriga. Detta är något som vi menar kan ställa annorlunda krav på en utsedd kontaktmans
roll i arbetet med en yngre demenssjuk. Det finns även unga demenssjuka med stora
missbruksproblem och de med psykisk sjukdom i form av schizofreni som yttrar sig
på beteendemässiga och känslomässiga sätt, som kan ställa ytterligare krav på
kontaktmannen.

1.2 Bakgrund

År 2002 tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att sammanställa befintlig kunskap om
situationen för personer med demenssjukdomar samt deras anhöriga (Socialstyrelsen 2009). I
rapporten Ds2003: 47 från socialstyrelsen föreslogs bland annat ökad kompetenssatsning
avseende yngre personer med demenssjukdom för att öka kunskaper både i allmänhet och för
vårdgivare. Det som betonades var att kunskap är särskilt relevant för utveckling av metoder
och arbetssätt som kan stödja gruppen yngre personer med demenssjukdom Två år senare
2004 gav regeringen institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) vid
Socialstyrelsens uppdrag att sammanställa befintligt empiriskt baserad kunskap om gruppen



7

yngre personer med demenssjukdom. Översikten visade att kunskap saknades avseende
metoder, arbetssätt och organisationsformer som används för att förbättra livssituationen för
denna grupp (Socialstyrelsen 2009). Utifrån Socialstyrelsens rapport framkommer även att
många anhöriga till yngre demenssjuka har en stark önskan om att få tillgång till ett boende
som är mer anpassat till ”yngre” demenssjuka personer. Det framkommer även att det finns
ett stort behov av mer praktisk hjälp, ökade kunskaper inom olika personalkategorier och mer
emotionellt stöd än vad som ges idag till yngre demenssjuka. Det har även framgåtts i
rapporten att det även finns behov av ett större helhetsomhändertagande och att få kontinuitet
genom hela sjukdomsförloppet, samt att många demenssjuka människor saknar trygghet,
säkerhet och respekt för sin integritet. Skovdahl (2004) påvisar att om personer med
demenssjukdom inte har en trygg och meningsfull tillvaro med individuellt anpassad
sysselsättning, kan resultatet leda till olika typer av beteenden som aggressivitet, oro,
rastlöshet och ångest.

1.2.1 Yngre människor med demenssjukdom
Tidigare har demens traditionellt definierats som en global nedsatt intellekt, där innebörden är
att alla aspekter av den kognitiva funktionen påverkas lika och försämras under oskiljbara
sätt. Neary & Snowden (2003: 8) påvisar att förståndsmässiga sjukdomar inte påverkar
hjärnan enhetligt, utan ger effekt på endast vissa regioner i hjärnan och inte alla. Den mest
vanliga formen av demens är degenerativa följder av inneboende förändringar i hjärnans
nervceller.

En begynnande demenssjukdom som utvecklas före 65 års ålder betecknas som "presenil
demens" och om debuten sker därefter talar man om "senil demens". Demenssymptom kan
vara kombinerade med andra neurologiska och psykiska rubbningar beroende på den sjukdom
som människan drabbats av och som lett fram till demens (Neary & Snowden, 2003 s:7). I
dag vet man att Alzheimers sjukdom och senil demens av Alzheimers typ är de vanligaste
demensorsakerna i Sverige (SBU 2006:172) och att det i vårt land finns det troligen 35 - 40
000 personer som lider av Alzheimers sjukdom (Socialstyrelsen 2008).

Frontallobsdemens är den näst vanliga demenssjukdomen efter Alzheimers sjukdom och
börjar oftast mellan 45-65 år. Neary & Snowden (2003:18) talar om att man sett fall där den
drabbade var 21 år när sjukdomen startade. Denna sjukdoms karaktär visar att dessa
människor visar oftast inte regelbundna tecken av glädje, ledsamhet, argsinthet,
överraskningar eller obehaglighet. De visar heller mer eller mindre inga sociala känslor som
skam och sympati. Författarna påvisar även att olika system påverkar hjärnan, och vid
alkoholdemens eller som man även säger Korsakoff’s syndrom eller Wernicke-Korsakoff
syndrom, påverkas de yttre delarna av tinninglobens vänstra sida. Det vill säga skador eller
påverkan i området som leder till svårigheter att hitta rätt ord, vilket sedermera leder till sämre
språkförståelse samt praktisk förmåga att utföra vissa saker (Neary & Snowden, 2003).
Skador på pannloben leder ofta till tystlåtenhet och mindre variation i hur man uttrycker sig
och alkoholskada kan enligt Neary & Snowden (2003:26) förstöra den limbiska strukturen -
det vill säga de strukturer i människohjärnan som är centra för känslor, minnen samt
uppmärksamhet. Neary & Snowden (2003:7) påtalar även med att säga, att demens inte är
namnet på en sjukdom. De menar att demens är en beskrivande term som beskriver mentala
förändringar som följer med en rad olika sjukdomar.

I Sverige säger man att demens är en anhörigsjukdom, genom att det är de anhöriga som lider
mest av sjukdomen och det krävs mycket av den anhörige för att de demenssjuka ska få
fortsätta leva så bra som möjligt. Doktor Börje Lind, geriatriker och specialist på
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demenssjukdomar säger i en intervju (Gefle Dagblad 2008) att i första hand är det människans
sjukdom. Downs & Errollyn (2006:152) nämner att finns det tecken som även tyder det på att
denna sjukdom kommer att öka, men att samhället kommer att ha mer acceptans gällande
denna sjukdom. Det man även sett genom forskning är att man kommer att kräva mer träning
och kunskaper för att bemöta dessa människor professionellt så man kan hjälpa dem uppnå en
högre livskvalitet. Lyckligtvis ser man en bättre framtid för demenssjuka och deras familjer,
men att det krävs politisk vilja och ekonomiska drivkrafter till att genomföras (ibid).

Utifrån det senaste numret av tidningen The Lancet Neurology framkommer det i ett
pressmeddelande om att personcentrerad omvårdnad till personer med demenssjukdom är
något som höjer den demenssjukes möjligheter till ökad livskvalitet. Detta inbegriper att man
stödjer personens upplevelse av att vara en fullvärdig människa, ser personligheten mer som
instängd än förlorad, uppmuntrar till delaktighet och medverkan i beslut och att svårtolkade
beteenden förstås utifrån individens perspektiv (Umeåuniversitet 2009). Detta är något som
kan betraktas med en liknelse utifrån kontaktmannaskapets innehåll som redovisas i kapitlet
om forskning.

1.3 Problemformulering

Det vi önskar undersöka i vår c-uppsats är hur kontaktmannaskap som arbetsmetod fungerar
för yngre demenssjuka som bor på särskilt boende. Problemet som vi ser det, är att de flesta
boendena och arbetssätten i dagsläget är mer eller mindre anpassade och utformade efter äldre
demenssjuka. Detta på grund av att demens idag är en åldersrelaterad sjukdom. Yngre
demenssjuka är i nuläget ingen stor grupp, dock är den större numera än för några år sedan.
Vi anser att behovet av anpassade arbetssätt och anpassat boende därför är något som i takt
med ökningen av yngre demenssjuka kommer att öka. Detta leder oss in på socialstyrelsens
rapport att det idag inte finns något utarbetat arbetssätt för just gruppen yngre demenssjuka.
På det särskilda boendet där studien genomförts använder man arbetsmetoden
kontaktmannaskap fast i mer utvecklad form. Vi avser därför att undersöka om
kontaktmannaskapet i den mer utvecklade formen är en bra arbetsmetod för att tillgodose
yngre demenssjukas behov och om det är just det arbetssättet som eftersöks.

1.4 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att genom kvalitativ studie i form av intervju undersöka hur
kontaktmannaskap som arbetssätt fungerar på ett boende för yngre demenssjuka människor
inom Gävle kommun. Utifrån detta syfte kommer vi i senare i vår slutdiskussionsdel besvara
dessa frågeställningar.

1) Hur arbetar man med kontaktmannaskap på ett boende riktat till yngre demenssjuka?

2) Hur upplever utsedd kontaktman att kontaktmannaskapet som arbetssätt fungerar för
yngre demenssjuka i praktiken?

3) Hur upplevs relationen i interaktion mellan utsedd kontaktman och den yngre
demenssjuka genom att använda kontaktmannaskapet som arbetssätt?
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1.5 Disposition
I kapitel 1 presenterar vi inledningsvis bakgrunden till studien, problemformuleringen, vårt
syfte och frågeställningar. Kapitlet tar sist upp vår disposition för att ge läsaren en lättare
inblick i vad vi presenterar i varje kapitel.

I kapitel 2 presenterar vi tidigare forskning inom området kontaktmannaskap. I och med att
det i dagsläget inte finns någon tidigare forskning i Sverige inom just området arbetssätt för
yngre demenssjuka människor, har vi därför valt att presentera vad som tidigare forskats fram
om kontaktmannaskapet och alla delar som ingår i kontaktmannaskap som arbetsmetod inom
omsorgen. Kontaktmannaskapet kommer att ligga till grund för vår analys av
intervjupersonernas svar.

I kapitel 3 presenteras teorin symbolisk interaktionism som teoretisk referensram och som
även kommer att ligga till grund för vår analys av intervjupersonernas svar.

I kapitel 4 presenterar vi hur vi gått tillväga, det vill säga vår metod i studien. I detta kapitel
redovisar vi även själva tanken med utformningen av intervjuguiden. Här finns även en
presentation av studiens validitet, reliabilitet och generalisering. Det är i detta kapitel vi
redovisar hur vi gått tillväga i urval, genomförandet och hur vi tagit hänsyn till de etiska
aspekterna.

I kapitel 5 presenterar vi resultat och analys från vår undersökning. Resultatet uppvisas
utifrån vår intervjuguide och de tre teman som framkommit. De teman som utmärkte sig
markant var kontaktmannaskapets innebörd för utsedd kontaktman och kontaktmannaskapets
möjligheter för den yngre demenssjuke människan, och därtill även de svårigheter som kan
uppstå utifrån kontaktmannaskap som arbetssätt. Vi presenterar vår analys utifrån vårt
tolkningsresultat av intervjupersonernas upplevelser av kontaktmannaskap. Vi har genom de
olika teoretiska begreppen och resonemangen gett en illustration av om hur
kontaktmannaskapet som arbetssätt fungerar för yngre demenssjuka med hjälp av teorin
symbolisk interaktionism.

I kapitel 6 som är det avslutande kapitlet, försöker vi i vår avslutande diskussion och
reflektion knyta ihop säcken genom att se om vi besvarat våra frågeställningar som studien
utgår från.
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Kapitel 2. Forskning inom området
I detta kapitel presenterar vi tidigare forskning inom området kontaktmannaskap. I och med
att det inte finns någon tidigare forskning i Sverige inom området arbetssätt för yngre
demenssjuka människor i nuläget, kommer vi därför att presentera vad som tidigare forskats
fram om arbetssättet kontaktmannaskap och alla delar som ingår i kontaktmannaskap som
arbetsmetod inom Gävle kommun. Vi kommer att använda oss av denna forskning i Kapitel 5
där vi presenterar vårt resultat och vår analys.

2. Kontaktmannaskap
Kontaktmannaskap som arbetsmetod är sedan en längre tid tillbaka en framforskad och
beprövad arbetsmetod som används inom vård och omsorg i många kommuner. Den är riktad
mot alla människor med stödbehov. Denna metod är till för att möjliggöra alla människors rätt
till valmöjlighet, delaktighet, inflytande och information. Metoden kan vara olika utformad i
olika kommuner och inom olika enheter och när man talar om kontaktmannaskap är det
emellertid en funktion eller organisationsform som avses och är allmänt etablerad. Detta är
enligt information från Gävle kommuns hemsida, (Gävle kommun/omvårdnad 2009) ett
redskap som används för att kunna säkerhetskälla människans möjlighet till att få uppleva
trygghet, säkerhet och respekt för sin integritet. Inom Gävle kommun där denna studie har
genomförts, har man inom särskilda boendeformer en utsedd kontaktman som ska fungera
som människans ombud gentemot den egna verksamheten och övriga aktörer.

Kontaktmannaskap är ett arbetssätt som skall öka kontinuiteten i och med att relationen stärks
via upplevelsen av förtroende och tillit till den utsedde kontaktmannen. Falk m fl. (2001:11)
tar upp att kontaktmannaskap är en arbetsorganisation som kan tillgodose flera olika krav,
som exempelvis att bidra till att öka förtroendet mellan utsedd kontaktman och
omsorgstagaren. Det vill säga, ett personligt förtroendeuppdrag gentemot den enskilde
människan. Kontaktmannaskap kan ses som ett tankeredskap för det konkreta arbetet i
omsorgen. En viktig del i kontaktmannaskapet, är att utsedd kontaktman bör ha goda
kunskaper och lämplighet att uppfylla sitt uppdrag. Det vill säga, att i det dagliga mötet med
människor vilkas tillvaro präglas av förlust, nedgång, åldrande och död kan det ställas större
krav på varje utsedd kontaktman som i sin yrkesroll ska vara medmänniska och social kontakt
(ibid). Falk m fl. (2001:11) betraktar att kontaktmannaskap handlar om ett förtroende mellan
två människor.

Inom Gävle kommuns omsorg (Gävle kommun/omvårdnad 2009) har man som krav att varje
utsedd kontaktman ska ha ett personligt ansvar för att se till att varje enskild individ får ett bra
bemötande och att det är god kvalité i varje möte, samt i de tjänster som tillhandahålls. Detta
för att säkerställa att den boende upplever trygghet, säkerhet och respekt för sin integritet
samt förtroende och tillit för sin utsedde kontaktman. Falk m.fl. (2001:59) påpekar att en
viktig grundfaktor man bör ta hänsyn till är kontinuiteten. Inom Gävle kommun arbetar man
utifrån att kontinuiteten skall utgå från människans behov och önskemål. För att kunna arbeta
för en god kontinuitet innebär det bland annat att få personer är inblandade i omsorgen om
den boende samt att omsorgen är densamma oavsett vem som ger den. Detta innebär att det är
endast några få människor som vet mer om vårdtagarens privatliv. De övriga berörda
medarbetarna har endast kunskaper om själva omvårdnaden som vårdtagaren på boendet har
behov av (Gävle kommun/omvårdnad 2009).
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2.1.2 Rutin
Som rutin inom Gävle kommuns omsorg anges minimikrav för individansvar och
kontaktmannaskap. Det anges att det ska finnas möjlighet för en verksamhet att utveckla
individansvar och rollen som utsedd kontaktman. I det fall ändring görs ska det även finnas
möjlighet till att förändringen förankras i områdets kvalitetsråd. Man har därför inom denna
kommun en kvalitetshandbok som innefattar olika rutiner inom verksamheten, exempelvis hur
individansvaret och kontaktmannaskap är utformat (Gävle kommun/omvårdnad 2009).

2.1.3 Ansvar
I Gävle kommun vill man att kontaktmannaskapet ska beröra flera olika ansvarsområden. Det
vill säga, varje medarbetare skall ha ett personligt ansvar över att varje människa får ett
professionellt bemötande och att varje möte och tjänst som tillhandahålls är av god kvalitet.
Detta innebär att alla utsedda kontaktmän har ett individansvar. Falk m.fl. (2001:80–81) ger
förslag på hörnpelare med innehåll i sin bok om kontaktmannaskap. Dessa hörnpelare är
ansvar, helhetssyn, samt kontinuitet. Ansvar är att den individuella omsorgsplaneringen utförs
och att en löpande och god kontakt med anhöriga upprättas, det vill säga en förmedlande länk
som öppnar möjlighet till ett förtroende. Helhetssyn innebär att den yngre demenssjukes
fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov tillgodoses. Med kontinuitet menas att det är
så få människor som möjligt inblandade i omvårdnaden kring den yngre demenssjukes
behovsbild och att vårdgivarna arbetar på exakt samma sätt.

2.1.4 Inflytande
Inom Gävle kommun har man även som policy och målsättning att kontaktmannaskap ska
kännetecknas av ett individinflytande. Detta syftar på kommunens sätt att utveckla
äldreomsorgen efter den enskilde människan och dennes önskemål. Genom att nå denna
målsättning har därför denna kommun utvecklat ett verktyg anpassat efter omsorgstagaren.
Detta verktyg benämns som en individuell plan och insatsplan. Målsättningen är att samtliga
omsorgstagare inom äldreomsorgen i Gävle kommun skall ha en individuell plan upprättad
efter sina behov och önskemål. Inom denna kommun menar man att vården och omsorgen
skall utgå ifrån den enskilde människan och vara ett redskap för varje utsedd kontaktman i
interaktion med den enskilde omsorgstagaren (Gävle kommun/omvårdnad 2009).

2.1.5 Individuell plan samt insatsplan
Den individuella planen är av stor vikt i omsorgen gällande demenssjuka människor. Detta för
att dessa människor har svårigheter med att uttrycka sina behov och önskemål. Med hjälp av
denna individuella plan kan man även finna en lösning i svåra situationer. Detta genom att
man kan gå tillbaka och utläsa vad som dokumenterats kring omsorgstagarens behov och
önskemål (Gävle kommun/omvårdnad 2009). Den individuella planen som utformats efter
omsorgstagarens behov och önskemål är å ena sidan ett effektivt verktyg till att lyfta
omsorgstagarens självbestämmande och kan även ses som en kvalitetssäkring. Men å andra
sidan finns en problematik i att hantera arbetet med demenssjuka personer. Detta för att den
demenssjuke själv inte alltid är kapabel till att förmedla och uttrycka sina behov på grund av
sin demenssjukdom. Vid sådana tillfällen är det bra om anhöriga eller närstående till den
demenssjuke människan har möjlighet till att hjälpa till om de orkar och kan förmedla
omsorgstagarens önskan och behov (ibid). Man vet sedan tidigare att detta inte är det ultimata
alternativet för den demenssjuke människan, men att det är det bästa alternativet som finns att
tillgå i sådan situation.
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Kapitel 3. Teori och litteraturanknytning.
I detta kapitel presenteras teorin symbolisk interaktionism som ligger till grund för vår analys
av intervjupersonernas svar. Valet av vårt teoretiska angreppssätt ger oss en möjlighet att
analysera arbetssättets påverkan på den yngre demenssjuke och personalens interaktion.

3. Symbolisk interaktionism
Kontaktmannaskap handlar till stor del om interaktionen mellan utsedd kontaktman och i
detta fall en yngre demenssjuk. Hur en demenssjuk uppfattar sin omgivning och den person
som denne samspelar med kan påverkas av demenssjukdomens karaktär, och därför anser vi
att den utvalda teorin symbolisk interaktionism kan ge oss möjlighet till att förstå och tolka
hur utsedd kontaktmannaskapet som metod fungerar som arbetssätt.

Trost & Levin (2004:10) tar upp att symbolisk interaktionism, ett synsätt och en utgångspunkt
för att analysera den sociala verkligheten. Perspektivet är en bra grund för att förstå mänskligt
beteende och känslor. Symbolisk interaktionism består av fem beståndsdelar som är
grundläggande för förståelsen av perspektivet som är, definitionen av situationen, all
interaktion är social, vi integrerar med hjälp av symboler, människan är aktiv och vi befinner
oss i nuet. Trost & Levin (2004:12–26) behandlar den första beståndsdelen som handlar om
definitionen av situationen vilket innebär att den verklighet människan befinner sig i styr dess
beteende. Med andra ord så påverkar det människans beteende hur denne uppfattar en viss
situation. Den andra beståndsdelen som författarna (ibid) finner är den viktigaste inom
symbolisk interaktionism är att all interaktion är social, vilket innebär att människan alltid
ägnar sig åt någon form av interaktion vare sig det är i form av tal, kroppsspråk eller miner.
Den tredje beståndsdelen som författarna tar upp gäller symboler, alltså att människan
kommunicerar med hjälp av symboler. En symbol är när ett ord har samma mening för
människan som andra i dennes omgivning. Den fjärde beståndsdelen aktivitet, innebär att alla
är med i en process och att den är föränderlig. Den avslutande beståndsdelen som författarna
tar upp i symbolisk interaktionism, är att människan lever i nuet. Det innebär att allt denne gör
och hur denne definierar situationen agerar den utifrån. Det innebär att människan agerar i
nuet och att det i nästa stund är passerat och förbi. Dock påverkar detta människans sätt att
agera nästa gång. Erfarenheten från denna situation blir integrerat i de nya meningarna och
värderingarna man har (Trost & Levin, 2004:12–26).

Trost & Levin (2004:63–66) menar att människan så gott som alltid ägnar sig åt social
interaktion. Människor interagerar med varandra men även med sig själva genom att tala med
sig själva, d v s genom att tänka, medvetet eller omedvetet. Mänskligt beteende innebär inte
att människan svarar direkt på andras handlade utan i stället hänger beteendet samman med
hur människan tolkar eller uppfattar avsikten eller intentionen i andras handlande (ibid).
Människan (Trost & Levin 2004:66) är inte social från födseln utan blir successivt mer social
och allt mer socialiserad i samhället under uppväxten. Människor lär sig de normer,
värderingar och förväntningar som finns, och under inlärningsprocessen finns det olika
människor i människans närhet som påverkar denne.

Trost & Levin (2004:66–68) menar att dessa människor som påverkar och blir viktiga för
människan och som människan bryr sig om, brukar kallas utifrån ett symbolisk
interaktionistiskt förfarande för signifikanta andra. Dessa signifikanta andra har enligt
författarna en mycket stor betydelse för jaget och människans föreställningsvärld samt
människans sätt att i olika sammanhang definiera situationen på ett för oss rimligt eller
adekvat sätt. Eftersom människans identitet och jaguppfattning uppstår i en social
interaktionsprocess blir därför vissa människor viktigare än andra för den demenssjuke. Dessa
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särskilt viktiga och betydelsefulla människor som benämns enligt författarna som signifikanta
andra är oftast, för att nästan säga alltid, människans föräldrar, syskon eller maka/make.
Signifikanta och även generaliserande andra är två begrepp som är formande av att
utvecklandet av identiteten sker till stor del i interaktionen mellan människan och dennes
sociala miljö.

Generaliserade andra kan vara samhället eller den grupp där människan befinner sig i (Trost
& Levin 2004:70). Från de generaliserade andra uppfattar människan åsikter, normer och
förväntningar. Dessa kan enligt författarna påverka ur vilket perspektiv människan ser på sig
själv. Trost & Levin (2004:71) menar dock att termen generaliserande andra ska inte endast
uppfattas på det sätt att det är konkreta människor i människans omgivning som påverkar
denne. Utan att det är exempelvis normerna kring en speciell situation som är befästa i
människans ryggmärg, som författarna uttrycker sig, som påverkar och gör att om människan
bryter mot dessa upplever dåligt samvete.

I interaktion använder människan sig (Trost & Levin 2004:132) av symboler. Med symboler
menas tecken som de ord och de gester eller ansiktsuttryck som uppfattas lika av alla
människor i ett sammanhang. Med andra ord ska innebörden i exempelvis ordet familj vara
lika och uppfattas lika för alla. Trost & Levin (2004:141–143) menar även att symboler, vare
sig i ordform eller också handling, har en känslomässig mening genom att olika symboler kan
ha en positiv eller en negativ inverkan på människor. För vissa kan exemplet familj ha en
positiv klang av värme och gemenskap medan för andra kan samma ord betyda en känsla av
ilska och svek.

Charon (2001:109–110) påvisar att i olika sammanhang av situationer identifierar människan
sig med den andres position eller situation som denne befinner sig i. Detta kallas enligt
författaren för att ta andras roller och är något som människan gör i många olika situationer.
Det kan vara från barnlekar där barnet tänker hur föräldrarna skulle agera till situationer som
vuxen där människan försöker sätta sig in i hur den andra tänker och ser på människan.
Charon (2001:114–115) påpekar även att människan använder den andres perspektiv för att
hantera situationen denne konfronteras med. Detta innebär enligt författaren, att tagandet av
andras roller innefattar mycket mer än att bara sätta sig in i hur andra tänker - det blir en
identifierad del av all interaktion. Att kunna ta andras roller innebär att människan kan se
andra människor som är helt annorlunda än människan själv men ändå förstå dem. Detta leder
till att människan bättre kan förstå och slutligen respektera en individ som är annorlunda än
henne själv.

3.1 Jaget
Jaget är något som skapas i mellanmänsklig interaktion. Jaget konstrueras i själva
framställningen, närmare bestämt inför de andra i vår omgivning som reagerar och påverkas
av vår föreställning. Människan i interaktion agerar genom att skapa en fasad via själva
uppsättningen i det rum interaktionen utspelas, kläder, frisyrer, ansiktsuttryck, olika tecken
som visar rang och värdighet och sedan själva beteendet med vilken rollen spelas (Goffman
1998). Samma författare (ibid) använder olika dramaturgiska metaforer när han delar upp
olika scener för interaktionen att utspelas på och skiljer på den bakre och främre regionen.
Den främre regionen kan i vardagslivet vara själva platsen för interaktion, själva scenen
framför kulisserna. Den bakre regionen kan i vardagslivet kunna vara toaletten, sovrummet
eller helt enkelt de rum där vi kan koppla av och vara oss själva och reparera eventuella
skador, som skulle om man använder sig av Goffmans metaforer, kunna förstöra
framträdandet (Goffman 1998). Utifrån en yngre demenssjuks värld kan jaget spegla sig på
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olika sätt, beroende på hur man bemöter framträdandet. Ekman m.fl. (2007:49) tar till
exempel upp om att det pågår en kommunikation i vårdarbetet hela tiden, som skulle kunna
tolkas som ett framträdande. I interaktion pratar man om till exempel tvätt, påklädning,
aktiviteter och mycket mer och en icke verbal kommunikation förekommer där kroppsspråk,
gester, mimik avslöjar vad vi människor egentligen tänker och tycker om varandra. Ekman
m.fl. (2007:49) påvisar att en god grund för god omvårdnad skapas när den yngre
demenssjukes Jag bemöts med förståelse i interaktionen av den som vårdar. Det vill säga, att
tillåta den demenssjuke få var sjuk och samtidigt se människan bakom sjukdomen för att
möjliggöra livssituationen på det bästa sätt utifrån Jaget.

3.2 Stigmatiserande möten
Dahlgren & Starrin (2004:11–41) tar upp att stigmatisering innebär att människor och främst
deras handlingar stämplas som negativa i ett eller annat hänseende. Stigma och stigmatisering
beskrivs som en baksida i möten och interaktion, där människor som kategoriseras som
riskgrupp tenderar att stigmatiseras (Dahlgren & Starrin 2004). Vad som stigmatiserar kan
variera i tid och rum, men ofta är det vissa kännetecken som innebär förnedring och känslor
av skam. Dessa kännetecken delas upp i tre olika delar där det börjar med en utlösande
händelse som attackerar självbilden. Händelsen kan till exempel uppstå på grund av att man
på grund av en sjukdom förlorar en del av sin naturliga självbild. Den andra delen är att olika
människor har olika känslighetsgrader där till exempel yngre kan vara känsligare än äldre.
Den tredje och sista delen är att ta i beaktande själva sammanhanget där processen äger rum.
Den fysiska miljön spelar stor roll men även gester och miner kan missförstås. Stigmat kan
innebära farhågor för att man som individ inte längre ska kunna klara sig själv, bli beroende
av andra och förlora sitt sociala värde (Dahlgren & Starrin 2004). När en yngre demenssjuk
inte längre kan klara sig själv utan flyttar in på ett särskilt boende kan det innebära att
människan förlorar sin naturliga självbild av att kunna klara sig själv och tvingas vara
beroende av andra.

3.3 Förändrad tillvaro mitt i livet
Att få en demenssjukdom eller att leva tillsammans med en individ som får en
demenssjukdom innebär att livet tar en annan väg än den man planerat. Vardagen kan ändras
radikalt och man får nya perspektiv på tillvaron. Antingen befinner man sig mitt i livet eller så
befinner man sig närmare pensionsåldern när man börjar planera eller drömma om en framtid
utan förpliktelse eller arbete. Beskedet att man har en demenssjukdom är inte bara tragiskt för
den som fått sjukdomen utan även för anhöriga till dessa människor. Beroende på hur snabbt
sjukdomförloppet är kan denna period pågå ända upp till sju år från det att diagnos fastställts
och många frågor kan då uppstå i och med att man hamnar i en beroendeställning. Vilket stöd
som eventuellt kan komma att behövas när man insjuknat i en demenssjukdom och vilka
rimliga krav ställs man inför när det gäller att utföra en god omvårdnad? Ekman m.fl.
(2007:35) talar om att dessa frågor kan vara endast få frågor av de många frågor, som kan
uppstå när man hamnar i en beroendeställning som en yngre demenssjuk kan göra. När
insikten om att något är fel har gått förlorad, minskar inte oron. Om man får en respektfylld
omsorg med värme, stimulans och närhet, kan tillvaron ändå kännas meningsfull.

Tillit är som ett känslomässigt skydd för att handskas med risker av olika slag, och trygghet är
något som skapas i interaktion mellan den som ger stöd/vårdar och den som är demenssjuk.
Svårigheter kan i många fall uppstå när den som vårdar den demenssjuke inte förstår vad som
upplevs positivt av den sjuke. Ekman m.fl (2007:51) menar att för att den boende skall kunna
känna sig trygg och vid gott mod, är det av stor vikt att den som vårdar måste förstå den värld
som den sjuke befinner sig i och hur han eller hon upplever den.
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3.4 Språket och dess betydelse i interaktion
Vår biologiska konstitution är förutsättningen för allt som vi människor kan utföra, även för
vår språkliga förmåga. För att denna skall ha möjlighet att utvecklas behövs emellertid
ytterligare en omständighet vara vid handen: socialt samspel. Detta påstår även Ekman m.fl.
(2007:52) att det är aspekter av vår språkliga förmåga som framförallt är relevant i
interaktion. Att vi lär oss använda språket i samspel med människor som redan kan använda
ett språk. Vi människor lär oss språket genom att associera vissa ord, men vissa upplever det
inom specifika sammanhang. Dessa specifika sammanhang kan vara som, exempelvis
relationen till den som vårdar och som så småningom leder till att vi lär oss hantera ord som
symboliska representationer för våra upplevelser och kategorisera våra upplevelser på ett
unikt sätt (ibid).

Genom att vårt språk tillför en möjlighet till att få hjälp, kan det ha stor betydelse för
människor i olika beroendeställningar. För en demenssjuk kan det innebära som vi tidigare
nämnt om sjukdomens karaktär, att svårigheter i kommunikationen kan uppstå i mötet.
Språket ger oss människor en funktion - att ge våra upplevelser deras betydelse, kategorisera
våra upplevelser och associera dem med andra upplevelser. Sedermera kan upplevelserna
kopplas ihop på ett personligt sätt med det vi tidigare upplevt i vad som kan liknas vid ett
multidimensionellt nätverk av upplevelser. Denna kognitiva process avgör vilken mening och
betydelse våra upplevelser får, inte det som enbart räknas i det vi ser, hör och känner utan
också tankar, idéer, antaganden, förhoppningar och drömmar (Ekman m fl 2007). När man
talar, det vill säga använder språket i mötet med en demenssjuk kan det vara väldigt viktigt att
stå framför den demenssjuke och tala tydligt och långsamt. Detta för att den demenssjuke på
ett bra sätt kan uppfatta den som vårdar när de är i interaktion utifrån dennes perspektiv. Om
man inte använder språket på det sättet kan den demenssjuke uppfatta situationen helt fel och
hela mötet kan resultera i att interaktionen fallerar. Detta kan sedermera leda till att den
demenssjuke känner sig otrygg.
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Kapitel 4. Metod
Här presenterar vi hur vi gått tillväga genom att förklara grunderna i vår kvalitativa studie. I
detta kapitel redovisar vi själva tanken med utformningen av intervjuguiden Här finns även
en presentation av studiens validitet, reliabilitet och generalisering. Kapitlet redovisar hur vi
gått tillväga i urval, genomförande, och hur vi tagit hänsyn till de etiska aspekterna. Kapitlet
ger även en kort presentation av våra intervjupersoner i denna studie.

4. Kvalitativ studie
Som metodval valde vi att göra en kvalitativ studie med hjälp av intervjuer. Vi valde även att
medverka under en dag på boendet för att få en helhetsbild av hela verksamheten. För oss var
inte själva medverkandet i verksamheten något som skulle behandlas i uppsatsen utan endast
för vår egen del. Vi valde denna metod för att vi ansåg att det var den bästa och förmodligen
det enda sättet att få svar på våra frågeställningar under den tidsram som fanns. Eftersom våra
frågeställningar handlar om den utsedde kontaktmannens upplevelse av arbetssättet
kontaktmannaskap och upplevelsen i interaktionen mellan utsedd kontaktman och yngre
demenssjuk var det naturliga valet att intervjua utsedd kontaktman som arbetar på ett yngre
demensboende.

Vi valde intervju för att bli djupare involverad i undersökningspersonerna och för att få en
bättre förståelse för deras upplevelser och erfarenheter. Genom intervju uppnås en
direktkontakt med intervjupersonerna, som kan vara svår att få vid andra
datainsamlingsmetoder. Därför vilar vår studie på den kvalitativa undersökningens filosofiska
bas, som menar att varje individ har kunskap om tillvaron och det är via dessa idéer som vi
kommer att förstå världen. Kunskapen färgas av hur människan upplever sin värld och den
här kunskapen förmedlas genom att människan berättar (Depoy & Gitlin 1999). Vi valde
enskilda intervjuer framför gruppintervjuer av ett flertal skäl. Detta för att vi tyckte att
fördelen var att med enskild intervjuperson var att ge varje intervjuperson utrymme att
uttrycka sig individuellt i varje fråga samt att det är lättare att vara anonym. I gruppintervju
finns det alltid vissa intervjupersoner som kan uttrycka sig mer än andra och tar därmed större
plats än de andra. Fördelen om vi tagit gruppintervju var om vi ville ha en diskussion som
sedermera kunde fungera som en plattform och skapandet av nya idéer hos
intervjupersonerna. Svårigheten tyckte vi skulle bli att urskilja individuella meningar bland
intervjupersonerna.

Vi var båda två delaktig under intervjutillfället och en sådan intervju är en så kallad
panelintervju. Kylén (2004:23–24) talar om att intervjueffekten kan påverkas av situationen i
en panelintervju, då svaren kan bli beroende av hur situationen byggs upp, vilket vi var väl
medvetna om. För att minska effekten var det en person som intervjuade och en som förde
anteckningar under intervjun.

Barbosa da Silva & Wahlberg (1994:7) anser att en kvantitativ metod som är ett alternativ i
forskningsmetod omöjliggör att komma åt upplevelsen hos människor vilket var vår
anledning till varför vi inte valde denna metod.

4.1 Validitet, reliabilitet och generalisering
I en kvalitativ studie är validiteten, reliabiliteten och generaliseringen alltid av lägre grad än i
en kvantitativ studie, vilket vi var medvetna om. Kvale (1997:208–209) påpekar att kontroll
av datas validitet och reliabilitet är något som måste genomföras när man ska göra en
forskning. Validitet innebär att man lyckas studera det man från början hade som målsättning
att studera. Studiens validitet minskar däremot om det finns en stor skillnad i det man studerar
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och det man tänkt studera. En läsare skall även kunna göra en bedömning om den tycker att
det som framgår stämmer överens med den uppfattning som läsaren själv anser har givits
utifrån underlaget som presenteras. Kvale (1997:215) upplyser att den metod som använts i
undersökningen ska kunna få fram svaren på de frågeställningar som utformats. Det som
skulle kunna påverka validiteten för oss, var om de intervjuade valde att ge de svar som de
förväntade sig att vi ville ha. Genom att göra fler uppföljande intervjuer skulle svaren som
getts kunnat förändras och validiteten möjligtvis förbättras, om vi träffade intervjupersonerna
mer än en gång. Detta gjordes dock inte.

Reliabilitet innebär att all datainsamling man gör, ska vara tillförlitlig. Ejvegård (2003:70)
anser att den som ensam tolkar de resultat som fås utifrån intervjuer, själv kan påverka
reliabiliteten på själva studien. Tolkningen av resultatet ifrån intervjuerna betraktades därför
av oss båda. Detta för att höja tillförlitligheten i studien.

Kvale (1997:210) påvisar att den naturalistiska generaliseringen baseras på personlig
erfarenhet, vilket kan påverka studien i och med många års erfarenhet av arbete med demens
samt demensutbildning. Kvale (1997:210) tar även upp att generalisering går från att vara en
tyst kunskap till att kunna verbaliseras. På det viset blir det påståendekunskap istället för tyst
kunskap.

4.2 Urval samt presentation av intervjupersoner
Uppsatsen baseras på fyra intervjuer på ett särskilt boende för yngre demenssjuka, därmed
begränsar vi oss till en viss målgrupp. Vi utelämnar därmed de äldre demenssjuka som bor
inom andra särskilda boendeformer. Motiveringen till urvalet av intervjupersoner grundar sig
i att de intervjupersoner som söktes till denna undersökning, var en utsedd kontaktman med
specifika kunskaper om människor med en demenssjukdom. Det blev fyra intervjupersoner
som valdes ut och alla var kvinnor. Detta på grund av att det var endast kvinnor som arbetade
på det utsatta datumet för intervjun och som hade specifika kunskaper inom demens. De
intervjupersoner som deltog vid intervjun har många års arbetserfarenhet gällande äldre
demenssjuka personer och hade arbetat tillsammans sedan ett år tillbaka på detta boende för
yngre demenssjuka. Intervjupersonerna har även arbetat inom omvårdnad Gävle under ett
flertal år.

Att informanterna var alla kvinnor, var inte ett medvetet val från vår sida i denna studie. Vi
vet att det finns män som arbetar inom detta område, och om intervjupersonerna hade varit
män kanske resultatet i studien sett annorlunda ut. Eftersom syftet med vår studie inte var att
undersöka ur ett könsperspektiv, kan vi ändå med fördel för framtida studier rekommendera
samma undersökning utifrån genusperspektiv. Detta för att exempelvis, undersöka eventuella
skillnader i upplevelser av hur kontaktmannaskapet som arbetsmetod fungerar på särskilda
boenden för yngre demenssjuka människor.

En avgränsning i denna studie är att underlaget för empirin baseras endast på fyra intervjuer,
studiens generaliserbarhet kan därför ses som låg. Studiens tillförlitlighet hade kanske vunnit
på att göras mer heltäckande om vi hade utfört en större undersökning på fler boenden som är
inriktade på just yngre demenssjuka. Vidare kan man även ifrågasätta intervjupersonernas
uppriktighet. Vi uppfattade dem dock som sanningsenliga och utan anledning att dölja eller
förvränga delar av deras upplevelser och information. Genom att göra en kvalitativ intervju
ger det oss en värdefull insikt om intervjupersonerna på ett sätt som inte är möjligt i en
enkätundersökning. För att bevara och garantera intervjupersonerna anonymitet, benämns
dessa fyra personer fortsättningsvis endast enligt följande: IP 1, IP 2, IP 3, IP 4.
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När intervjupersonerna nämner den yngre demenssjuke som de är kontaktman åt under
intervjun, presenteras denne i texten som den boende.

4.3 Det utvalda boendet
Vårt utvalda boende ligger i Gävle kommun. Det består av nio lägenheter för yngre personer
med demenssjukdom och vid studietillfället varierade åldern på de boende mellan 55 till 75
år. Boendet använder sig av kontaktmannaskap med ytterligare tillbehör som arbetssätt.
Verksamheten använder sig även av en filosofi vid namn ”Snoeezelen”, en metod som
ursprungligen kommer från Holland med syfte att använda sinnesstimulering i utbyte mot
mediciner som dämpar ångest. Sinnesstimulering ges med hjälp av tillhörande sinnesträdgård,
lusthus samt sinnesrum som är en del av arbetssättet. Boendet har tidigare varit med i
forskningsprojekt gällande IT, där man har utarbetat olika tekniska hjälpmedel för människor
med demenssjukdom som sedermera bidrar till möjligheten att känna rörelsefrihet.

Bemanningsgraden av utsedd kontaktman på det utvalda boendet är högre per dygn än på
många andra demensboenden för äldre människor. Detta för att denna målgrupp har större
behov av fler vardagsnära aktiviteter och att de fortfarande har sin fysiska förmåga intakt i
högre grad än vad äldre demenssjuka har.

4.4 Etiska aspekter

I denna studie har vi tagit hänsyn till de fyra etiska krav som forskningsrådet fastslagit,
informationskrav, samtyckekrav, konfidentiallitetkrav samt nyttjandekrav (Vetenskapsrådet
2009)

Informationskravet innebär att de som medverkar i undersökningen ska informeras om deras
uppgifter i studien. När det gäller informationskravet har vi informerat både vid
arbetsplatsmötet om frivilligheten i undersökningen samt att de när som helst kan avbryta sin
medverkan i undersökningen. Vi har även informerat om studiens syfte och eventuella
fördelar eller risker med att delta. Vi har även fått samtycke av informanterna att både göra
själva undersökningen, men även att publicera den - detta enligt samtyckekravet.

Konfidentiallitet innebär att inga data som identifierar undersökningspersonerna får lämnas ut
eller redovisas. För att vi inte ska utelämna personerna som deltagit i denna studie har vi följt
forskningsrådets anvisningar gällande konfidentiallitet, vilka innebär att all insamlad data har
avkodats och att inga namn används för att säkerställa intervjupersonernas och den boendes
rätt till konfidentiallitet. Detta medför att namn eller annat som kan kopplas ihop med en
bestämd individ har tagits bort.

All insamlad data behandlas utifrån nyttjandekravet som innebär att det insamlade materialet
inte får lånas ut eller användas på annat sätt utan medgivande från de deltagande i studien

4.5 Intervjugenomförande
Intervju genomfördes med anställd utsedd kontaktman på det utvalda boendet. Då vi sökte
intervjupersoner på boendet, började vi med att kontakta ansvarig verksamhetschef för
boendet för att få dennes tillåtelse att utföra denna studie. Efter att verksamhetschefen gett oss
tillåtelse, fick vi som förslag att informera alla utsedda kontaktmän om studien på ett
arbetsplatsmöte, vilket vi respekterade och även genomförde. Vi informerade om att vi ville
genomföra enskilda intervjuer med fyra stycken utsedda kontaktmän samt följa med under en
dag för att få en större helhetssyn i verksamheten. Vi gav därefter ett förslag på lämplig
tidpunkt för utförandet av studien som därefter godkändes av alla medverkande på mötet.
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Rosengren och Arvidsson (1991:157) konstaterar att det är en fördel om man förbereder en
intervju innan man genomför den. Vår intervju genomfördes med hjälp av en egen utformad
intervjuguide (bilaga 1). Intervjuguiden utformades genom att omvandla våra frågeställningar
till intervjufrågor. Kvale (2007:91) anser att detta är ett sätt för att kunna ge tematisk kunskap
och bidra aktivt till ett naturligt samtalsflöde. Intervjuguiden användes mest som ett stöd för
att inte glömma bort de frågor vi ville ha besvarade. Detta för att vårt mål var att med en
kvalitativ metod skapa en öppen diskussion med varje enskild intervjuperson, vilket i sig
ledde till att vi inte var helt styrda av intervjuguiden.

Kvale (2007:91) påpekar även att den som utför en intervju ska bygga upp en atmosfär där
den intervjuade känner sig trygg nog att fritt kunna tala om sina upplevelser och känslor.
Samtliga intervjuer utfördes därför i ett enskilt rum på de utsedda kontaktmännens arbetsplats
för att höja trygghetskänslan. Kylén (2004:40) rekommenderar att föra anteckningar, både vid
sammanfattning under intervju och till grund för bearbetning och sammanställning efter
intervjun. Under intervjun fördes anteckningar öppet med syfte att den intervjuade skulle få
möjlighet att se vad som skrivits ned. Samtliga intervjuer genomfördes av oss båda och
varade mellan 40 till 60 minuter. Vi undvek medvetet att ställa ledande frågor eftersom vi
ansåg att intervjupersonerna var väl medvetna om vad frågorna handlade om och vi tyckte att
vi fick de svar som var relevanta för vårt syfte.

För att underlätta vårt arbete använde vi efter ett godkännande av intervjupersonerna, även en
bandspelare under intervjutillfället. Vi var väl medvetna om att bandinspelningen kunde
hämma den intervjuade. Efter intervjun transkriberade vi det insamlade materialet då vi kände
att vi var nöjda med det resultat vi fått. Varför vi valde att båda skulle delta under intervjun
var att vi skulle få en bredare uppfattning om det insamlade materialet.

Efter att ha skrivit och transkriberat började vi vårt analysarbete som baseras på
utskriftelserna. Detta för att kunna förvandla levande samtal till en text. Vi får på detta vis
bort dynamiken som finns i det talade språket Kvale (2007). Vår analys bygger således på vår
tolkning av intervjuutskrifterna utifrån vårt utvalda teoretiska perspektiv. Svaren skulle kunna
tolkas annorlunda om vi valt en annan teoretisk ingång.

Resultatet tolkas utifrån tre teman som framkom efter att vi gått igenom det transkriberade
datainsamlingen ett flertal gånger. De teman som utmärkte sig markant kommer att
presenteras under resultat och analysdelen (kapitel 5) med rubrikerna, kontaktmannaskapets
innebörd för utsedd kontaktman och kontaktmannaskapets möjligheter för den yngre
demenssjuke människan samt svårigheter som kan uppstå utifrån tillämpningen av
kontaktmannaskap som arbetssätt.
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Kapitel 5. Resultat och analys
Syftet med uppsatsen var att genom intervju undersöka hur kontaktmannaskapet som
arbetssätt fungerar på ett boende för yngre demenssjuka inom utvald kommun. Utifrån vår
intervjuguide presenteras resultatet utifrån tre teman.

5.1 Kontaktmannaskapets innebörd för utsedd kontaktman
Kontaktmannaskapet har använts som arbetsmetod sedan starten av det yngre demensboendet
i Gävle kommun. Metoden är dock mer utarbetad idag år 2009, då kontaktmannaskapet som
vi tolkat har ett större innehåll. Utifrån intervjupersonerna framkommer det att varje
medarbetare på detta boende är utsedd kontaktman till en boende, samt även vice utsedd
kontaktman till ytterligare en boende. Utsedd kontaktmans huvudansvar på boendet är i
huvudsak ekonomi, omvårdnad samt genomförande av olika aktiviteter. Utsedd kontaktman
har olika ansvarsområden. Dessa innebär exempelvis nedskrivande av en personlig plan samt
en insatsplan för den boende i samarbete med denne i den mån det går. Detta kan relateras till
Gävle kommuns minimikrav för individansvaret och rollen som utsedd kontaktman. Det vill
säga, målsättning med kontaktmannaskap kännetecknas av ett individinflytande och att
samtliga omsorgstagare inom Gävle kommun skall ha en individuell plan upprättad efter sina
behov och önskemål. Den personliga planen är enligt intervjupersonerna i större utsträckning
utformad tillsammans med den boende och insatsplanen är mer som ett tilläggsredskap. En
informant utrycker sig på följande vis om de olika planerna:

IP 2: Vi skriver personlig plan mer att man skriver runt personen hur den funkar, vad den har
för behov. Och är de så pass att de kan vara med, så är det jättebra. Då kan de förklara själv
hur de vill ha det och man försöker tillgodose det så gott det går. Vi skriver insatsplan också, det
är mer om det kommer vikarier. Då kan de se precis hur jag gör den dagen jag jobbar, det är
jätte enkelt och ett jättebra verktyg.

Under intervjun framkom det att vissa av intervjupersonerna ansåg att kontaktmannaskapets
delar som insatsplan och personlig plan var mycket bra och som citatet ovan förmedlar, var
det speciellt bra för vikarier och nyanställda. Gävle kommun/omvårdnad (2009) poängterar att
individuell plan och insatsplan som utformas är å ena sidan en form av kvalitetssäkring för
individens, men å andra sidan tolkar vi att dessa verktyg kan vara tvivelaktiga när det gäller
demenssjuka människor. Detta för att sjukdomens karaktär kan bidra till att den demenssjuke
inte kan förmedla sin önskan och sitt behov.

Enligt intervjupersonerna utför de som arbetar på boendet en daglig planering för hela
boendet, först gemensamt på morgonen. Detta är en kontinuerlig process som innebär att alla
utsedda kontaktmän gemensamt utformar en daglig planering för den enskilde individen för
att sedan planera in den eventuella aktivitet som skall ske. Det kan exempelvis innebära
promenader, tandläkarbesök, eller inhandling av hygienartiklar, tvätt eller städning.
Planeringen utgår ifrån den individuella planen samt insatsplanen, där varje kontaktman har
ansvar om ”sin” boende och ser till att denne får en så bra dag som möjligt. Det framkommer
från intervjupersonerna att om varje boende skall få en möjlighet att få sina önskemål
uppfyllda under dagen är dagsplanering ett måste. För att utsedd kontaktman ska kunna utföra
det som planerats in under dagen måste de strukturera upp arbetsfördelningarna dem emellan.
Om detta inte sker påtalar några av intervjupersonerna, att det som står i den individuella
planen inte går att genomföra. Två av intervjupersonerna uttryckte sig på följande sätt
gällande planering:

IP 1: Planering är viktigt. Det var mycket spring förut, onödigheter. Man tar mer ansvar idag.



21

IP: 2 Det gör vi hela tiden, vi checkar av hur de känner varje dag. Vi jobbar med planering men
det är ganska svårt, man måste jobba från dag till dag, hur de mår och vad de vill göra, sen
försöker man tillgodose det som är möjligt. Har de att de vill gå på promenad varje dag så gör
vi det. Vi försöker hela tiden kolla vad de vill så gott det går.

I citatet ovan tolkar vi utifrån Trost & Levin (2004:10–26) som menar att symbolisk
interaktionism är ett sätt att analysera den sociala verkligheten. Perspektivet kan här ge oss en
bra grund för att förstå mänskligt beteende och känslor mellan en demenssjuk och den utsedde
kontaktmannen. Hur en demenssjuk definierar en situation kan skilja sig från en människa
utan demensdiagnos. Detta för att de inte minns var de befinner sig någonstans eller varför de
är på just denna plats de befinner sig på. När utsedd kontaktman möter den boende, innebär
det att kontaktmannen aldrig vet hur, när och vart den boende är i sin föreställningsvärld. Den
yngre demenssjuke kan även ha glömt bort vem som den är i interaktion med.

Om den yngre demenssjuke befinner sig i en verklighet där den är hemma hos sina föräldrar
som kanske varit döda i ett flertal år, gäller det att utsedd kontaktman har kunskap om hur den
demenssjuke definierar situationen. Mötet kan leda till att den demenssjuke upplever skam
eller blir utåtagerande om kunskapen om den boende inte har använts. Interaktionen kan bli
mer problematisk på grund av att både den yngre demenssjuke och den utsedde
kontaktmannen kan agera utifrån hur situationen uppfattas.

I arbete med yngre demenssjuka möter utsedd kontaktman den boende varje dag i interaktion.
Intervjupersonerna tar upp vikten av att möta de boende från dag till dag och som kan tolkas
att interaktion upplevs som ny, beroende på i vilken form den yngre befinner sig i. Att
definiera situationen kan tolkas utifrån Trost & Levin (2004:10–26) som menar att det innebär
att människan varseblir eller definierar en situation som anses verklig och som därmed styr
dennes beteende. Hur utsedd kontaktman bemöter dessa situationer kan därför vara av stor
vikt för den demenssjukes upplevelser.

I det dagliga mötet kan det vara angeläget att utsedd kontaktman vet om den boendes
bakgrund. Det vill säga, att det utformats en individuell plan samt en personlig plan. Mötet
kan på det sättet bli professionellt och utsedd kontaktman kan vända situationen till bådas
fördel i interaktionen. Om däremot en utsedd kontaktman möter den yngre demenssjuke
oprofessionellt med att försöka övertala denne om att den definierar situationen fel, kan det
innebära att den yngre demenssjuke upplever en negativ känsla av att bli missförstådd. Detta
är något som kan tolkas leda till att denne agerar då utifrån denna situation i och med att en
demenssjuk individ uppfattar och har definierat situationen utifrån hur utsedd kontaktman
agerat. Utsedd kontaktmans förhållningssätt kan därför tolkas som att vara mycket viktig för
den yngre demenssjuke.

Intervjupersonerna diskuterade olika fördelar och nackdelar med arbetssättet
kontaktmannaskap och förklarade hur de hela tiden var tvungna att anpassa sig efter varje
individs olika behov. Fördelarna var enligt några intervjupersoner att det var enklare att
anpassa sig till en boendes önskemål om den utsedde kontaktmannen hade ett likasinnat
intresse så som exempelvis att gå ut på ”stan”. Detta kom fram under intervjun då en av
intervjupersonerna berättade att hon hade samma intresse som den boende som sedermera
visade att deras relation hade stärkts mellan dem. Det visade sig också under intervjun att om
den yngre demenssjuke hade ekonomi till att kunna tillgodose sina intressen underlättade om
dennes intressen var många.
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Nackdelarna som framkom var om utsedd kontaktman inte hade ett delat intresse med den
boende så fick den boende inte sina önskemål utförda i samma utsträckning som om man
skulle ha samma intressen. Om den boende hade ekonomiska svårigheter, vilket uttrycktes av
en intervjuperson, innebar det att den utsedde kontaktmannen inte kunde utföra den boendes
önskemål och intresse fullt ut. Det framkom som en krävande arbetsuppgift av
kontaktmannen i och med att denne ofta fick förklara situationen för den demenssjuke som i
sin tur inte mindes utifrån sjukdomsbilden. I många fall anklagades kontaktmannen för att
vara orättvis av den boende vilket relaterades till att den utsedde kontaktmannen upplevde
maktlöshet över att inte kunna tillgodose den yngre demenssjukes önskan och behov.

Inom Gävle kommun (2009) finns det krav som innebär att varje utsedd kontaktmans
personliga ansvar, är att se till att varje enskild individ får ett bra bemötande som är av god
kvalitet i varje möte samt i de tjänster som tillhandahålls. Med detta tolkar vi som att det kan i
vissa fall uppstå svårigheter för den utsedde kontaktmannen utifrån att varje utsedd
kontaktman måste lägga sina egna åsikter åt sidan.

Vi fick även ta del av att kontaktmannaskapet hade en annan innebörd för utsedd kontaktman.
Dessa fick en upplevelse av att känna sig nöjd med sin arbetsinsats. En av intervjupersonerna
beskriver detta med att säga:

IP 4: För mig betyder det väldigt mycket. Så känner jag det. Det kan även betyda väldigt mycket
för personen. Man mår bra om man känner att det fungerar, då mår man bra när man går hem.
Om man möts av en glad person när man kommer till jobbet och som säger att den har saknat
en också känns bra. Jag trodde väl aldrig från början att kontaktmannaskap skulle i sig, vad ska
man säga vet inte hur jag ska lägga orden, att man kunde vara så väldigt önskvärd som man är
för den personen. Att man betyder så fruktansvärt mycket det trodde jag inte, man tänker sällan

så.

Detta kan tolkas utifrån Trost & Levin (2004:68) som menar på att signifikanta andra är några
som är betydelsefulla i människans omgivning . Det kan tolkas utifrån två perspektiv där vi å
ena sidan ser att utsedd kontaktman i många fall kan vara en betydelsefull person för den
yngre demenssjuke och därmed en så kallad signifikant andra. Å andra sidan kan det även ses
som att den yngre demenssjuka kan vara signifikant andra åt kontaktmannen. Om man utgår
ifrån Falk m fl (2001) innebär det att kontaktmannaskapet, som bygger på relation, stärks
genom förtroendet och tilliten dem i mellan.

Under intervjutillfället utgick en av frågorna från hur man som kontaktman bygger upp tillit
och förtroende mellan varandra. Intervjupersonerna var eniga i denna fråga och de ansåg att
det måste få ta tid att lära känna den boende för att kunna skapa ett förtroende. Det framkom
av en intervjuperson att det ibland fungerade bättre i interaktion med någon annan på boendet
som man inte var utsedd kontaktman åt. En av intervjupersonerna uttrycker sig genom att
säga:

IP 1: Det får ta tid att lära känna och bygga upp tilliten

Det framkom även under intervjun att vissa av dem som arbetade på boendet hade lättare att
nå fram till vissa av de boende. Detta är något som vi anser skulle kunna tolkas som ett tecken
på att kontaktmannaskapet som arbetssätt, skulle vinna på att vara mer flexibel i sitt upplägg.
På det sättet kan även fler personer vara involverade i varje individs omsorg och även kunna
gynna den yngre demenssjuke människan som kan bygga upp förtroende till ”rätt”
kontaktman utifrån dennes behov.
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5.2 Kontaktmannaskapets möjligheter för den yngre demenssjuke människan.
En förutsättning för att kunna genomföra ett bra kontaktmannaskap som gynnar den yngre
demenssjuke människan, är att det utförs en bra introduktion när den boende flyttar in på ett
särskilt boende. En av intervjupersonerna beskriver att en introduktion är en viktig del för att
kontaktmannaskapet ska fungera som arbetssätt. Intervjupersonen beskriver att en detaljerad
överföring av information gällande personen bör ske i form en gemensam träff med eventuell
dagverksamhetspersonal, hemtjänstpersonal samt anhöriga till den yngre demenssjuke.
Genom att även bjuda in denne på några besök till boendet veckan innan inflyttningen, skapar
man ytterligare en bättre relation. Detta är något som intervjupersonen anser kan leda till att
alla som arbetar på arbetsplatsen lättare kan bemöta den inflyttade och snabbare kan lära sig
vilket förhållningssätt man bör använda mot honom. Detta är något som vi tolkar som en
förutsättning för en god omvårdnad för den yngre demenssjuke.

Att få en förändrad tillvaro mitt i livet kan för en yngre demenssjuk innebära att en mängd
olika känslor och frågor kan uppstå. Introduktionen kan bygga upp tillit och känslan av att
vara i beroendeställning kan lindras. Tillit i mötet för en yngre demenssjuk kan vara helt
avgörande många gånger när sjukdomens karaktär gör sig påmind i olika situationer. Tillit är
enligt Giddens (1984) ett känslomässigt skydd för att handskas med risker av olika slag och
tillgodose individens frågor.

Vid intervjuerna talade en del av intervjupersonerna om att som utsedd kontaktman måste
man ha tålamod men samtidigt vara nyfiken på människor. Huvudsakligen den man är
kontaktman för. Tillit och relation byggs upp under en längre tid och kan även byggas upp
under olika former av aktiviteter som exempelvis promenader eller att bara sitta ner och
samtala tillsammans med den boende i deras lägenhet. Intervjupersonerna beskriver att när
man arbetar efter kontaktmannaskap får de boende större frihet och möjlighet att få just sina
behov tillgodosedda på bästa sätt, samt att det alltid finns någon där som stöttar och ger dem
det där ”lilla” extra. Vid intervjun framkom det angående kontaktmannaskap och tillit
följande:

IP 3: Den jag är utsedd kontaktman till är väldigt folkskygg och vill inte vara ute bland folk och
då är det en trygghet att han har någon vid sin sida. När vi ska någonstans då brukar han ofta
säga ”om du följer med då följer jag med”. Det viktigt att hela personalgruppen är trygg men
just att det finns någon som stöttar en lite mer, är bra.

IP 1: Den person jag är utsedd kontaktman för känner tillit till mig, det är ömsesidigt. Hon gick
på daglig verksamhet förut och vi lärde känna varandra där sen flyttade hon in här. Det har
vuxit fram genom samtal under promenader.

En av intervjupersonerna berättade även ett exempel på hur personen hon är utsedd
kontaktman för har ändrat lite i sitt sätt att agera. Tidigare ville inte ens den boende gå ut på
”stan”, eller besöka sitt gamla jobb. Men efter en tid ville den boende göra båda sakerna
tillsammans med sin utsedde kontaktman. Detta är något som vi även fick se tecken på,
genom att vi följde med under en dag och när de tillsammans gick ut på ”stan”. Detta kan
tolkas utifrån Charon (2001:109–115) att man genom att ta någon annans roll kan sätta sig in i
hur denne tänker. Att kunna göra detta innebär att kontaktmannen i olika sammanhang av
situationer utifrån den demenssjukes perspektiv bättre förstår dennes reaktioner utifrån
sammanhanget. Bemötandet kan därför bli bättre i och med att kontaktmannen ser på den
demenssjuke genom förståelse utifrån dennes perspektiv. Även då den demenssjuke är
annorlunda än kontaktmannen bidrar rolltagandet till ett respektfullt möte.
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I och med att kontaktmannaskap som arbetssätt används på många ställen och på olika sätt
inom äldreomsorgen och handikappomsorgen, hade två av intervjupersonerna tidigare
erfarenheter från andra boenden som arbetar med kontaktmannaskap inom denna kommun.
Intervjupersonerna påpekade att kontaktmannaskapet på detta boende för yngre demenssjuka
skiljer sig markant från hur de arbetade med arbetssättet på tidigare boenden. Skillnaderna var
att det tidigare utformade kontaktmannaskapet inte var så pass förankrat och utarbetat som det
är på den nuvarande arbetsplatsen som de arbetar på.

Intervjupersonerna fick under intervjun fundera på om de skett några andra anpassningar i
kontaktmannaskapet på boendet gentemot yngre demenssjuka. Intervjupersonerna svarade
med att det var svårt att se om det skett några anpassningar utöver de ovan nämnda. Dock
ansåg de att kontaktmannaskapet skulle behöva utvecklas mer för att passa fullt ut som
arbetssätt för yngre demenssjuka. Efter en stund i intervjun påpekade en av
intervjupersonerna att det fanns brister i arbetsmaterialet. Dessa brister kunde gälla frågor
som härrör den personliga planen. Intervjupersonen tyckte att frågorna var mer anpassade för
äldre människor. Intervjupersonen uttryckte sig om själva anpassningen på följande vis:

IP 4: Vi har pratat mycket om att när man har med yngre människor att göra bör vissa frågor
som står i papperna kanske vara formulerade på ett annat sätt, själva arbetsmaterialet kan vara
riktat mot äldre människor och inte mot yngre. Det viktigaste står ju på pappret men jag tycker
inte att det är det som är viktigaste, utan i slutändan är det ju hur du känner när du möter
personen i fråga, sen är det jättebra att det finns och att det utvecklas för att alla människor blir
sedda.

Om allt arbetsmaterial gällande kontaktmannaskap är anpassat efter äldre kan det tolkas som
en negativ effekt som innebär att yngre demenssjuka uppfattar sig som stigmatiserade.
Dahlgren & Starrin (2004:11–41) tar upp att stigmatisering innebär att människors handlingar
stämplas som negativa. Stigmatisering kan variera men kännetecknas av en känsla av skam
och förnedring. Stigmatisering startar ofta med en utlösande händelse som till exempel att på
grund av sjukdom förlora sin självbild. När en yngre förlorar sin självbild som en ”ung”
individ och möts av ett kontaktmannaskap som är anpassat för äldre kan det utlösa en känsla
av stigmatisering. Dahlgren & Starrin (2004:11–41) menar även att människan är olika
känsliga för stora förändringar och där yngre är känsligare. Detta kan tolkas att målgruppen
yngre demenssjuka kan vara en mer utsatt grupp än äldre på grund av ålder och
stigmatisering.

Stigma kan även innebära farhågor att man som individ inte längre kan klara sig själv. Detta
kan tolkas såsom att den yngre demenssjuke i många fall upplever det som stigmatiserande att
förlora sin förmåga att klara sig självständigt hemma och att som ung vara tvungen att flytta
in till ett särskilt boende. Intervjupersonerna fick frågan om kontaktmannaskapets funktion för
yngre demenssjuka människan. Svaret alla intervjupersoner gav var att de var helt övertygad
att detta var ett bra arbetssätt för yngre demenssjuka.

De flesta av intervjupersonerna hade starka positiva åsikter gällande kontaktmannaskap
gentemot yngre demenssjuka. En av intervjupersonerna uttryckte sig gällande vad som var
specifikt bra med kontaktmannaskap för yngre demenssjuk:

IP 2: De som bor här är väldigt aktiva och vill göra mycket. Det är jätteviktigt också att de får
ut så mycket som möjligt av sin vardag och att man lägger fokus på dem.

De yngre demenssjuka kan genom kontaktmannaskapet få sina anspråk tillgodosedda genom
aktiviteter i olika utsträckningar på de boenden som vi presenterat med tillhörande sinnesrum,
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sinnesträdgård samt lusthus med olika temainnehåll. SoS rapport (Ds2003:47) menar att det
finns ett stort behov och en önskan att få tillgång till ett boende anpassat för yngre människor
med demenssjukdom. Rapporten visar även att det finns ett stort behov av mer praktisk hjälp.
Vi tolkar det som att kontaktmannaskapet och boendet kan vara på god väg att uppfylla de
behov som efterfrågas i rapporten.

Intervjupersonerna var eniga om att kontaktmannaskapet som arbetssätt, bidrog till att alla
som bodde där blev sedda för den individ den är. En intervjuperson uttryckte sig på följande
sätt om kontaktmannaskap och att bli sedd som yngre demenssjuk:

IP 4: Det jättebra att det finns och att det utvecklas för att alla människor blir sedda. Det blev
de inte förut och det tror jag kan hända oavsett om du är ung eller gammal. Det spelar ingen
roll om du bor på ett yngre boende så kan du utan de här hjälpmedlen bli undanskuffad och inte
sedd på samma sätt. Jag tror att det ibland är väldigt bra för att en del människor ser man inte
på samma sätt, för att en del människor är lättare att göra saker med som kan tala för sig och
kan själv säga vad de vill göra och hela den där biten fast alla har behov.

Trost & Levin (2004:12–26) betonar att allt som människan gör, utifrån de fyra
beståndsdelarna sker i nuet. När något har hänt är det också över och förbi men människan
har enligt symbolisk interaktionism sparat erfarenheterna från händelserna och det blir
integrerat i de nya meningarna människan har. Detta är för en yngre demenssjuk i stort sätt
omöjligt, genom att deras sjukdom försvårar möjligheterna till detta. Lärdomarna från en
händelse blir inte kvar hos en demenssjuk, vilket innebär att det blir många upprepningar för
dem i närheten. I fall som ovan innebär det att den demenssjuke genom kontaktmannaskap
hela tiden kan bli mött och sedd utifrån nuet.

Genom att skapa mening i tillvaron för dessa unga demenssjuka människor kan därför ett
begränsat stöd vara ett alternativ, det vill säga en utsedd kontaktman. Detta för att den
demenssjuke ska få möjlighet att genom sin utsedde kontaktman kunna fortsätta ta del av
evenemang/aktiviteter som den önskar.

5.3 Kontaktmannaskapets begränsningar
Vid intervjun framkom det att man arbetar väldigt nära den man är utsedd kontaktman till.
Några av intervjupersonerna beskriver kontaktmannaskapet som en viss begränsning i och
med att de inte har samma relation till alla som bor på boendet. Innebörden i att arbeta nära
den man är utsedd kontaktman åt skiljde sig dock mellan intervjupersonerna. De
intervjupersoner som är kontaktman åt en boende som inte är krävande på något vis upplever
kontaktmannaskapet som enklare och med färre begränsningar.

Upplevelserna hos intervjupersonerna som är utsedd kontaktman till en boende med
komplicerad och svår social bakgrund som exempelvis missbruksproblem, dubbeldiagnos,
ekonomiska svagheter, uppfattar kontaktmannaskapet som mer krävande och påfrestande som
arbetssätt. Det blir således en skillnad i hur man uppfattar arbetsmetoden men också hur man
uppfattar arbetstyngden.

Två av intervjupersonerna hade sådana erfarenheter och upplevde arbetssättet
kontaktmannaskap som bindande. En av de intervjupersonerna uttryckte sig:

IP 3: Just i nuläget innebär det att man är väldigt bunden, så kan jag känna just nu.

Neary & Snowden (2003:26) tar upp att alkoholdemens kan leda till skador som påverkar
språkförståelsen. Många av dem som bodde på det yngre demensboendet hade liknade skador.
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Detta kan tolkas som att deras förmåga till att ägna sig åt någon form av interaktion är
begränsad, vilket i sin tur leder till att utsedd kontaktman behöver enligt Falk m.fl (2004:80–
81) vara deras språkrör utåt på ett mer utarbetat sätt. Att som i detta fall när utsedd
kontaktman alltid är den demenssjukes språkrör utåt kan det tolkas som bindande. I sådana
situationer där språket är svårhanterligt måste därför utsedd kontaktman kunna hitta andra
vägar till interaktion och kommunicering.

Trost & Levin (2004:10) menar att olika symboler kan vara gester eller ord som uppfattas lika
i sitt sammanhang. Om utsedd kontaktman använder olika gester eller miner kan interaktionen
fortsätta beroende på om den yngre demenssjuke uppfattar minerna på liknade sätt eller ej.
Förlust av språklig förmåga innebär inte att interaktionen minskar helt, utan istället tolkas som
att man måste som utsedd kontaktman vara mer uppmärksam på människans gester och miner
och även kunna ge tillbaka i samma form.

Vi människor påverkas enligt Trost & Levin (2004:68) av generaliserade andra. Det är
därifrån människan uppfattar normer, värderingar ifrån och detta kan tolkas ha effekt på
kontaktmannen. I och med att kontaktmännen arbetar med människor som i vissa fall har haft
en väldigt trasslig bakgrund socialt sett, och att man ifrån samhällets sida ser exempelvis
missbruk som en avvikelse kan det innebära att man som utsedd kontaktman måste lägga inte
bara sina egna åsikter åt sidan utan även samhällets. Det kan även spela en stor roll i mötet
med den demenssjuke, som uppfattar enligt symbolisk interaktionism sin situation utifrån hur
utsedd kontaktmannen agerar. Om man som kontaktman har svårt för att bemöta en yngre
demenssjuk utifrån samhällets normer kan kontaktmannaskapet även tolkas som en viss
begränsning utifrån att utsedd kontaktman har ett ensamt ansvar över att tillgodose den yngre
demenssjukes önskemål och behov.

Om en yngre demenssjuk, även har dubbeldiagnos i form av exempelvis schizofreni, kan det
anses vara ännu svårare att bemöta. Detta utifrån sjukdomens karaktär som innehar mycket
påtagliga personlighetsförändringar samt demenssjukdom. De yngre demenssjuka som
utvecklat demens i form av alkoholdemens, det vill säga de som har missbruksproblem anses
av några utsedda kontaktmän vara de svåraste människorna att bemöta. Detta kan tolkas
utifrån författarna Neary & Snowdens (2003) information, om alkoholskada som kan förstöra
den limbiska strukturen, det vill säga de strukturer i människohjärnan som är centra för
känslor, minnen samt uppmärksamhet. För att endast lägga fokus på uppmärksamhet, kan det
vara mycket påfrestande för utsedd kontaktman om den yngre demenssjuke människan hela
tiden vill ska ha uppmärksamhet i allt den gör eller ska göra för att kunna uppleva välmående.

Två av intervjupersonerna ansåg också att kontaktmannaskapet innebar att man arbetar mer
personcentrerat på boendet, som de även jämförde med personlig assistans. Med personlig
assistans menas att man ansvar endast över en människa och ser till att den får en så bra
vardag som möjligt. De som arbetar med personlig assistans går även under lagen om stöd för
vissa funktionshindrade, det vill säga LSS- lag 1993:387. Det som kunde upplevas av
intervjupersonerna som en nackdel, jämfört med personlig assistans, var att den utsedde
kontaktmannen inte kunde dela uppkomna svårigheter med andra, utan alla de så kallade
problemen blir dennes att lösa och ansvara för helt själv. Intervjupersonerna berättade att de
har så kallade ”teamträffar” där de utsedda kontaktmännen tillsammans med ansvarig
sjuksköterska tar upp det som de anser är ett problem med den boende. Träffarna tycker de är
bra men att det kan vara tungt ibland ändå.
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Trost & Levin (2004:10) pekar på att människan är aktiv och föränderlig, vilket kan innebära
en kontinuerlig process. Detta är för en yngre demenssjuk individ något som hela tiden pågår
på ett annat sätt än hos människor utan demensdiagnos. För den som är demenssjuk kan detta
antas förändras hela tiden och ställa annorlunda krav på utsedd kontaktman som hela tiden
måste hålla jämna steg och förändras i takt med den demenssjuke. Att som utsedd kontaktman
verkligen förstå och sätta sig in i den yngre demenssjukes situation, kan tolkas som att det
krävs att man som utsedd kontaktman är anpassningsbar, flexibel och har en förmåga till
empati.

Några av intervjupersonerna beskriver också på vilket sätt kontaktmannaskapet kan bli väldigt
skört. En av intervjupersonerna uppgav vikten av att inte begränsa sig bara till den som man
är kontaktman åt, utan även ansvara för att lära känna de övriga boende. Om man inte gör det
menar intervjupersonerna kan det leda till olika konsekvenser. En av intervjupersonerna
uttrycker sig på följande vis gällande det:

IP 4: Om någon är sjuk eller så ska jag kunna möta alla som bor här och de ska kunna känna
tillit till mig fast jag inte är utsedd kontaktman. Så jag tycker det är väldigt viktigt att man går
runt lite fast man inte är utsedd kontaktman. Det är bra för personen som får mig varje dag. Det
är jättebra men försvinner jag eller inte är här så kan det kännas för personen.

Jaget är något som skapas i all mellanmänsklig interaktion det vill säga Jaget konstrueras
inför de andra i människans omgivning som reagerar och påverkas (Goffman 1998). Detta kan
tolkas som att människan skapar en fasad via själva omgivningen där föreställningen utspelas
och för den demenssjuke innebär detta att deras Jaget konstrueras i mötet med utsedd
kontaktman. Om utsedd kontaktman inte spelar med i föreställningen det vill säga uteblir kan
den demenssjukes uppbyggnad av Jaget påverkas.

En del av informanterna tog själva upp olika situationer som kan vara svåra. Något som
utmärktes var den personliga hygienen som intervjupersonerna betonade var svårt. Det var
svårt att förhålla sig professionell och att motivera vårdtagarna till att vilja duscha eller tvätta
sig. Det framkom även vid intervjuerna att många av de boende behövde hjälp när det gällde
den personliga hygienen. En av informanterna uttryckte sig på följande sätt om svårigheten
gällande personlig hygien:

IP 2: De som har så mycket kvar, det går inte att köra över dem, man måste ta det på ett fint sätt
speciellt det här med hygien. Det är väldigt svårt och ett lirkande.

Detta kan tolkas som en begränsning gällande yngre demenssjuka utifrån att
kontaktmannaskapet enligt Gävle kommun (2009) ska användas för att kunna säkerställa
människans möjlighet till att få uppleva trygghet, säkerhet och respekt för sin integritet.
Utifrån Goffmans (1998) olika regioner för vart interaktionen utspelar sig kan man här tolka
att för en yngre demenssjuk finns det ingen region att andas ut i eller att dra sig tillbaka och
vara sig själv, då dessa individer är ofta beroende av utsedd kontaktman i de flesta situationer.
För en demenssjuk som bor på ett särskilt boende kan det tolkas att framträdandet hela tiden
sker i den främre regionen där den demenssjuke inte kan reparera eventuella skador i
framträdandet på grund av problematiken i sjukdomens karaktär, och dennes
beroendeställning till den utsedde kontaktmannen.

Det som uppmärksammats i undersökningen och som tydligt framkommer är att interaktionen
mellan utsedd kontaktman och den yngre demenssjuke är en viktig funktion för att
kontaktmannaskap ska fungera som arbetssätt för yngre demenssjuka människor. Detta utifrån
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skapandet av en förståelse för yngre demenssjukas självbestämmande och integritet samt en
förutsättning att motverka påverkan till otrygghet samt skapandet av utlösande aggressioner.
Här kan vi koppla till Skovdahl (2004) som menar på att om personer med demenssjukdom
inte har en trygg och meningsfull tillvaro med individuellt anpassad sysselsättning, kan
resultatet leda till olika typer av beteenden som aggressivitet, oro, rastlöshet och ångest.

Vi tycker att intervjupersonernas synsätt på arbetssättet kontaktmannaskap har tydliggjorts i
och med att de bevisligen uttrycker att man utan den individuella planen samt insatsplanen
kan undanröja den demenssjukes önskan. Ytterligare redskap som kan uppmärksammas är
den fysiska miljöns inverkan, till exempel en sinnesträdgård, sinnesrum samt olika lustrum
med innehåll av olika teman. Detta för att en god levnadsnivå ska uppehållas och att fler av
den yngre demenssjuke människan behov ska kunna tillgodoses.
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Kapitel 6. Avslutande diskussion och egna reflektioner
I detta kapitel knyter vi ihop säcken genom att se över hur vi besvarat våra frågeställningar i
studien. Syftet med vår uppsats var att undersöka om kontaktmannaskap fungerar om en bra
arbetsmetod för yngre demenssjuka människor som bor på särskilt boende.

Utifrån vår studie har vi insett att större delen av empirin gav oss möjlighet att genom teorins
hjälp närma oss en tolkning och en förståelse för den yngre demenssjukes möjligheter att
utifrån kontaktmannaskap få en god omsorg. Det vi inte visste förrän vi bearbetade materialet
var hur stor insikt vi skulle erhålla gällande innebörden av kontaktmannaskapet för alla som
är utsedd kontaktman på detta boende.

I vår studie utgick vi från tre olika frågeställningar som vi avser att besvara i denna avslutande
diskussion. Den första frågeställningen var hur man arbetar med kontaktmannaskap på det
utvalda boendet. Resultatet och analysen visar att man arbetar efter alla delar i
kontaktmannaskapet på boendet. Detta har inneburit för kontaktmännen flera delar att arbeta
utifrån. Vissa av delarna har inneburit begränsningar för kontaktmännen vilket vi berör i
analysen.

Den andra frågeställningen var hur kontaktmännen upplever att kontaktmannaskap som
arbetsmetod fungerar för yngre demenssjuka i praktiken. Utsedd kontaktman ansåg i mångt
och mycket att det är ett väl fungerade arbetssätt som kan tillgodose den yngre demenssjukes
önskemål och behov på ett individanpassat sätt.

Den tredje och sista var hur relationen i interaktion mellan utsedd kontaktman och den yngre
demenssjuka upplevs genom att använda kontaktmannaskapet som arbetssätt. Där visar vår
analys som utgår delvis från teorin symbolisk interaktionism att interaktionen hela tiden är
avhängigt på hur den demenssjuke uppfattar situationen och hur utsedd kontaktman agerar
eftersom en demenssjuk människa hela tiden lever i nuet. Det ställs annorlunda krav på
kontaktmannen i interaktionen för att omsorgen ska bli utformad på bästa möjliga sätt både
för den demenssjuke men även i stor utsträckning för kontaktmannen. Att vara kontaktman till
en yngre demenssjuk individ visade sig enligt vår studie innehålla många arbetsuppgifter som
kunde upplevas som svåra för medarbetarna att bemästra. Detta på grund av att man som
kontaktman upplevt att man fått bära den demenssjukes alla bördor själv.

De utsedda kontaktmän som var med i vår studie var överlag väldigt positiva till
kontaktmannaskap, speciellt utifrån den yngre demenssjukes perspektiv. Dock kunde vi se en
annan bild av kontaktmannaskap som ett tungt, krävande och väldigt personcentrerat arbete
för utsedd kontaktman. Detta tolkas inte av oss endast som en negativ sida av
kontaktmannaskapet utan istället kan den tolkas som en sida som behöver uppmärksammas
och utvecklas för att arbetssättet ska kunna bli ännu bättre för alla inblandade.

För en yngre demenssjuk är boendet också ganska viktigt i den bemärkelsen att de kan
påverkas negativt av att vara tillsammans med äldre människor. Genom att blanda gamla med
unga kan det resultera till att de blir ofta påmind om sin sjukdom som sedermera leder till att
en negativ tankeprocess kan utlösas. Närmare bestämt, det kan uppstå ångest över att de
känner sig gamla. Denna ångestkänsla är något som vi anser skulle kunna undvikas genom att
vara i en miljö där sjukdomen inte gör sig påmind och där de fritt kan utföra sina aktiviteter i
form av stimulans. På boendet där studien genomfördes finns det en stor sinnesträdgård med
stora ytor där den yngre demenssjuke kan inta en plats i den bakre regionen, det vill säga en
liten berså där man ensam kan sitta om man har behov av att vara ifred en stund. Byggnaden
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är även utformad med tillhörande inbyggda lusthus, där olika teman i form av hav, frukt och
bär samt skog, kan stimulera sinnesorganen på olika sätt. Detta är något som vi anser att man i
framtiden kan utveckla på boenden där det bor yngre demenssjuka och samtidigt dämpa intag
av ångestdämpande mediciner. Våra sinnen har alltid ett behov av stimulans. Ända sedan vi
människans födelse har vi haft behov av att stimulera våra organ för att överleva. För den
demenssjuke är behovet av stimulans än mer påtagligt. Vi bör därför ge denne möjligheten att
känna smaker, andas in dofter, se och röra varje strå av livets skörd som finns på vår jord.

Det har varit intressant och även mycket påfrestande att genomföra denna studie. Påfrestande
på grund av att vi båda har en stark tro på att kontaktmannaskap som arbetssätt skulle kunna
vara framtidens metod och även svaret på det som efterfrågas i socialstyrelsens rapport, vilket
gjorde det svårt att vara kritisk. Intressant tack vare den dag vi fick tillbringa på detta boende
som har ett stort utbud av hjälpmedel som kan tillföra att den yngre demenssjuke kan känna
sig fri och även få ett bra bemötande av professionella vårdgivare varje dag. Vi vill även
förmedla att vi är medvetna om att våra tidigare erfarenheter inom området kan ha varit både
negativa och positiva för studien. Om undersökningen skulle göras av två personer som varit
negativt inställda till kontaktmannaskap som arbetssätt skulle resultatet kanske visa en annan
sida av kontaktmannaskap som arbetsmetod.

Vi anser efter studiens slut att kontaktmannaskap kan vara ett väl fungerade arbetssätt för
yngre demenssjuka människor. Det finns många fördelar med arbetssättet som till exempel att
de får en bättre individanpassad omsorg, då utsedd kontaktman är väl insatt i hur den yngre
demenssjuke vill ha det utifrån individuell plan. Den yngre demenssjuke människan får i bästa
möjliga mån större möjligheter till självbestämmande även i de aktiviteter som de önskar och
kan genom kontaktmannaskapet och dess alla delar öka möjligheten att bli sedd, hörd och
bekräftad. Detta slutresultat skulle kunna ge ett bidrag till socialstyrelsens rapport (SoS:2007-
112-1) där man ännu inte har funnit något bra utvärderat arbetssätt som används för att
förbättra livssituationen för yngre personer med demenssjukdom.
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Bilaga 1

Intervjuguide
Hur medarbetare arbetar med kontaktmannaskap som arbetsmetod

Hur har responsen från de boenden varit när det gäller arbetsmetoden?

Kan ni berätta hur ni arbetar rent konkret med kontaktmannaskap på detta boende

Har ni fått någon utbildning inom just kontaktmannaskap när ni började arbeta utifrån den
metoden?

Finns det arbetsuppgifter som kan vara svåra att klara av när det gäller att arbeta med yngre
demenssjuka?
– I så fall vilka och kan du berätta på vilket sätt dom är svåra

Hur arbetar ni för att möjliggöra delaktighet, valmöjlighet och inflytande?

Hur arbetar ni för att bygga upp tillit och förtroende mellan er och den yngre demenssjuke?

Vad arbetar ni efter för metod för att förstärka samspelet mellan er och hur gör ni rent
konkret?

Hur medarbetare upplever att metoden är anpassad för yngre demenssjuka individer

Har ni anpassat kontaktmannaskapet som metod något för yngre demenssjuka?
I så fall hur har ni gjort?

Om inte hur anser du att det fungerar utifrån grundprincipen som arbetsmetod för just yngre
dementa?

Kan du berätta vad du tycker är bra respektive dåligt med kontaktmannaskap som
arbetsmetod

Kan du berätta hur du upplever att det är att arbeta utifrån denna metod

Har ni någon gång upplevt att ni skulle vilja arbeta på något annat sätt än just med
kontaktmannaskap? Kan ni berätta när ni upplevt det och hur ni i sådant fall skulle vilja
arbeta?

Hur tror ni att de andra som arbetar här upplever kontaktmannaskap som arbetsmetod?

Kontaktmannaskap som arbetsmetod för yngre demenssjuka

Kan du berätta om det någon gång inträffat något på boendet som gör att du upplever att ni
arbetar efter rätt metod

Vad ser ni för resultat av er arbetsmetod?

Hur har responsen från anhöriga varit när det gäller kontaktmannaskapet som arbetsmetod?


