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Sammanfattning 

Allt fler personer drabbas av demenssjukdom och en stor del av dessa drabbas någon gång av 

ett eller flera beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD). BPSD skapar stort 

lidande för den drabbade men kan även vara svårt att hantera för människorna omkring dem, 

närstående och vårdpersonal, och är en stor anledning till att personen flyttar till särskilt 

boende.  

Syftet med studien var att beskriva vårdpersonalens upplevelser av att vårda personer med 

beteendemässiga och psykiska symtom vid demens.  

Studien hade en beskrivande design med kvalitativ ansats. Data samlades in via sex 

individuella semi-strukturerade intervjuer. Genom bekvämlighetsurval rekryterades 

undersköterskor på ett demensboende i Sverige. Data analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys.  

Ett övergripande tema framträdde i resultatet, ”Svårigheter att finna balans mellan behov och 

resurser”. Informanterna upplevde arbetet med personer med BPSD som en stor utmaning 

men att det var mycket givande. Känslan av att inte räcka till, att sakna kunskap eller förmåga 

att hantera vissa situationer eller symtom samt bristen på resurser upplevdes som påfrestande 

av informanterna. Aggressivitet, oro och ångest hos personer med BPSD var de symtom som 

upplevdes som svårast att hantera. Resultatet visar även att informanterna upplevde arbetet 

med personer med BPSD som spännande, intressant och roligt och att de kände 

tillfredsställelse i att finnas där för personen med BPSD och att kunna bidra till deras 

välmående.  

Studiens slutsats visar att informanterna upplevde stora utmaningar i sitt arbete med att skapa 

välbefinnande för personer med BPSD. Stöd och utbildning skulle kunna öka 

arbetstillfredsställelsen för vårdpersonalen men även livskvaliteten för personer med BPSD.   

 

Nyckelord: Demens, BPSD, vårdpersonal, upplevelse.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

More and more people suffer from dementia and a large part of these is affected by some 

point of one or several behavioral and psychological symptoms of dementia (BPSD). BPSD 

creates great suffering for the affected but can also be difficult for the people around them to 

manage, relatives and health professionals, and is a big reason that a person moves in to a 

nursing facility.   

The aim of this study was to describe health professional’s experience of caring for persons 

with behavioral and psychological symptoms in dementia, BPSD.  

The study had a descriptive design with qualitative approach. Data were collected through six 

individual semi-structured interviews. By convenience sampling, nursing assistant working at 

a nursing facility for people with dementia in Sweden were recruited. Data were analyzed by 

qualitative content analysis. 

A theme emerged, “Difficulties to find a balance between need and resource”. The 

informants experienced their work in caring for people with BPSD as a great challenge but 

also as very awarding. The feeling of being inadequate, lacking knowledge or ability to 

handle certain situations or symptoms and lack of resources perceived as stressful by the 

informants. Aggressiveness and anxiety in individuals with BPSD were experienced as the 

most difficult to handle. The results also showed that the informants experienced working 

with persons with BPSD as exiting, interesting and fun and that they felt satisfaction in being 

there for the person with BPSD and to be able to contribute to their well-being.   

The conclusion in this study shows that informants experienced great challenges in their work 

to create wellbeing for people with BPSD. Support and education could increase the job 

satisfaction for the health personnel but also increase the quality of life for people with BPSD. 

   

Keywords: Dementia, BPSD, health personnel, experience. 
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BAKGRUND 

Demenssjukdom 

Demenssjukdom är enligt Dehlin och Rundgren (2008) och Svenskt Demenscentrum (2008) 

ett samlingsnamn och en diagnos för flera olika symtom som orsakas av hjärnskada. 

Demenssjukdom kan bero på flera olika sjukdomar och skador och symtomen kan yttra sig på 

olika sätt beroende på var i hjärnan skadan sitter. Det vanligaste symtomen är minnesförlust 

och försämrad förmåga att planera och genomföra dagliga aktiviteter, men även språk, 

orienteringsförmåga och försämring av kroppsliga funktioner är symtom på demenssjukdom. 

Demenssjukdom delas in i tre olika grupper, primärdegenerativa sjukdomar, vaskulära 

sjukdomar och sekundära sjukdomar. Vid primärdegenerativa sjukdomar förtvinar och dör 

hjärnans celler i onormal omfattning och försämringen sker gradvis. Alzheimers sjukdom, 

som är den vanligatse demenssjukdomen, är en primärdegenerativ sjukdom. Vaskulär 

demenssjukdom orsakas av syrebrist i hjärnan orsakad av en blödning eller propp. Vid 

vaskulär demens kommer symtomen ofta plötsligt och är varierande beroende på vilken del av 

hjärnan som är skadad. Med sekundära sjukdomar menas sjukdomar eller skador som kan 

leda till demens, bland annat infektionssjukdomar, vitaminbrist och alkoholmissbruk. 

Demenssjukdom är en palliativ sjukdom och det finns inget botemedel mot demenssjukdom  

(Dehlin & Rundgren, 2008; Svenskt Demenscentrum, 2008).  

Enligt Svenskt demenscentrum (2008) lider ca 160 000 personer i Sverige av någon form av 

demenssjukdom. Varje år insjuknar ca 25 000 personer i Sverige i demenssjukdom och risken 

att drabbas ökar kraftigt med stigande ålder. Tidigare forskning har visat att förekomsten av 

demenssjukdom ökat i Sverige de senaste åren. Resultatet i denna kvantitativa studie visade 

att 26.5% led av demenssjukdom 2000-2002 medan denna siffra ökat till 37.2% 2005-2007. 

Resultatet visade även under dessa år en försämring i kognitiva förmågor (Mathillas, Lövheim 

& Gustafson, 2011). 

  

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) 

Av personer med demenssjukdom drabbas ca 90% någon gång under sjukdomstiden av 

beteendemässiga och psykiska symtom vid demens, BPSD (BPSD-registret, 2014; Skovdahl 

& Kihlgren, 2011). BPSD delas in i beteendemässiga symtom så som aggressivitet, 

vandrande, plockande, rastlöshet, ropbeteende och apati och psykologiska symtom så som 

nedstämdhet, sömnsvårigheter, oro, ångest, vanföreställningar och hallucinationer (Eriksson 

et al., n.d; Skovdahl & Kihlgren, 2011). Resultatet i tidigare litteraturstudie visade att 78% av 
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personer med demenssjukdom som bodde på särskilda boenden hade BPSD och att depression 

och ångest var de vanligaste symtomen (Seitz, Purandare & Conn, 2010). Resultatet i en 

kvantitativ studie genomförd i Kina visade att 50% av personer med demenssjukdom led av 

minst ett BPSD. Sömnsvårigheter, irritabilitet, apati, depression och rastlöshet var de 

vanligaste symtomen enligt denna studie (Haibo, et al., 2013). En annan kvantitativ studie, 

även den från Kina, visade att 84% av personer med demenssjukdom led av minst ett BPSD 

och enligt resultatet i denna studie var depression, ångest, apati och sömnstörningar de 

vanligaste symtomen (Huang, Lee, Liao, Wang & Lai, 2011).  

Beteendeförändringarna kan variera beroende på demenssjukdom och sjukdomsförlopp 

(Skovdahl & Kihlgren, 2011). Enligt Eriksson, et al. (n.d) är BPSD mer framträdande i den 

mellersta fasen av demenssjukdomen och mindre vanligt i den tidiga och senare fasen. De 

olika symtomen kan enligt Skovdahl och Kihlgren (2011) ha med typ av demenssjukdom att 

göra, var i hjärnan skadan sitter, men även sjukdom, läkemedel eller hjärnskada, samt 

infektion, uttorkning, lågt blodsocker, hyper –eller hypotyreos eller smärta kan vara 

bakomliggande faktorer till BPSD. Även hunger, törst och den omkringliggande miljön kan 

utlösa BPSD samt omgivningens bemötande (Skovdahl & Kihlgren, 2011). Resultatet från en 

tidigare kvantitativ studie från Spanien visade att BPSD förvärrades med försämrad kognitiv 

förmåga (Fernández, Gobartt, & Balana, 2010). En annan kvantitativ studie från England och 

Wales visade att BPSD, sömnsvårigheter undantaget, var vanligare hos personer med 

demenssjukdom än hos personer som inte hade en demenssjukdom. Vandrande, apati och 

vanföreställningar var enligt denna studie mer förekommande hos personer med långt gången 

demenssjukdom medan irritabilitet var mer vanligt tidigare i sjukdomen (Savva, et al., 2009). 

Resultatet från en kvalitativ studie från USA visade att då personer med demenssjukdom hade 

en annan verklighetsuppfattning och tolkade omgivningen annorlunda kunde det leda till 

svårigheter i mötet med omgivningen (Kolanowski, Fick, Frazer & Penrod, 2009). 

 

Aggressivitet 

Resultatet från en studie från Maryland, USA, visade att aggressivt beteende var vanligt 

förekommande hos personer med demenssjukdom (Cohen-Mansfield, Werner, Watson & 

Pasis, 1995). Andra studier, från Polen respektive Tyskland, har visat att aggressivt beteende 

ökade i takt med demensutvecklingen och att personer med svårare kognitiv svikt hade ökat 

aggressivt beteende, i form av framför allt fysisk agitation och verbal aggressivitet, i 

jämförelse med personer med mildare kognitiv svikt (Bidzan, Bidzan & Pachalska, 2012; 
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Majic, et al., 2012). Enligt Skovdahl och Kihlgren (2011) kan känslan av att någon annan 

bestämmer över den demenssjuke utlösa aggressivt beteende. Att slå, sparka eller putta kan då 

vara ett sätt för personen att försvara sig i en situation som upplevs kränkande och hotande. 

Aggressivt beteende kan även vara resultatet av bristen på närhet och meningsfullhet 

(Skovdahl & Kihlgren, 2011), vilket även tidigare kvantitativa studie från Australien har visat 

då social kontakt och aktiviteter, speciellt i form av individuella aktiviteter, kunde ha en 

positiv effekt genom att minska aggressivt beteende (Ploeg, et al., 2013). Aggressivt beteende 

kunde även, enligt flera källor, uppstå om personen med demenssjukdom kände sig hindrad i 

att genomföra handlingar,  att bli hindrad att göra något viktigt (Kolanowski, et al., 2009; 

Skovdahl & Kihlgren, 2011). En tidigare studie från Japan visade att avvikande beteende, så 

som aggressivitet och ropbeteende samt låg förmåga att klara dagliga aktiviteter, hade ett 

tydligt samband med en hög belastning och börda för vårdpersonalen. Beteenden som kunde 

påverka andra så som aggressivitet, gräl, ropbeteende och förnekelse hos patienterna var det 

som mest påverkade vårdpersonalens belastning i denna kvantitativa studie (Miyamoto, 

Tachimori & Ito, 2010). Aggressivt beteende var enligt tidigare studier ett av det svåraste 

BPSD för vårdpersonalen att hantera (Davidson, Hudgson, McCabe, George & Buchanan, 

2007; Kutsumi, Ito, Sugiura, Terabe, & Mikami, 2009).  

 

Oro och ångest 

Oro och ångest är symtom som hos personer med demenssjukdom kan orsaka stort lidande. 

Tidigare kvantitativ studie har visat att personer med demenssjukdom med ångest ofta hade en 

mildare demens (Calleo, et al., 2011). Annan kvantitativ studie har visat att ca 20% av 

personer med mild demens hade symtom på ångest och att förekomsten av ångest ökade med 

ökad oförmåga på grund av demenssjukdom. Hälften av patienterna i denna studie från Norge 

påstod också att de till och från hade känslor av ängslighet. Sannolikheten för att drabbas av 

ångest var, enligt denna studie, större för personer med Lewy Body demens jämfört med de 

med Alzheimers sjukdom (Hynninen, Breitve, Rongve, Aarsland & Nordhus, 2012). Ett 

samband har också setts i flera studier, mellan ångest och depression, då det har visat sig att 

hälften av dem som led av ångest också led av depression (Calleo, et al, 2011; Hynninen, et 

al., 2012). Av personer med demenssjukdom som bodde på särskilda boenden var ångest eller 

symtom på ångest synnerligen framträdande då en tidigare studie från Australien visade att 

uppemot 18% av deltagarna led av ångest, medan närmare 50% visade ett eller flera 

ångestliknande symtom (Neville & Teri, 2011).  
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Behandling av BPSD 

En stor del av personer med demenssjukdom med BPSD behandlas med läkemedel, 38% 

enligt en nyligen genomförd studie i norra Sverige. De symtom som, enligt denna studie, 

oftast resulterade i behandling med antipsykotiska läkemedel var rastlöshet, hallucinationer, 

vanföreställningar, irritabilitet, ångest och aggressivitet (Gustafsson, Karlsson, & Lövheim, 

2013). Enligt tidigare studie från USA sattes läkemedel ofta in att ge på kvällar och helger då 

personalresurserna var mindre (Kolanowski, et al., 2009). Tidigare studie av Ellul et al. 

(2007) visade att behandling med antipsykotiska läkemedel tillsammans med lugnande 

läkemedel kunde orsaka en försämring hos personer med demenssjukdom. Resultatet i andra 

tidigare studier visade att omvårdnadsåtgärder kunde minska aggressivt beteende (Davidson, 

et al., 2007) samt att stimuli, speciellt i form av social kontakt med andra människor eller 

djur, kunde minska aggressiviteten hos personer med demenssjukdom (Cohen-Mansfiel et al., 

2010). Sjögren, Lindkvist, Sandman, Zingmark och Edvardsson (2013) visade i sin 

kvantitativa studie från Sverige att personcentrerad omvårdnad kunde öka livskvaliten och 

förmågan att utföra dagliga aktiviteter hos personer med demenssjukdom vilket även styrks av 

en amerikansk studie av Kolanowski, Litaker, Buettner, Moeller och Costa Jr (2011) som 

visade att aktivitet som är anpassade efter individuella behov och förmågor kunde ha en 

positiv effekt hos personer med demenssjukdom då de beteendemässiga symtomen kunde 

lindras.  

Något som framkommit i tidigare kvalitativa studie från USA var att vårdpersonalen genom 

personkännedom, personcentrerad omvårdnad och genom att skapa förtroende lättare kunde 

nå personer med BPSD och att en viktig aspekt i behandlingen  kunde vara att känna till 

individen och dennes historia (Kolanowski, et al., 2009). Tidigare japansk studie har 

undersökt vilka metoder och strategier vårdpersonal som arbetar med personer med BPSD 

använde sig av. Att respektera patienten och försöka förstå de bakomliggande orsakerna och 

känslorna till ett beteende, att lyssna, bekräfta och spela med i ett beteende var en strategi som 

användes enligt denna studie. Att respektera beteendet och inte försöka stoppa det så länge 

ingen annan patient blev påverkad eller kom till skada samt att försöka undvika att utsättas för 

BPSD och att skydda sig själv var också strategier som användes. Användning av 

begränsningsåtgärder i form av exempelvis lugnande läkemedel eller att begränsa miljön 

tillämpades framför allt på grund av för lite vårdpersonal. Olika strategier användes för olika 

BPSD och hade att göra med hur svårt symtomet var att hantera (Kutsumi, et al., 2009).   
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Vårdmiljöns inverkan och påverkan 

Det allmänna hälsotillståndet och fysiska besvär kan vara anledningen till ett avvikande 

beteendet i form av BPSD, men även en dåligt anpassad boendemiljö med en stressig och 

orolig omgivning i form av exempelvis oljud kan orsaka BPSD hos personer med 

demenssjukdom (Skovdahl & Kihlgren, 2011). Den omkringliggande miljön kan, enligt 

tidigare forskning, i omvårdnaden av personer med demenssjukdom ha en stor betydelse och 

en lugn hemlik miljö samt ett positivt vårdklimat kan bidra till upplevelse av trygghet och 

välbefinnande (Edvardsson, 2011; Melin Emilsson, 2011). Enligt Edvardsson (2011) kan 

personer med demenssjukdom vara mycket mottagliga för atmosfären på en plats eller i en 

grupp och stressiga situationer kan vara negativa för personer med demenssjukdom. 

Edvardsson (2011) menar vidare att bland annat ilska och oro kan sprida sig mellan personer 

med demenssjukdom. Det är till största del vårdpersonalen som skapar klimatet på 

vårdavdelningarna och en lugn och trivsam, glädjefull miljö kan ha en positiv inverkan på 

personer med demenssjukdom (Edvardsson, 2011).  

 

Närstående till personer med BPSD 

Enligt tidigare kvalitativa studie kunde BPSD för närstående till personer med 

demenssjukdom vara påfrestande och skapa ilska, stress, ångest och depression (Massimo, 

Evans & Benner, 2013) vilket även stöds av tidigare litteraturstudie av Sansoni, Anderson, 

Varona och Varela (2013). Närstående hade, enligt  ytterligare kvalitativ studie, en önskan om 

att öka sin egen kunskap och förståelse om demenssjukdom och vara involverade i sin 

närståendes vård (Bramble, Moyle och McAllister, 2009). Något som hade stor betydelse för 

närståendes mående har i flera studier visat sig vara kommunikationen mellan närstående och 

vårdpersonal men även att få information om exempelvis vårdboendet och om 

demenssjukdomen och vården av den sjuke (Bramble, et al., 2009; Douglas-Dunbar & 

Gardiner, 2007; Prorok, Horgan & Seitz, 2013; Rosness, Haugen & Engedal, 2008). 

Närstående kunde, enligt tidigare studie, känna sig ignorerade och utelämnade gällande 

vården av den sjuke om informationen från vården var bristfällig eller om relationen och 

kommunikationen mellan närstående och vårdpersonal inte var god (Bramble, et al., 2009; 

Douglas-Dunbar & Gardiner, 2007). Viktigt var också, enligt tidigare studie av  Prorok, et al. 

(2013), för den sjuke och dennes närstående, att av vårdpersonalen bemötas med lyhördhet 

och bekräftelse samt värdighet och respekt.  
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Att arbeta med personer med BPSD 

Relationen mellan vårdpersonal och personer med demenssjukdom 

Omvårdnadens genomförande och vårdpersonalens bemötande kan orsaka BPSD hos den 

demenssjuke (Skovdahl & Kihlgren, 2011). Att arbeta inom vården av personer med 

demenssjukdom kräver, enligt Eide och Eide (2008), ett stort tålamod samt förmåga till att 

leva sig in i andras livssituationer. Vårdandet är en relation och att skapa en relation med en 

person med demenssjukdom kan vara en svår uppgift då vårdpersonalen måste skapa tillit och 

trygghet samt ha förståelse för hur personen med demenssjukdom upplever sin omgivning 

(Eide & Eide, 2008). Resultatet i en tidigare kvalitativ studie utförd i tre europeiska länder 

visade att vårdpersonal upplevde svårigheter att veta hur den demenssjuke skulle bemötas. 

Resultatet visade även att det var viktigt i arbetet med personer med demenssjukdom att vara 

empatisk, ärlig och respektfull (Melin Emilsson, 2011). En påfrestning för vårdpersonal kan, 

enligt Rahm Hallberg (2011), vara svårigheten att kommunicera med personer med 

demenssjukdom då den sjuke kan ha svårt att tolka, förstå och reagera på det som händer 

omkring dem. Att i vården av personer med demenssjukdom inte kunna kommunicera, få 

kontakt, och ge bekräftelse av varandra kan, enligt Rahm Hallberg (2011), bidra till en sämre 

arbetstillfredsställelse. Bristen på gensvar från den demenssjuke kan skapa en osäkerhet hos 

vårdpersonalen om denne inte vet hur handlingar upplevs och kan även bidra till en känsla av 

misslyckande (Rahm Hallberg, 2011). För att som vårdpersonal känna tillfredsställelse i 

arbetet är det enligt Rahm Hallberg (2011) viktigt att känna uppskattning och uppleva att 

vården som utförs är av bra kvalitet. Resultatet i tidigare studie visade att personalen var 

nöjda med sitt arbete och att de tyckte om patienterna de vårdade. Deltagarna ansåg även att 

det var viktigt med bra kolleger och ett gott ledarskap då personer med demenssjukdom kunde 

vara krävande och svåra situationer kunde uppstå (Melin Emilsson, 2011).  

 

Behovet av tid 

En viktig tillgång i arbetet med personer med BPSD kan, enligt tidigare studie, vara förmågan 

att vara uppfinningsrik och att arbeta med individuella omvårdnadsåtgärder (Kolanowski, et 

al., 2009). Närvaro eller frånvaro av vårdpersonalen kan, enligt Edvardsson (2011), påverka 

personens välbefinnande och om betydelsefulla personer försvinner kan detta orsaka oro. 

Nyligen genomförd kvalitativ studie från Australien visade att BPSD ökade under helger när 

vårdpersonalen inte hade möjlighet att genomföra omvårdnadsåtgärder (Ervin, Cross, & 

Koschel, 2013). Ett positivt klimat kan hela tiden behöva underhållas med sång, skratt och 
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eventuella aktiviteter och för detta krävs att vårdpersonalen hela tiden finns närvarande 

(Edvardsson, 2011). Detta styrks även av tidigare studie från USA där Kolanowski et al. 

(2009) visade att det är av stor vikt att det finns tid åt den sjuke. Personer som på senare tid 

flyttat in på särskilda boenden var, enligt samma studie, i större behov av hjälp sett från några 

år tillbaka och med personalens ökade arbetsuppgifter blev det mindre tid för de demenssjuka 

(Kolanowski, et al., 2009). Tid uppgavs även i en tidigare studie från Australien som en av de 

största begränsningarna i att hantera BPSD (Ervin, Finlayson, & Cross, 2012) och en annan 

studie, även den från Australien, visade att tid hade en stor inverkan på möjligheten att 

genomföra omvårdnadsåtgärder. Vårdpersonalen i denna kvalitativa studie ansåg att 

omvårdnadsåtgärderna tog mycket av deras tid (Ervin, et al., 2013).  

 

BPSD-registret 

BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister som stöds av Sveriges Kommuner och 

Landsting och syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom. BPSD –

registret kan vara ett stöd och bidra till att skapa en struktur och kontinuitet i arbetet med 

personer med BPSD för att öka deras livskvalitet. Vid en BPSD-registrering gör 

kontaktpersonen tillsammans med en utbildad administratör för BPSD-registret en skattning 

av symtom och möjliga bakomliggande orsaker. Sedan registreras omvårdnadsåtgärder och 

hur ofta dessa ska genomföras. Omvårdnadsåtgärderna kan till exempel vara utevistelse, 

massage eller att lyssna på musik. En bemötandeplan skrivs även. En ny skattning görs sedan 

efter ett antal veckor där symtomen åter skattas och omvårdnadsåtgärderna utvärderas och 

eventuellt revideras (BPSD-registret, 2014).  

 

Vårdpersonalens kunskap 

Enligt Rahm Hallberg (2011) kan det vara påfrestande att vårda personer om vårdandet till 

exempel överstiger personalens kunskaper eller förutsättningar. Gott bemötande, god omsorg, 

tydlig struktur i omvårdnaden samt goda kunskaper om demenssjukdomar är viktiga faktorer i 

behandlingen av BPSD (BPSD –registret, 2014; Skovdahl & Kihlgren, 2011). Tidigare 

kvantitativ forskning från Frankrike har visat att utbildning och handledning av vårdpersonal 

kunde påverka personer med BPSD positivt genom minskade symtom av framför allt 

agitation och aggressivitet (Deudon, et al., 2009). Resultatet från tidigare studie av Ervin, et 

al. (2012) visade att vårdpersonal hade goda kunskaper om möjliga bakomliggande faktorer 

till BPSD, till exempel smärta, hunger eller den omkringliggande miljön. Dock visade samma 

studie att kunskapen om tillgängliga resurser samt hur symtomen skulle kunna hanteras för att 
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minska BPSD var otillräckliga. 16% av deltagarna upplevde att de behövde mer utbildning för 

att bättre kunna hantera BPSD (Ervin, et al., 2012), ett resultat som styrks av ytterligare 

forskning som visade på otillräcklig kunskap samt ett behov av ökad kunskap om 

demenssjukdom och vården av personer med demenssjukdom (Melin Emilsson, 2011). 

Resultatet i ytterligare en tidigare studie visade att utbildning och erfarenhet var viktiga 

faktorer för att arbeta med omvårdnadsåtgärder och visade även att vårdpersonalen upplevde 

det svårt att veta vilka åtgärder som skulle sättas in till vilken patient då behovet kunde 

flukturera från dag till dag (Ervin, et al., 2013). Ytterligare en viktig faktor som resultatet i 

tidigare kvalitativa studie från USA visade är vårdpersonalens brist på kunskap att möta 

personer med BPSD och att denna brist på kunskap kan vara ett hinder för att förstå och 

tillämpa omvårdnadsåtgärder som behandling av BPSD (Kolanowski, et al., 2009).  

 

Teoretisk referensram 

Vårdpersonalens upplevelser av att arbeta med personer med BPSD kan kopplas till Patricia 

Benners och Judith Wrubels omsorgsteori ( Kirkevold, 2000) vilken i huvudsak baseras på att 

omsorg är grunden till all yrkesmässig omvårdnad.  

De två amerikanska sjuksköterskorna Patricia Benners och Judith Wrubels omsorgsteori 

bygger på Patricia Benners bok From novis to expert från 1984 i vilken utvecklingen av 

klinisk omvårdnadskompetens beskrivs i flera steg (Benner, 1993). Benners och Wrubels 

omsorgsteori bygger, enligt Kirkevold (2000), på en fenomenologisk tolkning av världen och 

har som huvudtes att omsorg är grunden för allt mänskligt liv och för yrkesmässig 

omvårdnad, omsorg definieras som ett sätt att förhålla sig till omvärlden, den betydelse till 

exempel ett arbete har för individen. Benners och Wrubels omsorgsteori har, enligt Kirkevold 

(2000), sin utgångspunkt i praktiskt omvårdnadsarbete och teorin anser att det bör finnas en 

balans mellan praktisk och teoretisk omvårdnad. Benner och Wrubels omsorgsteori menar, 

enligt Kirkevold (2000), att det är omsorg, att bry sig om, som ger upphov till meningsfulla 

sätt att bemästra en situation, men att bry sig om någon eller något också skapar risker, stress 

och sårbarhet och att handling sker i relation till vad som är viktigt för individen. Stress kan 

leda till upplevelser av krav och kan uppstå i situationer då personens tidigare kunskaper och 

förståelse är otillräckliga. I Benner och Wrubels omsorgsteori beskrivs att omsorg även är 

grunden för att ge och ta emot hjälp och att en omsorgspräglad mellanmänsklig relation gör 

det möjligt att bry sig om och känna tillit till en annan, vilket bland annat ger individen 

möjlighet att hjälpa andra. För att som vårdpersonal kunna hjälpa en patient är det av stor vikt 
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att förstå och förhålla sig till individens unika uppfattning av sin situation (Kirkevold, 2000). 

Studier har tidigare genomförts med bland annat Benner och Wrubels omsorgsteori som 

grund. En tidigare observationsstudie från Australien uppmärksammade Benner och Wrubels 

tanke om den tysta, praktiska kunskapen som finns inom vården och som är svår att teoretiskt 

lära ut (Stockhausen, 2006).  

 

Problemformulering 

Allt fler människor insjuknar i demenssjukdom i Sverige (Mathillas, et al., 2011) och en stor 

del av personer med demenssjukdom kommer någon gång under sjukdomstiden att drabbas av 

något eller några beteendemässiga eller psykiska symtom (BPSD-registret, 2014). BPSD kan 

vara mycket påfrestande och orsaka stort lidande och minskad livskvalitet för den drabbade 

och är en bidragande orsak till flytt till särskilt boende (Eriksson et al., n.d; Skovdahl & 

Kihlgren, 2011). Nyligen publicerad svensk forskning av Gustafsson, et al. (2013) har visat att 

BPSD ofta behandlas med läkemedel och i en studie från England har det framkommit att 

läkemedelsbehandling av BPSD kan orsaka en försämring hos personer med demenssjukdom 

(Ellul, et al., 2007). Ytterligare kvantitativ forskning har vidare visat att omvårdnadsåtgärder 

(Davidson, et al., 2007; Cohen.Mansfield, et al., 2010) samt att arbeta med personcentrerad 

omvårdnad (Sjögren, et al., 2013; Kolanowski, et al., 2011) kan minska BPSD och öka 

livskvaliteten hos personer med demenssjukdom. Tidigare studier inom området har framför 

allt varit av kvantitativ tradition och har beskrivit att det ställs allt mer krav på vårdpersonalen 

i arbetet med personer med BPSD. Anledningarna till ett ökat krav beskrivs vara arbetet med 

omvårdnadsåtgärder och personcentrerad vård (Sjögren, et al., 2013; Kolanowski, et al., 

2011), men även på grund av den ökade belastningen med allt fler arbetsuppgifter 

(Kolanowski, et al., 2009). Deudon, et al. (2009) belyste i sin studie att det även behövdes en 

ökad kunskap hos vårdpersonalen för att kunna bemöta och hantera personer med BPSD.  

Mot bakgrund av detta är det av stor vikt att med kvalitativ tradition undersöka 

vårdpersonalens upplevelser av att arbeta med personer med BPSD. Målet med denna studie 

är att lyfta de tankar och erfarenheter vårdpersonalen har, för att som sjuksköterska få en ökad 

förståelse för vårdpersonalens upplevelser i arbetet med personer med BPSD. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva vårdpersonalens upplevelser av att vårda personer med 

beteendemässiga och psykiska symtom vid demens.  
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METOD 

Design 

Denna empiriska studie hade en beskrivande design med en kvalitativ ansats (Polit & Beck, 

2008). 

 

Urvalsmetod och undersökningsgrupp  

Författaren till denna studie använde sig av bekvämlighetsurval (Polit & Beck, 2008) för att 

rekrytera sex deltagare vid ett demensboende i Mellansverige. Deltagarna i denna studie 

bestod av sex stycken undersköterskor med tillsvidare anställning på demensboendet.  

Inklusionskriterier var att deltagarna skulle vara utbildade undersköterskor samt vid tillfället 

för datainsamlingen arbeta på avdelning med personer med demenssjukdom som led av något 

beteendemässigt eller psykiskt symtom. Totalt tillfrågades åtta undersköterskor av vilka sex 

stycken tackade ja till deltagande. Samtliga deltagare var kvinnor i åldern 32 år till 64 år. 

Deltagarna hade varierad arbetslivserfarenhet inom vården från 12 år till 42 år och hade 

arbetat inom vården av personer med demenssjukdom mellan 12 år och 23 år. Hälften av 

deltagarna arbetade på avdelning för personer med demenssjukdom med utåtagerande 

problematik, vilket är en avdelning som på speciella kriterier tar emot personer med mycket 

svårhanterliga BPSD. På varje avdelning där deltagarna arbetade bodde sex personer med 

demenssjukdom. På avdelningen för personer med demenssjukdom med utåtagerande 

problematik arbetade två, eller i bland tre vårdpersonal dagtid och två vårdpersonal kväll och 

helg. På övriga avdelningar på demensboendet arbetade vårdpersonalen två stycken dagtid 

samt ensam kvällstid och helg med en resursperson (springare) som arbetade mellan tre 

avdelningar. Demensboendet där tillfrågade deltagare arbetade var även författarens 

arbetsplats. Av fyra avdelningar på demensboendet tillfrågades personal från endast två 

avdelningar, detta på grund av att personerna boende på övriga två avdelningar vid tillfället 

för datainsamlingen inte led av några beteendemässiga eller psykiska symtom.  

 

Datainsamlingsmetod 

Data till föreliggande studie samlades in via individuella semi-strukturerade intervjuer (Kvale 

och Brinkmann, 2009; Polit & Beck, 2008). Frågorna ställdes utifrån en intervjuguide där 

författaren, som Polit och Beck (2008) beskriver, hade en lista över ämnen som skulle täckas 

men med möjlighet att ställa följdfrågor för att belysa vissa problemområden. Intervjuguiden 

innehöll åtta frågor vilka handlade om vilka positiva och negativa upplevelser och känslor 
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deltagarna hade i arbetet med personer med BPSD, om situationer och symtom som 

upplevdes som mer problematiska än andra, samarbetet med anhöriga och annan vårdpersonal 

samt frågor om resurser, möjligheter och svårigheter för att tillfredsställande kunna arbeta 

med personer med BPSD. Deltagarna beskrev med sina egna ord utifrån frågorna sina 

upplevelser av att arbeta med personer med BPSD. Författaren använde under intervjuerna 

följdfrågor för att deltagaren skulle utveckla, förklara eller mer utförligt beskriva en känsla 

eller situation. Följdfrågorna kunde exempelvis vara ”Hur känns det då?”, ”På vilket vis är 

det krävande?” samt ”Hur påverkar det dig?”. Ordningsföljden på frågorna kunde variera 

mellan intervjuerna beroende på hur deltagarna svarade. Genom att använda semi-

strukturerade intervjuer uppmuntrades deltagarna till att öppet tala om sina upplevelser och 

känslor och att berätta med sina egna ord (Polit & Beck, 2008). Att använda intervjuer som 

datainsamlingsmetod var av relevans då syftet var att beskriva upplevelser hos 

undersökningsgruppen. För att stärka intervjuguidens reliabilitet (Polit & Beck, 2008) 

genomfördes en provintervju. Handledaren till denna studie gav respons på denna 

provintervju som sedan inkluderades i studien.  

Förutsättningarna för en bra intervju är, enligt Polit och Beck (2008), att de genomförs i 

avskildhet utan störande faktorer. Samtliga intervjuer genomfördes på 

sjuksköterskeexpeditionen på demensboendet. Intervjuerna spelades in på Mp3-spelare, detta 

för att viktig och relevant information, enligt Kvale och Brinkmann (2009), inte skulle gå 

förlorad samt för att förebygga eventuella feltolkningar vid ett senare skede. Intervjuerna var 

mellan 15 och 35 minuter långa och genomfördes av författaren under Mars och April 2014. 

 

Tillvägagångssätt  

Efter skriftligt godkännande från enhetschef kontaktade författaren vårdpersonal på två 

avdelningar på ett demensboende i en kommun i Mellansverige som skulle komma att delta i 

studien. De presumtiva deltagarna i studien informerades sedan om studien både muntligt och 

skriftligt genom ett informationsbrev och fick därefter lämna muntligt medgivande till 

deltagande. Förfrågning om deltagande pågick tills sex personer tackat ja till deltagande och 

tider för intervjuerna bokades då med dessa. Totalt tillfrågades åtta vårdpersonal varav två 

tackade nej till deltagande. Som orsak angavs ovilja/obehag till att intervjuerna spelades in på 

Mp3-spelare.  
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Dataanalys 

Intervjuerna transkriberades ordagrant av författaren. De transkriberade intervjuerna 

analyserades sedan med kvalitativ manifest innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman 

(2004). Med manifest innehållsanalys menas att se det som direkt uttrycks i texten, det 

uppenbara skrivna orden (Granheim & Lundman, 2004). Texterna lästes igenom flera gånger 

av författaren för att få en bild av innehållet och helheten i intervjuerna. Därefter 

identifierades och delades textmaterialet upp i meningsenheter som svarade mot studiens 

syfte. Meningsenheterna kondenserades därefter, vilket betyder att meningsenheterna kortas 

ned utan att förlora innebörd. De manifesta kondenserade meningsenheterna tilldelades sedan 

en kod som beskrev innehållet i meningsenheten. Genom skillnader och likheter fördes sedan 

koderna in i subkategorier och kategorier. Genom en latent innehållsanalys då forskaren, 

enligt Granheim och Lundman (2004), gör en tolkning av textens innebörd, kunde ett tema ses 

i resultatet av denna studie. Den latenta tolkande analysen av texten resulterade i upptäckten 

av en underliggande mening samt kopplingar mellan resultatets olika kategorier vilket 

resulterade i ett övergripande tema som fångade den latenta innebörden. Temat som framkom 

var ”Svårigheter att finna balans mellan behov och resurser”. Exempel av analysprocessen, 

se Tabell 1. 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

enhet 

Kod Sub-

kategori 

Kategori Tema 

Det är väl när 

man inte kan nå 

dom... när dom 

går in sluter sig 

i sig själv... och 

man vet inte vad 

problemet är. 

Patienterna 

sluter sig och 

man inte kan 

nå dem och 

man vet inte 

vad problemet 

är. 

Att inte nå 

fram till 

personen. 

Upplevel-

ser av 

maktlöshet 

Att känna sig 

otillräcklig. 

Svårigheter att 

finna balans 

mellan behov 

och resurser. 

Dom blir ju glad 

när man 

kommer... man 

kan få en 

kram… 

Patienterna blir 

glad när dom 

kommer, kan 

få en kram. 

Glad när 

personalen 

kommer. 

Känslan 

av 

tillfreds-

ställelse i 

arbetet. 

Positiva 

upplevelser 

av att arbeta 

med personer 

med BPSD. 

Svårigheter att 

finna balans 

mellan behov 

och resurser. 

Att man går in 

för att vara lugn 

... när man ska 

jobba med dom. 

Att vara lugn 

när man ska 

jobba med 

dom. 

Att arbeta 

lugnt. 

Att skapa 

en lugn 

miljö. 

Utmaningar i 

arbetet. 

Svårigheter att 

finna balans 

mellan behov 

och resurser. 
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Forskningsetiska överväganden  

Enligt Etikprövningsnämnderna (u.å) är det viktigt att deltagare i forskning skyddas från att 

skadas både fysiskt, psykiskt och integritetsmässigt. Denna studie genomfördes med 

vårdpersonal som deltagare, inget rådgivande yttrande från  Forskningsetiska rådet på 

Högskolan i Gävle (FER) ansågs därmed nödvändigt. Författaren övervägde ändå att göra en 

etisk ansökan då det under intervjuer kan väckas känslor hos deltagarna som kan påverka 

deras hälsa. Författaren till denna studie var noga med att ha gott om tid avsatt under 

intervjuerna för att kunna möta sådana känslor om de skulle uppkomma. Ytterligare något 

som författaren tog i beaktande var att deltagarna arbetade på samma arbetsplats som 

författaren med författaren som arbetsledare i form av omvårdnadsansvarig sjuksköterska till 

den patientgrupp som deltagarna vårdade. Risken fanns på grund av detta att deltagarna kände 

att de var i beroendeförhållande till författaren och medverkade fast de inte ville eller kände 

sig bekväma att delta. För att undvika detta fick deltagarna, vilket rekommenderas av Polit 

och Beck (2008), utförlig information om syftet med studien, de informerades att deltagandet 

i studien var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan förklaring 

och utan risk för särbehandling. Deltagarna fick också information om att insamlat material 

behandlades konfidentiellt och förvarades otillgängligt för obehöriga (Polit & Beck, 2008). 

Efter förfrågan från en del av deltagarna fick de innan intervjuerna påbörjades ta del av 

intervjuguiden som användes under intervjuerna, detta för att de ville känna sig förberedda på 

de frågor som skulle ingå. Information om ålder, kön, utbildning och antal år arbetade inom 

vården och vården av personer med demenssjukdom samlades in men inga andra 

personuppgifter. Insamlat material behandlades konfidentiellt och endast författare och 

handledare på Högskolan i Gävle hade tillgång till insamlat material. Resultatet 

sammanställdes och redovisades, i enlighet med Polit och Beck (2008) så att inga deltagare 

kunde identifieras. De inspelade och transkriberade intervjuerna kommer att förstöras när 

studien och examensarbetet blivit godkänt. 
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RESULTAT 

Resultatet presenteras i löpande text med tillhörande citat. I analysen framkom ett tema, tre 

kategorier och tio subkategorier, se Tabell 2. Något som var återkommande och som 

övergripande i samtliga intervjuer framkom var svårigheten att finna tid till att bemöta och ta 

hand om personen med BPSD. Denna övergripande upplevelse resulterade i ett tema 

”Svårigheter att finna balans mellan behov och resurser”. Med behov menades det behov 

som fanns hos patient och anhörig i form av exempelvis närhet, individuellt anpassade 

aktiviteter samt omvårdnad. Med resurser menades inre resurser i form av kunskap, erfarenhet 

och förmåga hos vårdpersonalen, samt yttre resurser i form av verksamhet, ekonomi och 

utbildning. 

Tabell 2. Tema och kategorier med tillhörande subkategorier.  

Tema Kategori Subkategori 

Svårigheter att 

finna balans 

mellan behov och 

resurser 

Att känna sig otillräcklig Upplevelser av maktlöshet 

Svåra symtom att hantera 

Upplevelser av att vara för lite vårdpersonal 

Behov av utbildning 

Svårigheter att 

finna balans 

mellan behov och 

resurser 

Positiva upplevelser av 

att arbeta med personer 

med BPSD 

Att vara där för personen 

Känslan av tillfredsställelse i arbetet 

Svårigheter att 

finna balans 

mellan behov och 

resurser 

Utmaningar i arbetet Att skapa en lugn vårdmiljö 

Krav på flexibilitet och nytänkande  

Att skapa goda relationer 

Arbeta med BPSD-registret 

 

Att känna sig otillräcklig 

Kategorin att känna sig otillräcklig består av subkategorierna upplevelser av maktlöshet, svåra 

symtom att hantera, upplevelser av att vara för lite vårdpersonal samt behov av utbildning och 

handlar om informanternas upplevelser av att ha otillräcklig kunskap och möjligheter för att 

hjälpa personer med BPSD.  

 

Upplevelser av maktlöshet 

Något som beskrevs av informanterna som bland det svåraste i arbetet med personer med 

BPSD var att se en person lida och inte kunna hjälpa denne. Något som också beskrevs som 
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svårt var när personen med BPSD försökte förmedla någonting utan att kunna göra sig 

förstådd och informanten försökt göra allt utan att lyckas. Informanterna berättade om 

maktlöshet att inte kunna nå personen med BPSD och att inte förstå vad som var fel, att inte 

kunna hjälpa personen att må bättre.  

”...när dom [person med BPSD]går in...sluter sig i sig själv...och man vet inte vad problemet 

är ...och man vill hjälpa men man blir...maktlös...”(informant 1). 

Ytterligare något som beskrevs av informanterna som påfrestande var när en person med 

BPSD blev ledsen och att inte få trösta och hålla om denne samt att en person med svår ångest 

kunde bli aggressiv om personalen försökte komma nära. Informanterna beskrev även känslan 

av att göra fel vid tillfällen då informanten upplevde att hon varit tvungen att låsa in sig på 

grund av en mycket aggressiv person och känslan av nederlag av att vara tvungen att ge 

lugnande läkemedel på grund av att inte nå personen. 

”...då i början för då trodde man att man skulle klara det här utan medicin...så det var nästan 

ett nederlag att jag inte kunde hjälpa han [person med BPSD] utan...” (informant 2). 

 

Svåra symtom att hantera 

Oro, ångest och aggressivitet var de symtom som informanterna upplevde som svårast att 

hantera. Oro hos personerna med BPSD beskrevs som svår på grund av svårigheter att förstå 

bakomliggande orsaker samt att hitta åtgärder som hjälpte, lugnade. Informanterna beskrev 

även känslan av att ingenting de gjorde hjälpte samt att vissa åtgärder fungerade endast korta 

stunder. 

” ...för att man tror att att man har kommit på en grej...att det här funkar jättebra...och sen så 

visar det sig att nästa dag eller timme så fungerar inte det och så ska man tänka nytt...” 

(informant 3). 

Det upplevdes även svårt att genomföra ett bra arbete på grund av oro hos flera personer med 

BPSD och om en person var orolig så kunde denne oroa andra som vanligtvis var lugna. Oron 

kunde även uttrycka sig i viljan att åka hem, att hela tiden vara på väg någonstans, vilket 

beskrevs som jobbigt av informanterna och känslan av att lura personerna för att avleda dem. 

”...man får ju lura dom [person med BPSD] hela dagarna...(skratt)...inte är det väl snällt 

eller...men vad gör man...dom [person med BPSD] köper det ju än...(skratt)...//...ja det är ju 
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jobbigt för dom [person med BPSD] är ju ständigt på väg dom här tanterna som vi har...” 

(informant 4). 

Ångest upplevdes av informanterna som svårt att hantera på grund av att inte veta den 

bakomliggande orsaken. Det upplevdes som det svåraste symtomet att medicinera men även 

att behandla med omvårdnadsåtgärder.  

”...ångest...mm...det tycker jag är svårast...//...för att det verkar som att det är det som är det 

svåraste för det första å medicinera...och även vad vi ska göra...för att det ska bli bra...//...för 

man vet ju inte vad det beror på heller...” (informant 5). 

Även aggressivitet upplevdes som ett svårt symtom att hantera av informanterna. Något som 

beskrevs som påfrestande var att hela tiden vara på alerten och att vara tvungen att veta var 

personen med BPSD var när vårdpersonalen rörde sig på avdelningen och att i tid se om 

personen började bli arg för att kunna ge lugnande medicin.  

”... det var ju så här snabbt... (knäpper med fingrar)...ja ja ja ja då kunde han [person med 

BPSD] bara rusa och sparka å...//...a han [person med BPSD] var så arg så arg så arg...” 

(informant 2). 

Det beskrevs också av informanterna som svårt att behöva gå emellan och skydda andra från 

aggressiva personer. Att behöva avlägsna en aggressiv person från allmänna utrymmen för att 

skydda andra kunde upplevas påfrestande då handlingen gjordes mot personens vilja. 

Däremot så beskrevs det av informanterna att det oftast gick att lista ut varför någon var arg 

vilket gjorde symtomet lättare att hantera. 

 

Upplevelser av att vara för lite vårdpersonal 

Det upplevdes av informanterna att personerna med BPSD kunde vara väldigt egoistiska och 

att de bara såg sig själva, detta gjorde att de ständigt krävde uppmärksamhet vilket kunde leda 

till att informanterna upplevde att de inte hann med de andra personerna i behov av 

omvårdnad på avdelningen. Att arbeta ensam på kvällar och helger beskrevs av informanterna 

som stressande och problematiskt då personer med BPSD lämnades ensamma då andra 

personer boende på avdelningen behövde hjälp.  

”...det har ju hänt att det varit nån liten dam här som...hyttade åt en annan eller slog till lite 

då kan man ju känna sig lite frustrerad att man inte...att ja jag skulle väl ha varit kvar där 
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men man kan inte göra mer än situationen...//... man kan ju inte göra mer för vi hinner inte vi 

är ju ensam och det är ju...ja...” (informant 3). 

Informanterna upplevde även att det var tråkigare att arbeta när de inte hade tid till alla 

personer de vårdade. Något som beskrevs som stressande av informanterna var att inte veta 

vad som skedde i allmänna utrymmen då de var inne i lägenheter hos andra personer på 

avdelningen. Det upplevdes som svårt att inte bry sig om vad som hände utanför en annan 

persons lägenhet och stressen då det hördes oväsen och vara tvungen att lämna personen de 

höll på att hjälpa. Informanterna upplevde att det behövdes mer personal eftersom personerna 

med BPSD var mycket krävande, dock uttrycktes även att det inte spelade någon roll om man 

var många om personalen inte hade rätt inställning och gjorde ett bra jobb, att de fanns där för 

patienterna.  

”...nu låter jag väl kritisk men alltså många säger att ja vi ska ha personal vi ska ha 

personal...ja det spelar ingen roll de e om det är många som personal om dom [vårdpersonal] 

sitter och gömmer sig eller vad dom nu gör...//...för det är ju så...dom [person med BPSD] är 

ju trygg med oss...” (informant 2). 

Informanterna beskrev även känslan av att känna sig otillräcklig på grund av att inte kunna 

vara med personerna med BPSD hela tiden då oron och aggressiviteten hos vissa personer 

ökade då de blev lämnade ensamma. 

”...jag menar mellan klockan sju och klockan elva så finns inte vi [vårdpersonal] tillgänglig i 

princip...i och med att alla [boende på avdelningen] ska upp...äm å det tar tid...”     

(informant 5). 

Informanterna beskrev även att om det fanns tid så att personerna som var oroliga hela tiden 

hade tillgång till en vårdpersonal uppstod inte BPSD i samma utsträckning och att vissa 

händelser eller konflikter mellan personer med BPSD skulle kunna undvikas. Fanns det tid 

gick det lättare att hantera symtomen och ytterligare resurser kunde bidra till att personerna 

med BPSD  blev lugnare och då lättare att hantera och få hjälpa och både personer med BPSD 

och vårdpersonal mådde då bättre.  

”...man [vårdpersonal] ska inte behöva vara ensam...//... är man två så kan ju en...hålla 

ställningarna så det får bli lugnt och fridfullt å...för då går det ju lättare att jobba med dom 

[person med BPSD]...” (informant 4). 
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Informanterna beskrev en önskan om att högre uppsatta chefer skulle lyssna mer på 

vårdpersonalen då det upplevdes att både personer med BPSD och vårdpersonal skulle få det 

bättre med mer resurser i form av ökad personaltäthet. Informanterna ansåg att vårdpersonal 

inte borde arbeta själva med personer med demenssjukdom då de ansåg att de kräver mer än 

en kognitivt frisk person. Informanterna berättade även om rädslan att personerna med BPSD 

skulle skada sig själva eller andra. 

”...är man ensam så är det svårt att hinna med...både den oroliga å...alla dom andra [boende 

på avdelningen]...det är omöjligt...och det är synd om det ska måsta gå så långt så nånting 

händer då...//... att vi får det vi behöver för att... ja att dom får det bra å...ja det bästa 

liksom...” (informant 6). 

 

Behov av utbildning 

Informanterna upplevde att erfarenhet från psykiatriavdelning kunde vara till hjälp vid arbete 

med personer med BPSD. Det beskrevs av informanterna att de upplevde ett behov av att 

hålla sig uppdaterade med ny kunskap och att det fanns behov av mer utbildning inom demens 

då kunskap glöms bort. Det ansågs även av informanterna att utbildning skedde i arbetet varje 

dag i form av erfarenhet. 

”...jag vill alltid vara uppdaterad så jag vill alltid va...alltså så här föreläsningar och sånt 

här tycker jag är intressant ja...för man måste ju hela tiden hålla sig...uppdaterad...” 

(informant 6). 

Informanterna hade vid ett eller flera tillfällen haft handledning för att bättre kunna hantera 

personer med BPSD. Handledningen kunde vara mycket givande i form av tips och råd och 

stöttning gällande personer med BPSD och anhöriga, men kunde även upplevas som onödig 

då det var kunskap personalen redan hade. Även utbildning inom hot och våld ansågs inte ha 

varit givande då det inte var aktuellt för arbetet. 

”...men jag har träffat honom [handledare i BPSD] en gång och jag kände inte då...att det 

gav nånting...för det var liksom sånt man redan visste...//...det kändes inte som att det... var 

aktuellt...nej...väldigt konstiga tips å...ja...att det kändes inte som att han han som hade dom 

här hot och våldkurserna hade nån uppfattning egentligen om vad det handlar om...” 

(informant 5). 
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Positiva upplevelser av att arbeta med personer med BPSD 

Kategorin positiva upplevelser av att arbeta med personer med BPSD består av 

subkategorierna att vara där för personen samt känslan av tillfredsställelse i arbetet och 

handlar om informanternas upplevelse av att finnas till hands och göra något bra för personer 

med BPSD.  

 

Att vara där för personen 

En positiv upplevelse som beskrevs av informanterna var att finnas till hands för personerna 

med BPSD och att hela tiden se till deras bästa. En positiv upplevelse kunde även vara att inte 

lämna personerna om de visade ångest eller aggressivitet och att finnas där för att de skulle 

må bättre. Ytterligare något som av informanterna upplevdes som positivt var att kunna ge 

personerna med BPSD något de hade behov av, till exempel att ge lugnande läkemedel när de 

behövde det, att ge tid och lyssa på dem eller att ta med dem på promenad när de önskade få 

komma ut. 

”...och att man kanske tar med dom [person med BPSD] ut då när dom längtar ut då...//...vi 

gjorde ju så en söndag XX och jag gick ut på eftermiddagen och satte oss här bakom det är ju 

liksom mysigt det å sitta och prata lite om våren och så här då...jaa...ja såna saker känns ju 

då känner man sig nöjd när man har gjort nånting sånt...” (informant 4).  

 

Känslan av tillfredsställelse i arbetet 

Informanterna beskrev sitt arbete med personer med BPSD som intressant, spännande och 

roligt. Intressant var att ingen dag var den andre lik men även utmaningen i att försöka göra 

det bästa för personerna med BPSD och tillfredsställelsen när en åtgärd hjälpte och 

personerna mådde bra, att känna sig behövd och göra ett bra jobb.   

”...det är ju intressant...äm...ingen dag är den andre lik...(skratt)...äm...och... alltså det känns 

som att det är nånting jag är bra på...//... och det är utmanande...//...alltså det är såna här 

små små stunder...när nån [person med BPSD] mår bra när man har det bra..” (informant 5). 

Informanterna upplevde även att de fick mycket tillbaka från personerna med BPSD i form av 

en kram eller ett leende eller att personerna blev glada när de såg personalen. Informanterna  

beskrev även att personerna med BPSD hade mycket att berätta om sina liv.  
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”...jag tycker ändå att man får ganska mycket tillbaka som man inte tror från dom här 

dementa va...just dom här leendena som man ser när man kommer och –å kommer du...//... 

men då räcker det för min del...” (informant 3). 

 

Utmaningar i arbetet 

Kategorin utmaningar i arbetet består av subkategorierna att skapa en lugn vårdmiljö, krav på 

flexibilitet och nytänkande, att skapa goda relationer samt arbeta med BPSD –registret och 

handlar om informanternas upplevelser av vikten av att arbeta som ett team kring personen 

med BPSD med individuellt anpassad omvårdnad.  

 

Att skapa en lugn vårdmiljö 

Något som informanterna upplevde var viktigt i arbetet med personer med BPSD var att skapa 

en lugn miljö. Genom att arbeta lugnt och skapa en lugn miljö blev personerna lättare att 

arbeta med och få hjälpa då även de blev lugna. Om personerna med BPSD var oroliga 

beskrevs de inte alltid vilja samarbeta och det kunde vara svårt för dem att komma till ro och 

somna på kvällen. Att hela tiden försöka bibehålla ett lugn beskrevs av informanterna som en 

svår utmaning då det krävdes tid att kunna sitta ner med personerna med BPSD. 

”...för sitter vi så blir ju ofta...ofta dom [person med BPSD] lugn också...mm...för det kan 

man ju märka så fort man måste kliva upp och göra nånting så blir det orolig...”     

(informant 5). 

För att skapa en lugn miljö beskrev informanterna att de försökte ge tid till personerna med 

BPSD men även att de försökte vara glada och lyhörda, lyssna och se hur personen mådde just 

för dagen. Viktigt var även att tänka på vad personalen sa, att till exempel inte säga hejdå när 

de skulle gå hem för dagen då detta kunde skapa oro hos personerna med BPSD att även de 

skulle åka hem. Att sitta ner med en orolig person och hålla handen och smeka över ryggen 

och försöka skapa trygghet beskrevs av informanterna som viktigt för att skapa en lugn miljö. 

Även att prata lågt och att själv vara lugn i arbetet var viktigt, vilket kunde vara en stor 

utmaning om vårdpersonalen själv kände sig stressade.  

”...just det att man hela tiden försöker bibehålla ett lugn...och bara det är jobbigt...att se till 

att det är lugnt...även om man kan känna sig stressad själv...inombords...” (informant 1).  
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I och med att personerna med BPSD kunde oroa varandra var det enligt informanterna viktigt 

att vårdpersonalen var tillgängliga för att skapa en lugn miljö. Att lämna två oroliga personer 

med sällskap av varandra hade ofta inte samma effekt som sällskap av personal då det var 

personalens närvaro som skapade lugn. 

”...är bra om en [vårdpersonal] hela tiden kan vara där då...//...det kan sitta fem stycken 

[boende på avdelningen] vid bordet...men ändå så är det vi [vårdpersonal]...mm... -finns det 

inget folk här...(skratt)... – joo det sitter fem andra vid bordet...” (informant 5). 

 

Krav på flexibilitet och nytänkande 

Att arbeta med personer med BPSD beskrevs av informanterna som en utmaning. Arbetet 

med personer med BPSD beskrevs som krävande i och med att vara tvungen att hela tiden 

vara uppmärksam för alla intryck som personerna kunde visa, men även det svåra i att veta 

hur personerna skulle bemötas samt vad och hur vårdpersonalen skulle göra för att personerna 

med BPSD skulle må så bra som möjligt. För att kunna hantera svåra symtom beskrev 

informanterna att det krävdes en förmåga att vara flexibel, att tänka nytt, komma på nya ideér 

då ingen person med BPSD var den andre lik och åtgärder som fungerat ena dagen inte 

nödvändigtvis fungerade nästa dag. 

”...det är utmanande...måste jag ju säga...och krävande...äm...och svårt...//...jag tycker att det 

kan va svårt att veta...vad man ska göra och hur man ska göra för att det ska bli 

bra...mm...det som funkar den ena dan behöver ju inte funka den andra dan...eller 

minuten...känns det som ibland... (skratt)...” (informant 5).  

 

Att skapa goda relationer 

Något som nämndes av informanterna var vikten av att arbeta i team kring personerna med 

BPSD. Det upplevdes viktigt att samarbetet med läkare och sjuksköterska fungerade bra men 

även att personalen på avdelningen utgjorde ett bra team med bra samarbete. Det ansåg viktigt 

att arbeta åt samma håll, att ställa upp för varandra samt att kunna ha en öppen dialog och 

prata om eventuella problem. 

”...det är ju också det här teamet om vi ska få det att fungera ja...//... för fungerar inte det så 

fungerar inte gruppen e...nä...det är också lika med vi måste ju...allihop måste ju samarbeta.” 

(informant 1). 
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Relationen till närstående till personer med BPSD ansågs av informanterna som god. Något 

som var viktigt i relationen till närstående var att ta sig tid att prata med dem och att vara ärlig 

och berätta och informera om de förändringar som kan ske och om hur närstående kan hantera 

BPSD.  

”...att man kanske förklarar att nu har dom [person med BPSD] kanske har en...att dom är ja 

en sjukdom och att det kommer att gå åt ett håll...å nu måste vi göra si och så å...så att dom 

[anhöriga till personer med BPSD] förstår...då tror jag att det då går det lättare...för oftast 

så är det okunskap tror jag...” (informant 2). 

De gånger när informanterna upplevt relationen svår till närstående var då det varit svårt att få 

komma nära, om det funnits missnöje från närstående, en tro att personen med BPSD inte fått 

den vård denne behövt, eller ekonomiska problem när personalen bett om exempelvis kläder 

som inte har tillhandahållits. Det som av informanterna ansågs som det vanligaste problemet 

var då närstående hade svårt att släppa kontrollen och ansvaret av personen med BPSD.  

”...jaa att dom [anhöriga till personer med BPSD] ska ha kontroll...att dom inte riktigt kan 

släppa...det är det som brukar vara det stora problemet...mm...” (informant 5). 

 

Arbeta med BPSD-registret 

Informanterna beskrev BPSD –registret som ett hjälpmedel då det blev en kontinuitet i arbetet 

med omvårdnadsåtgärder kring personerna med BPSD. Genom att göra en skattning i BPSD-

registret blev åtgärderna en arbetsuppgift som all personal var ålagda att arbeta med, positivt 

upplevdes även att omvårdnadsåtgärderna med BPSD-registrets hjälp med jämna 

tidsintervaller utvärderades. Det upplevdes även att det fanns vissa saker som kunde förbättras 

i registret samt att det ännu inte implementerats i verksamheten, bland annat behövde det 

avsättas mer tid för att genomföra registreringarna. 

”...jag tycker att det [BPSD-registret] är...en bra grej...äm...för då får man ändå verkligen se 

över...och att det är nånting som är kontinuerligt...äm...och man kan se om det blir bättre 

eller sämre eller...så det tycker jag är bra...” (informant 5). 
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DISKUSSION 

Huvudresultat 

Ett övergripande tema framträdde i resultatet, ”Svårigheter att finna balans mellan behov och 

resurser”. Deltagarna upplevde arbetet med personer med BPSD som en stor utmaning men 

att det var mycket givande. Känslan av att inte räcka till, att sakna kunskap eller förmåga att 

hantera vissa situationer eller symtom samt bristen på resurser upplevdes som påfrestande av 

deltagarna. Aggressivitet, oro och ångest hos personer med BPSD var de symtom som 

upplevdes som svårast att hantera. Resultatet visar även att deltagarna upplevde arbetet med 

personer med BPSD som spännande, intressant och roligt och att de kände tillfredsställelse i 

att finnas där för personen med BPSD och att kunna bidra till deras välmående.  

 

Resultatdiskussion 

Svårigheter att finna balans mellan behov och resurser 

Genom tolkning av texten framkom övergripande genom samtliga intervjuer i föreliggande 

studie att personer med BPSD hade ett stort behov av tid. Detta stämmer överens med tidigare 

studier som visade att personer som på senare tid flyttat till särskilda boenden var i större 

behov av hjälp sett från några år tillbaka (Kolanowski, et al., 2009), samt att vårdpersonalen 

upplevde att omvårdnadsåtgärder för personer med BPSD tog mycket av deras tid (Ervin, et 

al., 2013). Personer med BPSD hade, enligt föreliggande studie, behov av att vistas i en lugn 

miljö och att av vårdpersonalen bemötas med positiva känslor. Det framkom att det fanns ett 

behov av resurser hos vårdpersonalen att kunna bemöta och hantera personer med BPSD samt 

även deras anhöriga. De inre resurserna i form av kunskap påtalades som ständigt pågående, 

dels vikten av att hålla sig uppdaterad med nya kunskaper men även hur vårdpersonalen 

dagligen fick med sig nya erfarenheter i sitt arbete. Tidigare studier visade att behovet av 

kunskap om personer med BPSD samt hur symtom skulle bemötas och hanteras var av stor 

vikt i vården av personer med BPSD (Deudon, et al., 2009; Ervin, et al., 2013; Kolanowski, et 

al., 2009) men att kunskapen hos vårdpersonalen många gånger kan vara otillräcklig (Ervin, et 

al., 2012; Ervin, et al., 2013; Kolanowski, et al., 2009; Melin Emilsson, 2011). Resurser som 

lyftes frekvent av informanterna i föreliggande studie var verksamhetsanknytet och 

upplevelsen av att vara för lite personal som arbetade kvällar och helger. Tidigare studie av 

Ervin et al. (2013) visade att tid hade en stor inverkan på möjligheten att genomföra 

omvårdnadsåtgärder och att BPSD ökade under helgen då vårdpersonalen inte hade möjlighet 

att utföra omvårdnadsåtgärder. Kolanowski, et al. (2009) visade i sin studie att det var av stor 
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vikt att det fanns tid åt den sjuke och ytterligare en tidigare studie visade att tid var en av de 

största begränsningarna i att hantera BPSD (Ervin, et al., 2012). Informanternas upplevelse 

var att det, i arbetet med personer med BPSD, fanns ett behov av ökade resurser i form av mer 

personal, för personernas men även för vårdpersonalens välbefinnande.  

 

Svårigheter i arbetet med personer med BPSD 

Resultatet i föreliggande studie visar att det som var bland det svåraste i arbetet med personer 

med BPSD var upplevelsen av att inte kunna hjälpa personen att lindra deras lidande. 

Informanterna upplevde en känsla av maktlöshet att inte förstå personen med BPSD eller 

kunna göra sig förstådd. Detta stämmer överens med tidigare studier där resultatet visade att 

vårdpersonalen upplevde svårigheter att veta hur patienten skulle bemötas (Melin Emilsson, 

2011) samt veta vilka omvårdnadsåtgärder som skulle sättas in till patienterna (Ervin et al. 

(2013).  

Tidigare studier visade att aggressivitet var ett av de svåraste symtomen för vårdpersonalen att 

hantera (Davidson, et al., 2007; Kutsumi, et al., 2009) och att aggressivt beteende orsakade 

hög belastning för vårdpersonalen (Miyamoto, et al., 2010). Detta stämmer överens med 

resultatet i föreliggande studie som visar att aggressivt beteende upplevdes som svårt av 

informanterna, att ständigt vara uppmärksam och att skydda sig själv samt andra mot en 

aggressiv person. Däremot ansåg informanterna att den bakomliggande orsaken till 

aggressivitet var lättare att upptäcka och behandla än vid oro och ångest vilka var de symtom i 

föreliggande studie som förutom aggressivitet upplevdes som svårast att hantera. 

Informanterna upplevde det svårt att hitta bakomliggande orsaker till oro och ångest samt att  

hitta omvårdnadsåtgärder som hjälpte, men svårt var det även då en orolig person kunde 

påverka och oroa andra. Att oro och ångest upplevdes som ett stort problem för informanterna 

kan ha sin grund i vad tidigare forskning visar, nämligen att närmare hälften av alla personer 

med demenssjukdom som bodde på särskilda boenden hade ett eller flera ångestliknande 

symtom (Neville & Teri, 2011).  

Resultatet i föreliggande studie beskriver informanternas upplevelse av att ha för lite tid för 

att kunna hantera BPSD då dessa personer upplevdes som mycket krävande i form av behov 

av uppmärksamhet samt att BPSD ökade då vårdpersonalen inte hela tiden kunde vara 

tillgängliga för dessa personer. Detta beskriver även Cohen-Mansfield, et al. (2010) i sin 

studie där social stimuli i form av kontakt med andra människor verkade positivt genom att 

minska aggressivitet hos personer med BPSD. Även tidigare studie av Kolanowski, et al. 
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(2009) visade på vikten av att vårdpersonalen fanns närvarande och hade tid till patienten men 

att med allt sjukare patienter och ökade arbetsuppgifter fanns inte nog med resurser 

(Kolanowski, et al., 2009) och tid ansågs av Ervin, et al. (2012) som en av de största 

begränsningarna för att hantera BPSD. I resultatet i föreliggande studie framkom även att 

informanterna upplevde stress, att inte hinna med andra personer de vårdade samt att vara 

tvungen att lämna en orolig person och inte veta vad som skedde i deras frånvaro. Tidigare 

studie av Ervin, et al. (2013) visade att vårdpersonalen upplevde att omvårdnadsåtgärder tog 

mycket av deras tid och att andra patienter inte fick tillräckligt av deras tid på grund av 

patienter med BPSD. Informanterna ansåg i föreliggande studie att ökade resurser kunde bidra 

till lugnare personer med BPSD samt ökat välmående såväl hos personer med BPSD som hos 

vårdpersonal. Något som tidigare studier har visat är att BPSD ökade under helger då 

omvårdnadsåtgärder inte genomfördes på grund av brist på resurser ( Ervin, et al., 2013). 

Ytterligare faktum som tidigare studier har visat och som kan ses som oroväckande är att 

behandlingen med läkemedel hos personer med BPSD ökade kvällar och helger då 

personalresurserna var mindre (Kolanowski, et al., 2009; Kutsumi, et al., 2009) samt att 

behandling med begränsningsåtgärder i form av bälten eller annan begränsning av miljön 

ökade när personalresurserna var mindre (Kutsumi, et al., 2009).    

Något som beskrevs av informanterna i föreliggande studie var att det var en utmaning att 

arbeta med personer med BPSD. Det var ett krävande arbete i och med behovet att vara 

uppmärksam på signaler samt att vara flexibel och uppfinningsrik för att hitta adekvata 

omvårdnadsåtgärder. Detta styrks av tidigare studie där resultatet visade att just 

uppfinningsrikedom kunde vara en tillgång i arbetet med personer med BPSD för att kunna 

arbeta med individuella omvårdnadsåtgärder (Kolanowski, et al., 2009).  

 

Kunskap och utbildning 

I föreliggande studie framkom att det fanns ett behov av ökad kunskap och att kunskap 

ständigt behöver uppdateras. Informanterna hade fått utbildning i form av handledning för att 

kunna hantera patienter med BPSD men inte alla tyckte att denna handledning varit givande 

då kunskapen redan fanns. Tidigare forskning visade på vikten med utbildning för att kunna 

behandla personer med BPSD (Deudon, et al., 2009) samt att mer kunskap behövdes för att 

kunna bemöta, hantera och sätta in adekvata omvårdnadsåtgärder för dessa personer (Ervin, et 

al., 2012; Ervin, et al., 2013; Kolanowaki, et al., 2009). Kolanowski, et al. (2009) visade 

vidare i sin studie att vårdpersonalens kunskap i form av att känna individen och dennes 
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livshistoria var en viktig aspekt i att komma nära samt behandla personen med BPSD med 

adekvata omvårdnadsåtgärder.  

 

Arbetstillfredsställelse 

Något som i föreliggande studie av informanterna upplevdes som positivt var att finnas där 

för personerna med BPSD och att kunna tillfredsställa de behov som kunde uppkomma. Även 

känslan av att vara behövd samt tillfällen då en åtgärd minskade BPSD och personen mådde 

bra bidrog till känslan av tillfredsställelse. Detta stämmer med tidigare resultat av Melin 

Emilsson (2011) som visade att vårdpersonalen var nöjda med sitt arbete med patienter med 

BPSD samt att de skapade en relation till patienterna de vårdade och fattade tycke för dem. 

Arbetet med personer med BPSD beskrevs i föreliggande studie som intressant, spännade och 

roligt.  

 

Vårdmiljön 

Något som har beskrivits i tidigare studie är vikten av att skapa en lugn miljö kring personer 

med demenssjukdom och BPSD då en lugn, hemlik miljö samt ett positivt vårdklimat kunde 

skapa trygghet och välbefinnande (Melin Emilsson, 2011). Denna tidigare forskning stämmer 

överens med det som framkom i föreliggande studie, nämligen att vårdmiljön är viktig då en 

lugn miljö, samt att arbeta lugnt bidrog till att minska oron hos personer med BPSD. Men att 

hela tiden arbeta lugnt beskrevs av informanterna som en svår utmaning då de kunde känna 

stress över många arbetsuppgifter som behövde utföras samtidigt som de behövde finnas där 

och sitta ned med personerna med BPSD. Då personerna kunde oroa varandra var 

vårdpersonalens närvaro en viktig faktor för att skapa och bibehålla en lugn vårdmiljö.  

 

Teamarbete 

Tidigare forskning har visat att det av vårdpersonal upplevdes som viktigt att ha bra kolleger 

och ett gott ledarskap för att arbeta med personer med BPSD då det kunde vara krävande och 

uppstå svåra situationer (Melin Emilsson, 2011). Detta stämmer överens med resutatet i 

föreliggande studie som visade att det upplevdes som viktigt att arbeta i team kring personer 

med BPSD samt att samarbetet med såväl vårdpersonal på avdelningen samt sjuksköterska 

och läkare var mycket viktigt för att kunna ge den bästa vården till individen.  

Relationen till närstående upplevdes i föreliggande studie av informanterna som god. Det som 

tidigare kunde ha varit problem i relationen till närstående var framför allt då det funnits 

missnöje hos närstående eller vid tillfällen då de haft svårt att släppa kontrollen och ansvaret 
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för den sjuke, något som stämmer med tidigare forskning av Bramble, et al. (2009) där 

resultatet visade att närstående hade behov av att vara involverade i vården av den sjuke. Det 

ansågs av flera informanter i föreliggande studie viktigt att ta sig tid och prata och informera 

närstående om vad som sker, något som resultatet i flera tidigare studier även visade då 

kommunikation mellan vårdpersonal och närstående samt information om vården av den sjuke 

hade stor betydelse för närståendes mående (Bramble, et al., 2009; Douglas-Dunbar & 

Gardiner, 2007; Prorok, et al., 2013; Rosness, et al., 2008).   

BPSD-registret upplevdes av informanterna i föreliggande studie som ett bra hjälpmedel för 

att skapa kontinuitet i arbetet kring patienter med BPSD. Registret upplevdes kunna vara till 

hjälp för att arbeta med personcentrerad omvårdnad samt för att samtliga vårdpersonal skulle 

bemöta och arbeta med personerna med BPSD på samma sätt och på det viset skapa trygghet. 

 

Teoretisk anknytning 

Delar av resultatet i föreliggande studie kan teoretiskt kopplas till Benners och Wrubels 

omsorgsteori (Kirkevold, 2000), vilken har utgångspunkt i praktiskt omvårdnadsarbete och 

anser att det bör finnas en balans mellan praktisk och teoretisk omvårdnad. Detta kan kopplas 

samman med resultatet i föreliggande studie där det framkommer att det finns ett behov av 

utbildning och handledning för att kunna bemöta, hantera och arbeta med personer med 

BPSD, ett behov av att hela tiden hålla sig uppdaterad, men att utbildning även sker dagligen i 

arbetet med personer med BPSD genom skapandet av erfarenhet. För att som vårdpersonal 

kunna hjälpa en patient är det enligt Benner och Wrubels omsorgsteori av stor vikt att förstå 

och förhålla sig till individens uppfattning av sin verklighet och genom att bry sig om andra 

skapas meningsfulla sätt att hantera en situation. En omsorgspräglad mellanmänsklig relation 

gör det möjligt att bry sig om andra, men att bry sig om någon kan också skapa stress och 

sårbarhet (Kirkevold, 2000). Något som beskrevs som positivt av informanterna i 

föreliggande studie var att finnas till hands och kunna tillgodose behov men även känslan av 

att vara behövd samt göra ett bra arbete. I föreliggande studie beskrivs lidande hos personer 

med BPSD som bland det svåraste att hantera. Att inte få, eller ha möjlighet eller kunskap att 

hjälpa en person som mådde dåligt upplevdes av informanterna som påfrestande och skapade 

en känsla av maktlöshet och stress. Enligt Benner och Wrubels omsorgsteori kan stress leda 

till känslan av krav då personens kunskaper och förståelse är otillräckliga (Kirkevold, 2000).  
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Metoddiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva vårdpersonalens upplevelser av att arbeta med 

personer med BPSD. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats med en beskrivande 

design. Genom semistrukturerade intervjuer fick deltagarna öppet berätta om sina upplevelser 

i arbetet. Denna metod ansåg lämplig att använda för att fånga deltagarnas upplevelser (Polit 

& Beck, 2008). Trovärdigheten i kvalitativa studier bör, enligt Granheim och Lundman 

(2004), utvärderas utifrån begreppen credibility (giltighet/trovärdighet), dependibility 

(pålitlighet) och transferability (överförbarhet).  

En studies giltighet/trovärdighet påverkas av urval, datainsamling och analys. Deltagarna i 

föreliggande studie valdes genom bekvämlighetsurval (Polit & Beck, 2008). Genom ett 

bekvämlighetsurval finns risken att deltagarna inte är de som i en population ger mest och 

riktig information (Polit & Beck, 2008). Resultatet kan även påverkas av att de deltagare som 

tackade ja till medverkan är mer engagerade och intresserade av det studerande ämnet än sina 

kolleger. Inklusionskriterier till studien var att deltagarna skulle vara utbildade 

undersköterskor som arbetade inom vården av personer med BPSD. Deltagarna som deltog i 

studien hade varierad ålder och arbetslivserfarenhet vilket bidrar till studiens 

giltighet/trovärdighet, däremot kan det faktum att det endast var kvinnor som medverkade i 

studien vara en svaghet för studien. Å andra sidan, av egen erfarenhet, är en stor majoritet av 

de som arbetar inom vården kvinnor vilket kan styrka att undersökningsgruppen för denna 

studie visade en riktig bild av verkligheten. Något som däremot kan tala mot studiens 

giltighet/trovärdighet är att antalet deltagare var få samt att samtliga deltagare arbetade på 

samma demensboende. De som tackade nej till deltagande angav ovilja/obehag att spelas in 

på Mp3-spelare, vilket författaren hade kunnat kringgå med att i stället för att spela in föra 

anteckningar under intervjun. Dock anser författaren att risken var stor att mycket relevant 

information gått förlorad om intervjuerna inte spelats in, transkriberats och i fullhet 

analyserats. Att en provintervju genomfördes och diskuterades mellan författare och 

handledare styrker intervjuguidens giltighet och med det studiens resultat.  

Intervjuerna transkriberades och analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Granheim 

och Lundman (2004). Intervjuerna varade mellan 15 och 35 minuter vilket kan anses som en 

kort tid för en intervju, författaren ansåg däremot att information framkom under denna tid 

som i stor utsträckning svarade mot studiens syfte. Insamling av data, transkribering samt 

analysprocess har genomförts under en begränsad tid vilket, enligt Granheim och Lundman 

(2004), styrker studiens giltighet/trovärdighet och pålitlighet. Även en noggrann beskrivning 
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av analysprocessen och exempel på analysprocessen redovisad i form av tabell anser 

författaren till föreliggande studie styrker studiens giltighet/trovärdighet. Ytterligare något 

som styrker studiens giltighet/trovärdighet är att i studiens resultat redovisa citat från 

intervjuerna. Citat från samtliga intervjuer är inkluderade i resultatet och anses vara 

representativa för studiens resultat.  

Något som kan ha påverkat föreliggande studies pålitlighet negativt är att endast författaren 

varit delaktig i analysprocessen. Enligt Granheim och Lundman (2004) kan diskussioner med 

handledare och andra studenter i analysprocessen styrka studiens giltighet/trovärdighet.  

Med överförbarhet menas om en studie är generaliserbar, med vilket menas i vilken 

omfattning studiens resultat kan överföras till andra grupper och situationer och är, enligt 

Granheim och Lundman (2004), läsarens bedömning. Genom en tydlig beskrivning av 

urvalsmetod, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod, tillvägagångssätt, dataanalys samt 

forskningsetiska överväganden anser författaren till föreliggande studie att möjligheten för 

läsaren att göra denna bedömning ökat. För att stärka studiens överförbarhet kunde författaren 

ha valt ett större antal deltagare att intervjua och även rekryterat deltagare från andra 

demensboenden i andra delar av kommunen. Detta för att det kan finnas variationer i 

arbetssätt samt ledning för olika arbetsplatser vilket kan påverka deltagarnas upplevelser av 

sitt arbete med personer med BPSD.  

Demensboendet där deltagarna rekryterades var även författarens arbetsplats och författaren 

hade sedan tidigare en arbetsrelation till samtliga deltagare samt var arbetsledare i form av 

omvårdnadsansvarig sjuksköterska till personerna deltagarna vårdade. Detta kan ha påverkat 

studiens resultat, dels av författarens förförståelse på grund av en tidigare relation till 

deltagarna, men även genom att deltagarna kan ha undanhållit viss information om deras 

arbete under intervjuerna. Dock var författarens upplevelse under intervjuerna att deltagarna 

öppet beskrev sina upplevelser och att de hade en önskan att få berätta om sin arbetssituation. 

Att välja deltagare från ett annat demensboende med deltagare som inte var bekanta med 

författaren kan ytterligare ha ökat studiens giltighet/trovärdighet.  

 

Kliniska implikatoner för omvårdnad och förslag till fortsatt forskning 

Resultatet i denna studie visar att vårdpersonalen som arbetar närmast personer med BPSD i 

sitt arbete upplever att de utsätts för påfrestningar i form av personernas svåra symtom samt 

otillräckliga resurser för att utföra vård och omsorg. Då vårdpersonalen är dem som arbetar 

närmast personen med BPSD och till stor del kan påverka dennes beteende är det av stor vikt 
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att vårdpersonalen har rätt bemötande, i form av att respektera individens integritet, identitet 

och självbestämmande, samt har förmåga att hantera svåra BPSD. Genom kontinuerlig 

utbildning och handledning kan vårdpersonalen stöttas och deras yrkesroll kan stärkas för att 

bättre kunna hantera sin arbetssituation, dock måste utbildningen anpassas efter den kunskap 

som redan finns hos vårdpersonalen. Utöver detta är det av stor vikt att vårdpersonalen som 

arbetar närmast patienten får råd och stöttning från såväl sjuksköterska som läkare för att som 

ett team, även tillsammans med rehab och närstående, kunna skapa den bästa behandlningen 

för personer med BPSD. Vårdpersonalens mående är av stor vikt då de direkt kan påverka den 

de vårdar. Önskvärt vore att det fanns mer resurser i form av ökad personaltäthet, det är dock 

viktigt att ha i beaktande att trots mer tid är kunskapen och förmågan att möta personen 

avgörande i vården av personer med BPSD. Genom vidare forskning inom området, med en 

större undersökningsgrupp och spridning, kan ett underlag för behovet av mer resurser och 

utbildning framkomma mer tydligt och påvisa vikten dessa faktorer har för att öka kvaliten i 

vården av personer med BPSD samt öka vårdpersonalens tillfredsställelse i arbetet och locka 

fler att i framtiden arbeta i vården av personer med demenssjukdom. Fortsatt arbete med 

BPSD-registret är också av stor vikt för att öka kvaliteten inom vården av pesoner med BPSD 

men även för att öka arbetet med omvårdnadsåtgärder och minska olämplig behandling med 

läkemedel. 

 

Slutsats 

Resultatet i denna studie visade att vårdpersonalen som arbetar med personer med BPSD 

upplevde utmaningar och svårigheter i sitt arbete samt upplevde känslan av frustration och 

missnöje att inte få tillräckligt med resurser för att kunna hantera dessa svåra symtom och 

hjälpa personen till ökat välbefinnande. Det framkom även att vårdpersonalen led med 

personen med BPSD när denne mådde dåligt samt att patientens oro, ångest och aggressivitet 

till stor del påverkade vårdpersonalens arbetsmiljö negativt genom en ökad stress och känslan 

av otillräcklighet i form av brist på resurser, men även brist på kunskaper i att kunna bemöta 

och hantera dessa symtom. Då vårdpersonalen är dem som arbetar närmast personerna med 

BPSD och känner dem väl är deras kunskaper och kännedom av stor vikt i vården av den 

sjuke. Att ha vetskap om vårdpersonalens upplevelser av att arbeta med personer med BPSD 

kan vara av stor vikt för att som sjuksköterska kunna stötta och vägleda dem i arbetet med 

personer med demenssjukdom, för att öka vårdpersonalens välbefinnande och genom det ge 

möjlighet till ökad livskvalitet hos personer med BPSD.  
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