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Förord 

Examensarbetet har gjorts gemensamt av författarna och under studiens gång har författarna 

delat upp arbetet med en jämn fördelning. Inledningen har skrivits gemensamt av författarna. 

Intervjuer och transkribering gjordes på varsitt håll med fem intervjuer var som ordagrant 

transkriberades av respektive författare. Författarna kondenserade var för sig fram 

meningsbärande enheter från de transkriberade texterna. Arbetet med att analysera fram 

underkategorier och kategorier liksom att skriva resultatdel och diskussion gjorde författarna 

gemensamt. Under arbetets gång har vi fått stöd och hjälp av vår handledare Elisabeth 

Häggström.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Syftet med denna kvalitativa studie var att beskriva om och hur undersköterskor och 

vårdbiträden arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt i omvårdnaden av äldre 

personer med demenssjukdom. En deskriptiv kvalitativ intervjustudie genomfördes med tio 

semistrukturerade intervjuer med tio deltagare från tre boenden för personer med 

demenssjukdom i länet. Intervjuerna spelades in och dataanalysen bearbetades med en 

kvalitativ manifest innehållsanalys. Resultatet av undersökningen visar att på de 

demensboenden som ingick i studien arbetade omvårdnadspersonalen utifrån ett 

personcentrerat förhållningssätt. Informanterna hade kunskap, erfarenhet och strategier då det 

gällde bemötande och omvårdnad av personer med demenssjukdom. Betydelsen av att se 

personen bakom sjukdomen framkom, ett lugnt bemötande med respekt för personens 

värderingar ansågs viktigt. För att kunna arbeta personcentrerat och ge de boende den omsorg 

de behöver i sitt dagliga liv krävs det tid och det största hindret för personalen upplevdes vara 

besparingar som leder till neddragningar i personalgrupperna. Samtliga informanter hade en 

önskan om regelbunden handledning och kompetensutveckling. I stöd och handledning var 

det kommunens demensvårdsutvecklare som de hade mest hjälp av, sjuksköterskan och 

chefen upplevdes inte ha tid med dem i samma utsträckning. 

Studiens resultat visar hur viktigt det är att kommunens organisation och ledning ger verktyg 

till personalen så att de kan fortsätta att arbeta med ett personcentrerat förhållningssätt, vilket i 

den här patientgruppen är nödvändigt för att de ska kunna känna trygghet. En tillåtande 

organisation där personalen har rätt till handledning och kompetensutveckling oberoende av 

budgetläge.  
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Abstract 

 

The purpose of this qualitative study was to describe if and how the nurses and orderlies are 

working from a person-centered approach when caring for people with dementia. 

A descriptive qualitative study was conducted with ten semi-structured interviews with ten 

participants from three accommodations for persons with dementia in the county. The 

interviews were recorded and the data analysis was processed with a qualitative manifest 

content analysis. The results of the survey show that for the dementia habitats covered by this 

study, the nursing staff had a person-centered approach. The informants had knowledge, 

experience and strategies when it came to treatment and care of people with dementia. The 

importance of seeing the person behind the disease emerged and calm attitudes with respect to 

his or her values were considered important. In order to work person-centered and provide 

residents with the care they need in their daily life, time is of essence and the biggest obstacle 

felt by the staff are the savings that lead to manning level reductions in personnel groups. 

All informants had a desire for regular coaching and professional competence development. 

As for support and mentoring, it was the municipality's dementia developers that they had 

most of the help from. The nurse and the manager were not seen to have time with them to the 

same extent. 

The result of the study show how important it is for the municipal organization and 

management to provide tools for staff so that they can continue to work with a person- 

centered approach. For this patient population it is very necessary to have a sense of security 

and ease. A permissive organization where staffs are entitled to coaching and professional 

development, regardless of the financial position, is of need. 
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Introduktion 

Inledning 

Idag räknar man med att det finns ungefär 150 000 personer med demenssjukdom i Sverige 

och risken att drabbas ökar i takt med stigande ålder. Man räknar med att personer med 

demenssjukdom kommer att öka kraftigt efter 2020 då det stora antalet 40-talister uppnår hög 

ålder (Socialstyrelsen, 2010).   

 

Demenssjukdom 

Demenssjukdom är en kronisk sjukdom som försämrar minnet och förändrar personen. 

Sjukdomen är dödlig och gör personen till slut helt beroende av hjälp. Det är svårt att 

förutsäga hur sjukdomen drabbar den demenssjuka eftersom olika delar av hjärnan påverkas 

(Tabloski, 2010). Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demens och utgör cirka 60 

% av fallen, vaskulär demens ca 30 %. Till de mindre grupperna hör frontotemporal demens 

och lewykroppsdemens (Basun, Skog, Wahlund & Wijk, 2013). Personer med demens 

uppvisar kognitiva förändringar som problem med minnet, perception, språk och förståelse. 

De funktionella förändringarna är svårigheter att känna igen sig och att tolka sinnesintryck. 

Beteendeförändringar kan visa sig som aggressivitet, vandrande, skrik och agitation. Även 

psykiska problem som hallucinationer, vanföreställningar, ångest och tvångstankar 

förekommer.  Den vanligaste anledningen till att personer med demens flyttar till särskilt 

boende är då beteendeförändringar förekommer (Hällgren Graneheim, 2012).  

Alzheimers sjukdom gör så att nervcellerna i hjärnan skadas och dör vilket leder till att 

hjärnan krymper. Det finns en ärftlig komponent i vissa släkter för att få sjukdomen. 

Förloppet hos de drabbade är smygande, löper under lång tid och med stor variation från 1 till 

20 år. Alzheimers sjukdom delas in i tre faser.  

Tidig fas: Debuterar ofta med minnessvårigheter där personen glömmer var de lagt saker, 

försämrad orienteringsförmåga och svårigheter att finna ord. Påverkan på beteendet leder ofta 

till att personen blir deprimerad. Organisationsförmåga och förmåga att planera är funktioner 

som försämras.  

Mellanfas: Personen blir mer och mer beroende av stöd då orienteringsförmågan blir märkbart 

försämrad och minnet nedsatt. Här kan patienten ha problem med att läsa och skriva. De får 

svårare att känna igen sig i sitt hem och beteendeförändringar blir allt vanligare och de kan bli 
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oroliga, aggressiva och få sömnstörningar. ADL förmågan är försämrad och de behöver 

guidning och vägledning med vardagliga bestyr.  

Sen Fas: Kognitiva funktioner har försämrats. Personen bor oftast i detta stadium på ett 

särskilt boende. Nutritionsproblematik är vanlig i den sena fasen med viktnedgång som ett 

resultat av detta. Språksvårigheter är dominerande både när det gäller att förstå det talade 

språket och att själv förmedla sig. Vandringsbeteende, skrik, aggressivitet är några av de svåra 

beteenden som uppkommer i den sena fasen. Personen behöver oftast hjälp med all ADL och i 

slutskedet av sjukdomen är de flesta helt sängbundna (Armanius Björlin et al., 2004).  

Alzheimers sjukdom är i västvärlden den vanligaste dödsorsaken hos personer över 65 år efter 

sjukdomar i hjärta och kärl och cancer (Markusson, Blennow, Skoog & Wallin, 2011). 

Vaskulär demens är blodkärlsrelaterad och kan orsakas av arterioskleros i hjärnans större och 

mindre blodkärl. Inflammationer i blodkärlen förekommer också. Ett plötsligt insjuknande är 

vanligt och debuterar ofta efter en hjärninfarkt eller TIA (Basun et al., 2013). 

Försämringar i sjukdomen kommer skovvis. Personligheten kan vara bevarad länge men 

symtom i form av bristande insikt, distanslöshet och omdömeslöshet utvecklas så småningom. 

Depression förekommer fyra gånger oftare vid vaskulär demens än vid Alzheimers sjukdom 

(Dehlin & Rundgren, 2007). 

Vid frontallobsdemens förtvinar nervceller, framförallt i pannloben och tinningsloberna. 

Förloppet är smygande och personligheten börjar förändras. Personen blir självupptagen, 

rastlös och känslomässigt avtrubbad. Glömska och försämrad orienteringsförmåga 

uppkommer sent i sjukdomsbilden (Svenskt Demenscentrum, 2008). 

Ett typiskt symtom vid lewykroppsdemens är synhallucinationer, ofta med tydliga bilder av 

stumma människor eller djur. Parkinsonism är ett annat symtom som visar sig ungefär 

samtidigt som de kognitiva symtomen. Fluktuerande kognition som störning av 

uppmärksamheten kan variera från minuter till dagar (Basun, 2013). Ofta börjar sjukdomen 

med störd sömn, personen ropar och fäktar under drömmen. Detta kan börja flera år innan 

något annat symtom visar sig (Svenskt Demenscentrum, 2008). 

Nationell värdegrund 

Enligt Kari Martinsens omsorgsteori kan patientbegreppet användas på en människa som på 

grund av ålder, sjukdom eller någon annan orsak är i behov av omsorg. Omsorg är enligt Kari 

Martinsen ett viktigt begrepp och en förutsättning för mänskligt liv. För att kunna ge en god 
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omsorg måste en förståelse finnas för patientens lidande och livshistoria och detta är 

utgångspunkten för att kunna ge en god omsorg (Kirkevold, 2000). Det är kommunerna som 

ansvarar för att äldre och personer med demenssjukdom får det stöd och den vård som krävs 

för att kunna leva ett så gott liv som möjligt, när detta inte går att uppnå i hemmet ska särskild 

boendeform erbjudas där personerna ska känna trygghet och välbefinnande i gemenskap med 

andra (SoL 2001:453). Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen gäller alla kommuner 

och verksamheter som utför vård av äldre. Den visar vilka normer och etiska värden som är 

utgångspunkten och blir ett stöd för personalen att respektera den enskildes självbestämmande 

och integritet (Socialstyrelsen, 2012). 

Värdegrunden på arbetsplatsen är viktig då man ställs inför svåra etiska beslut och man kan i 

dessa lägen stödja sig på de grundvärderingar som finns på arbetsplatsen. Tablovski (2010) 

beskriver hur vårdpersonalen på olika sätt kan tackla etiska dilemman som de stöter på 

dagligen i sitt arbete. Kritiskt tänkande är ett av ledorden och hur vi kan ge just den här 

personen bästa möjliga omvårdnad. 

Personcentrerad omvårdnad 

Omvårdnad med ett personcentrerat förhållningssätt bygger på en värdegrund som är 

humanistisk där fokus är på personen. Vårdpersonalen ska se och bekräfta personen, 

omvårdnaden och miljön anpassas efter de behov som den demenssjuka har. 

Demenssjukdom är ett hot mot identiteten och personen riskerar att förlora upplevelsen av att 

vara en person. Genom en omvårdnad som är identitetsfrämjande kan personen stödjas i att 

uppleva värdighet och känna vem ”jag” är (Norberg, 2012). I den komplicerade 

sjukdomsprocessen och speciellt i den senare delen ställs det mycket stora krav på 

vårdpersonalen då det gäller att förstå personen bakom symtomen (Sjögren, 2013). 

Enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer bör all omvårdnad kring personer med 

demenssjukdom byggas på ett personcentrerat förhållningssätt och multiprofessionellt 

teambaserat arbete. Personalen bör ges en långsiktig kompetensutveckling kombinerat med 

handledning, återkoppling och praktisk träning (Socialstyrelsen, 2010). Handledningen ger 

personalen möjlighet att utbyta erfarenheter och reflektera över etiska dilemman. 

Utbildningen blir ett stöd för personalen att känna trygghet i sin roll (Basun et al., 2013).  

Att sätta personens upplevelse av sin sjukdom i centrum för omvårdnaden betyder att vården 

genomsyras av ett personcentrerat förhållningssätt (Ekman et al., 2011). Man strävar efter att 

se hela personen där andliga, existentiella, sociala och psykiska behov finns med i lika hög 

grad som de fysiska behoven (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 
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Brooker (2007) beskriver personcentrerad vård enligt VIPS-teorins fyra element. V = en 

värdegrund som ser alla människors lika värde oberoende av ålder eller kognitiv förmåga. I = 

en omvårdnad som är individanpassad där man ser det unika hos varje person. P = att försöka 

förstå världen ur personens perspektiv. S = att erbjuda ett positivt socialt klimat som stödjer 

psykologiska behov. Studien av Passalacqua och Harwood (2012) visade att då man arbetade 

personcentrerat enligt VIPS-modellen på särskilt boende med personer med demens såg man 

en ökning av empati. Man använde sig mer av gester, ställde ja/nej frågor och använde mer 

humor i arbetet vilket gav positiva effekter både för boende och för personal. 

Studier visar att då personalen har kunskap i att arbeta personcentrerat ökade ADL-förmågan 

hos de boende med demenssjukdom så att de klarade sina dagliga aktiviteter på ett mer 

självständigt sätt. Personalens stödjande arbetssätt kan hjälpa de boende att behålla sina 

förmågor längre (Sjögren, Lindkvist, Sandman, Zingmark & Edvardsson, 2013). Med hjälp av 

en personcentrerad vård och extra personal lindras oro och aggressivitet och användandet av 

lugnande läkemedel kan minskas (Chenoweth et al, 2009). 

Kunskaper som behövs             

Att ha kunskap och utbildning när man arbetar med demenssjuka personer underlättar för 

vårdpersonalen när de står inför de utmaningar som demenssjukdom för med sig (Tabloski, 

2010). Det är en utmaning för personalen att ta hand om personer med avancerad demens, för 

att hantera den utmaningen behövs kunskap både om demens och hur man kan lindra (Chang 

et al, 2009). Det är viktigt för vårdpersonal som arbetar med demenssjuka personer att de 

arbetar i en organisation som är tillåtande. Trygghet, flexibilitet och en stöttande organisation 

är nödvändig och att de värdesätter kompetensen hos all vårdpersonal, då först kan 

meningsfull personcentrerad vård ges (Edvardsson, 2012).  

Patienter med demenssjukdom är en grupp som ofta har problem som är relaterade till 

nutrition. Deras välbefinnande ökar med ett rikligt näringsintag (Larsson & Rundgren, 1997). 

De drabbas av viktnedgång som leder till undernäring beroende på nedsatt förmåga att känna 

törst och hunger. Minnets försämring gör att de glömmer att äta och i ett senare skede i 

sjukdomen kan det vara svårt att få personen att öppna munnen och de drabbas ofta av 

svårigheter att svälja (Strang & Beck-Friis, 2012). Måltidsmiljön är viktig och betydelsefull 

då synintryck är till hjälp för personer med demenssjukdom. Miljön ska vara lugn, trygg och 

ombonad, gärna så hemlik som möjligt (Armanius Björlin, 2002). Att personalen är med och 

äter vid måltiderna är viktigt, man har sett att det gör personer med demens mer trygga och de 
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sitter kvar vid matbordet längre. Hur måltidsmiljön utformas har visat sig ha effekter på 

personens välbefinnande och nutritionsstatus. En måltidsupplevelse som är positiv, hur bordet 

är dukat, matens lukt, smak, konsistens, färg och att de har sällskap när de äter ökar deras 

välbefinnande (Socialstyrelsen, 2007). 

Inom vården av personer med demenssjukdom har livsberättelsen en betydande roll där fokus 

ska vara på personen. Den ska vara en hjälp för vårdpersonalen att förstå individen så att 

omvårdnaden formas därefter. Studier visar att när vården formas efter livsberättelsen så ger 

det ett ökat välbefinnande hos vårdtagaren. Personer med demenssjukdom agerar utifrån 

upplevelsen av sin livsvärld, det gäller som vårdpersonal att sätta sig in i och förstå hur 

personens livsvärld ser ut. Om personen inte själv kan berätta om sitt liv får man ta anhöriga 

till hjälp att samla in en livsberättelse som blir en grund för omvårdnaden, väl anpassad efter 

individens behov (Holst, 2012). Personens livsberättelse är drivande i omvårdnaden, den visar 

hopp, tankar och visioner. Livsberättelsen är också ett instrument för vårdpersonalen, genom 

den kan man få en förståelse i hur man kan hjälpa personen med demens att få sina behov 

tillgodosedda (Edvardsson, 2012). I studien av McKeown, Clark, Ingleton, Ryan och Repper 

(2010) framkom att då man använde sig av livsberättelser fick personalen en djupare relation 

till personen med demens och man fick en bättre förståelse för vad personen försökte uttrycka. 

Med ett personligare bemötande ökade kvalitén i omvårdnaden. 

Bemötande 

Utbildning och kunskap hos vårdpersonalen som arbetar med demenssjuka personer är 

mycket viktig och därmed avgörande för vilken attityd personalen har. Attityd beskrivs som 

ett sätt att reagera på ett speciellt sätt i möten med andra människor. Attityder är med och styr 

våra handlingar och inställningen vi har gentemot andra människor. De har alltid en 

värderande laddning för eller emot något eller någon och vi speglar våra värderingar och 

attityder med vårt kroppsspråk, med blickar och rösten (Dehlin, Hagberg, Rundgren, 

Samuelsson & Sjöbäck, 2002). Eftersom ord inte är nödvändiga för att spegla attityder är det 

viktigt att vårdpersonal är medveten om de signaler de sänder ut och sitt kroppsspråk.  

Attityden speglas i omvårdnaden till patienten och i relationen till närstående. (Garden & 

Hauge, 2012). Studier visar att bemötande och attityder gentemot personer med 

demenssjukdom skiftar beroende på vilken utbildningsnivå vårdpersonalen har. De kommer i 

sin undersökning fram till att de som har sämst attityd gentemot demenssjuka var vårdbiträden 

följt av undersköterskor, vilket kan förklaras med att de har en begränsad teoretisk utbildning 

(Kada, Nygaard, Mukesh & Geitung, 2009).  
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Problemformulering 

I socialstyrelsens nationella riktlinjer för personer med demenssjukdom framgår att vården 

ska byggas utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Det är okänt i vilken utsträckning 

omsorgen runt dessa personer är personcentrerad idag (Socialstyrelsen, 2010). Avhandlingen 

av Sjögren (2013) visade genom litteraturstudier att kunskapen är begränsad huruvida 

personcentrerad omvårdnad förekommer i särskilda boenden för äldre i Sverige idag. 

Tidigare forskning visar också på att vården i särskilt boende är mer uppgiftscentrerad och 

inte ser till personens behov och intressen (Sjögren, 2013). På enheter där vårdpersonalen 

arbetar personcentrerat och mycket tillsammans med de demenssjuka ser man att 

beteendestörningarna är färre än på boenden där man arbetar mer uppgiftsrelaterat (Edberg, 

Bird, Richards, Woods, Keeley & Davis-Quarell, 2008). Att arbeta personcentrerat skulle 

kunna förhindra beteendemässiga störande symtom eftersom vårdpersonalen får en bättre 

förståelse för personens önskningar, uttryck och behov. Detta i sin tur leder till en tryggare 

vårdmiljö både för personal och för personer med demenssjukdom (Barbosa da Silva & 

Ljungquist, 2003; McKeown et al, 2010). På enheter där man arbetade mer personcentrerat 

såg man att både ADL-förmågan och livskvalitén ökade hos personer med demens (Sjögren et 

al, 2012). Stress och okunskap hos vårdpersonal kan göra att de får en sämre attityd, ett sämre 

förhållningssätt till patienten vilket leder till ett sämre bemötande (Barbosa da Silva & 

Ljungquist, 2003). Inom demensvården ställs man som vårdpersonal inför situationer som är 

jobbiga och påfrestande. En hög arbetsbelastning gör att personalen upplever sig otillräckliga 

i omvårdnadsarbetet. Det är nödvändigt att arbetsledningen stöttar personalen (Kristiansen, 

Hellzen & Asplund, 2006). Det finns få studier som beskriver vårdpersonalens uppfattning 

om att arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, varför det känns viktigt att ta reda på 

detta. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva om och hur undersköterskor och vårdbiträden arbetar 

utifrån ett personcentrerat förhållningssätt i omvårdnaden av äldre personer med 

demenssjukdom. 
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Metod 

Design 

Vald design är deskriptiv kvalitativ intervjustudie. I kvalitativa studier strävar man efter att 

förstå helheten, data samlas förutsättningslöst in utifrån människors erfarenheter (Polit & 

Beck, 2012).  

Urval och undersökningsgrupp 

Ett strategiskt urval gjordes där informanterna arbetade som undersköterskor och vårdbiträden 

för äldre personer med demenssjukdom på tre särskilda boenden i en kommun i 

Mellansverige. Inklusionskriterium var att informanterna hade någon form av vårdutbildning, 

minst två års erfarenhet av verksamheten och var motiverade att ingå som deltagare i studien. 

Deltagandet var frivilligt och urvalet gjordes delvis med hjälp av sjuksköterskan på respektive 

boende för att öka representativiteten av deltagare som ingick i studien (Polit & Beck, 2012). 

Informanterna var kvinnor i åldern 25-60 år. De hade arbetat inom vården mellan 4 till 34 år 

och hade arbetat för personer med demenssjukdom från 2 till 26 år. De hade antingen 

undersköterske- eller vårdbiträdesutbildning samt utbildning i värdegrund. 

Datainsamlingsmetod 

Till studien användes en semistrukturerad frågeguide där några bakgrundsfrågor fanns med 

för att få en uppfattning om informantens utbildning och erfarenhet. Dessa följdes av öppna 

frågor vilket gav deltagarna möjlighet att fritt berätta om sina erfarenheter. För att öka 

möjligheten att få fram mer detaljerad information var intervjuaren uppmärksam på svaren för 

att kunna ställa föjdfrågor, probing (Polit & Beck, 2012) som t ex hur gör du då? Vill du ge 

ett exempel? 

Tillvägagångssätt 

Tillstånd för intervjuerna inhämtades skriftligen från verksamhetschefen för den kommunala 

verksamheten. Sjuksköterskan på respektive demensboende kontaktades för att få hjälp med 

urvalet av informanter då det är önskvärt att deltagarna har vårdutbildning och ett par års 

erfarenhet av att arbeta med personer med demenssjukdom. De utvalda informanterna fick ett 

informationsbrev via brev eller e-mail angående studien där syftet tydligt framkom, att 

deltagandet var frivilligt och med möjlighet att när som helst avbryta intervjun (Polit & Beck, 

2012). För att bestämma tid för intervjuerna kontaktades informanterna via telefonsamtal eller 

besök av författarna. Författarna genomförde fem intervjuer var för sig. Intervjuerna ägde rum 

på deltagarnas arbetsplatser i ett ostört rum, tidsåtgång för intervjuerna var mellan 30 till 60 
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minuter. Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas ordagrant, materialet förvarades 

inlåst.  Allt material lästes sedan igenom av båda författarna upprepade gånger och 

analyserades först var för sig, därefter sammanställdes det analyserade materialet gemensamt 

av författarna. 

Dataanalys 

Till dataanalysen användes en kvalitativ manifest innehållsanalys enligt Granheim och 

Lundman (2004). Manifest innehållsanalys tar fram och beskriver vad texten säger. Den 

transkriberade texten lästes igenom flera gånger för att få en helhet och känsla för innehållet 

(Granheim & Lundman, 2004). Då texten läses igenom ett flertal gånger får den ett annat djup 

och fokuserar mer på det upplevda än fakta (Lindseth & Norberg, 2004). Analysen utfördes 

sen i flera steg där båda författarna läste all transkriberad text och tog oberoende av varandra 

ut meningsbärande enheter som en grund av analysen. Dessa diskuterades tillsammans av 

författarna och kortades gemensamt ner genom kondensering där själva kärnan bevarades, 

vilket bearbetades till underkategorier och kategorier som sedan utgjorde det manifesta 

innehållet (Granheim & Lundman, 2004). Exempel på analysprocessen visas i tabell 1. 

 

 

Tabell 1. Exempel ur analysprocessen 

 

Meningsenhet Kondensering Underkategori Kategori 

Man har en 

livsberättelse….man 

frågar anhöriga. Man 

pratar mycket om det 

som man vet att de 

tidigare varit 

intresserade 

av….med hjälp av 

levnadsberättelsen 

och anhöriga. Man 

ser att de lyser upp 

då faktiskt. 

 

Viktigt är 

livsberättelsen och 

med hjälp av 

anhöriga och att man 

pratar mycket om hur 

de varit tidigare i 

livet. Då ser man att 

de lyser upp. 

Vetskap om hur 

personen haft det 

tidigare i sitt liv ger 

mer personlig vård. 

Betydelsen av att 

känna till personens 

bakgrundshistoria   
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Det blir oroligt när vi 

försvinner, vi måste 

vara två så att en kan 

sitta kvar och den 

andra får lägga. Så 

fort vi reser oss så 

reser sig allihopa. 

Det kan se lugnt ut 

när vi sitter här 

tillsammans, men så 

fort vi reser på oss 

blir det oroligt – det 

är vi som är 

tryggheten för det är 

precis som med 

barn…är man lugn 

och trygg i sej själv 

så speglar det av sig 

på de boende. 

 

Oro utbryter när 

personalen försvinner 

från de boende. En i 

personalen är med de 

boende hela tiden för 

att upprätthålla 

tryggheten för dem. 

Lugn personal 

speglar lugn till de 

boende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugn personal skapar 

trygghet  

Trygghet ger 

möjlighet till en mer 

harmonisk tillvaro 

Utbildning har vi inte 

fått på länge….de 

spar ju och drar ned i 

kommunen vilket är 

synd för det är viktigt 

när man jobbar här 

att man ser varje 

person och inte bara 

en patient för vi 

skulle kunna jobba 

mer personcentrerat 

om man inte bara 

drar in personal…  

 

Personalen skulle 

kunna arbeta mer 

personcentrerat om 

inte kommunen drar 

ned på personal och 

utbildning hela tiden. 

Neddragningar Arbetssituationens 

påverkan för att 

kunna arbeta 

personcentrerat. 
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Forskningsetiska överväganden 

Ett skriftligt tillstånd inhämtades från verksamhetschefen för att få genomföra studien. 

Därefter lämnades informationsbrev till de personer som valts ut och var intresserade av att 

delta, de kunde därefter välja om de ville vara med eller inte. Medverkan var frivillig och 

deltagarna kunde också välja att avbryta intervjun när som helst utan förklaring, varför någon 

etisk svårighet inte kunde ses. Materialet har behandlats enligt konfidentialitetskravet för att 

inte röja informanternas identitet (Kvale, 2009). Den transkriberade texten har av författarna 

tolkats på ett så neutralt sätt som möjligt utan att lägga in egna åsikter. Mycket tid har lagts 

ned på analys och tolkning av författarna för att undvika feltolkningar. I arbetet presenteras 

citaten ordagrant för den korrekta innebörden ska framstå (Polit & Beck, 2004).  

Resultat 

Syftet med studien var att beskriva om och hur undersköterskor och vårdbiträden arbetar 

utifrån ett personcentrerat förhållningssätt i omvårdnaden av personer med demenssjukdom. 

Resultatet presenteras i löpande text och tabeller med de framtagna kategorierna. För att öka 

trovärdigheten har vi i resultatet lagt in ett flertal citat, till citaten används kursiv stil. Utifrån 

frågeställningarna beskriver informanterna om och hur de arbetar med ett personcentrerat 

förhållningssätt. Deras svar sorterades efter analys in i tre huvudkategorier och 3-5 

underkategorier för varje kategori.  

 

 

Tabell 2. Underkategorier och Kategorier som framkom i analysen 

 

Underkategori Kategori 

Livsberättelsen 

Anhöriga 

Tiden – en inlärningsperiod 

 

Betydelsen av att känna till personens 

bakgrundshistoria 

Att bevara lugnet 

Bemötande 

Att vara tydlig 

Att finnas till hands 

Måltidssituationen 

Trygghet ger möjlighet till en mer harmonisk 

tillvaro 
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Utbildning och handledning 

Neddragningar 

Chefens roll 

Arbetssituationens påverkan för att kunna 

arbeta personcentrerat 

 

 

Betydelsen av att känna till personens bakgrundshistoria 

Samtliga informanter ansåg att det var viktigt att ta reda på så mycket som möjligt om varje 

boende och att man sedan försöker att bevara den vetskapen för att underlätta omvårdnaden 

och göra den mer personlig. 

Livsberättelsen 

Informanterna lyfte fram livsberättelsen som ett redskap till hjälp för att lära känna personen 

med demenssjukdom. De uttryckte betydelsen av att veta vad som tidigare varit viktigt i 

personens liv för att kunna förstå och bemöta med respekt för personens integritet.  

”Att läsa i levnadsberättelsen för att se vad de jobbat med, vilka intressen de haft så kan man 

prata om det….det gäller att personen känner sej trygg med oss personal….. då är det 

lättare.” 

”Det finns ju dom som vill ha målade naglar och om de vill ha smycken t ex då sätter man ju 

på dem lite halsband och så där så att de får känna sig fina och känna sig hemma i sig själva 

såsom de har varit” 

Det framkom att det är lättare att skapa en bra relation med en människa där man vet lite om 

bakgrunden. Personalen kan samtala om något personen varit intresserad av och enligt 

informanterna märks det ofta att relationen stärks med den boende när det finns något 

gemensamt att tala om. Personer med demenssjukdom kommer oftast ihåg saker som hänt 

långt bak i tiden och om vårdpersonalen har vetskap om det som hänt tidigare i personens liv 

kan de be dem berätta om tidigare händelser, på så sätt blir personen sedd och bekräftad. 

Personalen upplevde att det stärker den boendes självkänsla och ger möjlighet till en mer 

personcentrerad vård.  

”Jaa att man är lugn och trygg och lyssnar, visar att det är du och jag nu liksom att man inte 

pratar över huvudet på dem utan att man respekterar dem. Bra bemötande både mot dem och 

anhöriga och att man lyssnar är viktigt” 
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Anhöriga 

Informanterna ansåg att anhöriga var ett stort stöd i arbetet med att lära känna och förstå 

personen med demenssjukdom. Ofta är det närstående som berättar och skriver ner hur deras 

anhöriga levt sitt liv. Det är en stor tillgång att kunna fråga anhöriga då personen själv har 

tappat förmågan att uttrycka sina önskemål och behov. Det framkommer också att det är 

viktigt att finnas till även för de anhöriga som kan behöva både information och stöd för att 

orka vara delaktig i omvårdnaden. 

”Man får ju hjälp av anhöriga då de kommer hit… så talar de ju om hur det varit hemma och 

så…för de vet ju.” 

Tiden – en inlärningsperiod 

Det framkom att tiden är avgörande för att lära känna en person med demenssjukdom. Med 

tiden lär man sig hur personen fungerar i vardagen vilket informanterna beskriver som viktigt 

för att kunna arbeta personcentrerat.  

”Det känns som om man lär känna de flesta bara tiden får gå ett tag…man måste ha tålamod 

när man jobbar med dementa. Ju mer man vet om en människa desto mer känns det som man 

känner dem och då får de ju också behålla sin person som de en gång var.” 

”Personen ska väl vara i centrum….och det är de väl men vi har ju tider att passa också….så 

ibland kanske man inte tar sig tiden att lära känna dem.” 

 

Trygghet ger möjlighet till en mer harmonisk tillvaro 

Något som återkommer i berättelserna är betydelsen av trygghet, att bevara lugnet på 

avdelningen är oerhört viktigt för välbefinnandet hos de boende. Informanterna ansåg att det 

var viktigt att vara tillsammans med de boende så mycket som möjligt och att finnas till hands 

för att ett förtroende ska byggas mellan de boende och personalen. 

” Ett bra bemötande, empati och förståelse för de gamla och deras olika behov de har. Att de 

har det tryggt…det är ju deras hem…vi går ju hit och jobbar och då ska vi ju bemöta dem på 

ett mycket bra sätt! Både de och anhöriga” 

Det framkommer att de boende ofta är trygga med den ordinarie personalen men om vikarier 

sätts in kan den demenssjuka uppvisa oro eller bli aggressiv. Oftast försöker de som är 

ordinarie ta hand om dem som oroas mest om rutiner och personal förändras.  
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Att bevara lugnet 

Lugn skapar trygghet och är en viktig ingrediens i den dagliga omvårdnaden på boendet. Det 

framkommer av berättelserna att man sitter mycket tillsammans med de boende vilket bottnar 

i att då behåller man lugnet. Så fort personalen reser på sig blir det oroligt och man brukar 

därför försöka se till att en personal sitter kvar hos de boende. 

”Det fungerar bäst då hon sitter själv på sitt rum och äter…för annars drar hon igång de 

andra så det blir oroligt, vi har lärt oss att sitter hon på rummet blir det lugnast för alla. Men 

hon trivs med det!” 

”Det kan se så lugnt ut här när vi sitter men så fort vi reser oss så blir det oroligt - det är ju 

vi som är tryggheten.” 

Informanterna berättar att det är viktigt av att vara lugn och trygg när man arbetar med 

personer med demenssjukdom, det speglas på de boende som också upplever en mer lugn 

tillvaro. Om personalen är stressad eller tänker på något annat när de arbetar speglar det av sig 

på de boende och de blir oroliga. 

 

Bemötande 

I bemötandet av personer med demenssjukdom ansåg informanterna att man finns där för den 

enskilde individen och dennes behov och att de ska kunna ha ett så bra liv som möjligt. Det 

var viktigt att man ser varje person med respekt för dennes integritet och önskemål. Det 

framkom i berättelserna att första mötet med personer med demenssjukdom var viktigt för hur 

relationen i framtiden ser ut. Att de visste lite om personen underlättade också mötet. 

De ansåg också att man måste ha olika roller från dag till dag och beroende av situationen, 

man måste vara lyhörd och kunna känna in dagsformen. 

”Mycket kroppsspråk – där kan man se om något är fel. Man försöker röra på dem och se om 

det gör ont….toaletten brukar vi alltid prova….om det är något med magen. 

Informanterna berättar om många olika sätt som de använder för att förstå när den 

demenssjuka inte själv kan berätta vad som känns fel. Personalen lär sig med tiden att se när 

något inte är bra och försöker då med olika knep få reda på vad som oroar personen. Detta 

upplevs av de som är nya eller vikarier som betydligt svårare att tolka och förstå. 
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”Även om man får en fråga för femte-elfte gången så får man låtsas som jaha, säger du 

det…det hjälper ju inte att säga: det där har jag hört nu, det har du redan berättat…det är 

bara att låtsas som det är nytt varje gång. Det är viktigt att de känner sej trygga med en och 

att man bryr sej, visar omtanke och intresserar sej.” 

I berättelserna framkom att man måste vara utrustad med ett stort tålamod, ibland fungerar det 

inte med en personal just då, att byta personal kan då vara ett alternativ. 

”Det är speciellt med dementa….de är inte som vanliga gamla…de har ju helt andra behov”  

”Idag ville han inte ta medicin då jag kom….så jag gick därifrån och sa att du får vila en 

liten stund…sen gick en annan personal in…och då gick det bra.” 

Att vara tydlig 

Att vara tydlig och visa vad man tänker göra är enligt informanterna extra viktigt då man 

arbetar med personer med demenssjukdom. Utan tydlighet blir de boende otrygga eftersom de 

kan leva i en för dem redan kaotisk värld. 

”Att sätta i hörapparaten och prata tydligt och inte svävar ut för mycket….det ska vara lite 

kort och konkret så man inte börjar prata om allt möjligt.” 

Att finnas till hands  

Det framkom att på alla boenden som ingick i studien så är personalen tillsammans med de 

boende en stor del av tiden. De sitter mycket tillsammans med de demenssjuka och detta 

skapar trygghet och lugn. Vissa gånger går någon personal iväg med endast en boende så att 

just han/hon blir sedd och bekräftad. Det kan vara en promenad eller att de går på någon 

musikunderhållning på boendet. 

”Att man är lugn och trygg tillsammans med de boende och att de vet att vi finns där hela 

tiden” 

Måltidssituationen 

Det framkom att på varje boende så sitter personalen med vid måltiderna. På vissa boenden 

äter personalen tillsammans med de boende och man upplever då måltidssituationen lugnare. 

Informanterna berättade att de har karotter på borden som de serverar maten ur, inte på något 

boende fick personerna med demenssjukdom ta maten själva.  



15 
 

”Ofta har vi dukat bordet fint och så sitter vi i små grupper och äter och vi i personalen 

sprider ut oss och sitter vid olika bord…det är vi noga med att inte prata privata saker vid 

matstunderna”.  

Informanterna talar om att det många gånger är svårt att få personer med demenssjukdom att 

äta beroende på att många inte har någon matlust eller andra problem relaterade till nutrition, 

exempelvis sväljsvårigheter. I matsituationerna spelades oftast ingen musik, då det av flera 

informanter upplevdes som störande eftersom de demenssjuka kunde bli mer oroliga med 

musik på. När musik spelades så hade man låg volym.  

”När de får svårt att äta så försöker vi ju med näringsdryck det har vi som standard här 

inne,.det är väldigt bra med näringsdrycker för det kan också vända så de börjar äta igen. Vi 

har en tant som åt så dåligt men har kommit igen och har sån aptit”  

”Oftast har vi tyst för det kan vara rätt hög ljudnivå i alla fall vid bordet, ibland kan vi spela 

lite musik…men bara lågt på…en del tycker om det”  

 

Arbetssituationens påverkan för att kunna arbeta personcentrerat 

Informanterna upplevde att det som hindrade dem att arbeta personcentrerat var låg 

bemanning på grund av besparingar och neddragningar, inga utbildningsdagar eller chans till 

kompetensutveckling erbjuds i dagsläget. De önskade sig mer handledning och de ansåg att 

chefen hade en alltför osynlig roll. 

Utbildning och handledning 

Det framkom att de flesta av informanterna förutom vårdbiträdesutbildning och 

undersköterskeutbildning hade gått korta kurser som handlade om diagnosen demens. I stort 

sett alla har fått utbildning i värdegrund och har en likartad grundsyn om att arbeta med 

personer med demenssjukdom samt hur man förhåller sig till den här typen av omvårdnad. 

Inga utbildningar har erbjudits det senaste året, vilket alla informanter tycker är beklagligt då 

det är viktigt att kontinuerligt få utbildning inom området demens för att underlätta arbetet. 

Kommunens demensvårdsutvecklare upplevs av alla informanter som ett stort stöd, vid svåra 

fall och vid frågor finns de alltid till hands. 

”Utbilning har jag inte sett skymten av ……men demensvårdsutvecklaren är ett jättebra stöd” 
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”Det är viktigt att man får utbildning hela tiden när man jobbar med så här pass svåra 

patienter” 

”Vi har en jättebra sjuksköterska men någon handledning har vi inte, vi har sagt till att vi 

behöver det men…..det behövs reflektion och planeringstid men den tiden finns inte… tyvärr 

och det är  därför många som är hemma och sjukskrivna” 

Citaten visar på det som många uttryckte att det fanns ett stort behov av handledning och 

utbildning men att det inte ges tillfälle för detta. De önskade att få mer kompetensutveckling 

och stöttning då det är väldigt speciellt och kräver mycket av omvårdnadspersonalen att arbeta 

med demenssjuka personer. 

Neddragningar 

Det framkommer i de flesta berättelser att besparingar gör att det är svårt att ge de boende den 

tid de behöver i sin vardag. Vilja och kunskap att arbeta utifrån ett personcentrerat 

förhållningssätt finns hos personalen, men det är svårt att arbeta så beroende på besparingar 

och neddragningar i personaltäthet. Detta resulterar i att de upplever stress att inte hinna med 

sina arbetsuppgifter och en frustration över att inte kunna ge den tid som varje person 

behöver. 

”Man försöker ju jobba så…..vi har jobbat så men med tanke på alla neddragningar så är det 

jäkligt svårt att jobba så. Men grejen är ju att man inte satsar - man drar in… de har dragit 

in tre tjänster och från att ha varit fyra-fem varje morgon är vi nu tre stycken men man ska 

hinna samma jobb och då är det svårt att jobba personcentrerat om alla ska hinna få frukost 

och käka lunch” 

Chefens roll 

Det framkom i intervjuerna att chefen oftast inte har en närvarande roll. I dag kommer hon 

mest till dem när det är arbetsplatsträff eller när hon ska meddela om besparingar och 

neddragningar. I flertalet av berättelserna har informanterna inte något förtroende för sin chef 

som de menar har dålig kunskap om deras boende och den problematik som är kopplat till 

demenssjukdomar. De vänder sig då till demensvårdsutvecklaren eller sjuksköterskan 

”Ha...henne ser man ju bara en gång i månaden på arbetsplatsträffen och då sitter hon och 

läser rakt upp och ned i ett papper så det skulle jag kunna läsa själv…nej hon är inget stöd 

för oss – tyvärr.” 
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Det är inte chefen som de vänder sig till vid bekymmer utan mestadels till 

demensvårdsutvecklaren eller sjuksköterskan.  

”Vår chef har ju inte koll på demens heller…..om det är struligt kan vi ju fråga henne om vi 

får sätta in personal, hon är inte här så mycket. Hon försöker väl då hon kan men hon har 

mycket med möten och så.” 

 

Diskussion 

Resultatet av undersökningen visar att på de demensboenden som ingick i studien arbetade 

vårdpersonalen utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. De personer som var med i studien 

hade fått utbildning i arbetsplatsens värdegrund och det framkom i deras berättelser att de har 

ett synsätt som visar att de ser de boende som unika personer med olika behov. Informanterna 

hade kunskap, erfarenhet och strategier då det gällde bemötande och omvårdnad av personer 

med demenssjukdom. När det gällde stöd och handledning var det kommunens 

demensvårdsutvecklare som de hade mest stöd av. Sjuksköterskan och deras chef upplevdes 

inte ha tid med dem i samma utsträckning. Resultatet visar på att det största hindret som gör 

det svårt för personalen att hinna med att ge de boende den tid de behöver i sitt dagliga liv är 

besparingar som leder till neddragningar i personalgrupperna. 

Resultatdiskussion 

Betydelsen av att känna till personens bakgrundshistoria 

Informanterna i denna studie upplevde att de i de flesta fall arbetade utifrån ett 

personcentrerat förhållningssätt. De arbetar väldigt nära personerna med demenssjukdom och 

upplever därför att de lär känna de boende väl. Studier visar att det är viktigt hur 

omvårdnadspersonalen ser på personcentrerad vård och att de har vetskapen om att det är ett 

förhållningssätt som gör omvårdnaden mer kvalitetssäker. Om personalen har inställningen att 

en demenssjuk person förlorat sin personlighet är det stor risk att omvårdnaden fokuseras på 

den demenssjukas fysiska behov (Edvardsson et al., 2008). I berättelserna framkommer att på 

grund av nedskärningar så hinner inte vårdpersonalen med sina boende så som de önskar och 

detta resulterar i att deras arbete tenderar att bli mer uppgiftscentrerat.  Edvardsson et al. 

(2010) menar att för en personcentrerad vård ska fungera på bästa möjliga sätt ska det finnas 

fem kategorier som bör uppfyllas: betydelsen av att lära känna den boende, vikten av att 

välkomna de närstående, att kunna erbjuda aktiviteter som är meningsfulla för de boende och 

att de får bo i en hemlik miljö och att omvårdnadspersonalen är flexibel i sina dagliga rutiner 
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som ska vara anpassade efter personerna som bor och lever på boendet (Edvardsson et al., 

2010). De aktiviteter som framkom i berättelserna var att man lyssnade på musik och någon 

av personalen spelade dragspel med de boende, ibland tog man promenader.  

Kari Martinsen beskriver i sin omsorgsteori att det måste finnas en förståelse för patientens 

lidande och livshistoria för att kunna ge en god omsorg (Kirkevold, 2000). Livsberättelsen 

kan användas av omvårdnadspersonalen för att möta behovet hos personen med demens och 

därmed skapa tillit till personen (Rasin & Kautz, 2007).  

Det framkom i studien att livsberättelsen är en viktig länk för att lära känna den boende och 

de närstående har här en betydelsefull roll. Ofta kan personer med demenssjukdom inte själva 

förmedla hur deras liv sett ut, för att uppnå en personcentrerad vård är det viktigt att veta vem 

personen är och vilka värderingar personen hade före sjukdomen (Edvardsson, 2012; 

McKeown et al, 2010). Studien av Russel och Timmons (2009) visade att med 

levnadsberättelsen som stöd upplevde personer i tidigt skede av demensutvecklingen att 

personalen hade ett mer personligt bemötande och en bättre förståelse. McIntyre (2003) 

påvisade att livsberättelser med stöd av närstående kan hjälpa personalen till en ökad 

förståelse, detta leder i sin tur till en bättre självkänsla hos personen med demenssjukdom. 

Informanterna berättar att de dagliga mötena underlättas av att veta exempelvis vilket yrke 

personen har haft, hur familjeförhållandena ser ut och att viktiga händelser i livet öppnar upp 

för samtal. I berättelserna talar man om tiden som en inlärningsperiod, det krävs tid att lära 

känna en ny person på boendet. Informanterna talade om tiden som en viktig faktor för att lära 

känna de boende och i en berättelse uttrycktes att tiden kanske inte alltid räcker till för att lära 

känna personen då man har andra tider att ta hänsyn till. I Ericssons (2011) avhandling 

framkom tiden som en avgörande faktor då det gäller att etablera relationer som främjar 

välbefinnandet hos personer med demens samt att det är viktigt att man i vården avsätter 

tillräckligt med tid för detta. Studien av McKeown et al. (2010) visar att lära känna personen 

och bekräfta styrkor som finns är kärnan i personcentrerad vård. 

Trygghet ger möjlighet till en mer harmonisk tillvaro 

Studien visar att trots svårigheter att kommunicera lär sig personalen att läsa av de boende och 

man kan i de flesta fall reda ut vad som är fel eller vad som stör personen med 

demenssjukdom. Det kan enligt Mitchell (2004) bero på ångest, oro, toalettbehov eller smärta 

och det är viktigt att personalen kan läsa av kroppspråk och förstå personens signaler. I vår 
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studie framkommer också att personalen ofta provar sig fram om något är fel. Man försöker 

med toalettbesök, känner på patienten, visar saker för att försöka förstå vad som oroar. Det 

framkom också att ibland kan det hjälpa med att avleda personen, man gör något speciellt som 

man vet att personen tycker om. I vissa fall kan det hjälpa med att byta personal för att lugna 

en orolig person. I en studie av Skovdahl, Sörlie och Kihlgren (2007) där personalen gav taktil 

massage till personer med demenssjukdom framkom att massagen verkade avkopplande och 

gav positiva känslor. Personalen fick en bättre och varmare relation till de boende. 

Det är viktigt att bevara lugnet på boendet och personalen sitter ofta tillsammans med de 

boende. Enligt Furåker och Nilsson (2007) krävs en lugn boendemiljö med tillgänglig 

personal som kan ge ett personcentrerat stöd. Man bör som personal vara utrustad med ett 

stort tålamod och inlevelseförmåga för att kunna tolka de verbala och icke verbala uttryck 

som personen med demens förmedlar. Kitwood (1998) menar att i tolkningen kan man finna 

en betydelse i personens beteende eller kroppsspråk. Förståelsen skapar trygghet och gör att 

personen känner sig sedd. Att bli bekräftad inger hopp hos den boende och detta leder till en 

ökad självkänsla. Hubbard (2002) beskriver att även den icke verbala kommunikationen som 

förekommer mellan de boende och personalen är minst lika viktig i den sociala samvaron och 

för självkänslan hos personer med demenssjukdom som när det verbala språket används. 

Personalen sitter med vid måltiderna på de boenden som ingick i studien. På två av boendena 

äter personalen med de boende och man upplever matsituationen lugnare då. På det tredje 

boendet åt inte personalen tillsammans med de boende men satt med vid matbordet. 

Informanterna berättade att de har karotter på borden som de serverar maten ur, inte på något 

boende fick personerna med demenssjukdom ta maten själva. Informanterna beskriver att 

måltidssituationen har förbättrats avsevärt då de boende nu upplevs betydligt lugnare och mer 

trygga när de sitter med vid måltiderna. Viktigt är också att finnas till hands om någon sätter i 

halsen eller behöver påminnas om att äta. Mitchell et al. (2009) påvisar att 

nutritionsproblematik är mycket vanligt bland personer med demenssjukdom och risken att 

svälja fel ökar avsevärt i sjukdomens slutskede. Ofta drabbas den här patientgruppen av mal 

nutrition och sväljsvårigheter med aspirationspneumoni som följd. Gilette-Guyonnet (2000) 

menar att det är viktigt att personalen som arbetar med personer med demenssjukdom får 

utbildning i måltidens betydelse och nutrition. 

Musik i måltidssituationen användes i liten utsträckning då informanterna förespråkade lugn 

och ro, i några fall kunde de spela någon musik på låg volym. Wong, Burford, Wyles, Mundy 
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och Sainsburys studie (2008) visar att man med fördel i måltidssituationen kan använda sig av 

rogivande musik. Agiterat beteende minskade och de boende blev betydligt lugnare, även 

nutritionsstatus förbättrades och musiken hade en rogivande, välgörande effekt på personer 

med demenssjukdom. Thomas (2009) menar att om lugn musik spelades under måltiden satt 

personerna kvar vid matbordet cirka 20 minuter längre än om ingen musik spelades. I vår 

studie framkom att de boende sitter kvar vid bordet så länge personalen sitter kvar, så fort de 

reser sig så blir det lite oroligt. 

Arbetssituationens påverkan för att kunna arbeta personcentrerat 

Alla deltagarna hade undersköterskeutbildning eller vårdbiträdesutbildning sedan tidigare. 

Förut fanns det demenscirklar man fick gå men nu finns det ingen kontinuerlig utbildning. I 

en studie gjord av Häggström och Bruhn (2009) visar resultatet på att omvårdnadspersonal 

önskade och gärna ville delta i handledning och olika utbildningar. Det som hindrade dem var 

att ledningen inte gav dem förutsättningar att på sin arbetstid delta i kompetensutveckling.  

Personalen känner att de får stöd av demensvårdsutvecklaren som kommer på regelbundna 

besök och de kan också kontakta henne vid behov. Det framkom i berättelserna att man 

saknar kontinuerlig handledning och utbildning då man arbetar med den här gruppen personer 

som tidvis kan vara väldigt tufft. Det uttrycktes också att personalen är duktiga på att stötta 

varandra. En studie av Häggström och Kihlgren (2007) där man intervjuade vårdpersonal 

visade att med utbildning och handledning avtog distansen till de boende. Då personalen fick 

utbildning och reflekterat över sitt arbete prioriterades i stället de boendes behov. 

Det framkom i berättelserna att kommunens neddragningar påverkar arbetet och 

omvårdnaden, att arbeta personcentrerat kräver sin tid för varje person. Det blir svårt att 

kunna ge den tiden då personaltätheten minskar. Vid en alltför hög arbetsbörda finns risk att 

personalen distanserar sig från de boende, detta kan i sin tur leda till att förekomsten av 

problembeteenden ökar hos personer med demenssjukdom (Edvardsson et al., 2008). 

Jakobsen och Sörlie (2010) visar i sin studie att hur än vårdpersonal försöker att arbeta utifrån 

ett personcentrerat förhållningssätt så finns det alltid rutiner och tidsscheman som hindrar 

dem. 

Informanterna ansåg att chefen hade en mindre framträdande roll. Henne såg man bara till på 

arbetsplatsträffarna. De kände också att chefen inte hade någon större kunskap om 

demenssjukdomar. I en studie av Edberg et al. (2008) visas att omvårdnadspersonal upplever 
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att det ställs för höga krav på dem samtidigt som de anser sig ha både resurs- och tidsbrist och 

dålig arbetsledning.   

Metoddiskussion 

För att få svar på frågan om och hur personal på demensboenden arbetar utifrån ett 

personcentrerat förhållningssätt kändes det rätt att välja en studie med en kvalitativ ansats. 

Studien har en deskriptiv kvalitativ ansats där det är viktigt att förstå helheten utifrån 

omvårdnadspersonalens erfarenheter. Som dataanalysmetod valde författarna kvalitativ 

innehållsanalys (Granheim & Lundman, 2004). Denna metod ansågs lämplig då syftet med 

studien var att beskriva om och hur vårdpersonal på tre demensboenden arbetade utifrån ett 

personcentrerat förhållningssätt. Metoden ger en beskrivande bild av hur vårdpersonalen ser 

på sin arbetssituation. Författarna utförde var och en fem intervjuer och transkriberade sitt 

material själva. Därefter lästes samtliga texter igenom ett flertal gånger av båda författarna. 

Meningsenheter togs fram som sedan delades in i kategorier och underkategorier, där det är 

viktigt att förstå materialets helhet i analysprocessen. För att öka trovärdigheten har 

författarna arbetat med att tolka de transkriberade texterna utifrån ett objektivt synsätt. En fara 

som kan uppstå då författarna känner igen informanter och arbetsplatserna där intervjuerna 

skedde är att det är lätt att lägga in egna värderingar i informanternas svar och tolkningarna av 

den transkriberande texten. Författarna har varit medvetna om detta och har medvetet arbetat 

med att hålla sig neutrala under intervjuerna. Kvale (2009) anser att den som gör intervjun 

måste vara medveten om sina egna hypoteser och antaganden vid intervjutillfället. 

Urvalet av deltagarna gjordes på arbetsplatsen där de arbetar med personer med 

demenssjukdom som undersköterskor och vårdbiträden på tre särskilda boenden. 

Inklusionskriterium var att informanterna hade någon form av vårdutbildning, minst två års 

erfarenhet av verksamheten och var motiverade att ingå som deltagare i studien. Deltagarna 

valdes delvis ut med hjälp av sjuksköterskan på respektive boende då det var önskvärt att 

inklusionskriteriet uppfylldes. Informanterna bestod av tio kvinnor i varierande åldrar och inte 

på något av de boenden som intervjuerna gjordes arbetar någon manlig vårdare. Detta gör att 

studien visar på om och hur man arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt ur ett 

kvinnligt perspektiv. Intressant hade varit med synpunkter från en manlig deltagare men 

resultatet hade säkert inte påverkats nämnvärt.  

Enligt Graneheim och Lundman (2004) ska alla studiers trovärdighet granskas enligt de tre 

begreppen: giltighet, överförbarhet och tillförlitlighet. Det negativa i studiens giltighet skulle 
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kunna vara det låga antalet deltagare samt att alla var kvinnor. Positivt var deltagarnas spridda 

åldersfördelning, arbetslivserfarenhet och att de arbetade på olika boenden. Tillförlitligheten 

styrks genom att båda författarna läste igenom alla intervjuer upprepade gånger, samt 

tillsammans kondenserade och tog fram kategorier, även handledaren har läst intervjuerna och 

varit delaktig i diskussionen kring underkategorier och kategorier. I resultatet användes också 

citat från alla intervjuer vilket också ökar tillförlitligheten. Om studien har överförbarhet till 

andra boenden är osäkert då detta är en liten studie med endast tio informanter. 

Kliniska implikationer och förslag till vidare studier 

Vår studie visade att man arbetar enligt ett personcentrerat förhållningssätt på boenden för 

personer med demenssjukdom i den mån tiden räcker till. Önskvärt vore att öka 

personaltätheten för att kunna erbjuda en god personcentrerad omvårdnad för denna 

patientgrupp. Vårdpersonalen måste få ta del av utbildning och handledning för att kunna 

utvecklas i sin yrkesroll och ges möjlighet att bearbeta svåra situationer som kan uppstå. Det 

är viktigt med en närvarande chef som stöttar sin personal och stärker dem i deras 

arbetssituation. Det vore intressant med vidare studier om hur man arbetar på särskilt boende 

som inte är specifikt för personer med demenssjukdom och hur hemtjänstpersonalen arbetar 

med denna patientgrupp i det egna hemmet. 

 

Slutsats  

Omvårdnadspersonal som arbetar på kommunernas särskilda boendes demensavdelningar har 

ett synsätt som visar att de ser de boende som unika personer med olika behov. De innehar 

kunskap, erfarenhet och strategier då det gäller bemötande och omvårdnad av personer med 

demenssjukdom men samtliga informanter har en önskan om regelbunden handledning och 

kompetensutveckling. I stöd och handledning var det kommunens demensvårdsutvecklare 

som de hade mest hjälp av. Sjuksköterskan och chefen upplevdes inte ha tid med dem i 

samma utsträckning. Det största hindret för omvårdnadspersonalen för att kunna arbeta mer 

personcentrerat var bristen på tid som var resultatet av neddragningar i personalgrupperna. 

Studiens resultat visar hur viktigt det är att kommunens organisation och ledning ger verktyg 

till personalen så att de kan fortsätta att arbeta med ett personcentrerat förhållningssätt, vilket i 

den här patientgruppen är nödvändigt för att de ska kunna känna trygghet. En tillåtande 

organisation där personalen har rätt till handledning och kompetensutveckling oberoende av 

budgetläge.  
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