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Sammanfattning 

Bakgrund: Cirka 160 000 personer lider av någon form av demenssjukdom i Sverige. 

Ungefär 80 % av alla personer med demenssjukdom har någon gång beteendemässiga och 

psykiska symtom (BPSD). Symtomen kan vara exempelvis oro eller ångest. Nationella 

riktlinjer förordar icke farmakologiska åtgärder innan insättning av läkemedel vid BPSD. 

Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av hinder och 

möjligheter för att använda icke farmakologisk behandling vid oro och ångest hos äldre 

personer med demenssjukdom. 

Metod: Studien har en beskrivande design med kvalitativ ansats. Data samlades in via 11 

individuella semistrukturerade intervjuer. Genom bekvämlighetsurval rekryterades 

sjuksköterskor som var verksamma på boenden där det fanns personer med demenssjukdom i 

Sverige. Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

Huvudresultat: Två kategorier framträdde i resultatet Hinder för användning av icke 

farmakologiska åtgärder och Möjligheter för att använda icke farmakologiska åtgärder. 

Bristande dokumentation, brist på tid i omvårdnaden och brist på kunnig personal upplevdes 

som hinder. Det var viktigt med god demenskunskap hos alla medlemmar i teamet. 

Levnadsberättelser och kontaktpersoner ansågs som viktiga.  Informanterna berättade om god 

omvårdnad som förebyggde mycket oro och ångest samt kompetent personal som upptäckte 

oro/ångest tidigt och satte in de åtgärder som teamet kommit överens om, vilket då ganska 

ofta hade gott resultat. Utbildning i demens sågs som en stor möjlighet.  

Slutsats: Vård med personcentrerat arbetssätt föreföll leda till bättre personkännedom vilket 

möjliggjorde tidiga icke farmakologiska insatser. 

 

Nyckelord: Demens, oro/ångest, sjuksköterska, erfarenheter, personcentrerad vård. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Background: There are about 160 000 persons suffering from dementia in Sweden. About 80 

% of all patients with dementia have sometimes behavioral and psychological symptoms of 

dementia (BPSD). The symptoms can be e.g. anxiety. National guidelines provides non 

pharmacological interventions before prescriptions of drugs at BPSD.  

Aim: The purpose of the study was to elucidate the nurse’s experiences of barriers and 

opportunities to use non pharmacological treatment for anxiety in older people with dementia. 

Method: The study has a descriptive design with quality approach. Data were collected 

through 11 individual semi-structured interviews. By convenience sampling, registered 

nurse’s working at nursing homes for people with dementia were recruited. The study took 

place in Sweden. Data were analyzed with by qualitative content analysis.  

Main Results: Two categories appeared in the result. ”Barriers to use  non-pharmacological 

measures” and “Opportunities for using non-pharmacological measures”. Deficiency of 

documentation, lack of time and lack of skilled and knowledgeable staff perceived as barriers. 

It was important to have good knowledge of dementia among different members of the team. 

Life stories and contact person considered important. Informants told about the good care that 

prevents much concern and anxiety and competent staff who discovered the anxiety early put 

in to action as the team agreed, often with quit good result. Education was seen as a great 

opportunity. 

Conclusion: Care of person-centered approach leads to better personal knowledge enabling 

early non pharmacological interventions. 

 

Keywords: Dementia, anxiety, nurse, experience, person-centered care. 
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1.0 BAKGRUND 

 

1.1 Introduktion 

Som sjuksköterska inom äldrevård ställs man ofta inför önskemål om att få ge lugnade 

läkemedel till personer med demenssjukdom som visar tecken på oro och ångest. I svenska 

riktlinjer för personer med demenssjukdom fastslås att icke farmakologiska åtgärder ska 

prövas före insättande av läkemedel mot Beteendemässiga och psykiska symtom vid 

demenssjukdom (BPSD) (Socialstyrelsen 2010 och Läkemedelskommittén 2016). I rollen som 

sjuksköterska ligger ett ansvar att aktivt lära nytt och att använda sig av evidensbaserad 

kunskap vid behandling av patienter (Svensk sjuksköterskeförening 2012). 

1.2 Demens 

 

Det finns cirka 160 000 personer som lider av någon form av demenssjukdom i Sverige 

(Socialstyrelsen 2014). Prevalensen ökar med stigande ålder och ca 5 % över 65 års ålder har 

demenssjukdom medan cirka 40-50 % är drabbade i åldrarna över 90-95 år. I en svensk studie 

med personer över 85 år ökade prevalensen från 26,5% år 2000-2002 till 37,2 % år 2005-2007 

(Mathillas, Lövheim & Gustafson 2010). Under 2013 bodde 89 000 personer permanent på 

särskilda boenden, en minskning med 1 500 personer från året innan (Socialstyrelsen 2014). 

Demenssjukdomar kan indelas i många olika grupper, men de vanligaste är Alzheimers, 

Frontallobsdemens och Vaskulär demenssjukdom. Sjukdomarna har sinsemellan varierande 

symtom (Dehlin & Rundgren 2007).  BPSD är ett samlingsbegrepp som myntades 1996 

gällande ett antal vanliga icke-kognitiva symtom vid demenssjukdom. Exempel på BPSD-

symtom är vanföreställningar, hallucinationer, vandringsbeteende, aggressivitet, affektiva 

symtom, som kan vara depressiva eller maniska, samt oro och ångestsymtom. Av alla 

personer med demenssjukdom har 80 % någon gång BPSD-symtom (Dehlin & Rundgren 

2007). Enligt en senare litteraturstudie drabbades 90 % av alla med demenssjukdom av BPSD 

någon gång under sjukdomstiden (Cerejeira, Lagarto & Mukaetova-Ladinska 2012). Oro hos 

en person med en demenssjukdom kunde bero på flera olika utläsande faktorer såsom hunger, 

törst, smärta eller störande faktorer i omgivningen. Oro kunde även vara en reaktion på att 

tillvaron för personen med demenssjukdom inte kändes meningsfull. Ett dåligt 

omhändertagande kunde också bidra till oro som i sin tur kunde leda till en konflikt mellan 

olika personer med demenssjukdom eller mellan personen med demenssjukdom och personal 
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(Edberg 2011, Skovdahl & Kihlgren 2011). Demenssjukdomen påverkade förmågan att 

uppfatta verkligheten vilket kunde leda till svårigheter att genomföra viljemässiga och 

kontrollerade handlingar vilket i sin tur kunde leda till att personen med demenssjukdom inte 

klarade av att samordna sina tankar och handlingar och själv finna vad som var meningsfullt i 

livet. Detta kunde uppfattas som att hen var orolig (Skovdahl & Kihlgren 2011).  

 

Hos personer med demenssjukdom var ångest ett vanligt symtom och detta upplevdes som ett 

stort bekymmer för personen med sjukdomen då hen ofta kände att hen inte hade livskvalitet 

och inte kunna sköta sin aktivitet i det dagliga livet (Gibbons, Teri, Logsdon & McCurry 

2006).  En australiensk studie visade att 18 % av personer på särskilda boenden led av ångest 

och närmare 50 % visade på ångestliknande symtom (Neville & Teri 2011).    

 

En person med demenssjukdom påverkades lättare av stress då stresströskeln blev lägre och 

stressen kunde utlösa aggressivitet och oro. Därför var det viktigt som vårdare att ha kunskap 

om personenen med demenssjukdoms kapacitet och inte ställa för stora krav på personenen. 

Smärta, infektion eller förstoppning var de vanligaste fysiska orsakerna till att personen med  

demenssjukdom blev aggressiv eller mycket orolig eller på annat sätt visade ett förändrat 

beteende (Skovdahl & Kihlgren 2011).  

 

1.3 Icke farmakologiska åtgärder för personer med demenssjukdom 

Icke farmakologiska åtgärder är ett samlingsbegrepp som kan förstås som åtgärder utan 

läkemedel. I svenska riktlinjer för personer med demenssjukdom fastslås att icke 

farmakologiska åtgärder ska prövas före insättande av läkemedel mot BPSD (Socialstyrelsen 

2010 och Läkemedelskommittén 2016). Som exempel nämns att se över boendemiljö och 

bemötande samt att erbjuda personen med demenssjukdom möjlighet till fysisk aktivitet. 

Socialstyrelsen (2010) beskriver i sina Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid 

demenssjukdom olika åtgärder för att optimera miljön och omvårdnaden.  Åtgärderna 

rangordnas mellan 1, som har högst och 10 som har lägst angelägenhetsgrad. Siffran 10 anger 

åtgärder som ger mycket liten nytta alternativt liten nytta i förhållande till alternativa åtgärder 

eller kostnader. Några av de åtgärder som är högst prioriterade är personligt utformade, 

hemlika boendemiljöer, lugn ljudmiljö och utevistelse. Personcentrerad omvårdnad och 

multiprofessionellt teamarbete får också prioritet 1. Vid förekomst av BPSD ansågs utredning 

och behandling av bakomliggande symtom vara av största vikt. En tidigare studie från 

Australien visade att individuellt utformade åtgärder hade god effekt på beteendeproblematik 
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hos personer med demenssjukdom (Davidson, Hudgson, McCabe, George & Buchanan 2007). 

Taktil massage vid aggressivitet eller rastlöshet föreföll upplevas positivt både av boende på 

särskilt boende och av personal som utförde massagen (Skovdahl, Sörlie & Kihlgren 2007).  I 

en äldre studie med akupunktur mot oro och ångest för personer med demenssjukdom kunde 

viss effekt ses (Lombardo 2001). 

Användning av musik på boende för att skapa lugn och välbefinnande har av Socialstyrelsen 

(2010) fått prioritet 5. Blackburn och Bradshaw (2014) har sammanställt forskningsresultat 

om musikterapi. Även om resultaten bedömdes som svaga, beroende på osäkra metoder och 

behov av ytterligare forskning, drogs ändå slutsatsen att musikterapi var ett bra alternativ som 

en icke farmakologisk åtgärd vid oro och ångest hos personer med demenssjukdom och att 

musikterapi därför borde prövas rutinmässigt på demensboenden. I en litteraturstudie om icke 

farmakologiska åtgärder vid BPSD med tjugo ingående studier återfanns bland annat 

musikterapi, ljusterapi, aromaterapi, fysisk träning och beröringsterapi (Martini de Oliviera 

m.fl. 2015).  

1.4 Sjuksköterskans roll 

Varje kommun ska enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, erbjuda en god hälso- 

och sjukvård till de som bor på vård- och omsorgsboende. Ledningen av hälso- och sjukvård 

ska organiseras så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården. 

Sjuksköterskan styrs av HSL och har ansvaret att utföra vården enligt denna lag till alla sina 

patienter. Detta innebär att vården ska tillgodose patientens behov av såväl trygghet som 

respekt för patientens självbestämmande och integritet. Sjuksköterskan ska främja en god 

kontakt mellan patienten och sjuksköterskan samt tillgodose patientens behov av kontinuitet 

och säkerhet i vården. Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa. 

Sjuksköterskan ansvarar med hjälp av organisationen för att det finns rutiner för läkarkontakt 

när patientens tillstånd fordrar det.   

Tidigare forskning (Edberg m.fl. 2008) visar på att sjuksköterskor i tre olika länder kunde 

uppleva svårigheter i sin roll som sjuksköterska på demensboenden. Trots en önskan att göra 

det bästa för personerna med demenssjukdom hindrades man av flera faktorer, bland annat 

personens behov som kolliderade med personalens behov och krav från ledningen.  Det kunde 

också uppstå en konflikt mellan den demenssjukes livskvalitet och behov av säkerhet. En 

svensk studie med sjuksköterskor inom kommunal äldrevård visade på en hög grad av stress 
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och att fokus låg på att klara av de dagliga göromålen, snarare än att påverka och utveckla 

vården (Josefsson, Sonde, Winblad & Robins Wahlin 2007). 

ICN:S Etiska Kod (Svensk Sjuksköterskeförening 2012) ska användas av sjuksköterskan i sin 

yrkesroll. Styrkan med ICN:s Etiska Kod är att den vägleder och samlar världens 

sjuksköterskor till ett gemensamt förhållningssätt oberoende av nationella lagar. Kodens 

tydliga ställningstagande för mänskliga rättigheter är i högsta grad aktuell och uppmanar till 

handling. All omvårdnad har en etisk dimension och varje sjuksköterska har ett 

moraliskt ansvar för sina bedömningar och beslut.   

Sjuksköterskans professionella ansvar är i första hand riktat till människor i behov av vård. 

Det handlar om att främja en miljö där mänskliga rättigheter och värderingar respekteras hos 

enskilda personer. Sjuksköterskan ska medverka till en vårdkultur som främjar ett etiskt 

förhållningssätt och en öppen dialog mellan patienten och sjuksköterskan samt mellan 

sjuksköterskan och övrig personal. Godtagbara riktlinjer inom omvårdnad, ledning, forskning 

och utbildning ska användas såsom exempelvis i äldrevården att använda sig av riktlinjer och 

evidensbaserad forskning för att kunna utföra en god och säker vård för patienten. 

Sjuksköterskan ska även använda sig av professionella etiska värderingar och förhållningssätt 

(Svensk sjuksköterskeförening 2012). 

1.5 Multiprofessionellt teamarbete 

Skog (2013) menar att ett väl fungerande teamarbete är en av nycklarna till god demensvård. 

När en person får en demenssjukdom och måste ha hjälp med sin omvårdnad, kan det krävas 

insatser av såväl läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, och 

undersköterskor/vårdbiträden. Det behövs ett team som samarbetar för att kunna utföra alla 

insatser väl, då varje yrkeskategori kan bidra med specifika kunskaper. Problem som uppstår 

kan lösas i teamet, då man tillsammans kan komma fram till bra lösningar (Skog 2013). Bra 

kollegor och ett gott ledarskap var en trygghet för vårdpersonalen för att kunna arbeta med 

personer som hade en demenssjukdom som medförde oro och ångest (Melin Emilsson, 2011). 

 

God kunskap om demenssjukdom och bemötande hos samtliga i teamet anses viktigt. Inte 

minst för undersköterskor och vårdbiträden, som utför den största delen av den nära 

omvårdnaden och ofta har en kort teoretisk utbildning. Vidareutbildning av denna grupp kan 

leda till minskad frekvens av BPSD. Utbildning kombinerad med praktisk träning, 
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handledning och feedback tycks ge bäst effekt och anses som mest angeläget, prioritet 1 

(Socialstyrelsen 2010). Demens ABC är en web-baserad utbildning från Svenska 

Demenscentrum. Den innehåller 10 olika kapitel som bland annat berör personcentrerad 

omvårdnad, fakta om demens, aktiviteter och arbetssätt samt stöd till anhöriga. Utbildningen 

avslutas med ett test med tjugo frågor. Utbildningen tar cirka 2 timmar att genomföra 

(Svenskt Demenscentrum 2016).  

 

1.6 Risker vid användning av läkemedel 

Äldre personer är betydligt mer utsatta för läkemedelsbiverkningar än yngre personer. Detta 

beror dels på att äldre tar fler läkemedel, då de inte sällan har flera olika sjukdomar, dels på 

att det är vanligt med sämre organfunktion hos äldre (Dehlin & Rundgren 2007). En utbredd 

användning av psykofarmaka observerades i en svensk studie med 2 019 äldre personer med 

kognitiv nedsättning, boende på särskilda boenden. Totalt hade 71 % minst ett sådant 

läkemedel föreskrivet. Till psykofarmaka räknades antidepressiva, ångestdämpande, 

lugnande, sömnmedel samt antipsychotics (”neuroleptika”). I undersökningsgruppen hade 25 

% av deltagarna ordination på neuroleptika (Gustafsson, Sandman, Karlsson & Gustafson 

2013).  En engelsk studie med 224 personer som hade trolig Alzheimers visade att de som 

ordinerats antipsykostiska läkemedel och/eller lugnande försämrades snabbare i sin 

demenssjukdom än de som inte använde dessa läkemedel (Ellul m. fl. 2006).  

Endast i undantagsfall och efter anpassning av den fysiska miljön och omvårdnaden samt när 

BPSD-symptomen orsakar stort lidande för personen med demens kan läkemedelsbehandling 

provas, med exempelvis kortverkande bensodiazepiner och antipsykosmediciner 

(Socialstyrelsen 2010). Det är viktigt med korttidsanvändning och uppföljning 

(Socialstyrelsen 2010, Läkemedelsverket 2008). En svensk undersökning av 344 äldre 

personer, boende på demensboenden, visade att 38 % använde antipsykotiska läkemedel 

(neuroleptika). Efter sex månader behandlades 72 % fortfarande med antipsykotiska 

läkemedel i samma dos (Gustafsson, Karlsson & Löveheim 2013). Ungefär samma 

förhållande gällde annan psykofarmaka  som  tenderades att inte sättas ut eller dosjusteras 

efter sex månaders användning (Gustafsson, Karlsson, Gustafson & Löveheim 2013). 1.7 

Teoretisk referensram  

 

Personcentrerad omvårdnad har, enligt Brooker (2007), fyra grundläggande beståndsdelar, 

förkortade VIPS. V står för värde (value), alla människors lika värde och rätt till kärlek och 
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egna beslut. I betyder individuellt förhållningssätt och kräver djup kunskap om personen, mer 

än vad som vanligen skrivs ner i en levnadsberättelse. P står för att se tillvaron ur personens 

perspektiv. Exempelvis kan oro bero på en mängd olika saker, allt från ett behov av att sköta 

magen till smärta eller förvirring. Slutligen S står för att skapa ett socialt klimat som stödjer 

personens psykologiska behov. Relationer är viktiga och kan förmedlas verbalt såväl som med 

kroppsspråk och ögonkontakt.  

 

Personcentrerad vård visade sig kunna öka livskvaliteten hos personer med demenssjukdom i 

en kvantitativ studie med 1 261 äldre som skattades ha en kognitiv svikt motsvarande 

demenssjukdom (Sjögren, Lindkvist, Sandman, Zingmark & Edvardsson 2013). 

Personcentrerad vård kunde leda till minskad agitation och att självkänslan stärktes hos 

personer med demenssjukdom (Stien-Parbury m.fl. 2012). I en svensk avhandling (Sjögren 

2013) beskrevs faktorer som samvarierade med förekomst av personcentrerad vård på 

särskilda boenden för äldre i Sverige. Resultaten visade på ökat välbefinnande hos personer 

med demenssjukdom samt bättre ADL-förmåga vid högre grad av personcentrerad vård 

(Sjögren, Lindkvist, Sandman, Zingmark & Edvardsson 2013). Vidare fanns ett positivt 

samband mellan personcentrerad vård och personalens upplevelse av arbetstillfredsställelse 

och minskad samvetsstress (Sjögren, Lindkvist, Sandman, Zingmark & Edvardsson 2015). 

Övriga faktorer som samvarierade var bland annat psykosocialt arbetsklimat och 

arbetsbelastning. En annan del av avhandlingen var översättning och testning av ett 

mätinstrument för skattning av personcentrerad vård, The Personal-Centred Care Tool (P-

CAT) (Sjögren, Lindkvist, Sandman, Zingmark & Edvardsson 2012). 

   

Under 2015 genomfördes en litteraturstudie (Kogan, Wilber & Mosqueda 2015), vilket 

resulterade i totalt 132 artiklar, rapporter och böcker från hela världen bland annat för att ta 

reda på vad som definierade personcentrerad vård för äldre personer. I resultatet från 

litteraturstudien framkom att det fanns behov av en tydligare definiering av denna typ av vård 

samt även behov av bättre mätinstrument. 

 

Personcentrerad vård lyfts fram som en mycket viktig åtgärd (Socialstyrelsen 2010).   I den 

nationella utvärderingen av vård och omsorg vid demenssjukdom som publicerades 2014 

gjorde Socialstyrelsen bedömningen att ett personcentrerat arbetssätt fick stort genomslag i 

verksamheten för personer med demenssjukdom. Dock krävdes förbättringar av kommunerna 

för att utveckla metoder, kunskap och arbetssätt som kunde leda till bättre personcentrerad 
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omvårdnad. Som exempel på personcentrerat arbetssätt gavs en utbredd insamling av 

levnadsberättelser, kontaktpersoner och att nästan tre av fyra demensboenden har 10 rum eller 

färre (Socialstyrelsen 2014). Tidigare forskning har visat att levnadsberättelser underlättade 

användningen av personcentrerad vård genom att personalen kunde ”se” personen bakom 

personen med demenssjukdom (McKeown, Clarke, Ingleton, Ryan & Repper 2010).  

 

1.8 Problemformulering 

I de nationella riktlinjerna för vård och omsorg (Socialstyrelsen 2010) beskrivs att 

vårdpersonalen först och främst ska använda sig av icke farmakologiska åtgärder vid oro och 

ångest hos personer med en demenssjukdom. Farmakologisk behandling ska vara den sista 

åtgärden när ingen annan omvårdnadsåtgärd eller miljöanpassad åtgärd fungerar 

(Socialstyrelsen 2010). Författarna till föreliggande studie har i sin yrkesroll som 

sjuksköterskor reflekterat över att farmakologisk behandling är ganska vanlig vid oro och 

ångest hos personer med en demenssjukdom, något som bekräftades i tidigare forskning 

(Gustafsson, Sandman, Karlsson & Gustafson 2013). Tidigare forskning om sjuksköterskors 

attityder till användandet av icke farmakologiska åtgärder vid BPSD, visade i en amerikansk 

studie med frågeformulär besvarad av 89 sjuksköterskor, på en positiv attityd till att använda 

icke farmakologiska studier och en tro på dess effekt, men en frustration över brist på resurser 

och okunskap hos omvårdnadspersonalen (Cohen-Mansfield, Jensen, Resnick och Norris 

2011). Kolanowski m.fl. (2009) visade i en fokusgruppstudie med hela vårdteamet på 

särskilda boenden att det krävdes rätt personal med rätt utbildning vid rätt tid. Författarna av 

denna studie ville ta reda på mer om användningen av icke farmakologisk behandling på 

demensboenden i Sverige. 

 

 

 

 

1.9 Syfte 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av hinder och möjligheter för 

att använda icke farmakologisk behandling vid oro och ångest hos äldre personer med 

demenssjukdom. 
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2.0 METOD 

2.1 Design 

För att få svar på studiens syfte valde författarna att göra en empirisk studie som beskriver 

upplevelser ur deltagarnas perspektiv. Studien hade en beskrivande design med en kvalitativ 

ansats (Polit & Beck 2008). 

2.2 Urval och undersökningsgrupp 

Bekvämlighetsurval (Polit & Beck, 2008) användes för att finna deltagarna i studien, vilket 

innebar att de informanter som valdes uppfyllde kriterierna och som var lättast att nå. 

Inklusionskriterier för att delta i studien var dels sjuksköterskor verksamma på vård-och 

omsorgsboenden för personer med demenssjukdom, dels sjuksköterskor verksamma på 

korttidsboenden. Samtliga arbetande i samma mellansvenska kommun. Exklusionskriterier 

var sjuksköterskor, verksamma på vård-och omsorgsboende eller korttidsboende utan boende 

med demenssjukdom. Totalt elva intervjuer genomfördes och användes i studien. Fyra av 

sjuksköterskorna var män. Medianåldern var 39 år där den yngsta var 32 och den äldsta 61 år. 

Deltagarna hade arbetat som sjuksköterskor mellan 4 och 25 år och medianvärdet var 9 år. 

Det framkom en stor variation i hur länge informanterna arbetat på den nuvarande 

arbetsplatsen, 9 månader - 19 år med medianvärde 3 år. I samklang med ovanstående hade 

deltagarna varierande erfarenhet av demensvård, mellan 9 månader och 35 år, medianvärde 10 

år. Fyra av de intervjuade sjuksköterskorna hade högskoleutbildning inom 

geriatrik/gerontologi utöver sjuksköterskeutbildningen. 

Författarna av denna studie har valt att i huvudsak benämna de intervjuade sjuksköterskorna 

”informanter” i resten av föreliggande arbete. 

2.3 Datainsamling 

För att belysa vilka hinder och möjligheter informanten upplevde och erfor för att använda 

icke farmakologisk behandling vid oro och ångest hos personer med demenssjukdom valdes 

kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. Personliga intervjuer är enligt Polit & Beck 

(2008) den bästa metoden för att få fram kvalitativ information av god kvalitet. Inför 

intervjuerna förbereddes en intervjuguide. Intervjuguiden bestod av semistrukturerade frågor 

då sådana frågor förväntades leda till bredare svar från informanten (Kvale & Brinkmann 

2009). Båda författarna var med vid intervjuerna. Vid intervjuerna var författarnas uppgift att 
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få informanterna att tala fritt utifrån intervjuguiden.  I den semistrukturerade intervjun hade 

författarna möjlighet att ställa följdfrågor. Frågorna som ställdes handlade om informantens 

upplevelser och erfarenheter av hinder och möjligheter för att kunna använda icke 

farmakologiska åtgärder vid oro och ångest hos personer med en demenssjukdom på sin 

nuvarande arbetsplats. Ordningsföljden på frågorna kunde variera mellan intervjuerna 

beroende på hur dessa utvecklade sig. Följdfrågor användes så som ”hur menar du då” och 

”kan du berätta mera”. För att testa intervjuguiden och intervju-upplägget genomfördes en 

provintervju. Handledaren till denna studie gav därefter respons, varefter provintervjun 

inkluderades i studien. 

Intervjuerna varade mellan 11 och 46 minuter, medel 22 minuter. Varje informant valde plats 

och tid själva, men författarna bad om att intervjun skulle ske på en avskild plats i en lugn 

miljö. Intervjuerna spelades in på Mp3-spelare, Författarna valde att spela in intervjuerna så 

att författarnas fokus kunde läggas på att lyssna aktivt och all information skulle komma med, 

samt för att förebygga feltolkningar (Kvale & Brinkmann 2009). Intervjuerna genomfördes i 

huvudsak under mars och april 2016. Den sista intervjun ägde rum en av de första dagarna i 

maj. 

 

2.4 Tillvägagångssätt 

Innan studien påbörjades skickade författarna en ansökan om rådgivande yttrande hos 

Forskningsetiska rådet (FER) vid Högskolan i Gävle. Därefter söktes tillstånd hos 

verksamhetschefen som var ansvarig för alla vård- och omsorgsboenden i den mellansvenska 

kommunen. Efter tillstånd från verksamhetschefen mailade författarna information om studien 

till alla enhetschefer som i sin tur kontaktade de sjuksköterskor som arbetade med personer 

med en demenssjukdom. Författarna blev sedan kontaktade via mail eller telefon av 

sjuksköterskorna som ville delta i studien. För att få tillräckligt antal informanter kontaktade 

därefter författarna själva tänkbara sjuksköterskor på olika vård- och omsorgsboenden. Vid 

intervjun informerades deltagarna via ett informationsbrev samt muntligt om studien och dess 

ändamål. Särskilt poängterades att deltagarna när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan 

att behöva ange skäl därtill. Information lämnades även att all data som spelades in på 

mobiltelefonen förvarades inlåst så bara författarna och handledare hade tillgång till 

materialet. Elva sjuksköterskor blev intervjuade. Vid intervjuerna skrevs eventuella 
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stödanteckningar ned av den av författarna som inte intervjuade. Författarna turades om att 

intervjua informanterna, men båda författarna kunde flika in och hjälpas åt vid intervjuerna. 

 

2.5 Dataanalys  

Författarna lyssnade samt läste igenom allt insamlat material ett antal gånger efter varje 

genomförd intervju. Intervjuerna transkriberades löpande. Därefter lästes texterna igenom ett 

antal gånger till för att få en känsla av helheten och hitta meningsbärande enheter som svarade 

mot studiens syfte. Enheterna kondenserades genom att texterna kortades ned utan att förlora 

sitt innehåll i enlighet med dataanalys av Granheim och Lundman (2004). Varje enhet 

tilldelades en kod som beskrev innehållet i den kondenserade meningen. Koderna jämfördes 

sedan med varandra för att hitta likheter och skillnader vilket ledde till att sex subkategorier 

skapades. Subkategorierna grupperades och ledde till två kategorier som utgör det manifesta 

innehållet från intervjuerna enligt Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av 

innehållsanalysen. Exempel från analysprocessen finns i tabell 1.  

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsenhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Vi brukar börja 

med en 

dygnsregistrering 

av oro, vilka tider 

på dygnet det är, 

sen en enkel 

åtgärd, det är 

undersköterskorna 

som fyller i det här 
 

Vårdplan när oro 

uppstår och åtgärd, 

fylls i av 

undersköterskor 

 

 

 

 

 

 

Strukturerad 

åtgärd med 

teamet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bra 

kommunikation 

mellan 

medarbetarna 

 

 

 

 

 

 

Möjligheter för att 

använda icke 

farmakologiska åtgärder  

 

 

 

 

 

 

 

Jag tycker också 

det kan va väldigt 

svårt och komma 

med liksom idéer 

om vad som funkar 

och sen blir det 

ändå inte som man 

säger 

 

Svårt att komma 

med idéer och de 

genomförs inte 

Strukturerad 

åtgärd utan 

teamet 

 

Brister i 

kommunikationen 

med medarbetarna 

 

 

Hinder för användning 

av icke farmakologiska 

åtgärder 
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2.6 Forskningsetiska överväganden 

En etisk ansökan om rådgivande yttrande skickades till FER vid Högskolan i Gävle. I 

informationsbrevet till deltagarna samt i den muntliga informationen framgick att deltagande i 

studien var frivilligt och skulle kunna avbrytas när som helst utan att någon orsak behövde 

anges, något som rekommenderas av Polit och Beck (2008). All insamlad data behandlas 

konfidentiellt, för att skydda deltagarnas integritet och privatliv. Insamlat material förvarades 

inlåst i skrivbordslåda hos en av författarna, detta så att inga obehöriga skulle kunna komma 

åt det. Endast författarna, handledare och examinator hade tillgång till insamlat material och 

materialet kommer att raderas när examensarbetet godkänts. Sammanställning och 

presentation av resultatet gjordes så att ingen enskild individ skulle vara möjlig att identifiera 

(Polit & Beck 2008). Information om kön, ålder, utbildning samt yrkeserfarenhet samlades in 

men inga andra uppgifter. Vidare informerades deltagarna om att arbetet skulle komma att 

publiceras i DIVA (Digitala vetenskapliga arkivet, en databas där avhandlingar och andra 

publikationer från svenska universitet och högskolor finns tillgängliga i fulltext). Då 

deltagarna i studien skulle kunna ha upplevt etiska dilemman i sin yrkesroll angående olika 

val av behandling vid oro och ångest hos personer med demenssjukdom var det viktigt att, vid 

behov, lämna utrymme för reflektion och samtal, företrädesvis i slutet av intervjuerna. 

 

 

 

3.0 RESULTAT  

 
 

Informanterna berättade om sina erfarenheter av att använda icke farmakologisk behandling 

vid oro och ångest hos äldre personer med demenssjukdom. I analysen av data framkom två 

kategorier och sex subkategorier, nedan presenterade i tabell 2. Resultatet presenterades nedan 

i löpande text med tillhörande citat.  
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Tabell 2 

Kategorier  Subkategorier  

Hinder för användning av icke 

farmakologiska åtgärder 

Brister i kommunikationen med medarbetarna 

 

Tid för omvårdnad 

  

Den fysiska miljön 

 

Kunskapsbrist hos medarbetarna  

 Möjligheter för att använda icke 

farmakologiska åtgärder 

Bra kommunikation mellan medarbetarna 

  

Medarbetare med god kunskap om demenssjukdom 

  

3.1  Hinder för användning av icke farmakologiska åtgärder 

 

Hinder för att använda sig av icke farmakologiska åtgärder vid oro och ångest hos personer 

med en demenssjukdom delades in i fyra subkategorier: Brister i kommunikationen med 

medarbetarna och Tid för omvårdnad  och Den fysiska miljön och Kunskapsbrist hos 

medarbetarna. En bristfällig dokumentation gjorde det svårare att utvärdera de icke 

farmakologiska åtgärder som provades. Brister i den fysiska miljön kunde försvåra skapandet 

av lugn miljö vid oro/ångest hos personen med demenssjukdom. Tidsbrist sågs som ett hinder 

för att använda icke farmakologiska åtgärder. Brist på kompetens och kunskap om 

demenssjukdomar och olika sätt att bemöta personer med demenssjukdom kunde gälla 

samtliga i teamet, så som omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, läkare och enhetschef. Det 

beskrevs att även brister i motivationen fanns hos viss vårdpersonal, där de inte var 

motiverade att prova ny kunskap om hur de kunde bemöta personer med demenssjukdom som 

hade oro och ångest.  

 

3.1.1 Brister i kommunikationen med medarbetarna 

Informanterna berättade om brister i dokumentationen såsom att omvårdnadspersonalen sällan 

dokumenterade i vårdplaner vid oro och ångest, vilket gjorde det svårt att utvärdera de icke 
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farmakologiska åtgärder som vidtagits in i vårdplanen av sjuksköterskan. Ett annat hinder var 

dålig informationsöverföring om personerna med demenssjukdom angående vilka icke 

farmakologiska åtgärder som skulle provas före läkemedel. Ibland lästes inte de gjorda 

vårdplanerna. Informanterna berättade om dålig struktur på rapporteringen.   

 

”Vi har ju en jätte, en väldigt väldigt dåligt fungerande 

dokumentation och kommunikation mellan oss vårdpersonal” 

(informant 3).   

 

Informanterna berättade om att teamet måste vara sampratade och välinformerade om vilka 

icke farmakologiska åtgärder som skulle sättas in vid tecken på oro. Informanterna beskrev att 

all vårdpersonal behövde ha god kunskap om demenssjukdom och bemötande. När 

vårdpersonalen inte hade kommunikation i teamet om hur man kunde se de tidiga tecknen på 

oro hos personer med demenssjukdom kunde det bli försent att använda icke farmakologiska 

åtgärder. En informant  beskrev det såhär: 

 

”är man inte lika observant på dom små tecknena man behöver se 

innan själva oron bryter ut, annars är det ofta försent” (informant 

11).  

 

3.1.2 Tid för omvårdnad  

Informanterna upplevde att icke farmakologiska åtgärder fungerade mindre bra om de inte 

sattes in i tid, vilket informanterna beskrev som när de första tecknen på oro/ångest visade sig. 

Informanterna berättade även om behovet av att vårdpersonalen hade god personkännedom, 

för att veta hur personen med demenssjukdom ville leva sitt liv och vad som kunde ge denne 

oro/ångest. Informanterna berättade att det fanns behov av att vårdpersonalen hade motivation 

att  lära känna personen med demenssjukdom för att kunna se och bemöta tidiga tecken på 

oro/ångest.  

…är dom   [personerna med demenssjukdom]  alldeles för 

uppjagade då blir det väldigt besvärligt att avleda…(informant 6).  

 

Informanterna upplevde också brist på tid i omvårdnaden för personer med demenssjukdom. 

Vårdpersonalen kunde ibland inte ta sig tid när personen med demenssjukdom var orolig. Då 
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gavs istället mer läkemedel. Informanterna beskrev att det ibland var omvårdnadspersonalens 

upplevelse av brist på tid som medförde att icke farmakologiska åtgärder inte sattes in.  

 

" Att dom[omvårdnadspersonalen] känner att dom inte har tid just 

då...inom citationstecken!..." (informant 6).  

 

Informanterna upplevde brist på personal på kvällar, helger och inte minst nätter. Under 

dagtid och på vardagar fanns högre personaltäthet, men då hade omvårdnadspersonalen 

många uppgifter som inte var patientnära, till exempel att städa och tvätta.  Informanterna 

upplevde en brist i att ordinarie sjuksköterska sällan fanns på plats under kvällar och nätter, då 

mycket oro uppstod hos de boende. Ordinarie sjuksköterska såg därför inte vare sig 

oron/ångesten, insatta åtgärder eller effekten av dessa. 

 

…det är synd att säga personalbrist, det känns så uttjatat men är 

man två personal på kvällen på nio patienter och har kanske två 

som är oroliga, då är det kört…(informant 7).  

 

….visst går det åt en del lugnande [läkemedel] på natten. Det är ju 

oundvikligt, på två personal [på hela boendet] (informant 6).  

 

 

3.1.3 Den fysiska miljön 

Informanterna berättade om att det ibland inte fanns plats för avskildhet för personerna med 

demenssjukdom som blev oroliga när det var mycket folk omkring dem, till exempel vid 

måltider eller tv-tittande. Informanterna upplevde att vissa personer hade behov av en tyst och 

avskild miljö för att inte bli oroliga. 

 

”…Ibland så kan [fysiska] miljön också va ett hinder…det kanske 

inte finns platser för avskildhet….” (informant 11).  

 

3.1.4 Kunskapsbrist hos medarbetarna 

Informanterna upplevde att en del av vårdpersonalen inte hade tillräcklig kunskap om 

demenssjukdomarnas symtom och behandling. Låg motivation hos vårdpersonalen för att 

jobba med personer med demenssjukdom var också något som informanterna såg som ett 
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hinder för att använda icke farmakologiska åtgärder. Informanterna beskrev även att den 

personliga lämpligheten hos vårdpersonalen var viktig för att kunna vårda personer med 

demenssjukdom och använda sig av icke farmakologiska åtgärder vid oro och ångest. 

Informanterna berättade att det kunde vara svårt att som sjuksköterska föra in ny kunskap och 

kompetens om demenssjukdomarna och hur man kunde bemöta personerna med 

demenssjukdom. 

 

"…lite dålig kunskap  [om demenssjukdomarna och hur man kan 

bemöta personerna med demenssjukdom] och då kan man ju tänka 

att det inte spelar någon roll hur mycket utbildning dom får...för 

man är inte lämplig att jobba med det [personer med demens]… " 

(informant 4).  

 

Informanterna upplevde att det hos vissa av vårdpersonalen fanns en ovilja att lägga den 

mertid som det innebar att sitta ner med personen med demenssjukdom i kanske tio minuter 

för att förebygga eller lindra oro eller ångest. Det var enklare att ge läkemedel då det 

upplevdes spara tid.  

 

…det är klart att  det [som vårdpersonal] är lättare att ge en 

tablett…(informant 10).  

 

Vissa informanter beskrev att  användandet av icke farmakologiska åtgärder inte hindrades av 

brist på personal. 

"Jag tror nog inte mera det är frågan om resurser, det är nog fråga 

mer om utbildning och få reda på vad mer man kan göra, för att 

avleda. Så det är ingen resursfråga. Tycker jag. Utan det är en 

fråga om att lära sig, att hantera saker på annat sätt" (informant 

10).  

 

Informanterna beskrev att de var lite skeptiska till om högre personaltäthet, framför allt 

dagtid, skulle leda till bättre omvårdnad för personer med demenssjukdom. Utökade 

personalresurser kunde i så fall behöva styras till patientnära arbete. 
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…ja, men då måste man ta hand om det på ett bra sätt, så det inte 

blir längre fikaraster…(informant 3).   

 

Informanterna berättade att de upplevde att det var viktigast för viss omvårdnadspersonal att 

utföra den praktiska vården såsom påklädning och stöttning vid måltid.  Vårdpersonalen 

utförde sina uppgifter och såg inte personen med demenssjukdom som en individ som kanske 

inte alls ville duscha men fick göra det ändå för det var duschdag enligt schemat. Personerna 

med demenssjukdoms levnadsberättelser samlades sällan in. Informanterna berättade om 

vårdpersonal som hade fokus på att bevara lugnet på avdelningen vilket ledde till att 

omvårdnadspersonalen inte vågade prova nya aktiviteter, av rädsla att skapa oro hos 

personerna med demenssjukdom. Exempelvis vågade personalen inte gå ut med personen med 

demenssjukdom av rädsla för att inte få med denne in igen.  

 

”det blir inte som ett möte med patient och personal utan det blir 

jag, som personal, som går in och gör min uppgift och det är att 

klä på” (informant 3).  

 

Informanterna beskrev vikten av att samtliga medarbetare var kunniga och välinformerade 

angående olika behandlingsmetoder vid oro och ångest för personer med en demenssjukdom. 

En okunnig eller ointresserad chef upplevdes som ett stort hinder. Det beskrevs som viktigt att 

chefen var med på teamträffar och liknande. 

 

"om inte ledaren på arbetsplatsen är, både enhetschefen tycker jag 

och sjuksköterskan, om inte den är drivande i att det är icke 

farmakologiska åtgärder som ska tas till i första hand så blir det 

ingenting tror jag"( informant 11).  

 

Informanterna beskrev att det fanns behov av utbildning och ökad kunskap om 

demenssjukdomar och hur man kan bemöta personer med demenssjukdom hos 

vårdpersonalen, men informanterna upplevde att en del vårdpersonal som arbetat länge hade 

svårt att ta till sig ett nytt arbetssätt och ny kunskap. Informanterna upplevde att det fanns 

oengagerade läkare från primärvården vilket sågs som ett hinder. Det berättades om läkare 

som inte föreslog utsättning av olämpliga läkemedel och som inte hade något intresse för icke 

farmakologiska åtgärder. Informanterna upplevde att mer utbildning angående omvårdnad av 
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personer med demenssjukdom efterfrågades för både undersköterskor och sjuksköterskor för 

att främja icke farmakologiska åtgärder vid oro och ångest. Informanterna upplevde att det i 

dagsläget sattes in olika åtgärder mot oro och ångest hos personer med demenssjukdom 

beroende på vem som jobbade. 

 

 Ibland fungerade det sämre med icke farmakologiska åtgärder, särskilt vid svår ångest 

berättade informanterna. Om en person med demenssjukdom hade svår ångest kunde det 

också behövas läkemedel.  

 

"de boendes ångest väcker ju personalens ångest och nån sorts 

känsla av otillräcklighet på nåt sätt och då...kan man ju 

kanske...ibland, om det är lite värre kan man… nää, det här får du 

lösa… här behövs det ..mediciner" (informant 2).   

 

3.2  Möjligheter för att använda icke farmakologiska åtgärder 

 

Möjligheter som sjuksköterskan erfor av att kunna använda sig av icke farmakologiska 

åtgärder vid oro och ångest hos personer med en demenssjukdom delades in i två 

subkategorier som var: Bra kommunikation mellan medarbetarna samt  Medarbetare med god 

kunskap om demenssjukdom. Fungerande informationsöverföring om personerna med 

demenssjukdom mellan vårdpersonalen ansågs som viktigt för att kunna använda sig av icke 

farmakologiska åtgärder. En hög kunskapsnivå hos samtliga medarbetare om 

demenssjukdomarna och bemötande av personer med en demenssjukdom ansågs viktigt för att 

kunna möjliggöra icke farmakologiska åtgärder istället för läkemedel som förstahandsval. 

Vidareutbildning ansågs viktigt. 

 

3.2.1 Bra kommunikation mellan medarbetarna 

 Informanterna beskrev att information mellan vårdpersonalen om personerna med 

demenssjukdom ansågs som nödvändigt för att kunna använda icke farmakologiska åtgärder. 

Ett aktivt kontaktmannaskap där kontaktpersonen till personen med en demenssjukdom 

samlade in en levnadsberättelse, oftast med hjälp av anhöriga ansågs värdefullt. Informanterna 

berättade om att levnadsberättelsen ibland påbörjades redan innan inflyttning på boendet, 

vilket upplevdes som positivt av informanterna. Då fick vårdpersonalen information om 

personen med demenssjukdom och kunde bemöta på ett bra sätt. De visste vad hen tyckte om 
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att göra, exempelvis ta en promenad vid oro, eftersom just den personen alltid tyckt om att gå 

ut.  

 

”Kontaktpersonen tar ju…kontakt med anhöriga innan inflytt…ska 

ju ha en bild utav den här personen…redan innan den har flyttat 

in…” (informant 2)  

 

I levnadsberättelsen framgick vad personen gjort i sitt liv och vad hen tyckte om att göra, 

något som informanterna upplevde underlättade omvårdnaden och användandet av icke 

farmakologiska åtgärder. Den låg också till grund för den genomförandeplan som 

kontaktpersonen upprättade. Informanterna berättade att man ibland valde kontaktperson efter 

lämplighet. God personkemi ansågs viktigt så att vårdpersonal, personen med demenssjukdom 

och anhöriga skulle få en bra kontakt.  

 

 "Funkar den här kontaktpersonen... med den här boende, med 

dom här anhöriga..."(informant 2).  

 

Informanterna beskrev en arbetsgrupp som i sitt arbete hade avsatt tid för reflektion en kvart 

varje eftermiddag. Där medverkade den omvårdnadspersonal som jobbade just den dagen 

tillsammans med sjuksköterskan. Arbetsgruppen tog upp vad som hänt under dagen och 

kunde dela med sig av sina erfarenheter samt reflektera över vad som hänt. Det kunde handla 

om personen med demenssjukdom som varit mycket orolig och där sedan en vårdpersonal gått 

en promenad med hen varpå oron försvunnit. Ibland förekom täta vårdplaneringar efter att 

personen med demens flyttat in på boendet, om anhörig så önskade, för att vårdpersonalen 

skulle lära känna personen. Informanterna upplevde att detta ökade möjligheterna att ge en 

god omvårdnad till personer med demenssjukdom.  

 

 

En bra omvårdnadsdokumentation som gick att följa beskrevs av informanterna ge ökade 

möjligheter att använda icke farmakologiska åtgärder. Informanterna berättade om vårdplaner 

där både sjuksköterskan dokumenterade omvårdnadsåtgärder och vårdpersonalen sedan skrev 

hur de fungerat. Sjuksköterskan kunde därefter utvärdera insatserna.  
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"Dom som har behovslugnade där måste personalen 

dokumentera...  varför dom ger och omvårdnadsåtgärder ska ha 

provats innan och vi vill också veta..ja uppföljning"...  (informant 

4).  

 

Informanterna beskrev att information om personerna med demenssjukdom ansågs som en 

viktig del för att kunna använda sig av icke farmakologiska åtgärder. Informationen spreds 

genom muntliga och skriftliga rapporter och teamträffar. Exempelvis kunde information delas 

om vilka icke farmakologiska åtgärder som kunde provas före insättning av läkemedel samt 

hur olika personal hade upplevt åtgärderna. Informanterna berättade om storteamträffar en 

gång i månaden. Då träffades hela arbetslaget och ibland även nattpersonalen för att diskutera 

läget på avdelningen, omvårdnad och specifika åtgärder.  

 

"där blir det brainstorming utan dess like...sen vi införde det har vi 

kommit jättelångt i det här..".(informant 7).  

 

 

 

3.2.2  Medarbetare med god kunskap om demenssjukdom 

Medarbetare med god kunskap om demenssjukdom och bemötande, både undersköterskor, 

sjuksköterskor, arbetsterapeuter, chefer och läkare, ansågs av informanterna som mycket 

viktiga. Informanterna berättade om omvårdnadspersonal med god kunskap om hur man 

arbetar för att förebygga och ta hand om oro hos personerna med demenssjukdom. 

Informanterna hade flera exempel på en god omvårdnad där vårdpersonalen i första hand 

försökte att använda sig av icke farmakologiska åtgärder vid oro och ångest hos en person 

med demenssjukdom.  

 

"…för mig [sjuksköterska] är det så självklart, det är det man gör i 

första hand, långt innan man tar till några tabletter alltså, absolut 

är det så.."(informant 5).  

 

Informanterna berättade att tidigt insatta icke farmakologiska åtgärder, exempelvis att sitta ner 

och prata med personen med demenssjukdom eller att gå en kortare promenad, inte behövde 

ta längre tid än att ge läkemedel. Det handlade om se personen med demenssjukdom och 
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dennes behov vid varje möte, exempelvis att stanna upp och prata en stund eller bara finnas 

där som vårdpersonal för patienten. Det var viktigt med närvarande personal.  Informanterna 

upplevde att det även skapades en slags relation mellan vårdare och personen med 

demenssjukdom.  

  

”Ofta räcker det ju…när man möter nån…tar man ögonkontakt, 

man stannar upp och man säger nåt och man finns där” 

(informant 2).  

 

Informanterna upplevde att det ibland var lättare att utvärdera effekten av en icke 

farmakologisk åtgärd jämfört med ett läkemedel mot oro och ångest. Om vårdpersonalen 

exempelvis tog en promenad med personen med demenssjukdom som var orolig och personen 

blev lugn var effekten lätt att utvärdera. Om personen med demenssjukdom istället fick en 

tablett mot oro kunde det ta längre tid innan effekten uppnåddes. Personen kunde hinna somna 

och effekten upplevdes då som oklar. När man använde sig av icke farmakologiska åtgärder 

upplevde informanterna att det var viktigt att sätta in åtgärder i tid, innan personen med 

demenssjukdom var för uppvarvad av sin oro eller ångest. I annat fall var det svårt att lindra 

oron utan läkemedel.   

 

"Det är ju svårt att veta hur brukaren mår när man ger dom piller 

egentligen, vi ser ju bara att det lugnar eller får dom att bli som vi 

vill att dom ska bli, vi vet egentligen inte hur dom mår."(informant 

1) . 

 

"vi har ju haft ett par stycken [personer med demens] som stått och 

dragit i dörren och ska ut, dom ska ju hem liksom..., så fort 

personen gjorde det, så fick han gå ut.... det krävdes ju lite 

personal då men det gick bra alltså han lugnade ner sig, bara han 

kände ja jag får gå ut, så lugnade han ner sig"...(informant 5).  

 

De informanter, som var aktiva i exempelvis en läkemedelsgrupp, skaffade sig mycket ny 

kunskap om läkemedel och biverkningar som kunde överföras till övriga i arbetsgruppen. 

Detta upplevdes ha minskat användningen av psykofarmaka och ökat användningen av icke 
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farmakologiska åtgärder. Informanterna menade att det var viktigt med kunskap och 

information om läkemedel och demenssjukdom.  

 

”det [icke farmakologiska åtgärder] talar man om i 

personalgruppen och det gör också att det minskar 

[läkemedelsanvändningen]tror jag ” (Informant 9). 

 

En bra läkarkontakt ansågs som mycket viktigt. Informanterna berättade om läkare med god 

kunskap om demenssjukdomar, dess symtom och intresse för icke farmakologiska åtgärder.  

När läkare gick igenom läkemedelslistan snarast efter till inflyttning till boendet och satte ut 

olämpliga läkemedel upplevdes det som positivt av informanterna 

 

" Ja vi har en geriatriker som jobbar med oss...hon är ju kunnig 

och ja hon är ju bra med dom äldre också..."(informant 8).  

 

Informanterna berättade om att vårdpersonal, som regelbundet fick gå på nationella dagar om 

demensvård och upplevde ny inspiration, fick motivation till att ytterligare förbättra gruppens 

arbetssätt. Förbättringen gällde bland annat bemötande och användandet av icke 

farmakologiska åtgärder. Både sjuksköterskan och representanter för undersköterskor deltog i 

de nationella dagarna och den nya kunskapen förmedlades till hela personalgruppen. Någon 

arbetsgrupp hade fått lära sig ett slags mjukt självförsvar, vilket gjorde att man kände sig 

tryggare i svåra situationer såsom vid stark oro där det förekom aggressivitet. Det mjuka 

självförsvaret upplevdes kunna minska användningen av läkemedel.  

  

"vi har jobbat med xx och fått rätt mycket handledning ... så att 

man vet hur man på ett liksom snällt sätt ska kunna lösa situationer 

med våld..."(informant 2).  

 

Informanterna berättade om undersköterskor som på eget initiativ vidareutbildade sig inom 

demensvård och fick ökade kunskaper om icke farmakologiska åtgärder, vilket ansågs kunna 

förbättra möjligheterna till en bättre omvårdnad och öka användningen av icke 

farmakologiska åtgärder.  
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" ...det är en undersköterska nu som läser demensvård ... medveten 

om hur dom ska bemöta en dement person"... (informant 8).  

  

Informanterna upplevde att mer utbildning i bemötande av personer med en demenssjukdom 

behövdes till alla i teamet för att öka kunskapen om och användningen av icke 

farmakologiska åtgärder vid oro och ångest hos personer med demenssjukdom.  

 

"att man [vårdpersonal] skulle ha mer levande utveckling av, 

bemötande och… för det vet man själv, när man går på sån där 

utbildningsdagar och sånt att man får en… liksom en kick att jobba 

och man tänker, nu ska vi göra så här och det ska bli roligt och jag 

förstår verkligen varför nu"(informant 3).  

  

  

 

 4.0 DISKUSSION 

 
4.1 Huvudresultat 

 
I resultatet framkom att hinder för att använda icke farmakologiska åtgärder kunde delas in i 

fyra subkategorier: Brister i kommunikationen med medarbetarna, Tid för omvårdnad, Den 

fysiska miljön samt Kunskapsbrist hos medarbetarna. Hinder som framkom var bristande 

dokumentation som försvårade utvärdering och utförande av åtgärder, mindre väl anpassad 

miljö, brist på tid och brist på personal. Kunskapsbristen visade sig som mindre god vård och 

en negativ attityd till icke farmkologiska åtgärder hos framför allt omvårdnadspersonalen. Det 

berättades om mindre god demenskunskap hos olika medlemmar i teamet, såsom chef, läkare 

och/eller sjuksköterska, vilket sågs som ett hinder för användandet av icke farmakologiska 

åtgärder mot oro och ångest. 

 

Möjligheterna för att använda icke farmakologiska åtgärder kunde delas in i två 

subkategorier:  Bra kommunikation mellan medarbetarna och Kunniga medarbetare med god 

kunskap om demenssjukdom. Informanterna menade att bra information om de boende gjorde 

det möjligt att kunna arbeta både förebyggande mot oro och ångest och behandlande med icke 

farmakologiska åtgärder. Levnadsberättelser och kontaktpersoner ansågs som viktiga. 
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Mötesplatser för teamet, såsom reflektionsstunder och storteamträffar, sågs som möjligheter 

för att öka användningen av icke farmakologiska åtgärder mot oro och ångest. Kunniga 

medarbetare sågs som en stor möjlighet. Informanterna berättade om god omvårdnad som 

förebyggde mycket oro och ångest samt kompetent personal som upptäckte oro och ångest 

tidigt och satte in de åtgärder som teamet kommit överens om, vilket då ofta hade gott 

resultat. Utbildning sågs som en stor möjlighet för att kunna arbeta så mycket som möjligt 

med icke farmakologiska åtgärder mot oro och ångest.  

 

 
4.2 Resultatdiskussion 

 

Samtliga informanter såg fördelar med att använda icke farmakologiska åtgärder vid 

oro/ångest så långt som möjligt, ett resultat som även framkommit i tidigare forskning 

(Cohen-Manfild 2011). Det skäl som angavs av informanterna var framför allt att det innebar 

fördelar för personerna med demenssjukdom, men även att det kunde vara lättare att 

utvärdera.  Det ansågs som mycket viktigt att sätta in de icke farmakologiska åtgärderna vid 

minsta tecken till oro för att få bästa effekt. Användandet av icke farmakologiska åtgärder 

före insättande av läkemedel förordas av Socialstyrelsen (2010) och Läkemedelskommittén 

(2016), bland annat på grund av äldre människors större känslighet för biverkningar, dels på 

grund av multisjuklighet med många läkemedel, dels på grund av sämre organfunktion vilket 

anses kunna leda till stort lidande. En holländsk litteraturstudie, baserad på 68 studier om 

läkemedelsbiverkningar, visade att äldre hade fyra gånger större risk att hamna på sjukhus på 

grund av läkemedelsbiverkningar än yngre personer (Beijer & Blaey, 2002). Det finns således 

starka medicinska skäl att begränsa användningen av psykofarmaka så långt som möjligt. 

 
Informanterna i föreliggande studie upplevde att god information och kunskap i hela 

vårdteamet var viktigt för att kunna använda icke farmakologiska åtgärder. När så inte var 

fallet fanns en tendens att åtgärderna inte utfördes. Nattpersonalen sågs ibland som svårare att 

nå ut till, beroende på att de arbetade mer ensamma. Vid några boenden framkom det att 

levnadsberättelser sällan samlades in.  I en engelsk kvalitativ studie med intervjuer och 

observationer framkom att levnadsberättelser gjorde att personalen kunde se personligheten 

hos personen med demenssjukdom samt att den äldre lättare kunde göra sin röst hörd 

(McKeown m.fl. 2010). Socialstyrelsen (2014) menar att levnadsberättelser kan ses som en 

viktig del av personcentrerad vård. Informanterna beskrev exempel på ett väl fungerande 

informationsutbyte, vilket kunde ske på olika sätt, men kännetecknades av ett stort intresse för 
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de boende. Kontaktpersonen beskrevs av flera informanter som viktig och som den som skulle 

ha djupast kunskap om personen med demenssjukdom. Levnadsberättelser samlades in av 

kontaktpersonen i anslutning till inflyttning och i något fall redan före flytten till 

äldreboendet. Flera av informanterna ansåg att en god omvårdnad, med fokus på personen, 

kunde förebygga oro och ångest. Detta kunde skapa en relation mellan vårdare och personen 

med demenssjukdom. Föreliggande studie pekar liksom tidigare studier mot det positiva i att 

samla in levnadsberättelser. 

Ett fungerande multiprofessionellt teamarbete anses kunna minska förekomsten av 

beteendeproblem hos personer med demenssjukdom (Socialstyrelsen 2010). Både chef, 

sjuksköterska och läkare behövde förorda icke farmakologiska åtgärder som 

förstahandsåtgärd. Olika boenden hade olika rutiner för att samordna vården för den enskilde 

personen med demenssjukdom. Ett boende hade dagliga reflektionsstunder. Reflektion kunde, 

enligt tidigare forskning, leda till en ökad förståelse för de boendes situation samt fördjupad 

kunskap om sig själv (Bolmsjö, Edberg & Lilja Andersson 2014). En kritisk reflektion kunde 

också hjälpa vårdaren att hitta möjliga lösningar i svåra situationer (Skovdahl, 2004). Ofta 

förekommande reflektioner kunde också ge stöd från övriga medarbetare. Behovet av stöd 

framkom vid en svensk studie, då personalen kände sig ensam i osäkra situationer (Breiholtz, 

Snellman & Fagerberg, 2013). Flera informanter berättade om värdet av att träffa all 

omvårdnadspersonal, arbetsterapeut och chef samtidigt, oftast cirka en gång per månad. Det 

sågs som en stor fördel om nattpersonalen medverkade. Denna uppfattning styrks av Skog 

(2013) som beskriver att ett väl fungerande teamarbete är en av nycklarna till god 

demensvård. Även Melin och Emilssons (2011) studie med vårdpersonal på demensboenden 

framhöll att ett gott ledarskap och goda kollegor var en trygghet i arbetet med personer med 

demenssjukdom. Författarna till föreliggande studie menar att denna studie indikerar värdet 

av att hela gruppen samlas regelbundet för att samordna vården. 

I föreliggande studie beskrevs utformningen av den fysiska miljön, med brist på plats för 

avskildhet till exempel vid måltider eller tv-tittande som ett hinder. Personer med 

demenssjukdom kunde ha behov av en tyst och avskild miljö för att inte bli oroliga och för att 

må så bra som möjligt. Bristen på avskildhet kunde betraktas som ett hinder för att arbeta 

förebyggande mot oro. Wijk (2011) har skrivit att eftersom demenssjukdomen medförde 

nedsatt koncentrationsförmåga skulle gemensamma utrymmen vara lugna och så bullerfria 

som möjligt. Även Socialstyrelsen (2010) har beskrivit att en lugn ljudmiljö kan minska oro. 
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Författarna av detta arbete menar att utformningen av boendet kan vara svår att påverka. Dock 

kan möblering, volym på tv med mera vara något som är möjligt att förändra. 

Informanter i föreliggande studie beskrev att brist på vårdpersonal inte var ett hinder för att 

använda icke farmakologiska åtgärder. Andra informanter beskrev att tidsbrist på grund av 

lägre personaltäthet under kvällar, helger och inte minst nätter ibland ledde till bristande icke 

farmakologiska åtgärder och större risk att läkemedel sattes in. I en amerikansk studie 

(Kolanowski 2009) med fokusgrupp-intervjuer med vårdpersonal från sex äldreboenden 

framkom att schemaläggningen gjordes för maximal effektivitet snarare än utifrån de boendes 

behov. Det framkom även att icke farmakologiska åtgärder som var tidskrävande, till exempel 

att gå ut och gå, inte kunde utföras när personalstyrkan var mindre. Då användes istället 

läkemedel. I föreliggande studie menade informanterna att icke farmakologiska åtgärder inte 

behöver ta så lång tid. Det handlade istället om förebyggande åtgärder eller åtgärder som 

sattes in i ett mycket tidigt skede. Dock kunde omvårdnadspersonalens många uppgifter som 

inte var patientnära upplevas som ett hinder. Olika informanter har alltså olika åsikter om 

behovet av mer personal för att kunna använda icke farmakologiska åtgärder. 

Några informanter upplevde det som en brist att ordinarie sjuksköterska sällan fanns på plats 

kvällar och nätter, då mycket oro uppstod. Det var svårt för sjuksköterskan att förstå 

situationen som skapade oro för personen med demenssjukdom och föreslå bra åtgärder. 

Författarna till detta arbete menar att liknande organisation förekommer på samtliga boenden 

och att bristen även kan bero på brist i informationsöverföringen.  

Ett dåligt omhändertagande och/eller en tillvaro som känns meningslös kan leda till oro 

(Edberg 2011, Skovdahl & Kihlgren 2011). Flera informanter i föreliggande studie upplevde 

att en del av vårdpersonalen inte hade tillräcklig kunskap om demenssjukdomarnas symtom 

och behandling. Låg motivation hos vårdpersonalen för att jobba med personer med 

demenssjukdom var också något som sågs som ett hinder. Det handlade även om den 

personliga lämpligheten för att jobba med personer med en demenssjukdom. Det framkom att 

det kunde vara svårt att föra in ny kunskap och kompetens som informanten hade fått och 

ville dela med sig till all vårdpersonal. I föreliggande studie framkom exempel på vård där det 

viktigaste för omvårdnadspersonalen var att utföra den praktiska vården såsom påklädning, 

stöttning vid måltid m.m. Personen med demenssjukdom som individ stod inte i centrum, utan 

fokus låg på att bevara lugnet på avdelningen. Omvårdnadspersonalen vågade inte prova nya 

aktiviteter av rädsla att skapa oro. Edberg (2011) beskriver att det finns två olika 
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förhållningssätt vid omvårdnadsåtgärder, antingen med fokus på uppgiften eller med fokus på 

personen. Sjöberg (2013) hade som motiv för sin avhandling att vården på särskilda boenden 

ofta tenderade att vara uppgiftsorienterad. Tidigare forskning visade ett positivt samband 

mellan personcentrerad vård, förmåga att utföra dagliga aktiviteter och livskvalitet hos de som 

bodde på demensboenden (Sjögren, Lindkvist, Sandman, Zingmark & Edvardsson 2012). 

Annan forskning visade även att äldreboenden med högre grad av personcentrerad vård 

uppvisade positiva effekter på personalens arbetssituation. De upplevde mer tillfredställelse 

med arbetet, lägre grad av samvetsstress och mer stödjande arbetsklimat. Arbetet upplevdes 

mindre ansträngande. Personalen på boenden med högre grad av personcentrerad vård 

kännetecknades också av att en större andel vidareutbildad personal (Sjögren, Lindkvist, 

Sandman, Zingmark & Edvardsson 2015). Författarna till denna studie menar att 

personcentrerad vård skulle kunna vara en viktig del av icke farmakologiska åtgärder mot oro 

och ångest, inte minst förebyggande. Ett bättre arbetsklimat för personalen torde dessutom 

kunna ge positiva effekter även för personerna med demenssjukdom. 

Socialstyrelsen (2014) föreföll mena att begreppet personcentrerad omvårdnad fått stort 

genomslag genom en väl utbredd användning av levnadsberättelser och kontaktpersoner samt 

genom att nästan tre av fyra demensboenden hade 10 rum eller mindre. En brittisk studie med 

intervjuer och fokusgrupper, som genomfördes på korttidsvård och dagvård för personer med 

demenssjukdom visade på svårigheter att införa personcentrerad vård. Organisationer påstod 

gärna att de bedrev personcentrerad omvårdnad men vid en närmare undersökning framkom 

att så inte var fallet (Kirkley m.fl. 2011).  Författarna till föreliggande studie bedömer att det 

krävs betydligt mer än levnadsberättelser och kontaktpersoner för att använda ett 

personcentrerat arbetssätt. Användandet av mätinstrument, som till exempel P-CAT (Sjögren 

m.fl. 2012) skulle kunna vara ett sätt att mäta graden av personcentrerad vård på ett boende.  

En bra dokumentation sågs av flera informanter som en framgångsfaktor för icke 

farmakologiska åtgärder mot oro och ångest. Det berättades om vårdplaner vid oro och ångest 

där åtgärder antecknades och utvärderades. Sjuksköterskan har skyldighet att föra en 

patientjournal där vidtagna och planerade åtgärder är dokumenterade (Patientdatalagen 

2008:355). Tidigare forskning visade på fördelar med bra dokumentation för att få till stånd 

en bättre och mer personcentrarad vård (Wagner m.fl. 2014). I föreliggande studie framkom 

att flertalet informanter tyckte att dokumentation var viktigt men att det utfördes mer eller 

mindre väl på de olika boendena.  
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Flera informanter berättade om omvårdnadspersonalens stora intresse för personerna med 

demenssjukdom och den goda omvårdnad som utfördes. Det poängterades att god omvårdnad 

förebyggde oro och ångest. Detta bekräftades av Edberg (2011) och Skovdahl och Kihlgren 

(2011) då ett dåligt omhändertagande kunde leda till oro och konflikter. Informanterna  

påtalade från flera håll vikten av att samtliga medarbetare var kunniga och välinformerade 

angående personer med demenssjukdom; både chef, läkare och sjuksköterskor och övriga 

medarbetare. Detta styrktes av en rapport från Socialstyrelsen (2012) där det framkom att 

vidareutbildning i geriatrik och gerontologi saknades hos flertalet högskoleutbildade inom 

äldrevården. En sjuksköterska med djupare utbildning inom vård av äldre gav bättre kvalité i 

omvårdnaden vilket ledde till att patienternas hälsa blev bättre och att anhöriga kände sig 

tryggare. En sjuksköterska som blev specialist på äldrevård hade god användning av sin 

kunskap och beprövade erfarenhet som gav en god och säker vård till de äldre (Tabloski 

2013). Vidareutbildning för omvårdnadspersonalen efterfrågades av flera informanter för att 

kunna införa mer icke farmakologiska åtgärder mot oro och ångest och god omvårdnad. 

Författarna av detta arbete menar att ett bra, personcentrerat bemötande är viktigt ur många 

synpunkter, så som ökad värdighet, självbestämmande och integritet. Vårt resultat pekar på att 

även det personcentrerade bemötandet kan vara en del av de icke farmakologiska åtgärderna 

genom att förebygga oro och ångest. Detta styrks av Socialstyrelsen(2010), där 

personcentrerad vård har högsta prioritet och anses kunna sänka användningen av 

antipsykosmedel. Ett behov av utbildning framkom också i en studie av Kolanowski (2009). 

Utbildning för att få ny kunskap, till exempel om läkemedel och dess biverkningar samt om 

bemötande, verkade i föreliggande studie stimulera till att ytterligare försöka använda mer 

icke farmakologiska åtgärder. En informant redogjorde för sina erfarenheter av utbildning 

med arbetsgruppen i mjukt självförsvar, något som hade stärkt gruppen i att klara av hotfulla 

situationer utan läkemedel. Behovet av utbildning framkom även i en studie med 

fokusgrupper där all vårdpersonal som deltog upplevde att deras utbildning hade missat att ge 

utbildning av bemötande vid BPSD (Kolanowski m.fl. 2009). En fransk studie med 

interventionsgrupp och kontrollgrupp där interventionsgruppen genomgick en 8 veckors 

utbildnings- och träningsprogram visade på en signifikant förbättring av BPSD och 

förbättringen höll i sig efter tre månader (Deudon m.fl. 2009). Adekvat utbildning kan leda till 

minskade BPSD- symtom, alltså förebyggande behandling. För att ge bästa effekt bör en 

utbildning innehålla både praktisk träning, handledning och feedback under en längre tid 

(Socialstyrelsen 2010). Demens ABC (Svenskt Demenscentrum 2016), som användes i den 
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aktuella mellansvenska kommunen, uppfyllde enligt författarnas bedömning inte dessa villkor 

då den är enbart teoretisk, utan handledning, utan feedback samt vid ett enstaka tillfälle. 

Lars-Erik Holm, generaldirektör på Socialstyrelsen skrev 2012: 

”Det borde vara en självklarhet att all personal som möter äldre i sin 

vardag har gått en grundkurs i geriatrik och gerontologi. Men så är det 

inte idag. Frågan om kompetens är en av vården och omsorgens allra 

största utmaningar. Det handlar om att ge kvalificerat stöd och hjälp 

till en växande äldre befolkning” (Socialstyrelsen 2012). 

4.3 Metoddiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av möjligheter och 

hinder för att använda icke farmakologiska åtgärder vid oro och ångest hos personer med 

demenssjukdom. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats med en beskrivande design. 

Genom intervjuer med semistrukturerade frågor fick deltagarna berätta om sina upplevelser på 

sina arbetsplatser. Detta förfaringssätt ansågs lämpligt för att fånga deltagarnas erfarenheter 

och förordas av Polit och Beck (2008).  

En studies trovärdighet påverkas av hur deltagarna väljs ut, hur data samlas in och hur 

analysen görs. Granheim och Lundman (2004) skriver om att en kvalitativ studie bör värderas 

utifrån dess credibility (giltighet/trovärdighet), dependibility (pålitlighet) och transferability 

(överförbarhet). Bekvämlighetsurval tillämpades, vilket kan ha påverkat resultatet genom att 

informanterna kom från samma kommun och arbetsgivare (jfr Polit & Beck 2008). Urvalet 

skedde i två steg, där det första var genom egenhändig ansökan om deltagande efter förfrågan 

från enhetschefen. Tre deltagare anslöts på detta sätt. Övriga åtta deltagare värvades genom 

kontakt via mail eller telefon från författarna. Det visade sig att samtliga av de deltagare som 

hade mindre bra erfarenheter av att använda icke farmakologiska åtgärder samtliga tillkom i 

den senare delen vilket kan tyda på att denna uppsökande rekryteringen gav deltagare med en 

större bredd av erfarenheter. Det kan inte heller uteslutas att rekrytering via enhetschef 

resulterade i att denne valde att kontakta sjuksköterskor som kunde tänkas ha goda 

erfarenheter. Informanternas varierande erfarenheter, liksom variation vad gäller kön och 

ålder ökade möjligheterna att få god giltighet/trovärdighet (jmf Graneheim & Lundman 

2004). Endast en av de tillfrågade avstod från att medverka strax innan intervjun beroende på 

en hög arbetsbelastning, för övrigt var de tillfrågade positiva till att medverka. 
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Intervjuerna varierade i längd, den längsta var 45 minuter och den kortaste 11 minuter.  Det 

senare måste anses vara i kortaste laget för en intervju men författarna ansåg ändå att 

informanten lämnade viktig information som väl svarade mot studiens syfte och gjorde valet 

att ändå inkludera intervjun. Transkriberingen och analysen gjordes i nära anslutning till 

intervjun och i samarbete mellan de två författarna vilket stärker giltigheten/trovärdigheten 

enligt Graneheim och Lundman (2004). Analysprocessen finns beskriven jämte exempel på 

densamma i tabell 1. Även detta torde stärka giltighet/trovärdighet liksom även de i resultatet 

förekommande citaten från samtliga informanter. 

Pålitlighet är det andra av Granheim och Lundmans (2004) begrepp för att uppnå 

trovärdighet. Författarnas intervjuteknik kan ha påverkat pålitligheten negativt. Det var svårt 

att ställa exakt samma frågor under alla intervjuer, ibland behövde frågorna utvecklas för att 

informanterna skulle komma igång att prata. Graneheim och Lundman (2004) framhåller att 

det finns en risk att datainsamlingen blir inkonsekvent. Å ena sidan är det viktigt att ställa 

samma frågor till alla deltagare men å andra sidan är intervjuandet en process som kan 

utvecklas över tid när nya insikter nås. 

Överförbarhet är det tredje begreppet för att bedöma en studies trovärdighet. Enligt Granheim 

och Lundman (2004) är det läsaren som bestämmer om resultatet är generaliserbart på andra 

grupper och i andra sammanhang. Genom att beskriva studiens process noga, från urval till 

datainsamling och analys, ökar chansen att läsaren anser studien överförbar till utformandet 

av vården på boenden för personer med demenssjukdom. 

4.4 Kliniska implikationer 

Föreliggande studie visar på utbildningsbehov om demenssjukdom, personcentrerat 

bemötande och icke farmakologiska åtgärder vid BPSD för samtliga yrkeskategorier 

verksamma inom äldrevården. Författarna av detta arbete anser att sjuksköterskans 

grundutbildning innehåller för lite kunskap om äldre i allmänhet och personer med 

demenssjukdom i synnerhet. Bra bemötande kräver kunskap. Utbildning i demensvård och 

bemötande, helst med praktisk träning, handledning och feedback för alla i teamet vore 

troligen, enligt författarna till detta arbete, ett sätt att öka användningen av icke 

farmakologiska åtgärder vid oro och ångest hos personer med demenssjukdomar och därmed 

kunna använda mindre av de läkemedel som medför stora risker för personer med 

demenssjukdom. Arbetsgivaren skulle kunna underlätta ekonomiskt för de undersköterskor 

som önskar vidareutbilda sig inom demensvård, på likande sätt som förekommer för 
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sjuksköterskor som kan vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor med inriktning mot 

äldre. Dessa undersköterskor kunde sedan fungera som spjutspetsar för att få till stånd en god 

personcentrerad vård som skulle kunna leda till minskad användning av psykofarmaka. 

Föreliggande studie har visat att en sådan vård såväl önskas av informanterna som förespråkas 

av nationella riktlinjer. 

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning 

 

Författarna till föreliggande studie anser att det finns stort behov av ytterligare forskning inom 

området icke farmakologiska åtgärder vid oro/ångest hos personer med demenssjukdom. En 

större undersökningsgrupp samt informanter från fler yrkeskategorier skulle kunna ge ökad 

kunskap om vad som främjar och begränsar användningen av icke farmakologiska åtgärder.  

 

I föreliggande studie kan eventuellt ett positivt samband ses mellan förekomst av 

personcentrerad vård och användning av icke farmakologiska åtgärder. Ytterligare forskning 

kring detta område vore ytterst angeläget. Finns det ett samband mellan grad av 

personcentrerad vård och användningen av psykofarmaka till personer med demenssjukdom?  

 

4.6 Slutsats 

 

I föreliggande studie framkom att icke farmakologiska åtgärder vid oro och ångest hos 

personer med demenssjukdom främjades av kunniga medarbetare, bra informationsöverföring 

och tid för omvårdnad. Ytterligare främjande åtgärder beskrevs av informanterna som att 

levnadsberättelser nedtecknades och att det fanns engagerade kontaktpersoner. Genom att lära 

känna personen med demenssjukdom kunde oro och ångest förebyggas eller upptäckas 

mycket tidigt, vilket minskade behovet av läkemedel. Intresse och engagemang i hela 

arbetsgruppen var viktigt för att kunna använda icke farmakologiska åtgärder i så hög grad 

som möjligt. Vidareutbildning om demenssjukdom och bemötande efterfrågades av de flesta 

informanter. Personcentrerad vård kännetecknas av individuellt förhållningssätt och att se 

tillvaron ur personens perspektiv. Det är viktigt att stödja personens psykologiska behov. De 

informanter som beskriver en utbredd användning av icke farmakologiska åtgärder berättar 

även om vård som förefaller ha mycket gemensamt med personcentrerad vård.  Författarna av 

föreliggande studie ser därför personcentrerat förhållningssätt som en viktig del av den 

framtida äldrevården. 
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