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SAMMANFATTNING 

Bakgrund I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för att evidensbasera vård- och omsorg vid 
demenssjukdom, framhålls personcentrerad omvårdnad som en viktig del. En person med 
demenssjukdom kan bli bemött som en icke-person; ”den dementa”, då symtomen som 
demenssjukdomen medför kan göra att själva sjukdomen fokuseras istället för personen. 
Genom att arbeta utifrån personcentrerad omvårdnad, ges redskapen att se personen. Vård- 
och omsorgspersonal utbildar sig inom personcentrerad omvårdnad genom Demens ABC. 
Svårigheter i att implementera nya kunskaper, gör det betydelsefullt att belysa hur 
omvårdnaden kan ta sig i uttryck i praxis. Syftet med denna studie var att belysa hur vård- 
och omsorgspersonal som genomgått utbildningen Demens ABC, beskriver hur omvårdnaden 
av personer med demenssjukdom kan ta sig i uttryck i praxis. Metod Kvalitativ 
semistrukturerad intervjustudie av nio vård- och omsorgspersonal. Intervjuerna analyserades 
enligt kvalitativ innehållsanalys, inspirerad av Burnards metod. Resultat Görandet, rymde de 
olika praktiska moment som fanns i omvårdnaden hos en person med demenssjukdom. 
Varandet, rymde fyra underkategorier som representerade de olika kvaliteter som fanns i 
omvårdnaden och gav en bild av hur omvårdnaden utfördes: Visa hänsyn, Skapa mening, 
Skapa förståelse och bygga relationer samt Skapa trygghet. Slutsats Personcentrerad 
omvårdnad användes av vård- och omsorgspersonalen, vilket i sig kanske inte var 
anmärkningsvärt. Det anmärkningsvärda var att vård- och omsorgspersonalen även visade en 
förståelse och vilja att inte bara se världen utifrån perspektivet av personen, utan även 
agerade inom dennes värld. Är det själva agerandet som är det särskiljande i omvårdnaden 
om den fokuserar på "en person med demenssjukdom” och inte ”den dementa”? 

Nyckelord: personcentrerad omvårdnad, person med demenssjukdom, kvalitativ 

intervjustudie, vård- och omsorgspersonal 
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ABSTRACT 

Background: In The National guidelines for evidence-based health and social care in 
dementia, person-centered care is emphasized as an important part. People with dementia can 
be disadvantaged and treated as non-persons; "the demented", in which focus is put on the 
symptoms of dementia rather than the person. By working on the basis of person-centered 
care, the tools to see the person are used. Personnel are trained in person-centered care 
through Dementia ABC. Difficulties in implementing the new skills make it important to 
highlight how nursing care can take the form of practice. The purpose of this study was to 
examine how personnel who have received training in Dementia ABC, describe how the care 
of people with dementia can take the form of practice. The method: A qualitative semi-
structured interview study of nine health and social care staff. The interviews were analyzed 
according to qualitative content analysis inspired by the Burnard method. Results The 
Making held the practical elements that were in the care of a person with dementia. The Being 
held the four sub-categories representing a picture of how the nursing care was carried out: 
Be considerate, Create meaning, Create understanding and build relationships and Create 
security. Conclusion Person-centered care was being used by personnel, which in itself may 
not be remarkable. What was remarkable was that the personnel also showed an 
understanding and willingness to not only see the world from the perspective of the person, 
but also acted within his/her world. Is it the action that separates the care of "a person with 
dementia" from a care of "the demented"? 
 

Keywords: person-centred care, person with dementia, qualitative interview study, 

personnel 
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Introduktion 
Människor har behov av att känna sig bekräftade som viktiga och betydelsefulla personer 

(Norberg & Zingmark, 2011). Själva personbegreppet kan vara problematiskt i de fall då det 

likställs med en förmåga att kunna resonera, kommunicera och att oberoende kunna tänka 

rationellt eftersom exempelvis en person med demenssjukdom kan ha svårigheter med detta 

(Brooker, 2007; Bullington, 2010; Norberg & Zingmark, 2011). Problematiken kan visas 

genom att en person med demenssjukdom betraktas som en icke-person som riskerar att bli 

objektifierad och därmed ses som ”den dementa” istället för ”en person med 

demenssjukdom”(Edberg, 2011; Norberg & Zingmark, 2011). Om istället en person ses som 

en del i en relation och ett socialt sammanhang som erbjuder igenkänning, respekt och tillit, 

kan fokus i omvårdnaden flyttas från själva sjukdomen med de symtom den medför till 

personen som finns framför den vilket är utgångspunkten i personcentrerad omvårdnad 

(Kitwood, 1997). 

Demens är en folksjukdom som tenderar att öka i takt med en tilltagande åldrande befolkning 

i Sverige men även globalt (FHI, 2006). För att möta en utveckling som denna, behövs en 

omvårdnad som bygger på bästa tillgängliga evidens (Polit & Beck, 2012). Med syfte att 

evidensbasera omvårdnaden av personer med demenssjukdom, har Nationella riktlinjer för 

vård och omsorg vid demenssjukdom tagits fram där personcentrerad omvårdnad lyfts fram 

som en viktig del (Socialstyrelsen, 2010). I linje med Socialstyrelsens rekommendationer, har 

vård- och omsorgspersonal möjlighet att utbilda sig inom personcentrerad omvårdnad genom 

en webbaserad utbildning, Demens ABC, som främjar reflekterande inlärning med hjälp av 

diskussionsfrågor (Svenskt demenscentrum, 2010). Nya kunskaper kan dock vara svåra att 

implementera i praxis och implementering kan ske utifrån olika teorier varav lärandeteorier 

ofta tillämpas inom lärandeorganisationer som den kommunala omsorgen eller hälso- och 

sjukvården (Grol, Wensing & Eccles, 2005). Även själva effekterna av olika 

utbildningsinsatser kan vara svåra att mäta och utvärdera (ibid.) vilket visar på betydelsen av 

att undersöka hur vård- och omsorgspersonal som genomgått Demens ABC, beskriver hur 

omvårdnaden av personer med demenssjukdom tar sig i uttryck i praxis. Fokuserar 

omvårdnaden på ”den dementa” eller på ”en person med demenssjukdom”? 

Litteraturgenomgång 
Under denna rubrik behandlas begreppen som är centrala i arbetet utifrån basfakta och aktuell 

forskning i underrubrikerna Omvårdnad, Person med demenssjukdom, Vård- och 

omsorgspersonal, Demens ABC och Tentativt ramverk – Personcentrerad omvårdnad.  
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Omvårdnad 
Det finns en mängd olika teorier kring omvårdnad, vilket vittnar om komplexiteten i att 

definiera omvårdnad som begrepp (McEwen och Wills, 2011). En ömsesidig relation mellan 

omvårdnadsteorier och praxis måste finnas, där praxis ger förutsättning för teoribildning och 

där teorier kan ligga till grund för utformning av modeller som kan användas i praxis (ibid.). 

Rogers (1961) utformade i slutet av 50-talet en teori som fokuserade på patienten som en 

unik varelse med individuella behov. Denna teori kan tillämpas inom omvårdnad eftersom 

omvårdnad skall se till patientens bästa och individuellt utformas genom samarbete mellan 

vårdpersonal och patient (McEwen & Wills, 2011). 

Omvårdnad kan ses som en relation mellan en vårdare och en person som är i behov av 

omvårdnad och relationen ska inbjuda personen och dennes anhöriga till delaktighet och den 

ska inge en känsla av trygghet och respekt (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2010). 

Omvårdnaden kan bestå av olika aktiva åtgärder, stöd eller guidning och ska främja 

personens hälsa och välbefinnande. Den ska förebygga ohälsa, lindra lidande och verka för en 

fridfull och värdig död (ibid.). Vid tillämpning av ett salutogenetiskt synsätt, innebär hälsa 

något annat än enbart bot och befrielse från sjukdom eftersom människan ses som en varelse 

med en kropp, själ och ande som hör samman och vad hälsa innebär, avgörs av vad personen 

själv anser är hälsa för just denne (Antonovsky, 2005). 

Evidensbaserad omvårdnad är ett begrepp som används i Sverige men även internationellt 

(Willman, Stoltz och Bahtsevani, 2011). Begreppet kan ses som ett förhållningssätt eller en 

process där användningen av omvårdnadsforskningens vetenskapliga resultat kompletterar 

annan kunskap inom vård och omsorg i syfte att utveckla och förbättra omvårdnaden. 

Tillämpningen av evidensbaserad omvårdnad innebär att utifrån samråd med patienten, 

integrera bästa tillgängliga bevis som underlag och som utgångspunkt för 

omvårdnadsinsatserna (ibid.). Det kan vara problematiskt att implementera ny kunskap i 

praxis, vilket kan grunda sig i att det ofta är personalen själva som förväntas genomföra 

förändringarna och då utan välutvecklade metoder att tillgå (Grol et al., 2005). 

Omvårdnadsforskning bedrivs aktivt och en ökning kommer att ses under 2000-talet eftersom 

fokus även fortsättningsvis kommer att vara att omvårdnad skall bedrivas utifrån bästa 

tillgängliga evidens (Polit & Beck, 2012). 

Omvårdnaden av personer med demenssjukdom kan vara mycket komplex eftersom 

symtombilden som kan yttras som beteendestörningar och nedsatta kognitiva förmågor, 
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riskerar att sätta fokus på sjukdomen med dess symtom snarare än på personen som är sjuk 

(Aberdeen et al., 2010; Chenowet et al., 2009; Edvardsson, Winblad & Sandman, 2008; 

Sabat, Johnson, Swarbrick & Keady, 2011). Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid 

demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2010) har tagits fram i syfte att evidensbasera omvårdnaden 

av personer med demenssjukdom. 

Person med demenssjukdom 
Personbegreppet likställs ofta med en förmåga att kunna resonera, kommunicera och att 

oberoende kunna tänka rationellt, vilket en person med demenssjukdom kan ha svårigheter 

med då delar av detta påverkas av sjukdomen (Brooker, 2007; Norberg & Zingmark, 2002). 

Kitwood (1997) menar att det är viktigt att se en person som en del i en relation och ett 

socialt sammanhang som erbjuder igenkänning, respekt och tillit vilket är den primära 

effekten vid tillämpning av personcentrerad omvårdnad (ibid). 

Demens är en kronisk och terminal sjukdom och är ett samlingsnamn för olika tillstånd som 

orsakas av hjärnskador som yttrar sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som 

omfattas (Groenke Duffy, 2010). Det finns i huvudsak fyra stora grupper av 

demenssjukdomar, varav Alzheimers sjukdom är den största. Den exakta orsaken till att 

personer utvecklar Alzheimers sjukdom är fortfarande okänd men faktorer som arv och miljö 

kan påverka. De övriga tre grupperna är Vaskulär demens (orsakas av olika skador i hjärnans 

blodkärl), Lewykroppsdemens inklusive Parkinsons sjukdom med demens (orsakas av 

inflammationer i nerverna och/eller Parkinsons sjukdom) och Frontallobsdemens (orsakas av 

artrofi i frontalloben) (ibid.). Symtomen som vanligen följer med demenssjukdomen visar sig 

hos personen som försämrat minne och nedsatt förmåga att planera och genomföra vardagliga 

sysslor. Kognitiva förmågor såsom språk, tidsuppfattning och orientering påverkas negativt 

och beteendeförändringar som oro, aggressivitet och nedstämdhet kan tillhöra 

sjukdomsbilden (Cullberg, 2003; Groenke Duffy, 2010). 

På grund av symtomen som yttrar sig, finns tendenser att personer med demenssjukdom 

betraktas som ”icke-personer” och att de ofördelaktigt osynliggörs (Brooker, 2007; Norberg 

& Zingmark, 2011; Sorell, 2007). Användningen av adjektivet ”dement” sätter etiketter på 

personer med demenssjukdom som tillskrivs negativa attribut och som exkluderar genom 

synsätt som ”vi” och ”dem” (Sabat et al., 2011). Under senare år har dock en positiv 

utveckling skett vilket språkbruket tydligt visar då personen tidigare omnämndes som ”den 

dementa” och nu omnämns som ”en person med demenssjukdom” (Edberg, 2011). 
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De personer som löper störst risk att utveckla demenssjukdom är 65 år eller äldre och 

prevalensen ökar i takt med stigande ålder (FHI, 2006; Groenke Duffy, 2010). 

Demenssjukdom är den vanligaste orsaken till att äldre personer flyttar till kommunens 

särskilda boenden (Lagergren, 2006) och de som arbetar närmast personerna och som är 

delaktiga i omvårdnaden är vård- och omsorgspersonal. 

Vård- och omsorgspersonal 
En mångfald av yrkesgrupper arbetar inom kommunens vård- och omsorg av äldre men de 

yrkesgrupper som till största del är direkt involverade i den dagliga omvårdnaden av personer 

med demenssjukdom, är vårdbiträden och undersköterskor (Larsson & Thorslund, 2006; 

Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2008). I korta drag kan den baskompetens som 

vårdbiträden och undersköterskor ämnas äga, beskrivas som en förmåga och vilja att utifrån 

gemensamma värderingar kunna utföra omvårdnadsuppgifter genom att tillämpa 

faktakunskaper och färdigheter (SKL, 2007). Den största andelen vård- och omsorgspersonal 

har gymnasial omvårdnadsutbildning eller motsvarande yrkesförberedande utbildning men 

även personer med annan utbildning arbetar med omvårdnad av personer med 

demenssjukdom (SKL, 2008). 

Omvårdnaden av en person med demenssjukdom kan vara psykiskt och fysiskt betungande då 

personen förändras i takt med demenssjukdomens progress som leder till mer omfattande 

omvårdnadsinsatser (SBU, 2006). Sjukdomsutvecklingen kan leda till att en person med 

demenssjukdom får allt svårare att uttrycka sig verbalt och därmed sätta ord på sina 

upplevelser (Norberg & Zingmark, 2011). I och med denna utveckling, behöver vård- och 

omsorgspersonal kunna avläsa, tolka och förstå icke-verbala uttryck som förmedlas genom 

kroppsspråk, gester och mimik för att sedan handla därefter (ibid.). 

Relationen mellan vård- och omsorgspersonal och en person med demenssjukdom är av 

avgörande betydelse för hur resultatet av en omvårdnadsintervention faller ut (SBU, 2006). 

För att kunna skapa en relation i omvårdnaden, behövs kunskaper och berättelser om 

personen och dennes livshistoria. En levnadsberättelse kan upprättas och användas som ett 

verktyg i omvårdnaden för att se och förstå personen och dennes behov och önskningar i 

perspektivet dåtid till nutid (McKeown, Clarke, Ingleton, Ryan och Repper, 2010). Vård- och 

omsorgspersonal behöver ha mer kunskaper i hur de ska fokusera på ömsesidig relation med 

personerna som de vårdar istället för att upprätthålla konstgjorda band till dem eftersom det 

försvårar möjligheten att lära känna personen (Rasin & Kautz, 2007). 
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Vård- och omsorgspersonalens attityder till personer med demenssjukdom speglas av vilken 

tillfredsställelse de känner i sin arbetssituation (Moyle, Murfield, Griffiths & Venturio, 

2011). De som arbetar utifrån personcentrerad omvårdnad tenderar att ha större 

tillfredsställelse med sitt arbete än de som inte arbetar utifrån personcentrerad omvårdnad. 

Detta eftersom de relationer de har till personerna med demenssjukdom ses som positiva och 

givande, vilket innebär att personcentrerad omvårdnad inte bara gynnar personen med 

demenssjukdom utan även vård- och omsorgspersonalen (ibid.). 

Socialstyrelsen (2010) rekommenderar att vård- och omsorgspersonal kompetensutvecklar sig 

och i linje med Nationella riktlinjer för vård- och omsorg vid demenssjukdom erbjuds 

personalen att gå en webbaserad utbildning, Demens ABC.  

Demens ABC 
I lärandeorganisationer, lär individen och organisationen av varandra och kunskaper 

implementeras bland annat med hjälp av kommunikations- och informationsteknologi där ett 

reflekterande lärande tillämpas (Grol et al., 2005). Modern teknik används vid fortbildning 

idag då det är kostnadseffektivt och ger möjlighet att nå ut till stora grupper och flera 

organisationer tillhandahåller uppdaterat undervisningsmaterial på webben (Wink, 2009). 

Innovativa utbildningsformer främjar ett kontinuerligt lärande hos verksam hälso- och 

sjukvårdspersonal som kan omsätta teoretisk evidens i praktiken då nya kunskaper ständigt 

behöver implementeras (Blake, 2009). Demens ABC är en webbaserad utbildning som är 

framtagen av Svenskt Demenscentrum (2010) och som utgår från Socialstyrelsens (2010) 

Nationella riktlinjer för vård- och omsorg vid demenssjukdom. Utbildningen riktar sig främst 

till personal inom vård och omsorg men är även öppen för studenter och andra intresserade av 

demensområdet (Svenskt Demenscentrum, 2010). Utbildningen kräver inga speciella 

förkunskaper och den kan användas som ett verktyg för att höja kvaliteten på vård- och 

omsorg av personer med demenssjukdom (ibid.). Demens ABC fungerar som hjälp att 

motivera vård- och omsorgspersonal att se människan bakom sjukdomen, genom att fokusera 

kring personcentrerad omvårdnad (Svenskt Demenscentrum, 2010). 

Tentativt ramverk - personcentrerad omvårdnad 
Enligt Brooker (2007) och McCormack (2004) finns ingen entydig definition av begreppet 

personcentrerad omvårdnad trots frekvent användning av det i olika dokument. Brooker 

(2007) konstaterar även att begreppet har olika innebörd i olika kontext och att det ibland 

likställs med individualiserad omvårdnad och ibland beskrivs som en värdegrund (ibid.). 

Idéerna kring personcentrerad omvårdnad beskrivs i Rogers (1961) teori om personcentrerad 
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psykoterapi som fokuserar på individen som en unik varelse med expertkunskaper om sig 

själv (ibid.).  

Den definition av personcentrerad omvårdnad som ligger till grund i utbildningen Demens 

ABC, är Socialstyrelsens definition (Svenskt Demenscentrum, 2010). Enligt socialstyrelsen 

(2010) innebär begreppet personcentrerad omvårdnad att personen istället för 

demenssjukdomen skall fokuseras och att personens upplevelser av verkligheten, beteenden 

och psykiska symtom skall ses utifrån personen med demenssjukdomens perspektiv. Vidare 

förklaras att personcentrerad omvårdnad syftar till att göra omvårdnaden men även 

vårdmiljön mer personlig genom att den utgår ifrån information om personen med 

demenssjukdomens livsmönster, preferenser och värderingar. Personcentrerad omvårdnad 

innebär enligt Socialstyrelsen (2010) också att personen med demenssjukdom bekräftas och 

accepteras samt uppmuntras att berätta om sig själv och sitt liv. Personal och närstående kan i 

den mån personen med demenssjukdom vill och önskar, hjälpa denne att orientera sig till 

person, tid och rum. Hänsyn till kulturell och språklig bakgrund skall tas så att personen med 

demenssjukdom exempelvis kan utöva sin religion, tala sitt språk och bevara sina kulturella 

traditioner och sedvänjor (ibid.). Med syfte att evidensbasera omvårdnaden av personer med 

demenssjukdom, har nationella riktlinjer utformats där starka rekommendationer för 

tillämpning av personcentrerad omvårdnad uttrycks (Socialstyrelsen, 2010). Socialstyrelsens 

(2010) definition av personcentrerad omvårdnad fungerar som referensram i detta arbete. 

Syfte 
Syftet med denna studie var att belysa hur vård- och omsorgspersonal som genomgått 

utbildningen Demens ABC, beskriver hur omvårdnaden av personer med demenssjukdom 

kan ta sig i uttryck i praxis. 

Metod 
De subjektiva värden som ingår i studiens syfte gjorde att det bäst besvarades utifrån det 

naturalistiska paradigmet eftersom det erbjuder en syn på världen som att den skapas av 

individer i en kontext. Den kvalitativa metoden ger de redskap som behövs för att undersöka 

och belysa fenomen som inte skall kvantifieras eller objektifieras (Polit & Beck, 2012). De 

kvalitativa metoderna ger förutsättning att förklara och fördjupa förståelsen för mänskliga 

uppfattningar och upplevelser som sedan kan beskrivas eller tolkas (Olsson & Sörensen, 

2011). 
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Urval 
Eftersom det var ett specifikt fenomen (omvårdnad av personer med demenssjukdom) i en 

specifik kontext (vård- och omsorgspersonal som arbetar på demensboenden) som 

undersöktes enligt kvalitativ metod, gjordes urvalet av informanterna på ett sätt som bäst 

gynnade studiens syfte (Polit & Beck, 2012). Det är viktigt att informanterna har upplevt 

fenomenet som skall studeras och antalet informanter i en kvalitativ studie är vanligen tio 

eller färre (ibid.). Holloway och Wheeler (2010) menar att det inte finns någon rigid siffra 

över hur många informanter som behöver ingå i en kvalitativ studie men att sex till åtta 

deltagare kan vara rimligt när det gäller homogena grupper. Antalet deltagare till denna studie 

utmynnade i nio vård- och omsorgspersonal som rekryterades i fem olika kommuner i södra 

Sverige, som arbetade vid fem olika kommunala demensboenden. Antalet informanter från 

varje boende var fördelade i proportion till antalet kommuninnevånare i den kommun boendet 

låg. 

Informanterna i studien har valts genom ett strategiskt urval vilket innebär att de uppfyllde 

vissa på förhand fastställda kriterier (Holloway & Wheeler, 2010; Polit & Beck, 2012). Som 

en försäkran att studiedeltagarna skulle ha samma förutsättningar att äga kunskaper kring 

personcentrerad omvårdnad, var ett utav inklusionskriterierna att de hade genomgått den 

nätbaserade utbildningen Demens ABC. Utbildningen fokuserar kring begreppet 

personcentrerad omvårdnad (Svenskt Demenscentrum, 2010). Studiedeltagarna var också 

tillsvidareanställda på demensboenden och arbetade med omvårdnad av personer med 

demenssjukdom. 

För att tillträdet till det fenomen som har studerats skulle möjliggöras, kontaktades områdes- 

och enhetschefer vid fem demensboenden i fem olika kommuner i södra Sverige. Områdes- 

och enhetscheferna kan ses som ”gate keepers” som kan hjälpa till med inträdet i det fält där 

studien ämnas äga rum (Polit & Beck, 2012). Som ett första steg, gjordes försök att komma i 

kontakt med områdes- och enhetscheferna via telefon. Endast två var nåbara så beslut togs 

om att skicka mejl till de övriga tre där en övergripande beskrivning av studieledaren och 

studiens syfte presenterades. Områdes- och enhetscheferna ombads att ta ställning till om de 

var intresserade av att få mer utförlig information tillskickad sig via post och om de var 

intresserade av att studien genomfördes vid deras verksamhet. Alla fem områdes- och 

enhetscheferna returnerade jakande svar via telefon eller e-post så mer utförlig information 

med kompletterande skriftligt godkännande (se bilaga 1), samt information till intresserade 

studiedeltagare som svarade mot inklusionskriterierna (se bilaga 2) skickades ut med post. 
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Områdes- och enhetscheferna var de som hade kunskaper kring vilka av vård- och 

omsorgspersonalen som hade genomgått utbildningen Demens ABC och vilken 

anställningsform de hade, varför de erbjöd sig att dela ut information till och tillfråga de 

personer som uppfyllde inklusionskriterierna om de var intresserade att delta i studien. 

Enhets- och områdescheferna återkom med namn på intressenter samt förslag på datum då 

intervjuerna kunde genomföras. Intervjuerna bokades in och informanterna tilläts att gå ifrån 

på arbetstid för att kunna delta i intervjuerna. 

De nio informanterna var alla kvinnor och medelåldern låg på 49,4 år. Arbetade år inom 

demensvården var varierande från två år och upp till nitton år. Sju av dem var 

undersköterskor och två var vårdbiträden. Förutom deras grundutbildningar, hade flertalet 

gått olika slags kurser inom demensområdet och en utav de nio informanterna var 

Silviasyster. 

Kontext 
Informanterna arbetade vid fem olika demensboenden, vilka skiljde sig något åt från 

varandra. Antalet personer som bodde på boendena varierade mellan sex och åtta men de 

hade alla var sin lägenhet som var lite olika till storlek och standard. De flesta lägenheterna 

var utrustade med pentry och alla lägenheterna hade badrum och wc. Boendena hade 

gemensamhetsutrymmen och gemensam matsal och var belägna antingen i markplan eller på 

andra våningen. De boendena som låg i markplan, hade tillgång till uteplatser och de på andra 

våningen hade stora altaner att tillgå. Det var oftast två vård- och omsorgspersonal i tjänst 

samtidigt på respektive boende men ibland förekom även ensamarbete. 

Datainsamling 
För att samla in data till arbetet, tillämpades semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade 

intervjuer är en vanligt förekommande datainsamlingsmetod inom kvalitativ forskning 

(Holloway & Wheeler, 2010) och genom att använda intervjuer, gavs informanterna 

möjlighet att med egna ord beskriva sina erfarenheter kring omvårdnad av personer med 

demenssjukdom (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Den semistrukturerade intervjun 

inleddes med en fråga som var relativt utförlig men ändå öppen vilket gav utrymme för 

fördjupande och utvecklande följdfrågor (Holloway & Wheeler, 2010), se bilaga 3. Frågorna 

pilottestades först på en undersköterska som uppfyllde de inklusionskriterier som fastställts 

(ibid.). Pilottesten visade dock vid transkriberingen att frågorna behövde omformuleras för att 

bättre kunna fånga det fenomen som studerades. Eftersom omformuleringen av inledande 

frågan gjordes, uteslöts pilotintervjun från studien och ingår därmed inte i resultatet.  
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Intervjuerna genomfördes i lokaler som låg i anknytning till men ändå avskilt från den 

avdelning på boendena där informanterna arbetade. Informanterna kunde gå ifrån under 

arbetstid för att delta i intervjuerna som genomsnittligen varade i 35 minuter, effektiv tid. 

Innan själva intervjun startade, samlades allmänna uppgifter in som namn, ålder, utbildning, 

år inom yrket och så fick informanterna möjlighet att åter igen läsa igenom 

informationsbrevet för att sedan lämna muntligt samtycke till att delta eller ej. Informerat 

samtycke lämnades muntligt eftersom informanten till kvalitativa studier kan påverkas och 

överväga sitt beslut att delta om denne behöver underteckna ett dokument, vilket i sin tur kan 

äventyra en god och avslappnad relation mellan studieledare och informant (Holloway & 

Wheeler, 2010). Samtliga samtyckte men vid ett intervjutillfälle, ville inte informanten 

genomföra intervjun själv utan ville ha en kollega med sig. Informanten upplystes om att hon 

inte på något vis skulle känna sig tvungen att medverka men hon ville gärna om hon fick ha 

kollegan med sig. Beslut togs om att genomföra intervjun och materialet från denna intervju 

påverkades inte nämnvärt från den bisittande kollegan utan denne bekräftade de uppgifter 

informanten lämnade, varför beslut togs om att intervjun skulle ingå i studien. 

Dataanalys inspirerad av Burnards metod 
En kvalitativ innehållsanalys valdes för att analysera den omfattande mängd textdata som 

framkom från de transkriberade intervjuerna (Elo & Kyngäs, 2007). Genom de 

semistrukturerade intervjuer som spelats in och som sedan transkriberats framkom textdata 

som analyserades enligt inspiration av Burnards (1991) kvalitativa innehållsanalysmetod. 

Burnard (1991) gör gällande att denna metod lämpar sig väl då data från ostrukturerade- och 

semistrukturerade intervjuer ska analyseras. Han förklarar dock att forskaren ska hålla sig 

öppen inför att det kan vara svårt att strikt hålla sig till hur metoden beskrivs: 

”However, the researcher should stay open to the complications involved 

in the process and not feel that the method described here can be used in 

a ´doing by numbers´ sort of way. (p. 462.) 

Analysen (se exempel i bilaga 4) av denna studies data har genomförts enligt följande: 

De transkriberade intervjuerna genomlästes flera gånger för att få en naiv förståelse av texten 

som helhet. Efter det genomlästes texten åter och öppen kodning av texten gjordes vilket 

innebar att korta noteringar i högra marginalen av texten gjordes med hänseende på innehållet 

i den. De enheter av text som motsvarade studiens syfte, lyftes ur och sattes in i en tabell i ett 

Word dokument. Textenheterna reducerades, vilket innebar att textdelarna kortades ner så det 
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centrala i textdelarna bevarades. På så vis blev texten mer hanterbar. De reducerade 

textdelarna sattes in i tabellen i en kolumn bredvid textenheterna. Efter detta, döptes 

textdelarna med en kod, motsvarande ord eller en kort fras som representerade texten. 

Koderna gjordes sedan till underkategorier som sattes in i kolumnen bredvid koderna. 

Tabellerna med förfarandet från textenheterna fram till underkategorierna skrevs ut i 

pappersform, vilket gav en tydligare överblick av materialet. Materialet grupperades sedan i 

tabellen i Word dokumentet enligt underkategoriernas samhörighet. De grupper som 

framkom, reflekterades gällande samstämmighet och gemensamma nämnare och kategorier 

bildades och fördes in i tabellen. På de ställen där underkategorier var överflödiga, togs dessa 

bort men texten bevarades i kategorin, se exempel på analysen i bilaga 4. Under hela 

analysprocessen kontrollerades giltigheten för de kategorier som bildades, mot 

ursprungstexten. Analysprocessen utmynnade i två kategorier, där en utav kategorierna 

rymmer fyra underkategorier, se figur 1. 

För att göra innehållet i de olika kategorierna mer talande i resultatet, används citat från 

informanterna vilka har kodats med bokstäver som motsvarar vem utav informanterna som 

uttalat citatet. Citaten är kursiverade och skrivna i talspråk.  

Etiska överväganden 
I lagen om etikprövning av forskning som avser människor, fastslås att ansökan för etisk 

prövning av akademiska uppsatser inom ramen för högskoleutbildningar på grund- eller 

avancerad nivå inte behöver genomföras (Svensk författningssamling SFS 2003:460). Arbetet 

har dock genomgått en etisk egengranskning och även ansökan om etisk rådgivning av 

Etikkommittén Sydost (www.bth.se/eksydost) har genomförts. Yttrandet (nr. EPK 123-2012) 

från kommittén fastslog att inga hinder ur etisk synpunkt förelåg att genomföra studien. 

Vid studier där människor är studiedeltagare, är det viktigt att se till att deras rättigheter 

skyddas (Polit & Beck, 2012). Studier får inte utsätta människor för fysiskt- eller psykiskt 

obehag eller skada och människor har rätt till sin integritet och sitt privatliv (Olsson & 

Sörensen, 2011). Studiedeltagarnas säkerhet har i detta arbete tillgodosetts genom 

konfidentialitet och sekretess. Insamlat data har avidentifierats så att igenkänning av personer 

inte är möjligt. Studiedeltagarna har genom informationsbrev blivit informerade vad gäller 

studiens övergripande syfte och deras rätt till att när som helst och utan negativa 

konsekvenser, kunna avbryta sitt deltagande i studien så att de kunde ta ett adekvat beslut att 

delta eller ej (Polit & Beck, 2012; Olsson & Sörensen, 2011). Innan själva intervjuerna 
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påbörjats har studiedeltagarna fått möjlighet att åter läsa igenom informationen angående 

studiens syfte och kunnat ställa frågor till studieledaren för att efter detta lämna ett muntligt 

informerat samtycke till att delta i studien. 

Resultat 
Syftet med denna studie var att belysa hur vård- och omsorgspersonal som genomgått 

utbildningen Demens ABC, beskriver hur omvårdnaden av personer med demenssjukdom 

kan ta sig i uttryck i praxis. Resultatet utgörs av två kategorier Görandet och Varandet där 

kategorin Varandet rymmer fyra underkategorier, Visa hänsyn, Skapa mening, Skapa 

förståelse och bygga relationer samt Skapa trygghet. En tentativ modell över resultatet 

presenteras i figur 1. 

 

Figur 1 Tentativ modell Personcentrerad omvårdnad av personer med demenssjukdom 

Görandet 
Denna kategori utgör en dimension av två i omvårdnaden och motsvarar görandet vilket 

representeras av de olika praktiska momenten som förekommer i omvårdnaden vid 

morgonarbetet hos en person med demenssjukdom. 

Omvårdnadsinsatserna vid morgonarbetet skedde enligt en tidsaxel med början vid personens 

uppvaknande för att sedan övergå i de mer praktiska momenten i omvårdnaden. Momenten 

handlade om att hjälpa personen att stiga upp, få sina morgonmediciner, komma ut till 

toaletten, tvätta sig, sköta sin munhygien, kamma håret och klä sig för att komma iordning 

och få frukost: 
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”…sen går vi in och hjälper dom att klä på och tvätta sig och eeh, ja, 

kamma håret…se till att dom är fräscha och sen går vi ut i köket och äter 

frukost”. (J) 

Denna dimension i omvårdnaden karaktäriserades av det praktiska görandet i omvårdnaden 

men på vilket sätt omvårdnaden utfördes, representerades i den andra dimensionen i 

omvårdnaden, Varandet.  

Varandet 
Denna kategori representerar olika kvaliteter i omvårdnaden av en person med 

demenssjukdom vilka närmare beskrivs i underkategorierna Visa hänsyn, Skapa mening, 

Skapa förståelse och bygga relationer samt Skapa trygghet.  

Visa hänsyn 
I omvårdnadsarbetet visades hänsyn till personen som individ med avseende på personlighet, 

behov av hjälp och förmåga till delaktighet i de olika momenten. Hänsyn visades även inför 

personens självbestämmande och att momenten i omvårdnaden kunde ta tid. 

Individperspektivet karaktäriserades av en omvårdnad som var fri från strikta rutiner, där 

individuella bedömningar gjordes med hjälp av rapport från nattpersonal om hur personen 

hade sovit under natten. Detta tillsammans med observationer av personens status vid det 

tillfälle som omvårdnaden ämnades äga rum, låg sedan till grund för hur personen skulle 

mötas i omvårdnaden. Mötet med personen präglades av en förståelse för och anpassning 

efter dennes personlighet vilken kunde präglas av personens bakgrund, utbildning, intressen 

eller yrke. Genom att olika roller eller gestalter antogs möttes personligheterna hos de olika 

individerna: 

”…jag får ju byta skepnad från varje vårdtagare som jag…jag kan inte 

vara likadan för där kan jag vara så och där får jag vara så…jag brukar 

säga att dom ska ha tre månader på sig på Dramaten att lära in en roll 

och vi har kanske tio sekunder för att byta roll…” (M) 

Det sätt som momenten i omvårdnaden vid morgonarbetet utfördes på, karaktäriserades även 

av en hänsyn till personens behov av hjälp vilken kunde variera både till typ och i grad. 

Hjälpen sträckte sig från handräckning och vägledning vid påklädning, till totalomvårdnad 

med dubbelbemanning där olika hjälpmedel användes. En strävan att låta personen själv i så 

stor utsträckning som möjligt få utföra momenten i omvårdnaden, liksom en positiv 
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inställning till personens delaktighet i sin ADL fanns. Detta eftersom det stärkte personens 

självförtroende och gav personen en känsla av att vara kompetent och duktig. Det handlade 

inte bara om att personen rent praktiskt skulle klara de olika momenten så självständigt som 

möjligt, utan även främja att personen skulle få uppleva som om denne utförde momentet 

själv: 

”…nu har vi en herre, håller han i skeden, så kan han sitta i luften så och 

sen tar han upp den mot munnen och då får jag passa på med en annan 

sked när han gapar och stoppa in den så att han får mat i munnen…då 

äter han ju själv…i hans värld…” (M) 

Övriga ADL aktiviteter utgjordes av att personen bäddade sin säng, deltog i städning av 

rummet, dukade bordet, vattnade blommorna eller hjälpte till att hänga tvätt. Delaktigheten 

varierade i grad från att till exempel erbjuda personen att delta i bakning till att personen fick 

möjlighet sitta med i köket och se på och känna doften av det som bakades. Personens 

förmåga att klara olika uppgifter skulle dock tas i beaktande, eftersom det inte ansågs etiskt 

riktigt att utsätta personen för uppgifter denne inte klarade av.  

I omvårdnaden visades hänsyn till personens integritet och självbestämmande men även till 

att vissa moment som skulle utföras kunde vara och skulle få vara tidskrävande. I de 

omvårdnadssituationerna krävdes tålamod. Personens integritet togs i beaktande då vård- och 

omsorgspersonalen inte rusade in i personens lägenhet utan att först knacka på dörren. I så 

lång utsträckning som möjligt med tanke på personens säkerhet, lämnades personen ifred vid 

toalettbesök eller vid skötsel av sin hygien och där det var möjligt att ensam utföra 

omvårdnad hos personen, tillämpades detta. Om fler än nödvändigt var inblandade i 

omvårdnaden, fanns risken att samtal skedde över personens huvud: 

”…man pratar med varandra rätt att det kanske inte är över huvudet så 

är det ju ändå…att man pratar oväsentliga saker för henne som inte hon 

förstår…så man är alltid själv med henne så går det bra för hon…visst en 

del kanske tycker det är trevligare och vara två men det tycker inte 

hon…” (P) 

Genom att låta personen sova tills denne vaknade, förflöt dagen i personens takt vad gällde 

morgonarbete och frukost. Till frukost erbjöds det flera olika alternativ som gröt, mussli, fil, 

yoggi , ägg och smörgås, vilket främjade personens självbestämmande. Även genom att låta 
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personen själv bestämma var denne ville äta sin frukost, främjades självbestämmande då 

somliga ville sitta i köket och äta gemensam frukost medan andra åt inne i sin lägenhet. 

Denna frihet under morgonarbetet, gjorde att omvårdnaden utfördes i lugn takt där personen 

hade möjlighet att hinna med och förstå vad som skulle ske. Det var viktigt att morgonarbetet 

skulle få ta tid eftersom personen inte skulle stressas i de olika momenten i omvårdnaden så 

att ha tålamod var centralt i mötet med personen: 

”…och sedan tålamod med…har man inte tålamod ska man inte jobba 

med dementa…det kan ta jätte lång tid, att en strumpa kommer upp på 

foten och så…man vill så gärna spänna bälte för det tar ju tid och det 

måste få ta den tiden så det…tålamod, tålamod, tålamod…” (R) 

Även förmåga till anpassning och följsamhet präglade omvårdnaden, men också att 

respektera och bekräfta personens känslor. Det var ingen idé att argumentera emot personen i 

vissa situationer utan istället, hålla med och bekräfta för att sedan försöka vända det negativa 

som annars kunde skapa oro. 

Det dagliga livet efter morgonarbetet bestod av olika aktiviteter i omvårdnaden som byggde 

på social samvaro som skapade mening i personens dag. 

Skapa mening 
Tiden mellan frukost och lunch ägnades åt olika aktiviteter som syftade till att fylla vardagen 

med mening. Samvaro av olika slag genom aktiviteter utanför men även på själva 

avdelningen på boendet representerade detta. 

Aktiviteterna som ägde rum utanför boendemiljön anordnades av externa aktörer och bestod 

av viss terapiverksamhet, frågesporter, kaffestunder, bingo, läsecirkel, tidningsläsning, 

gudstjänst och musikunderhållning. Även utflykter till olika platser anordnades. Personer som 

var nyinflyttade till boendet erbjöds att få komma med på de flesta aktiviteter som 

anordnades för att få en uppfattning om vad som skulle kunna vara meningsfullt för personen 

att fortsätta delta i eller ej. För stort fokus på de externa aktiviteterna, kunde bidra till att 

vikten av de olika aktiviteter som skedde på boendet underskattades. Aktiviteterna på boendet 

fyllde en stor funktion, främst hos de personer som kunde bli oroliga i nya miljöer och bland 

stora folksamlingar: 

”…hon är nog mer i behov av och känna igen sig…hon vill inte komma 

till nya miljöer utan hon är väldigt trygg när hon får sitta vid köksbordet 
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och ha lite koll på dom medboende…så gemenskapen med oss andra är 

det hon har behov av…” (P) 

Förmiddagen på boendet, formades av umgänge och genom att till exempel läsa tidningen 

och lyssna på musik tillsammans främjades gemenskap i omvårdnaden. Samtal under en 

kaffestund, en promenad med personen eller att sitta och bläddra i fotoalbum verkade också 

som umgänge. Vid städning av personens rum, kunde personen följa med och vara i rummet 

för att samtidigt få möjlighet att få prata om sitt liv med hjälp av fotografier eller annat av 

intresse. För den person som var långt gången i sin demens kunde samvaron bestå av att 

någon satt hos personen och höll denne i handen. För att kunna skapa en meningsfull vardag 

för personen var förutsättningen att en förståelse och relation existerade mellan vård- och 

omsorgspersonalen och personen, vilka till stor del skapades genom kommunikation. 

Skapa förståelse och bygga relationer 
Hur personens omvårdnad skulle genomföras, byggde till stor del på information om 

personen vilken samlades in via kommunikation mellan vård- och omsorgspersonalen, 

personen och dennes anhöriga. Kommunikationen uttrycktes genom skrift, verbal- och 

ickeverbal kommunikation och den samlade informationen användes som verktyg i olika 

delar av omvårdnaden men även för att bygga relationer. 

Levnadsberättelsen var ett skriftligt dokument som fylldes i av anhöriga och i den mån det 

var möjligt, tillsammans med personen. Vilken information som levnadsberättelsen 

omfattade, kunde variera men bestod huvudsakligen av information om personens bakgrund, 

uppväxt, föräldrar, syskon, civilstånd, barn, yrkesliv, intressen och händelser som kunde ha 

påverkan på personens liv. Levnadsberättelsen användes som ett verktyg till att lära känna 

personen om denne var oförmögen att kunna berätta om sig själv och sitt liv. Den användes 

även som ett redskap för att kunna föra vardagliga samtal med personen om ämnen som 

denne hade kunskaper i eller var intresserad av. Sinnesstämningar eller beteenden personen 

kunde uppvisa, kunde förstås utifrån informationen i levnadsberättelsen: 

”…det är jätte bra att veta lite grand…man har lite att prata om och får 

lite förståelse…man kan trä synålen åt damen som sitter där och syr på 

ingenting alltså…man knölar inte ihop det hon har…för hon har sytt hela 

livet, så den tycker jag är ett jätte bra hjälpmedel…” (S) 
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Den verbala kommunikationen utgjordes av vardagliga konversationer i olika 

omvårdnadssituationer men även enstaka ord eller meningar som personen uttryckte, kunde 

snappas upp för att sedan samtalas vidare om. I omvårdnadssituationer, var det viktigt att vara 

tydlig med vad som ämnades ske genom att i förväg berätta momenten för att sedan invänta 

personens bekräftelse på att denne förstått. Personen hade ibland svårt att förstå långa 

utdragna meningar om vad som skulle ske och vad denne skulle göra vid exempelvis ett 

toalettbesök, varför korta meningar eller kommandon kunde uttryckas: 

”…då har hon också svårt att sätta sig ner på toalettstolen, så då brukar 

jag säga så…´sitta´, det räcker kanske att jag bara säger ett ord 

för…hade jag sagt så här att nu X ska du vända dig om och sitta ner så nu 

böjer du på knäna och nu kan du sätta dig ner…då förstår inte hon…” 

(P) 

Vård- och omsorgspersonalens kommunikation mellan varandra, gav information som var 

användbar i omvårdnaden och ökade förståelse för och kunskaper kring personen och detta 

kunskapsutbyte sågs som en vardagslära. En god relation med anhöriga ansågs värdefull 

eftersom de ofta hade erfarenheter av att ta hand om personen och det var viktigt att bekräfta 

det stora arbete anhöriga ofta gjort tiden innan personen flyttade till boendet. För att 

underlätta relationen med anhöriga knöts en vård- och omsorgspersonal till personen som 

kontaktperson. Den anhörige kunde vända sig till kontaktpersonen i olika frågor men även 

kontaktpersonen som skötte vissa uppgifter åt personen, hade kontakt med anhöriga kring 

detta. 

Svårigheter som kunde uppstå vid bristande verbal kommunikation, var i de situationer då 

personen ursprungligen kom från ett annat land och inte vare sig förstod eller talade svenska 

utan talade annat språk, vilket i sin tur vård- och omsorgspersonalen inte talade eller förstod. 

Bristen på verbal kommunikation ledde till svårigheter i relationsbyggandet samt bristande 

förståelse för vad personen uttryckte. Detta skapade missuppfattningar i omvårdnaden och 

kunde utlösa aggressioner hos personen som kunde bli utåtagerande. En del av problemen 

som uppstod på grund av bristande verbal kommunikation, kunde dock lösas genom annan 

kommunikation som icke-verbal kommunikation med användning av kroppsspråk och mimik. 

När personen saknade förmåga att förstå eller uttrycka sig genom verbal kommunikation, tog 

den icke-verbala kommunikationen i omvårdnaden vid. Den bestod till största del av läsning 
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och tolkning av kroppsspråk och mimik. Personens kroppshållning, beteende, ansiktsuttryck 

eller blick avlästes tydligt och små förändringar hos personen uppfattades som sedan tolkades 

och åtgärdades. Förmågan att uppfatta även små förändringar, förklarades av den nära 

relation som fanns mellan personen och vård- och omsorgspersonalen: 

”…det är ju ett detektivarbete att jobba med dom här…varje dag får man 

fundera över…varför går den på sniskan…har den ont någonstans 

eller…vi märker det minsta lilla, vi sitter ju med dom från det dom vaknar 

och nästan till dom går och lägger sig år ut och år in, dagligen…det är 

liksom inget att ta på men man känner det ändå…” (K) 

En nära relation byggde på förståelse och för att detta skulle vara möjligt, förutsattes en 

fungerande kommunikation som kunde bidra till att även skapa trygghet hos personen. 

Skapa trygghet 
Trygghet uttrycktes som en grundläggande del i omvårdnaden som eftersträvades att 

tillgodoses på olika sätt. Närhet i form av kramar, taktil massage och att hålla i handen 

verkade som lugnande och skapade tillit hos personen att de ville denne väl och kunde känna 

sig trygg. Personen behövde känna trygghet för att våga ta sig an olika moment i 

omvårdnaden, för att också kunna ta ett misslyckande. Personen skulle få känna att det fanns 

någon där när det blev otryggt och osäkert då denne inte själv kunde lösa olika situationer 

som att tillexempel ta till sig mat på tallriken. Då fanns vård- och omsorgspersonalen där för 

att gripa in och lösa situationen utan att för den delen lägga någon skuld hos personen utan 

bekräfta att momentet var svårt. Vård- och omsorgspersonalen var de som symboliserade 

tryggheten och stabiliteten genom att de hade koll på läget och visste hur de skulle kunna 

hjälpa personen: 

”…vi är tryggheten, vi är normen för vad vi kan hjälpa dom med på något 

vis…vi eeh, ja, vi står för stabiliteten och vi vet hur dom ska lösa 

situationen, alltså dom känner att vi har koll på läget…att vi är trygga…” 

(J) 

En medvetenhet om att personen kunde känna sig vilse första tiden efter nyinflytt, bidrog till 

ett arbetssätt i omvårdnaden som fokuserade på att göra personen bekväm och känna sig 

hemmastadd på boendet och i sin lägenhet. Personliga tillhörigheter som tavlor, en byrå, ett 
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överkast eller en kudde från det tidigare hemmet kunde öka personens känsla av trygghet så 

anhöriga ombads därför att ta med sådana saker till lägenheten. 

Buller och skrammel på avdelningen, samt skvalmusik som stod på utan att någon lyssnade 

ledde till oro så detta undveks så långt det gick. Oro hos personen förekom ofta på kvällstid 

och personen kunde då uttrycka att denne ville åka hem till sina föräldrar. Istället för att 

avfärda personens oro, möttes den genom att tala om föräldrarna och därigenom vända 

känslan så att personen kunde känna sig trygg: 

”…om då den här personen säger att jag ska hem till mamma för hon har 

maten klar, då kan jag säga att: ´jaha, din mamma ja, jag vet att hon är 

duktig på att laga mat, vad är det bästa hon lagar?´…att man pratar om 

mamma istället för att säga att hon är död…det finns inte…men att jag 

pratar om mamma, det kan ju vara en trygghet…” (P) 

Förmågan att kunna skapa en trygg atmosfär kring personen, uttrycktes som en 

grundläggande förutsättning för hur väl omvårdnaden skulle lyckas i mötet med personen. 

Metoddiskussion 
I denna studie har en strävan att tydligt och uppriktigt beskriva och motivera de val som 

gjorts gällande metoder genom hela forskningsprocessen funnits. Detta tillsammans med de 

svagheter och styrkor som identifieras och diskuteras läggs som grund för läsaren att bedöma 

studiens trovärdighet och överförbarhet. Lincoln och Guba (1985) föreslår fyra kriterier för 

att bedöma en studies trovärdighet. Kriterierna är: credibility, dependiability, confirmability 

och transferability. Dessa kriterier kan ses som motsvarigheter till dem som förekommer vid 

bedömning av kvalitativa studier men enligt Rolfe (2004) pågår en debatt kring möjligheten 

att bedöma trovärdigheten av en kvalitativ studie. Han beskriver svårigheter kring att bedöma 

trovärdigheten då det inte finns generiska bedömningskriterier att tillgå. Rolfe (2004) menar 

vidare att det kanske inte ens är fruktsamt att diskutera i de termerna utan att trovärdigheten 

istället ligger i studiens individuella kvaliteter (ibid.). Varje studies trovärdighet skall 

bedömas i relation till den process som föreligger genereringen av resultatet (Graneheim och 

Lundman, 2004). 

Studiens syfte var att belysa hur vård- och omsorgspersonal som genomgått utbildningen 

Demens ABC, beskriver hur omvårdnaden av personer med demenssjukdom kan ta sig i 

uttryck i praxis. För att svara på syftet, valdes en kvalitativ metod eftersom omvårdnaden av 
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personer med demenssjukdom är komplex och subjektiv. Olsson och Sörensen (2011) 

beskriver hur komplexa och subjektiva ämnen kan vara svåra att renodla i mätbara variabler, 

vilket studier med kvantitativa metoder utgår ifrån. Hade en kvantitativ metod tillämpats, 

hade frekvenser och förekomster av vissa variabler i omvårdnaden kunnat kvantifieras och 

objektifieras (ibid) men det var inte syftet med denna studie då en rik beskrivning av 

fenomenet eftersträvades. 

Urvalet till studien var strategiskt där inklusionskriterierna var att informanterna skulle ha 

genomgått den nätbaserade utbildningen Demens ABC och att de skulle vara 

tillsvidareanställda på demensboenden samt arbeta i omvårdnaden av personer med 

demenssjukdom. Dessa inklusionskriterier gav informanterna gemensamma nämnare som 

kunde ge riklig information till att kunna svara på studiens syfte, vilket Holloway och 

Wheeler (2010) förklarar som en förutsättning då ett specifikt fenomen i en specifik kontext 

ska studeras. Polit & Beck (2012) beskriver hur urvalet ska fokusera på att välja de källor 

som bäst gynnar studiens syfte. Till denna studie rekryterades nio informanter och antalet 

ansågs rimligt för att kunna få tillräckligt datamaterial till studien men även vara hanterbart 

med tanke på den tidsram som var uppsatt för genomförandet av studien. Antalet informanter 

vid kvalitativa studier med homogena grupper är vanligen sex till tio (Holloway & Wheeler, 

2010; Polit & Beck, 2012). 

Enhets-/områdeschefer användes som ”gate keepers” men även som hjälp vid rekryteringen 

av informanterna eftersom det var de som hade befogenheter att ge tillåtelse till om studien 

kunde utföras men även de som hade kunskaper om vilka personer som svarade mot 

inklusionskriterierna (Holloway & Wheeler, 2010; Polit & Beck, 2012). Genom att använda 

enhets-/områdeschefer i rekryteringsprocessen, kan den ha påverkats så till vida att de vård- 

och omsorgspersonal som cheferna ansåg bäst representerade verksamheten tillfrågades om 

intresse att delta i studien. Enligt Holloway och Wheeler (2010) kan det finnas risk att 

frivilligheten att delta kan påverkas om informanterna tillfrågas av chefer. Som en försäkran 

att deltagandet var frivilligt, erbjöds informanterna att i samband med intervjun ytterligare en 

gång få ta del av informationen kring studiens syfte och informantens fulla rätt att när som 

helst utan negativa konsekvenser kunde dra tillbaka sitt deltagande tydliggjordes. Det kan ha 

funnits en risk att de personer som valde att delta i studien var de som var välartikulerade 

vilket kan ha lett till att de mer tillbakadragna personerna inte blivit representerade i studien 

(Holloway & Wheeler, 2010). För att förtydliga att studien inte skulle utföras på uppdrag från 

verksamheten, framgick i informationsbrevet till informanterna att studien var en del i en 
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utbildning. Holloway och Wheeler (2010) beskriver att informanterna kan få uppfattningen 

att studieledaren är en del av organisationen vilket därmed påverka informanternas sätt att 

svara på frågor. 

Urvalet var övergripande homogent, men vissa inslag av heterogenitet fanns då informanterna 

var vårdbiträden eller undersköterskor och att spannet inom antal arbetade år var stort. Det 

var en utav informanterna som var Silviasyster och data som samlades in vid denna intervju 

särskilde sig något från de övriga. Det särskiljande var av lingvistisk karaktär och handlade 

om hur personen med demenssjukdom omtalades som en person eller nämndes vid fiktivt 

namn. Detta har inte närmre tagits i beaktande då analysen i denna studie inte fokuserades på 

lingvistiken. Informanterna var alla kvinnor, vilket speglar den ojämna könsrepresentation 

som finns inom den sektor de arbetar där mer än 90 % är kvinnor (SKL, 2008). Informanterna 

rekryterades från fem olika kommuner i södra Sverige vilket gav en spridning som rimligen 

minskat risken att en viss lokal kultur representerades. Det kunde inte utläsas några större 

skillnader i det insamlade materialet med tanke på den heterogenitet som förekom och 

resultatet torde kunna överföras på liknande grupper och kontext som studien speglar (Polit & 

Beck). Urvalsprocessen samt kontexten beskrevs utförligt i denna studie, vilket Polit & Beck 

(2012) menar är en förutsättning för att resultatets överförbarhet ska kunna bedömas. 

För att samla in data till studien, tillämpades semistrukturerade intervjuer. Det kan finnas en 

viss problematik kring att använda sig av intervjuer då ett fenomen skall studeras. Enligt 

Holloway och Wheeler (2010) finns det ett dilemma då det vi säger, inte nödvändigtvis 

motsvarar det vi gör. Informanterna i denna studie hade genomgått utbildningen Demens 

ABC, där personcentrerad omvårdnad av personer med demenssjukdom fokuseras. Detta kan 

ha färgat och påverkat hur de beskrev omvårdnaden utifrån deras perspektiv. En 

kompletterande observation av hur omvårdnaden ter sig i praxis hade kunnat stärka studiens 

resultat (Holloway & Wheeler, 2010) men den begränsande tidsramen för genomförandet av 

studien gav inte utrymme för detta. Som försök att ändå undvika detta dilemma, inleddes 

intervjuerna med en öppen inledande fråga som inbjöd till fritt berättande där fördjupande 

och utvecklande uppföljningsfrågor inföll naturligt (Holloway & Wheeler, 2010). Frågorna 

pilottestades innan själva studien och det visade att den inledande frågan var allt för vid och 

förvirrade informanten. Inledningsfrågan justerades till att bli relativt utförlig (se bilaga 3) 

och som bjöd in till ett berättande där fördjupningsfrågorna inföll naturligt vilket anses vara 

en styrka i studien (Kvale & Brinkmann, 2009). En strävan att de uppföljande frågorna inte 

skulle vara ledande fanns och uppfylldes till allra största del men oerfarenhet av 
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intervjuteknik förelåg vilket kan ha påverkat hur uppföljningsfrågorna ställdes och kan 

därmed vara en svaghet i studien (ibid.). Under intervjuerna eftersträvades en neutral hållning 

till det informanterna berättade då nickar eller korta yttranden som ”mm” gavs för att bekräfta 

att det som sades uppmärksammades. Detta eftersom det vid intervjuer kan finnas risk att 

informanten vill ”svara rätt” samt att denne söker bekräftelse och modifierar svaren efter 

intervjuarens reaktioner (Holloway & Wheeler, 2010). Alla intervjuerna utfördes av mig 

själv, vilket stärker datamaterialets trovärdighet då datainsamlingen utförts på liknande sätt 

(ibid.). Det finns alltid en risk att intervjun inte får ett tillräckligt djup och Polit och Beck 

(2012) beskriver att djup-intervjuer kan vara i timmar. Intervjuerna i denna studie varade i 

genomsnitt 35 minuter effektiv tid, vilket kan anses vara en svaghet men ett naturligt avslut 

av intervjun inföll inom det tidsspannet. Informanterna gavs då tillfälle att tillägga ytterligare 

information med en avslutande fråga, så insamlat data från intervjuerna anses riklig. 

Det insamlade datamaterialet transkriberades av mig själv vilket underlättade den naiva 

förståelsen av texten, men även stärkte studiens trovärdighet eftersom risken för feltolkning 

av materialet minskade (Polit & Beck, 2012). Textmaterialet analyserades med inspiration av 

Burnards (1991) kvalitativa analysmetod men vissa avsteg gjordes från stegen i metoden. 

Burnard beskriver analysprocessen i 14 steg men menar att det kan finnas svårigheter 

inbyggda i metoden. Polit och Beck (2012) förklarar att processen inte är linjär utan sker med 

ständig återgång till ursprungsmaterialet och syftet för att kontrollera giltigheten av 

kategorierna. De avsteg som gjordes från Burnards (1991) metod var från steg 1, där 

noteringar skulle ha gjorts efter varje intervju om vilka ämnen som förekom under intervjun. 

Avsteg gjordes även från steg 6, där kollegor skulle ha gjort kategoriseringssystem utan att ha 

fått se forskarens lista över kategorier vilka sedan skulle jämföras med avseende på 

samstämmighet. Dock diskuterades kategorierna vid ett akademiskt samtal med två 

handledare och en kurskamrat, vilket torde stärka analysprocessen. Avsteg gjordes även från 

steg 11, då forskaren skulle ha återkopplat med informanten huruvida denne tyckte att dennes 

citat passade i föreslagen kategori. Avstegen från analysprocessen kan ha påverkat studiens 

trovärdighet men den ständiga verifieringen av kategoriernas giltighet samt redogörelsen för 

analysprocessen torde kompensera till viss del. Omfattningen av insamlade data möjliggjorde 

att mönster kunde utläsas ur materialet och liknande information återkom redan efter sju 

genomförda intervjuer, vilket stärker resultatets trovärdighet då de två sista intervjuerna inte 

utmynnade i nya kategorier utan bekräftade det som redan samlats in (Polit & Beck, 2012). 
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Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att belysa hur vård- och omsorgspersonal som genomgått 

utbildningen Demens ABC, beskriver hur omvårdnaden av personer med demenssjukdom 

kan ta sig i uttryck i praxis. Två kategorier bildades i analysprocessen: Görandet och 

Varandet, där sistnämnda kategorin rymmer fyra underkategorier: Visa hänsyn, Skapa 

mening, Skapa förståelse och bygga relationer samt Skapa trygghet. 

Övergripande visade studiens resultat hur omvårdnaden av en person med demenssjukdom 

bestod av två dimensioner vilka representerades av Görandet och Varandet. Görandet rymde 

de olika praktiska och mer handfasta momenten i omvårdnaden av en person med 

demenssjukdom medan Varandet representerade de mjuka kvaliteterna i omvårdnaden. De 

båda dimensionerna förekommer förstås samtidigt och är beroende av varandra i 

omvårdnaden eftersom en ständig rörelse sker mellan dem som tillsammans utgör en helhet. 

Rörelsen mellan de båda dimensionerna, bekräftas av Berg, Hallberg och Norberg (1998) 

som talar om balansen mellan Making och Doing. De beskriver balansen som ett delikat 

tolkningsarbete av att vara hjälpare i omvårdnaden samtidigt som ett relationsbyggande 

mellan personal och personen med demenssjukdom pågår. 

De intressanta fynden i studien, återfanns i Varandet och hur vård- och omsorgspersonalen 

arbetade med att göra omvårdnaden kring personer med demenssjukdom mer personlig. De 

visade hänsyn och anpassade sig efter personens olika kvaliteter i omvårdnadssituationer. Ett 

tydligt fokus var hur hänsyn visades till personens bakgrund, förmåga och vilja att delta i 

olika moment i omvårdnaden och hur avsaknad av strikta rutiner fanns. Edvardsson, 

Fetherstonhaugh och Nay (2010) beskriver hur fokus i omvårdnaden måste utgå från 

personen med demenssjukdom och dennes behov och intressen och inte från personalens och 

organisationens för att omvårdnaden ska vara personcentrerad. Helgesen, Larsson och Athlin, 

2010 förklarar hur brister i personalens hänsyn till personens intresse, kan inskränka på 

kommunikationen med personen och därmed försämra dennes förmåga till delaktighet. 

Genom att utgå ifrån information om personen med demenssjukdomens livsmönster, 

preferenser och värderingar kan omvårdnaden göras mer personlig, vilket Socialstyrelsen 

(2010) beskriver som en del i personcentrerad omvårdnad. 

Vård- och omsorgspersonalens arbete med att främja personens delaktighet i ADL var tydligt 

i resultatet. Det intressanta i detta var dock hur vård- och omsorgspersonalen arbetade med de 

personer som inte självständigt kunde klara olika moment i omvårdnaden. Arbetssättet de 
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tillämpade handlade om att personen skulle få uppleva sig som självständig och präglades av 

vård- och omsorgspersonalens vilja och förmåga att leva med i och agera utifrån den värld 

och den situation som personen befann sig i. Brooker (2004), Edvardsson et al.(2008) och 

Socialstyrelsen (2010) förklarar att verkligheten skall ses utifrån hur personen med 

demenssjukdom upplever den, eftersom det är en del i personcentrerad omvårdnad.  

Resultatet visade också hur vård- och omsorgspersonalen använde informationen som bland 

annat fanns att tillgå i levnadsberättelsen för att byta skepnad inför mötet med personen och 

anpassa sig och omvårdnaden efter dennes personlighet och intressen. Kunskaperna användes 

för att kunna skapa en meningsfull vardag åt personen men även för att vård- och 

omsorgspersonalen skulle kunna delta i den, vilket sågs då de hjälpte damen som satt och 

trodde sig sy, att trä nålen. Berg et al. (1998) bekräftar att information av sådant slag kan 

användas som ett redskap för att skapa en meningsfull vardag för personen och att förstå 

dennes situation. Edvardsson et al. (2010) beskriver hur individanpassade aktiviteter är en 

viktig del i personcentrerad omvårdnad som inte bara ger personen ett meningsfullt innehåll i 

dagen utan även försäkran om att personen får göra det denne tycker om. Användandet av 

information om personens bakgrund på detta sätt i omvårdnaden, rekommenderas av 

Socialstyrelsen (2010) för att främja personcentrerad omvårdnad. Helgesen et al. (2010) 

betonar dock vikten av att inte fastna för mycket i de förkunskaper som finns om personen 

eftersom det kan leda till rutinliknande och slentrianmässig omvårdnad som missar vad 

personen önskar eller vill i detta nu. 

I resultatet framgår hur betydelsefullt relationerna mellan personen och vård- och 

omsorgspersonalen var i omvårdnaden och hur de byggdes genom verbal- och icke-verbal 

kommunikation som avlöste och kompletterade varandra. Kommunikationen var också 

bärande vad gällde att skapa förståelse i omvårdnadssituationer. Just relationsaspekten i 

omvårdnaden beskriver Moyle et al. (2011) vara kopplad till hur vård- och omsorgspersonal 

trivdes med sitt arbete. De beskriver att där nära relationer med personen fanns, fanns också 

en hög arbetstillfredsställelse hos personalen, då främst hos de grupper som arbetade utifrån 

personcentrerad omvårdnad (ibid.). Smith och Buckwalter (2005) beskriver betydelsen av att 

använda både verbal- och icke-verbal kommunikation för att kunna interagera i omvårdnaden 

av personer med demenssjukdom. De förklarar vikten av personalens medvetenhet om de 

signaler som sänds ut via mimik, kroppsspråk och tonläge eftersom de kan uppfattas på olika 

sätt av personen. I föreliggande studies resultat framkom dock brister i kommunikationen 

som föranleddes av att personen vare sig förstod eller talade svenska då denne ursprungligen 
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var från något annat land än Sverige. Trots försök genom alternativa kommunikationsformer, 

uppstod missförstånd i olika omvårdnadssituationer som kunde leda till aggressioner hos 

personen, vilket torde visa på betydelsen av den verbala kommunikationen i att skapa 

förståelse och bygga relationer i omvårdnaden. Chenowet et al. (2009) beskriver hur 

tillämpning av personcentrerad omvårdnad bidrar till att minska agitationer hos personer med 

demenssjukdom, eftersom arbetssättet uppmuntrar personalen till engagemang och att kunna 

se och möta de situationer som kan vara utlösande för aggressiva beteenden. Burns (2011) 

menar att genom att arbeta personcentrerat så kan användandet av farmaka mot aggressiva 

beteenden minskas. Socialstyrelsen (2010) beskriver att en person med demenssjukdom ska 

ha möjlighet att tala sitt språk och att detta är en del i personcentrerad omvårdnad, vilket inte 

representerades i denna studie. 

Betydelsen av att skapa trygghet i omvårdnaden för personen var också ett viktigt fynd. 

Mycket av vård- och omsorgspersonalens insatser handlade om att skapa en trygg miljö för 

personen så denne skulle slippa oroskänslor. Genom att de arbetade för att göra miljön mer 

hemlik både på boendet och i personens lägenhet med dennes personliga tillhörigheter, ökade 

trygghetskänslan hos personen. Detta bekräftar Edvardsson et al. (2008) som beskriver hur en 

personlig omgivning kan förbättra interaktionen med personen samt att det har en positiv 

effekt på personens humör och beteenden. Socialstyrelsen (2010) beskriver att en mer 

personlig vårdmiljö är en del i personcentrerad omvårdnad. I resultatet framkom att skapa 

trygghet även handlade om att bekräfta personens känslor, som att inte argumentera emot 

personen om denne var arg och genom att samtala om saker som personen kände sig orolig 

över. Detta finner Smith och Buckwalter (2005) som beskriver hur beteenden inte ska 

ignoreras utan mötas för att finna en lösning på det som personen upplever som besvärande. 

Socialstyrelsen (2010) betonar att personens beteenden och psykiska symtom skall ses utifrån 

personen med demenssjukdomens perspektiv och att detta är en del i personcentrerad 

omvårdnad. 

Slutsats 
Genom belysningen av syftet framkom ett resultat där personcentrerad omvårdnad i stor 

utsträckning användes av vård- och omsorgspersonalen, vilket i sig kanske inte var 

anmärkningsvärt. Det anmärkningsvärda var hur vård- och omsorgspersonalen använde sig 

av och ytterligare lyfte den del i personcentrerad omvårdnad som beskriver att världen ska ses 

utifrån perspektivet av personens upplevelser. Vård- och omsorgspersonalen visade en 

förståelse och vilja att inte bara se världen utifrån perspektivet av personen, utan även agera 



 

25 
 

inom dennes värld. Förmågan att kunna lägga de egna uppfattningarna om hur världen ser ut 

och bör mötas till förmån för personen med demenssjukdomens upplevda värld, kan ses som 

en konstnärlig del i omvårdnaden. Kanske är det genom själva agerandet som vård- och 

omsorgspersonalen kan bidra med den avgörande essensen i om omvårdnaden fokuserar på 

"en person med demenssjukdom” istället för ”den dementa”?  
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Bilaga 1 sida 1 (2) Informationsbrev med skriftligt godkännande till enhets-

/områdeschef 

 

Enhetschef/Områdeschef 

– information samt förfrågan om skriftligt godkännande för genomförande av intervjustudie 

En intervjustudie gällande omvårdnad av personer med demenssjukdom kommer att genomföras utav 

mig, Anna Ekberg. Jag utbildar mig till äldresjuksköterska vid Blekinge tekniska högskola (BTH) och 

har valt att som en avslutande del i utbildningen, skriva ett magisterarbete där en intervjustudie 

kommer att ingå. Magisterarbetet kommer att examineras i början av juni. 

Omvårdnaden av personer med demenssjukdom är komplex utifrån den symtombild sjukdomen kan 

föra med sig och riktlinjer för god vård- och omsorg av personer med demenssjukdom finns beskrivet 

i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010. Utifrån detta är 

det intressant att beskriva hur omvårdnaden av personer med demenssjukdom ser ut i praktiken. Jag 

skulle därför vilja få ta del av en vård- och omsorgspersonals erfarenheter av omvårdnad av personer 

med demenssjukdom genom att intervjua denne. Jag planerar att intervjua sammanlagt nio vård-

/omsorgspersonal från fem kommuner i södra Sverige. Urvalet är strategiskt och vård-

/omsorgspersonal som genomgått den nätbaserade utbildningen ”Demens ABC” är intressanta för 

magisterarbetet. Intervjun beräknas att ta mellan 30-40 minuter, och för att inte missa någon 

information kommer intervjun att spelas in. Deltagandet för vård- och omsorgspersonal är frivilligt 

och när som helst kan de dra tillbaka sitt deltagande i studien. Alla personuppgifter kommer att 

behandlas konfidentiellt och resultatet kommer att avidentifieras. 

Karlskrona den:   Karlskrona den: 

Student: Anna Ekberg   Handledare: Christel Borg 

Tel: 0708-882902   Tel: 0455-385421 

Mejl: anna.ekberg@euromail.se  Mail: christel.borg@bth.se  

mailto:anna.ekberg@euromail.se
mailto:christel.borg@bth.se
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Bilaga 1 sida 2 (2) Informationsbrev med skriftligt godkännande till 
enhets/områdeschef 
 

Härmed godkännes att intervjuer av vård- och omsorgspersonal från verksamheten 

genomförs: 

………………………………………………………………………….. 

Ort och datum 

…………………………………………………………………………. 

Underskrift och namnförtydligande 
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Bilaga 2 Informationsbrev till informanterna 
 

 

Till Dig som arbetar med omvårdnad av personer med demenssjukdom 

– förfrågan om medverkan i en intervjustudie 

En intervjustudie gällande omvårdnad av personer med demenssjukdom kommer att genomföras utav 

mig, Anna Ekberg. Jag utbildar mig till äldresjuksköterska vid Blekinge tekniska högskola (BTH) och 

har valt att som en avslutande del i utbildningen, skriva ett magisterarbete som examineras i början av 

juni. 

Omvårdnaden av personer med demenssjukdom är komplex utifrån den symtombild sjukdomen kan 

föra med sig och riktlinjer för god vård- och omsorg av personer med demenssjukdom finns beskrivet 

i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010. Utifrån detta är 

det intressant att beskriva hur omvårdnaden av personer med demenssjukdom ser ut i praktiken. Jag 

skulle därför vilja få ta del av dina erfarenheter av omvårdnad av personer med demenssjukdom 

genom att intervjua dig. Jag planerar att intervjua sammanlagt nio vård-/omsorgspersonal från fem 

kommuner i södra Sverige. Urvalet är strategiskt och vård-/omsorgspersonal som genomgått den 

nätbaserade utbildningen ”Demens ABC” är intressanta för magisterarbetet. 

Intervjun beräknas att ta mellan 30-40 minuter, och för att inte missa någon information kommer 

intervjun att bandas. Deltagandet är frivilligt och du kan när du vill välja att avbryta ditt deltagande 

utan negativa konsekvenser. Ditt namn eller andra data som kan identifiera Dig kommer inte att 

registreras, och resultatet av studien kommer att presenteras på ett sätt så att Du inte kan bli igenkänd. 

Karlskrona den: 

 

Student: Anna Ekberg   Handledare: Christel Borg 

Tel: 0708-882902   Tel: 0455-385421 

Mejl: anna.ekberg@euromail.se  Mail: christel.borg@bth.se  

mailto:anna.ekberg@euromail.se
mailto:christel.borg@bth.se
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Bilaga 3 Intervjuguide 
 

Innan intervju: 

Har du läst informationen om vad studien innebär? 

Vet du att du när som helst kan avbryta din medverkan? 

Godkänner du att medverka? 

Namn: 

Ålder: 

Utbildning: 

Arbetade år inom demensvård: 

 

Frågor intervju: 

Kan du utifrån ditt perspektiv och så utförligt som möjligt beskriva 

omvårdnaden vid morgonarbetet och fram till lunch hos en person med 

demenssjukdom? 

 

Följdfrågor: 

• Skulle du kunna utveckla det du nyss beskrev? 

• Hur kände du då? 

• Vad gjorde du då? 

• Vad tänkte du då? 

• Vad har detta inneburit för dig? 

• Har jag förstått dig rätt att du menar… 

Avslutningsvis: 

• Är det någon fråga du tycker att jag borde ställa till dig? 

• Är det något ytterligare du vill tillägga? 



 

35 
 

Bilaga 4 sida 1 (2) Tabell analys 

Textenhet Reduktion Kod Underkategori Kategori 

J:…sen går vi in och hjälper dom att klä på sig och tvätta dom och 

eeh…ja, kamma håret…se till att dom är fräscha…och sen går vi ut i 

köket och äter frukost… 

Hjälper dem praktiskt att 

komma iordning till frukost. 

Praktisk omvårdnad   Görandet 

M:…jag får ju byta skepnad från varje vårdtagare som jag…jag kan 

inte vara likadan för där kan jag vara så och där får jag vara så…jag 

brukar säga att dom ska ha tre månader på sig på Dramaten att lära in 

en roll och vi har kanske tio sekunder för att byta roll… 

De är så olika allihop. Man får 

byta skepnad hos varje 

vårdtagare och byta roll för att 

passa. 

Hänsyn till 

Individens 

personlighet 

Visa hänsyn Varandet 

P: Trots att inte personen kan delta i städningen så kan personen vara 

med i rummet när man städar och man kan prata lite samtidigt som 

jag dammar och det blir…en liten guldstund det här…att man är bara 

du och jag, vi pratar om hennes tavlor kanske vi pratar om hennes 

prylar eller ja…om personerna på korten och det här att man får…att 

det blir faktiskt en aktivitet…man tror ofta att aktiviteter ska vara så 

stora och utflykter… kanske det för dom flesta demenssjuka är det 

viktiga att kanske få delta i städningen, plocka med blommorna 

medan jag städar och att man verkligen ger sig tid att sitta ner hos 

dom en stund när dom är oroliga och så här…det är synd när man 

bara fokuserar på dom stora aktiviteterna… 

Vardagssysslorna blir ett 

umgänge då man pratar och 

tittar på tavlor och fotografier 

tillsammans. Inte fokusera för 

mycket på de stora aktiviteterna 

Umgänge vid 

vardagssysslor är 

givande aktiviteter 

Skapa mening Varande 
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Bilaga 4 2 (2) Tabell analys 

Textenhet Reduktion Kod Underkategori Kategori 

M: Ja, det, det är ju det här med kroppsspråket som ligger mig 

väldigt nära. Det är att dom visar väldigt mycket med sitt 

kroppsspråk och dom läser ju mej och mitt kroppsspråk…och eeh, ja 

man ser liksom…man lär ju känna en person väldigt mycket 

eftersom man jobbar så nära med dom….och då lär man sig ju att 

läsa av deras sätt att vara och…efteråt tänker man  jaa…det var 

därför han gjorde så, jaa,…och så nästa gång han gör så så går vi på 

toaletten och så lyckas det…  

Läsa av varandras 

kroppsspråk. Närheten gör 

att man lär man sig tolka 

och förstå  

Kommunikation via 

kroppsspråk 

Skapa förståelse och bygga 

relationer 

Varandet 

J:…vi är tryggheten, vi är normen för vad vi kan hjälpa dom med på 

något vis…vi eeh, ja, vi står för stabiliteten och vi vet hur dom ska 

lösa situationen, alltså dom känner att vi har koll på läget…att vi är 

trygga… 

Vi är deras trygghet och 

stabilitet som kan hjälpa 

dem i olika situationer. De 

känner att vi har koll på 

läget 

Trygghet och 

stabilitet 

Skapa trygghet Varandet 
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