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Abstract 

The construction of caregivers need for external support in the work in a nursing home 

with people with dementia problems  

 

This study will examine if caregivers, working with people with dementia problems, is in 

need of support and in what way they see how the support should be designed. Previous 

research shows that there are many factors in elderly care that affect all of the caregivers. 

Working with people in this sort if dependence, requires a lot of the caregivers, both mentally 

and physically. To study if the caregivers consider themselves to be in need of support, and in 

what way they see how the support should be designed, the study employs a qualitative 

approach using to types of interviews, one focus group with four assistant nurses, and two 

individual in-depth interviews with the administrative personnel and one nurse.  

 

The results show that the need for support for the caregivers exists. Caregivers working with 

people with dementia problems, daily face difficulties, some more difficult to handle than 

others. The more difficulties to handle, the more the caregivers have the need for support.  

The support should be designed in both internal and external forms, such as support from 

colleagues and tutoring. It is also indicated, by the caregivers that the need of support in their 

work exists despite of several years of experience. The need for continuous professional 

development is, according to caregivers, based in that each person with dementia problems 

has different needs. It can be seen as a similar need, but it's never quite the same. 
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Sammanfattning 

Vårdpersonals behov av stöd i sitt arbete med vårdtagarna i demensboende 

 

Denna studie skall undersöka om vårdpersonalen, som arbetar med vårdtagare med 

demensproblematik, är i behov av stöd och på vilket sätt de då ser att detta i så fall ska 

utformas. Tidigare forskningsresultat visar att det finns väldigt många faktorer inom 

äldreomsorgen, som påverkar vårdpersonalen. Att arbeta med människor i denna 

beroendeställning kräver väldigt mycket av vårdpersonalen, både psykiskt och fysiskt. För att 

undersöka om vårdpersonalen anser sig ha ett behov, och i så fall på vilket sätt de ser att detta 

ska utformas, gjordes en kvalitativ studie. Studien delades upp i olika former av intervjuer. 

Det genomfördes två enskilda intervjuer och en fokusgruppintervju. Intervjuerna gjordes med 

sjuksköterska och chefen för demensboendet. Fokusgruppen genomfördes med fyra av 

demensboendets undersköterskor.  

 

Resultatet påvisar att det finns ett behov av stöd för vårdpersonalen. Ett arbete på ett 

äldreboende, med inriktning för vårdtagare med demensproblematik innebär dagligen 

svårigheter, vissa mer svårhanterliga än andra. De mer svårhanterliga utmaningarna, som sker 

på demensboendet, behöver vårdpersonalen hjälp att hantera. Stödet får gärna vara utformat i 

både interna och externa former, som till exempel stöd mellan kollegor och handledning. Det 

framkommer även av vårdpersonalen att de behöver ett stöd i sitt arbete trots flera års 

erfarenhet. Behovet av kontinuerlig kompetensutveckling ligger, enligt vårdpersonalen, i att 

varje vårdtagare har olika behov. Det kan ses som liknande behov, men det är aldrig helt lika.  
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1. Inledning 
Att arbeta inom äldreomsorgen kan ibland vara utmanande. Om detta kan vi ofta läsa i aktuell 

media. Det är den ena skandalen efter den andra, det ena vädjandet efter det andra om mer 

resurser till äldreomsorgen. Det kan framför allt vara svårt att arbeta med vårdtagare med 

demensproblematik. Ett exempel på detta är tidningsartikeln ”Vittnar om kaos på 

demensavdelning” från tidningen Skånskan (2011) som beskriver personalbristen på ett 

demensboende och dess konsekvenser för en avdelning. I tidningen framställs vårdtagare som 

aggresiva, att vårdtagare faller omkull under obevakade stunder och att vårdtagare sätter sig 

och kissar på golvet, utan att någon i vårdpersonalen har tid att avvärja detta. 

Att arbeta med vårdtagare med stort hjälp- och omvårdnadsbehov på grund av 

demensproblematik, kan således innebära både fysiska och psykiska påfrestningar för 

vårdpersonalen. Dessa påfrestningar kan väcka många tankar och känslor. Trots att 

vårdpersonalen befinner sig i sin professionella yrkesroll, så kan det vara svårt att se sina 

medmänniskor möta detta livsöde. Medias bild av dagens demensvård är att den är fyllt med 

svårigheter och resursbrister. En fråga som uppkommer är i vilken utsträckning som 

vårdpersonalen inom demensvården, känner behov av stöd för att hantera sina upplevelser och 

situationer som uppstår inom den egna professionen.  

 

Denna studie syftar därför till att belysa frågorna, om det finns ett behov av stöd för 

vårdpersonalen, och om så, på vilket sätt de då ser att detta i så fall ska utformas. 

Sjukdomen demens är en svår sjukdom att hantera, både som drabbad, anhörig och som 

vårdpersonal. Mer om sjukdomen finns att läsa nedan under titeln ”bakgrund” 

1.1. Syfte  
Denna studie skall undersöka om vårdpersonalen, som arbetar med vårdtagare med 

demensproblematik, är i behov av stöd och på vilket sätt de då ser att detta i så fall ska 

utformas. 

 

1.2. Disposition 
Detta är en studie vars syfte är att kartlägga om vårdpersonalen, som arbetar med vårdtagare 

med demensproblematik, ser sig ha ett behov av stöd i sitt arbete. Avsnittet ”Tidigare 

forskning” inleds med en djupredovisning av dagens äldreomsorg och dess problematik. 

Avsnittet börjar med en översiktlig genomgång av äldreomsorgen, som inte har inriktningen 

demensproblematik. Detta för att skapa en förståelse för den problematik som svensk 

äldreomsorg idag ställs inför. Därefter redovisas tidigare studier inom området och 

äldreomsorgen för personer med demensproblematik. Den huvudsakliga teoretiska 

referensramarna är coping, som ses i ett perspektiv av vårdpedagogik, omsorgsrationalitet och 

vårdkultur. Detta presenteras i avsnitt ”Teori”. I metodavsnittet redovisas och diskuteras 

metodvalet som leder till presentationen av studiens resultat, som i sin tur kopplas till tidigare 

forskning och den teoretiska referensramen. Uppsatsen avslutas med en diskussion kring 

resultatet i relation till studiens syfte och frågeställning tillsammans med studiens tidigare 

forskning och teoretiska referensram.  
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1.3  Bakgrund 
Eftersom studiens syfte är att studera om vårdpersonalen inom demensvården ser sig behöva 

stöd i sitt arbete och hur de i så fall ser att detta stöd bör utformas, kan det vara av stort 

intresse att få en inblick i äldreomsorgens historia. Därefter kommer en inblick i 

demenssjukdomarnas värld och problematik. Detta för att skapa en förståelse för de 

svårigheter som drabbade, anhöriga och vårdpersonal behöver hanskas med.  

 

Sveriges äldreomsorg har förändrats mycket genom åren. Förr hade socknen
1
 ett gemensamt 

ansvar för de gamla, sjuka och fattiga. Det skedde en förändring kring detta 1918. Det slogs 

då fast att det var kommunens ansvar att bygga hem för äldre och andra vårdbehövande. Detta 

gjordes genom fattighetslagen. Ytterligare en lagändring  genomfördes 1951, vilket medförde 

att landstinget fick ansvaret för de kroniskt sjuka. Kommunenens ansvar fördes 1955 in i 

socialtjänstlagen. I den lagen angavs vilka personer som ska vara berättigade ålderdomshem. 

Även ”kvarboprincipen” infördes på 1950-talet. Denna princip innebär att den äldre har rätt 

att bo kvar hemma med stödinsatser Dettakallar vi idag hemtjänst (Thorslund & Wånell, 

2006). 1992 genomfördes ädelreformen som gav kommunerna det samlade ansvaret för all 

långvarig vård och omsorg till äldre och funktionshindrade (Eliasson, 1996). Äldreomsorgen 

regleras än idag i Socialtjänstlagen (SoL). I kap 5. Särskilda bestämmelser för olika grupper- 

äldre människor § 5-7. (SFS, 2001:453) 

 

Demens har idag blivit en folksjukdom, som mer än 20 000 människor varje år insjuknar i. 

Idag är omkring 150 000 personer drabbade, och detta är en siffra som kommer att stiga i takt 

med att den äldre befolkningen i Sverige ökar. 2050 väntas 240 000 människor vara drabbade 

av någon demenssjukdom om inte forskningen går framåt och finner ett botemedel eller 

vaccin (Demenscentrum, 2013). Demenssjukdomar drabbar inte bara äldre individer. 

Begreppet demens delas upp i ”presenil demens” (före ålderdom) och ”senil demens” (tillhör 

ålderdomen) (Abrahamsson, 2007). De flesta som drabbas är äldre. Demens före medelåldern 

är sällsynt, men existerar. Efter 65 års ålder ökar risken för att drabbas av demens 

(Demenscentrum, 2013). Demenssjukdomar är inte ett sjukdomstillstånd. Det är ett 

samlingsnamn för en grupp symtom som påvisar att olika hjärnfunktioner har försämrats. En 

vårdtagare är därför inte dement, utan den har demens. För att kunna fastställa diagnosen 

demens, krävs en demensutredning. Det innefattar ett antal läkarundersökningar och 

utredningar. Demensutredningen kan fastställa orsaken till individens demens och vilken typ 

av demens det handlar om (Abrahamsson, 2007). Kriterierna för diagnosen demens har 

ändrats i flera olika omgångar. För att de aktuella kriterierna ska uppfyllas krävs att 

problemen, som sjukdomen för med sig, ska vara i den omfattningen att det påverkar den 

dagliga livssituationen. Dessutom måste det gå att utesluta att svårigheterna inte är tillfälliga. 

Som regel skall problemen funnits i minst 6 månader. Är alla dessa kriterier uppfyllda så kan 

diagnosen demens ställas (Fahlander, Karlsson, & Vikström, 2009). 

 

                                                 
1
 Socken är grunden till dagens kommuner. Socken var den minsta territoriella kyrkliga enheten, och hade ett 

distrikt som motsvarande kyrkans församling. 
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De olika funktionerna som sviktar vid demenssjukdomar är bland annat minne, 

initiativförmåga, koncentrationsförmågan, förmåga att utföra praktiska göromål, förmåga att 

orientera sig och hantera sitt känslomässiga liv. Det är den sjukes personlighet som drabbas. 

Ett vanligt kännetecken på en demenssjukdom är ett dåligt minne, till exempel att den 

misstänkt sjuka inte längre kommer ihåg vad dennes barn heter. Ett annat kännetecken är 

nedsatt förmåga att fungera i sin vardag, till exempel att den misstänkt sjuka inte längre hittar 

hem från mataffären eller någon annan bekant plats.  Ett annat vanligt kännetecken är att den 

misstänkt sjuka känner olika känslor, som till exempel obehagskänslor, rädsla, förvirring och 

hopplöshet utan att det finns någon egentlig anledning till detta. Ser man dessa symtom hos 

sig själv eller hos någon närstående skall läkare kontaktas så fort som möjligt. Den misstänkte 

sjuka behöver nu trygghet och lugn och ro, och bör undvika situationer med nya miljöer och 

mycket människor (Abrahamsson, 2007). 

Några former av demenssjukdomar eller sjukdomar som ger demensliknande symtom eller 

vars biverkningar kan vara demens är; frontallobsdemens, Huntingtons sjukdom, Alzheimers 

sjukdom, vaskulär demens, Parkinsons sjukdom med demens och stroke, frontotemporal 

demens, lewykroppsdemens, pannlobsdemens och sekundära sjukdomar (Demenscentrum 

2013). 

 

Boendeformer för vårdtagare med demensproblematik 

I ett tidigt stadium av demenssjukdom bor de flesta kvar i sitt eget hem. Det är i detta läge 

oftast närstående som ger de primära stöd- och hjälpinsatserna. När individen inte längre 

klarar av sina vardagliga sysslor, med hjälp av närstående, måste det sättas in kommunala 

stöd- och hjälpinsatser. Detta tillgodoses i första hand av hemtjänstinsatser, för att vårdtagaren 

i största möjliga mån ska få bo kvar hemma så länge som denna önskar. Blir denna situation 

ohållbar eller att en god omvårdnad inte kan tillgodoses på detta sätt, har den demenssjuke rätt 

till särskilt boende. Med särskilda boendeformer menas att det är ett boende med service 

(Abrahamsson, 2007). Det är viktigt att påpeka att ett särskilt boende inte är en institution, 

utan ett boende med vårdpersonal tillförfogande dygnet runt (Eliasson, 1996). 

 

Den absolut vanligast boendeformen för demenssjuka är ett gruppboende. Där bor ca 6-8 

demenssjuka vårdtagare tillsammans. Dessa boenden har vissa gemensamhetsutrymmen – 

oftast vardagsrum och kök. Den demenssjuke har ett eget sovrum som är kombinerat med 

vardagsrum. Att rummen inte har någon köksdel är omdiskuterat, men avsaknaden motiveras 

utifrån ett säkerhetstänk. Teknisk utrustning utlöser vanligtvis en oro och ångest hos 

demenssjuka. Det finns även en risk att den demenssjuke sätter på spisen och glömmer av 

detta (Abrahamsson, 2007). Inne i vårdtagarens privata utrymme är oftast garderober och 

badrumsskåp låsta av personalen (Eliasson, 1996). 

 

De boende har gemensamma aktiviteter, ett gemensamt hushåll och den dementssjuke har 

tillgång till särskilt anpassad vård och omsorg dygnet runt. Inredningen skall vara praktisk 

och bekväm. Den ska även vara anpassad för den generation som bor där. Detta för att den 

sjuke ska känna trygghet och få en känsla av igenkännande. Det är viktigt att den sjuke har en 

http://www.demenscentrum.se/Fakta-om-demens/Demenssjukdomarna/Frontotemporal-demens/
http://www.demenscentrum.se/Fakta-om-demens/Demenssjukdomarna/Frontotemporal-demens/
http://www.demenscentrum.se/Fakta-om-demens/Demenssjukdomarna/Lewy-body-demens/
http://www.demenscentrum.se/Fakta-om-demens/Demenssjukdomarna/Pannlobsdemens/
http://www.demenscentrum.se/Fakta-om-demens/Demenssjukdomarna/Sekundara-sjukdomar/
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hemlik känsla.  Det personliga utrymmet bör möbleras med bekanta möbler för den 

demenssjuke. Dessa skapar en trygghet och en känsla av igenkännande (Melin-Emilsson, 

1998) 

3. Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer relevant litteratur,som relaterar till en vårdomsorg av god kvalite att 

diskuteras. Detta  för att få en djupgående kunskap i dagens äldreomsorg. Denna tidigare 

forskning har valts då dess teman kommer att spela en stor roll i termer av att förstå 

bakgrunden till de svar som redovisas i resultatet.  

3.1. Vård och omsorg för ett gott åldrande 
I livets slutskede blir den äldre mer och mer beroende av hjälp utifrån (Norberg, Lundman & 

Santamäki Fischer, 2012).  I ålderdomen samvarierar minskad fysisk förmåga och förmågan 

till att ha ett självständigt liv (Thorslund, 2006). Behovet av vård och omsorg ökar, för vissa 

mer än för andra. Det innebär dock att den äldre som behöver hjälp och stöd utifrån kommer 

att möta vård- och omsorgsorganisationer, som till exempel hemtjänst och demensboende. I 

dessa kontakter kommer den äldre möta personer i flera olika professioner, till exempel 

sjuksköterskor, biståndshandläggare och undersköterskor (Norberg m.fl, 2012). Ett perspektiv 

som används inom vård och omsorg idag är salutogent förhållningssätt. Salutogent 

förhållningssätt inom vård och omsorg innebär att se äldre individer som värdiga 

medmänniskor. Detta görs genom att tro att vårdtagarna har lust, viljekraft och resurser kvar 

för att engagera sig. Salutogent förhållningssätt innebär därmed att vårdpersonalen fokuserar 

på det friska hos individen, istället för att fokusera på det sjuka (Tornstam, 2010). 

 

Äldre personer kan kämpa med många olika känslor som uppkommer vid åldrandet. Den 

äldre kan till exempel drabbas av en sjukdom eller nya omständigheter kring en tidigare 

sjukdom, som är direkt relaterade till åldrandet. Äldre kan även kämpa med att acceptera att 

kroppen inte längre orkar det som den en gång gjort. Även det sociala förändras och smärtar; 

nära och kära dör, ens livsroller försvinner etc. Livsroll kan till exempel vara tidigare 

yrkesroll eller sin betydelse för sin fritidsintresse till exempelvis sitt engagemang i en 

förening. Att få dela med sig av sin livshistoria och sin tidigare livsroller är väldigt viktig för 

att kunna uppleva en god ålderdom. Det som en individ en gång gjort kommer alltid speglas i 

det den individen är idag.  För att kunna uppleva en god ålderdom behöver individen klara av 

att acceptera att nu vara beroende av någon annans hjälp. Det kan upplevas skrämmande. Att 

vara beroende av någon annan kan kännas som att bli frihetsberövad. Vårdpersonalen kan 

hjälpa vårdtagaren att acceptera detta. Detta gör man genom att skapa ett konstruktivt 

beroende, ett beroende med tolerans för oförmåga samt respekt mellan vårdpersonal och 

vårdtagare. För kunna hjälpa vårdtagarna med detta bör man tillämpa personcentrerad vård 

och omsorg genom att lyssna på de äldre, visa omtanke och respekt (Norberg, m. fl, 2012). 

 

För att kunna möjliggöra den goda vård och omsorg som är eftersträvansvärd krävs 

vetenskapligt evidensbaserad kunskap om det naturliga åldrandet, kroppsligt åldrande, 

sjukdomar samt upplevelser kring åldrandet. Det krävs även kunskap kring etik och om hur 

vården bör utformas för bibehålla vårdtagarens värdighet. Det krävs även kunskaper kring 
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lagstiftningen och i de lokala bestämmelserna. Inom personalgruppen finns det mycket 

gemensam erfarenhetsbaserad kunskap, denna kunskap bör delas med varandra (Norberg, m. 

fl, 2012). 

3.2. Personalgruppens betydelse för en äldreomsorg av god kvalitet 

Personalgruppen har en avgörande betydelse för en verksamhet. Att samarbetet mellan 

vårdpersonalen i personalgruppen fungerar är väldigt viktigt. Det är dessvärre vanligt att 

vårdpersonalen känner att det bara är jag som klarar av vissa arbetsuppgifter. Då blir det 

tyvärr konkurrens i arbete. Denna konkurrens drabbar den demenssjuke enbart negativt. Inom 

demensvården arbetar man oftast i grupp när det gäller stöd- och hjälpinsatser. Den 

demenssjuke känner av samarbetssvårigheterna och konkurrensen (Abrahamsson, 2007). 

 

Genom olika grupptillhörigheter så formas man som människa. Vi tar till oss olika 

värderingar och normer från människor som vi sedan tar till oss och anpassar till våra egna. 

Att tillhöra en grupp, så som till exempel en formell grupp som en personalgrupp, kräver att 

deltagarna anpassar sig till varandra och respekterar varandras åsikter, synsätt och tankar. Det 

gäller att ibland bortse från sig själv och tänka på gruppens bästa, och i detta fall även 

vårdtagarnas. I personalgruppen utvecklas en gruppkultur, dvs. värderingar och normer som 

deltagarna tillsammans har utvecklat (Abrahamsson, 2007). Gruppkulturen kan sedan 

utvecklas till en vårdkultur. Vårdkultur skapar mening i omsorgens upplägg och tradition 

(Rytterström, Arman & Unnosson, 2013).  

3.3. Närhet och distans mellan vårdpersonal och vårdtagare – tre studier  

Det är komplicerat att arbeta inom äldreomsorgen. Det finns många komponenter som bidrar 

till detta. Öhlander (1991) uppmärksammar svårigheterna kring närhet och distansen mellan 

vårdpersonal och vårdtagare. Rutiner, personliga vanor och standardiserat beteende fungerar 

som en distansskapande barriär. Vårdpersonalen hjälper vårdtagarna med det som de önskar 

och behöver ha hjälp med, utan att kontakten mellan dem blir för intim. Vårdpersonalen 

samlar den kunskap denne behöver kring vårdtagaren för att kunna utföra sitt arbete. Gränsen 

mellan arbetets nödvändiga kunskap och mer närhetsskapande och privat kunskap kring 

pensionärerna är hårfin. Vanorna och rutinerna kring de olika hjälpsituationerna skapar en 

maktbalans mellan vårdpersonalen och vårdtagaren, som också påminner om och 

vidmakthåller aktörernas roller som hjälpare-personal och beroende-vårdtagare (Öhlander, 

1991). 

 

Vårdpersonalen är ett arbetsredskap, ett utbytbart arbetsredskap. Vårdpersonalen exponeras 

för åldrandets baksidor. För att hantera detta kan vårdpersonalen hålla isär sitt professionella 

liv och sitt privat liv. Genom att hålla isär sitt privatliv och sitt professionella liv olika 

mycket, har vårdpersonalen i olika stort omfång en hanterbar barriär. Vårdpersonalen skaffar 

sig den kunskap som behövs för att utföra sitt arbete på ett gott sätt, men ger inte vårdtagarna 

tillträde till vårdpersonalens privatliv. Det är vårdpersonalen som har makten över vilken 

närhet och distans det skall finnas mellan dem. Barriärerna mellan privatliv och professionellt 

liv ligger till vårdpersonalens förfogande för att hantera relationen mellan dem och 

vårdtagarna.  Barriärerna möjliggör en omsorgssituation som medför en hanterbar upplevelse 
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av åldrandet. Detta objektifierar de äldre och situationen och vårdtagarens bortgång blir i och 

med detta mer hanterbar. I en relation mellan vårdpersonal och vårdtagare, där det finns 

närhet mellan dem ger det uttryck i inlevelseförmåga och känsloutbyte mellan dem (Öhlander, 

1991). 

 

Förmågan att klara av att balansera sitt känsloarbete och kunna vara professionell i sin 

relation med vårdtagarna, utgör en viktig, men svår roll inom omsorgsarbete. 

Arbetsuppgifterna i ett omsorgsarbete är vardagsrelaterade och ofta av en väldigt privat natur, 

men för vårdpersonalen som utför arbetsuppgifterna är det trots allt en arbetsuppgift och ett 

arbete (Lill, 2010). Ofta är det så att vårdtagaren och vårdpersonalen har olika syn på 

relationen mellan dem. För vårdpersonalen är relationen en relation inom arbetet, en relation 

som hon har med flera vårdtagare, medan relationen för vårdtagaren är individuell och 

personlig. Relationen mellan vårdpersonal och vårdtagare blir därmed komplicerad och kräver 

balans mellan dessa uppfattningar. För att klara detta menar vårdpersonalen att det behövs 

gränser (Lill, 2010). 

 

Öhlander (1990) uppger att gruppboendets vårdtagare ständigt var ett fokus i vårdpersonalens 

samtal. Samtalen handlade om vårdtagarnas karaktärer, hälsotillstånd, dagliga dagsform och 

beteende. Detta då vårdtagarnas egna röster tystnat till följd av sjukdomen eller så har 

sjukdomen gjort deras röster otillförlitliga. Denna tystnad fylldes istället ut av 

vårdpersonalens strävan att granska och bearbeta det som sker för att kunna förstå och 

förklara vårdtagarna (Öhlander, 1999). Öhlander uppmärksammande vårdpersonalens 

beskyddande förhållningssätt  mot vårdtagarna. Även när vårdtagarnas beteenden var jobbiga 

och påfrestande för vårdpersonalen, så skuldbelades aldrig vårdtagarna för detta. 

Medvetenheten för sjukdomen och dess påverkan på vårdtagarna fanns alltid där (Öhlander, 

1999). 

 

3.4. Vård och omsorg specificerad för vårdtagare med demensproblematik 
Vårdomsorgens komplexitet blir än större när svåra sjukdomar kommer in i bilden. En av 

dessa sjukdomar är demens. På grund av detta kommer nästa tema handla om vård och 

omsorg för vårdtagare med någon form av demenssjukdom. Hur omsorgen för den 

demenssjuka skall se ut regleras i SoL (se tidigare avsnitt ”Bakgrund”). Lagen reglerar 

värderingar, mål och riktlinjer som sedan skall avspeglas i de lokala målbeskrivningarna, som 

i sin tur skall efterlevas för att utveckla och utvärdera omsorgen för den demenssjuke. Varje 

enhet bör ha en egen målbeskrivning som är anpassad just för den enskilda enheten. En god 

kvalitet inom vård och omsorg är att tillgodose den enskilda individens och dennes 

närståendes behov. För att uppnå detta måste detta ske på flera fronter. Dessa fronter är vård- 

och omsorgsinsatser, medicinska insatsen, samt den fysiska miljön. (Abrahamsson, 2007). 

 

Idag finns det hinder för att kunna tillgodose god vård och omsorg för den demenssjuke. 

Bristen på utbildad personal är ett stort problem och ett hot mot kvalitet på vård och omsorg. 

Det är krävande att arbeta med demenssjuka individer. Det är ytterst utmanande att arbeta 

med individer som inte längre kan ta vara på sig själv, som inte vet var de är eller inte förstår 
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vad vårdpersonalen säger. Detta gör det svårt att som vårdpersonal veta vad som är rätt att 

göra i olika situationer som uppstår. Det är självklart ännu svårare att veta vad man som 

vårdpersonal skall göra, om det brister i utbildningen kring sjukdomstillståndet. Som 

vårdpersonal behöver man ha stor fantasi, vara lyhörd och ha ett stort tålamod samt god 

empatisk förmåga (Abrahamsson, 2007). 

 

Inom demensvården finns det etiska svårigheter. Ett exempel på detta framkommer i artikeln 

”Demensteam stöttar personal” ur tidskriften Äldre i centrum (2007). I artikeln beskrivs hur 

en vårdtagare vägrar låta vårdpersonalen hjälpa till. Vårdtagaren vill varken duscha eller ta 

sina mediciner samt är aggressiv emot personalen. Personalen undrar nu om de skulle kunna 

blanda ned lugnande medicin i vårdtagarens morgonkaffe för att hjälpa vårdtagaren med 

bland annat att byta inkontinensskydd. Detta blir ett etiskt dilemma. Båda alternativen är 

kränkande för vårdtagaren. Att vårdtagaren blir i lurad lugnande är kränkande, men det likaså 

är det att ha inkontinensskydd som är förbrukade.  

 

Den tidigare forskningen påvisar vad som är problematiskt kring dagens äldreomsorg, men 

den undersöker inte vad som kan underlätta för vårdpersonalen och deras arbete. Ambitionen 

med denna studie är att minska denna kunskapslucka. Att bli äldre innebär många 

förändringar, vilket kan upplevas ytterst obehagligt för individen. Det som en gång varit 

självklart att göra, behöver idag inte vara det. Sjukdomar kan komma och försvåra vardagen 

ytterligare, till exempel en demenssjukdom. För många innebär det att bo kvar hemma inte 

längre är ett alternativ. En flytt till ett särskilt boende blir ett faktum. Ett särskilt boende kan 

av den äldre uppfattas som ett frihetsberövande. Det är inte längre den äldre som bestämmer, 

utan det är nu demensboendets rutiner och personal som avgör. Det är upp till demensboendet 

att nu ge en omvårdnad av god kvalitetet, men även en vård som hjälper vårdtagaren att 

behålla sin värdighet.  

 

Omvårdnaden av vårdtagaren med demensproblematik ökar förväntningarna på 

vårdpersonalen ytterligare. Vårdtagare med demensproblematik behöver i regel en mer 

omfattande vård än vårdtagaren utan en demenssjukom. För att, som vårdpersonal, klara av att 

tillgodose detta, behövs det kunskap om sjukdomen, en välfungerande personalgrupp, stöd 

internt och externt och en syn av värdighet och respekt för den demenssjuke. En viktig faktor 

är att förstår boendesituationens betydelse. 

 

I detta avsnitt har olika aspekter av vad som klassificerar och problematiserar en bra 

äldreomsorg framhävts. Det som framkommit är att en äldreomsorg har otroligt många 

aspekter och problemområden. Att både bo på ett och arbeta på ett demensboende innefattar 

ett problematiskt förhållande mellan vårdpersonalen och vårdtagarna. Ett beroende 

förhållande mellan vårdpersonalen och vårdtagaren byggs med tiden upp. Därmed måste 

vårdpersonalen arbeta med en god balans mellan närhet och distans, det är ett arbeta som 

kräver att  vårdpersonal är lyhörd, har engagemang, respekt och omtanke. Inte enbart spelar 

dock relationen mellan vårdtagarna och vårdpersonalen in, utan även relationen inom 

vårdpersonalen. Även mycket kunskap krävs, det krävs kunskap om det naturliga åldrandet, 

kroppsligt åldrande, sjukdomar samt upplevelser kring åldrandet, kunskap gällande etik och 
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om hur vården bör utformas för bibehålla vårdtagarens värdighet samt kring lagstiftningen 

och i de lokala bestämmelserna. Denna djupaförståelse av äldreomsorgens problematik 

kommer att i studiens senare resultatavsnitt och diskussion komma till nytta. I resultatet 

kommer utsagorna från de olika intervjuerna att påvisa och exemplifiera denna problematik.  

4. Teori 
Denna studie skall undersöka om vårdpersonalen, som arbetar med vårdtagare med 

demensproblematik, är i behov av stöd och på vilket sätt de då ser att detta i så fall ska 

utformas. Detta skall göras med hjälp av coping och komponenterna vårdkultur, 

vårdpedagogik och omsorgsrationalitet. Coping valdes då den har stor betydelse för hur 

vårdpersonalen använder sig av olika former av strategier för att klara av att hantera sitt 

arbete. Komponenterna vårdkultur, vårdpedagogik och omsorgsrationalitet valdes då dessa är 

ett bra kompliment och exempel på större copingstrategier som finns inom äldreomsorgen.  

4.1 Coping 

Coping är ett sätt att förklara hur vårdpersonalen kan hantera påfrestningar. Coping kan ske på 

flera olika sätt och hur copingen genomförs kan påverka ett demensboendes framtid i form av 

utformning strategier för att hantera det som sker på demensboendet. Coping sker genom 

yttre- och inre stress. Yttre stress kan uppkomma genom t.ex förändring eller anpassning på 

grund av omgivande faktorer, som t.ex. lagändring. Inre stress är det egna sättet att tolka och 

reagera på den specifika händelsen som skett/sker eller en livssituation. En lyckad 

copingprocess på individnivå ökar personens självtillit, vilket ökar dennes förmåga att hantera 

framtida situationer. Om inte personens eller verksamhetens copingresurser är tillräckliga kan 

en påfrestande situation eller händelse leda till psykiska problem. Copingprocesser behövs 

alltså för att minimera påfrestande situationer och dagliga påfrestningar (Brattberg, 2008). 

Enligt Tornstam (2010) så har uttrycket coping använts redan på 1950- talet. Begreppet 

coping översättning till svenska skulle vara bemästringsförmåga (Brattberg, 2008). 

 

Det finns  flera olika copingstrategier, och man använder sig av den typ av copingstrategi som 

är anpassad för den typ av påfrestning det handlar om. Något som även bör observeras är att 

alla reagerar olika på olika typer av påfrestning. Enligt Tornstam fann Aldwin (1996) i studie 

att det fanns 119 olika copingstrategier. Den slutsats som kan dras utifrån denna studie av 

Aldwin, är att alla reagerar olika på olika situationer samt att de hanterar situationer på olika 

sätt. Till exempel kan två undersköterskor som arbetar på samma avdelning som är med om 

samma situation reagera och hantera denna situation på olika sätt (Tornstam, 2010). 

 

Coping är ett sätt att stötta ett äldeboende och demensboendets personal att hantera stress och 

press. Hur denna coping genomförs är avgörande för att skapa boendets egna strategier. Till 

exempel så kan ett demensboende ha en strategi att hantera när en av avdelningens vårdtagare 

blir oroliga eller aggresiva eller en övergripande strategi på hur vårdpersonalen skall bemöta 

en person som pratar som sin döda förälder som om de nu lever eller ska hem till sin döde 

partner.  
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4.2 Tre viktiga komponenter inom äldreomsorgen 
Det finns tre viktiga komponenter inom äldreomsorgen som tillsammans skapar en förståelse 

av äldreomsorgens komplexitet. Dessa komponenter är vårdpedagogik, omsorgsrationalitet 

och vårdkultur. Dessa kan även de ses genom ett copingperspektiv, då de kan ses som en 

produkt av att skapa en hanterbar äldreomsorg. Som tidigare nämnts sker coping genom 

stress, yttre och inre stress. På ett demensboende kommer inre stress från vårdpersonalen, 

deras arbetssituation och vårdtagarnas demensproblematik samt yttre stress från utomstående 

faktorer, som till exempel lagändringar och nytt arbetssätt. Ett exempel på ett nytt arbetssätt är 

nya mätinstrument inom demensvården. Detta kan mer eller mindre utvecklas åt två håll - 

vårdpersonalen accepterar mätinstrumentet och ser det som en positiv och användbar 

förändring som ger dem nya verktyg att skapa en hanterbar vardag som i sin tur ökar 

vårdpersonalens kunskaper, resurser och strategier för att utföra en god omvårdnad. Eller 

accepterar inte vårdpersonalen mätinstrumentet, eventuellt för att de anser att det inte ger 

resultat eller för att det är ett svårarbetat mätinstrument. Oavsett av vilken anledning det är, så 

skapar detta en inre stress på demensboendet, vilket skapar påfrestningar och troligtvis 

förändringar av demensboendets copingstrategier. 

 

Alla professioner inom vårdpersonalen på demensboendet har olika erfarenheter, 

kompetensnivåer och professionella roller att förhålla sig till. På grund av individernas 

erfarenheter, kompetensnivå och deras professionella tillhörighet har de olika 

copingförmågor. För att vara ett välmående demensboende och en välmående vårdpersonal så 

behöver deras copingprocesserna fungera. 

 

Vårdkultur är en viktig faktor inom omvårdnadspraktiken. Vårdkulturen hänvisar till en 

process för att skapa mening i omsorgens upplägg och tradition. Vårdkulturen  beaktas ofta i 

situationer som går utanför den dagliga rutinen. För att förstå vårdkulturen  i termerna av 

tradition, behöver  vården ses i ett sammanhang där människor utbyter mönster, 

föreställningar och fördomar. Det är viktigt med individens tolkning av denna tradition, vilket 

skapar en kulturidentitet. Slutligen behövs en serie av interaktioner mellan traditioner på en 

individuell nivå. Det är genom detta som  man vinner en personlig förståelse av omsorg. 

Vårdkulturen kan upplevas som positivt, en god omvårdnad, men även det kan vara ett hinder 

för att uppnå en  god omvårdnad (Rytterström, Arman & Unosson, 2013). 

 

Ämnet vårdpedagogik är en sammansättning av orden vård/omsorg och pedagogik. Ordet 

vård innebär skötsel, beskydd och tillsyn. Som vårdpersonal är det du den som ger det 

psykologiska stödet på demensboendet, ordnar en social aktivitet eller på annat sätt skapar en 

trygg miljö. Pedagogik handlar om människans lärande. Vårdpedagogik kan ses från två 

perspektiv, vårdgivarens och vårdtagarens.  Den professionella vårdgivaren behöver ha en bra 

och grundläggande utbildning. Detta räcker dock inte för att klara av det kommande yrket, då 

utbildningen endast är avsedd att vara en stabil grund för vårdgivaren att bygga på. Det riktiga 

lärandet, det praktiska lärandet, är lärandet som sker på arbetet. Det är detta lärande som 

kommer göra det tydligt att varje möte, situation och individ är unik  (Johansson & Skärgren, 

2008). 
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Omsorgsrationalitet är ett begrepp som är kopplat till emotionellt arbete. Omsorgsrationalitet 

är när förmågan att ta hänsyn till vårdtagarens behov och verkligheten styr. Vårdtagarens 

intresse sätts i första rummet. Vårdpersonalen ska visa empati, sympati, flexibilitet, tillgivelse 

och respekt för vårdtagarens integritet. Omsorgsrationalitet handlar främst om att 

vårdpersonalen, utifrån specifika behov och sammanhang, ska skapa en god omvårdnad som 

grundas i erfarenhet och praxis (Eliasson, 1996). 

 

Coping och de tre komponenterna, vårdpedagogik, omsorgsrationalitet och vårdkultur, ligger 

nu till grund till studiens resultatförståelse och diskussion. För att förstå vårdpersonalens 

uppfattning om de anser sig behöva stöd i sitt arbeta, samt om de anses sig behöva det isåfall 

hur detta stöd skall vara utformat, kan dessa komponenter ses i relation till vilket stöd som 

redan finns uppbyggt inom äldreomsorgen.  

5. Metod 
Metod är ett sätt att lösa ett analytiskt problem och få eller skapa ny kunskap. Alla metoder är 

dock inte lika hållbara och en metod bör granskas kritiskt. Kvalitativ metod är oftast verbal 

insamling av data, till exempel via intervju. Kvalitativ metod har det primära syftet förståelse. 

Den är inte inriktad till att se om informationen som studien har tagit fram har någon generell 

giltighet, yttre validitet. Huvudsyftet är istället att informationen skall ge en djupare förståelse 

om problemet vi studerar, samt att kunna beskriva helheten av det sammanhang som studeras 

(Magne Holme m. fl,  1997). Målet är att kunna generera förklarningar som är baserade på 

förståelse (Aspers, 2011). 

  

I denna studie används kvalitativ metod. Det är närmare bestämt typen fokusgrupp 

kombinerat med individuella intervjuer som har använts. De individuella intervjuerna är ett 

bra verktyg för intervju med chefen och sjuksköterskorna, då de är ensamma i sin profession 

och därmed kan ge sin bild av sitt arbete. Det hade också gått att genomföra individuella 

intervjuer med undersköterskorna. Det som dock hade gått förlorat är den observation av 

interaktionen mellan dem i intervjusituationen. Denna interaktion ger en vinning av extra 

mycket datamaterial som annars inte hade funnits. Denna typ av datamaterial är viktig och 

kan ge kunskap som inte kan inhämtas på annat vis. 

5.1. Fokusgrupper 
En fokusgrupp är en typ av intervju som innebär att flera deltagare medverkar. Deltagarna har 

gemensamma erfarenheter och kunskaper som deltagarna kan diskutera (Aspers, 2011). 

Interaktionen mellan deltagarna ger dem möjligheten att uttrycka sådant som de annars inte 

skulle ha uttryckt. Deltagarna får nämligen möjligheten att ”tvinga” de andra deltagarna att 

vara tydliga i interaktionen med varandra (Halkier, 2009).  I och med detta är fokusgrupper 

bra på att  producera data angående gruppers berättelser, värderingar och förhandlingar. Det 

blir väldigt tydligt vad gruppen är eniga om och oeniga om (Bloor, Frankland, Thomas, & 

Robbson, 2002). 
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Fördelar med fokusgrupper. Det är ett bra sätt att producera data gällande gruppers tolkningar, 

interaktioner och normer (Bloor, m.fl,  2001). Det är den speciella interaktionen mellan 

deltagarna i en fokusgruppintervju som är källan till data (Morgan, 1997). Det är en effektiv 

metodform, forskaren slipper observationer och fältarbete (Halkier, 2009). Nackdelar med 

fokusgrupper; de är mindre lämpade för att producera data om individers livsvärldar (Bloor, 

m.fl, 2001). Interaktionen i gruppen  kan påverka gruppens resultat. Forskaren kan gå miste 

om viss viktig data genom att inte närvara i den sociala kontexten (Halkier, 2009).   

 

I denna studie är det viktigt att få fram undersköterskornas tolkningar av deras behov av 

externt stöd. Detta går att belysa genom undersköterskornas interaktion i en 

fokusgruppsintervju. Om det är så att deltagarna i fokusgruppsintervjun skulle ha skilda 

tolkningar av deras behov av externt stöd, skulle detta belysas på bästa möjliga sätt. 

5.2. Intervju  

Denna datainsamlingsmetods kännetecken är att forskaren och den som blir undersökt 

samtalar om ett visst tema, som forskaren bestämt. Under intervjun dokumenterar forskaren 

samtalet, genom bandinspelning och ibland med kombination med anteckningar (Jacobsen, 

2007). Denna insamlingsmetod är lämplig när det är relativt få enheter som skall studeras och 

när man som forskare är intresserad av vad människor egentligen säger, samt när man som 

forskare är intresserad av hur människor tolkar och förstår ett visst fenomen. En intervju kan 

vara i olika grader strukturerad. En intervju kan, i en viss form, vara utformad som ett helt 

vanligt samtal, alltså utan någon som helst form av styrning från forskaren.  Dock är intervjun 

i någon form styrd, till exempel med ett antal teman som intervjun skall beröra (Jacobsen, 

2007). 

 

Valet att genomföra två enskilda intervjuer med sjuksköterskan och chefen gjordes, då jag 

ansåg att detta skulle belysa hur just dessa professioner tolkar och förstår  sitt och andra 

professioners behov av stöd.  

5.3. Urval av informanterna 
Sammansättningen av informanterna har en stor betydelse för vilken typ av datamaterial som 

insamlas. Eftersom den sociala interaktionen i fokusgruppen  är viktig för datainsamlingen så 

är det av väldig vikt att sammansättningen övervägs ytterst noggrant (Morgan, 1997). Hurvida 

informanterna skall känna varandra eller inte innan intervjun är även det mycket viktig att 

överväga. Detta då det kommer att påverka den sociala interaktionen och därmed påverka 

datamaterialet (Halkier, 2009).   

 

Ett sätt för forskaren är att använda sig av sitt sociala kontaktnät för att få tag på potentiella 

deltagare. Detta kallas snöbollsurval (Jacobsen, 2007). Det är den typen av urval som denna 

studie består av. Hur många deltagare som skall delta i fokusgrupperna är väldigt 

omdiskuterat enligt Halkier, någonstans mellan sex till tolv deltagare (Halkier, 2009). I denna  

studie var det fyra stycken i fokusgruppen. Detta då fokusgruppen även skulle kombineras 

med enskilda intervjuer.  
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5.4. Presentation av informanterna 
På grund av sekretesskäl väljer jag att ge en kortare allmän introduktion av informanterna i 

studien. Sjuksköterskan i studien är ung och har jobbat som sjuksköterska i mindre än tio år 

och just inom denna verksamhet i mindre än fem år. Chefen är i medelåldern och har arbetat 

inom demensvården i mindre än tio år. Chefen har varit chef för verksamheten sedan 

verksamhetens start. Fokusgruppen bestod av fyra informanter. Tre av dem hade lång 

erfarenhet inom vården, närmare 20-25 år och de hade arbetat på demensboendet nästan från 

och med uppstarten. Två av dessa var undersköterskor, och den tredje av dem håller på att 

studera till undersköterska.  Den fjärde informanten är inte undersköterska och hade jobbat 

inom verksamheten i mindre än ett år.  

 

Till denna studie har jag kontaktat en chef för ett demensboende. Denna chef har godkänt att 

jag ska få utföra min studie på deras boende. Det innebär att jag kommer ha ett så kallat 

snöbollsurval i min fokusgrupp. Innan studien skulle genomföras visste jag inte om gruppen 

skulle komma att bestå av individer av samma kön, vilken ålder informanterna skulle komma 

att ha eller om de skulle komma från samma avdelning. Det finns både för- och nackdelar om 

det skulle visa sig att många av dem har arbetat ihop. Har de arbetat ihop kan de bli påverkade 

på så sätt att de kanske faller in i roller på arbetsplatsen, samtidigt som det kan vara positivt 

att de känner varandra och har lätt att öppna sig för varandra. Detta val gjordes då jag 

intervjuare inte skulle få någon förutfattad mening innan intervjuerna, allt för att jag skulle 

komma in med ett så öppet sinne som möjligt. Se stycket ovan för att se hur uppdelningen 

blev.  De enskilda intervjuerna genomfördes på verksamheten, närmare bestämt på respektive 

kontor. 

5.5. Materialinsamling och genomförande 
Som tidigare nämts så samlades det önskade datamaterialet, till denna studie, in genom 

genomförandet av en fokusgruppintervju samt två enskilda intervjuer. Fokusgruppen bestod 

av fyra stycken  undersköterskors/vårdbiträden som arbetar på demensboendet.  

Fokusgruppsintervjun tog ca 40 minuter. De enskilda intervjuerna  tog ca 15-20 minuter. Jag 

hade utformat en lättare intervjuguide (se bilaga 1) med frågor, men anpassade frågorna efter 

intervjuns riktning. Jag försökte ha en så passiv roll som möjligt, och tänkte på att ställa 

öppna frågor. Fokusgruppsintervjun filmades i syftet att underlätta transkriberingen, 

fokusgruppintervjun spelades även in för extra säkerthet. De två enskilda intervjuerna 

spelades in. Efteråt raderades filmen och inspelningarna. 

 

Fokusgruppen och intervjuerna genomfördes på deltagarnas arbetsplats. Detta val gjordes då 

det är en känd och bekväm plats för deltagarna, vilket får deltagarna att känna sig bekväma 

redan från början. Det gynnar även maktbalansen mellan deltagarna och mig som forskare. 

Att deltagarna känner sig bekväma ger dem mer makt. För att få intervjun så bekväm som 

möjligt, genomfördes fokusgruppintervjun i samband med fika, där det småpratades innan och 

efter intervjun. Jag berättade om studiens syfte, praktisk information (t.ex. allt de säger 

behandlas med sekretess och de kan när som helst avbryta sin medverkan) samt lite om mig 

själv och varför jag gör denna studie.  
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Som redan nämts så filmades och spelades fokusgruppen in, för att fånga upp delar av 

intervjun som annars skulle gå förlorad, till exempel att det inte går att styrka vem som sagt 

vad. Det underlättar även transkriberingen av datamaterialet, då de blir lättare att tyda vem 

som sa vad. Fokusgruppen spelades in med en videokamera. Videokameran är ställd så att alla 

i fokusgruppen filmas. Fokusgruppen spelas även in som säkerhet om något skulle vara oklart 

i videofilmen, till exempel ljudet. De två enskilda intervjuerna spelades endast in.  

5.6. Bearbetning av det insamlade materialet 
Efter att fokusgruppsintervjun genomförts och filmats samt att de två enskilda intervjuerna 

genomförts och spelats in, är det nu dags att bearbeta och koda datamaterialet. Detta 

genomfördes genom att först och främst transkribera filminspelningen samt det inspelade 

materialet. Enligt Aspers (2011), bör inte någon annan än forskaren transkribera, då viktig 

information kan gå förlorad samt att forskaren under transkriberingen ofta kan få uppslag eller 

kommer på idéer som är användbara inför studien. Transkribering är tidskrävande. Det tar upp 

till 6-10 gånger längre tid att transkribera en intervju än att genomföra själva intervjun 

(Aspers, 2011). 

 

För att generera koder så har jag sorterat intryck från intervjun i olika ”lådor” som motsvarar 

koder.  Rent konkret så går det till så att jag har läst igenom mitt transkriberade datamaterial 

för att få en helhetkänsla. Efter detta gick jag igenom datamaterialet igen med syftet att 

identifiera meningsenheter. Jag kodade grundkoder först (exempel se bilaga 3). Sedan 

kodades bakgrundskoder, substanskoder, aktörer, plats, ämne, teori mm. Bearbetningen valde 

jag att genomför med hjälp av marginalmetoden (Aspers, 2011)  

 

Utgångspunkten med marginalmetoden är att ha utskrivna ark samt ett kod schema. I kod 

schemat markerar forskaren en viss kod med en viss färg. Ett enkelt sätt är att använda sig av 

sidhuvudet och kanterna av papperet. Först görs en grundkodning, t.ex. könet på de som 

intervjuas och andra koder som är genomgående genom hela intervjun. Sedan kodar forskaren 

de empiriska materialens substans. Vilket innebär att forskaren nu kodar in datamaterialet i 

koder. Finns det inte någon kod som passar och behovet finns, skapar forskaren en ny kod 

med ny kodanvisning för det empiriska stycket. När forskaren själv genererar materialet, 

vilket forskaren gör inom kvalitativ metod så kallas detta material för primärmaterial. 

(Aspers, 2011).  

 

Inom den kvalitativa forskningen pratar man om en mättat kod. Det innebär att inget 

ytterligare empiriskt material påverkar forskarens slutsats om forskaren inte vill utveckla sin 

kategori. En mättad kod behöver inte bekräfta en teori. En mättad kod kan lika gärna avfärda 

en relation mellan teori och empiri som att den styrker den (Aspers, 2011). 

 

För att koda mitt datamaterial skrevs de transkiberade intervjuerna ut. Jag kodade först 

grundkoder, som till exempel informanternas kön och utbildning. Därefter kodades 

substanskoder (se bilaga 3). När detta är färdigställs valdes relevanta koder ut för att belysa 

informanternas olika tolkningar av deras verksamhet och deras behov av externt stöd.  
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4.7. Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten (tillförlitligheten) visar hur bra forskaren med sin metod faktiskt mäter (Aspers, 

2011). Eftersom syftet med en kvalitativ studie är att i första hand få en bättre och djupare 

förståelse av problemet eller vissa delar av problemet är detta av vikt för studiens trovärdighet 

(Magne Holme m. fl, 1997). Validiteten (giltigheten) är hur bra man mäter det som forskare 

vill mäta (Aspers, 2011). Under de olika intervjuerna visade det sig att intervjupersonerna har 

liknande upplevelser av sin verksamhet. Även under fokusgruppsintervjun uppgav de att de 

hade liknande upplevelser och höll med varandra under intervjun. Den slutsats som kan dras 

av detta är att sannolikheten att intervjupersonerna uppger korrekt information om hur det 

faktiskt är, är väldigt hög. Något som även talar för att det finns en hög reliabilitet är att 

intervjupersonernas upplevelser överenssämmer med tidigare studier, vilket gör att det 

sannolikt finns en relativ hög reliabilitet. 

 

Angående validiteten kan slutsatsen om den interna validiteten dras att det finns en relativt 

hög intern validitet.  Detta då resultatet kan kännas rimligt i jämförelse med den tidigare 

forskningen som gjort inom området. Slutsatsen om den externa validiteteten är svårare att 

dra. Detta pågrund av att studiens omfattning är begränsad. För att kunna dra slutsatsen om en 

hög validitet skulle studien omfatta fler verksamheter. Det som talar för studiens externa 

validitet är dock här att det inte framkommit någon information som krockar med med 

varandra, varken under datamaterialinsamlingen eller från den tidigare forskningen. 

4.8. Förkunskaper 
Jag har vissa personliga erfarenheter av yrket vårdbiträde. Jag har arbetat som vårdbiträde på 

ett demensboende under somrar och helger under min utbildning. Jag har varit anställd på en 

vanlig avdelning, men under vissa omständigheter fått arbeta på en demensavdelning. Jag har 

dock inte valt att studera min arbetsplats, eftersom det skulle kunna påverka utfallet av 

studien, samt att de skulle kunna röja deltagarnas identiteter. Jag studerar även inriktningen 

äldre och funktionshindrade inom min socionomutbildning, vilket gett mig kunskaper kring 

just demens. Jag har även fått en insyn under min praktik, då jag gick med flera chefer inom 

äldrevården. Jag har även inför studien läst mycket litteratur kring ämnet. 

4.9. Etiska överväganden angående metod tillvägagångssättet 
En studie innebär att forskaren gör någon form av intrång i människors liv, professionella -

eller privata liv och detta bör forskaren ta hänsyn till. På grund av detta finns det flera etiska 

dilemman. Det finns en risk att i sitt försöka att kartlägga ett fenomen att någon av deltagarna 

upplever sig kränkt eller ifrågasatta. För att försöka undgå detta finns det tre grundläggande 

etiska krav som en studie skall i största möjliga mån tillfredsställa. Dessa tre grundkrav är 

informerat samtycke, krav på skydd av privatlivet och krav på att bli korrekt återgiven 

(Jacobsen, 2007). 

 

Informerat samtycke innebär att deltagarna i studien deltar frivilligt, och att deltagaren är 

medveten om alla risker och möjligheter som detta deltagare innebär. Detta krav kan i sin tur 

delas upp i fyra huvudkomponenter. Kompetens, frivillighet, fullständig information och 

förståelse. Kompetenskomponenten innefattar att  den som blir undersökt själv fått bestämma 



 

 

15 

 

om denne vill delta i undersökningen. Ifall studien på något sätt skulle kunna skada dem som 

undersöks, bör forskaren överväga om studien skall genomföras. Frivillighet innefattar att 

deltagaren själv får välja om denne vill delta i studien. Fullständig informationskomponenten 

innebär att deltagarna måste få information kring studiens syfte, hur datamaterialet kommer 

användas och annan viktig information för att kunna bestämma om denne vill delta i studien 

eller inte. Förståelse är den sista komponenten och den innebär att deltagarna skall ha förstått 

studiens syfte (Jacobsen, 2007). 

 

För att i största möjliga mån tillfredsställa de tre kraven på studien, så har ett 

informationsbrev skickas ut till enheten för att informera kring studien och dess syfte (se 

bilaga 2). Skydd av deltagarnas privatliv tillgodoser jag genom att inte nämna deltagarnas 

riktiga namn i resultatdelen, inte nämna arbetsplatsens namn eller geografiska plats samt att 

förstöra datamaterialet efter användning. Ett annat sätt som detta ska tillgodoses, är genom att 

detta skall studeras på en organisatorisknivå istället för individnivå. Detta för att ingen enskild 

individ skall bli utpekad. Kravet på att bli korrekt återgiven har jag försöka tillgodose genom 

att filma fokusgruppen och spela in intervjuerna. Genom att göra detta kan jag uppfatta vem 

som sa vad, betoningar och sinnesstämning. Något annat som tas i beräkning är att inte skapa 

konflikter mellan deltagarna. Detta skall förebyggas då det inte är tänkt att gå in skillnader 

eller vad som är rätt, utan på vad alla har upplevt. 

 

Grundläggande etiska överväganden inom socialt arbete 

Arbetet inom vård och omsorg innebär många kontakter med olika människor. Alla dessa 

kontakter gör så att vårdpersonalen måste reflektera över vem denne har framför sig. Detta 

gäller i alla professionella möten, vare sig det är med en vårdtagare, en vårdtagares närstående 

eller någon annan professionell. Det handlar om människosyn, helhetssyn och människovärde. 

I både HSL (SFS 1992:567) och SoL (SFS 2001:453) finns etiska principer inskrivna. SoL 

betonar framförallt individens lika rättigheter och vikten av att respektera den enskilda 

individen (Abrahamsson, 2007). 

 

Detta studentarbete omfattas inte av Etikprövningslagen. Lärosätet, Uppsala Universitet, 

ansvarar för att studien genomförs i enlighet med god forskningsetik. Att studien genomförts i 

linje med god forskningsetik innebär att studien genomgått konkreta överväganden. Att 

genomföra en studie inom socialt arbete så finns det forskningsetiska överväganden att 

förhålla sig till. Det finns ett grundläggande individsskyddskrav inom forskningsetik. Detta 

krav kan brytas ned till fyra huvudkrav på forskningen. Dessa fyra huvudkrav kallas 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vart och ett 

av dessa krav kan sedan specificeras ytterligare i ett antal regler. (Vetenskapsrådet, 1990) 

 

4.6 Metodologiska övervägande 

Valet av kvalitativ metod valdes då den ansågs som lämplig för forskningsfrågan och studiens 

syfte. Studiens syfte kräver en djupare förståelse och en diskussion, vilket en kvalitativ metod 

ger. Att inom den kvalitativa metoden välja fokusgrupper kombinerat med intervjuer, valdes 

på grund av den interaktionen mellan deltagarna och även möjligheterna att jämföra deras syn 

på vardagslivet på demensboendet. Interaktionen skapar en diskussion mellan deltagarna som 
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tydligt  påvisar deltagarna åsikter om vad för stöd de anser sig vara i behov av. Självfallet går 

det att få fram denna information i en kvalitativ studie med intervjuer, men ifall det finns 

kontraster i åsikterna så kommer dessa nog att visa sig starkare i en fokusgrupp vilket är 

positivt. Interaktionen i en fokusgrupp ger den positiva effekten att den lättare skulle påvisa 

ifall undersköterskorna inte skulle känna samma sak, samt att det kommer bli så att i 

fokusgruppen är man garanterad att alla deltagare berör samma sak, vilket inte är lika 

självklart i en intervjustudie. Studiens urval är begränsat och isolerat till en verksamhet, detta 

då det är en kandidatuppsats med begränsade tidsresurser.  

6. Resultat 
I detta avsnitt kommer resultatet av studien att tolkas och ses i ljuset av tidigare forskning och 

studiens teoretiska referensram. Detta kommer göras med relevanta teman som framkommit i 

intervjumaterialet. Resultatet består av sex teman.  Dessa teman är vård för vårdtagare med 

demensproblematik – vårdtagarna med demensproblematiks beteendemönster vid inflytt på 

demensboendet, övrig oro hos vårdtagarna med demensproblematik, svårigheter inom yrket, 

glädjeämnen,  stödinsatser  och nu och då (se bilaga 3, kodschema).
2
  

6.1 Vårdtagaren med demensproblematiks beteendemönster vid inflytt på 

demensboendet 
 

Beslut om ett särskilt boende eller demensboende tas av biståndshandläggare. Hur det är 

uppbyggt beror på vilken kommun det sker inom. Vem som är berättigad boende eller inte, är 

ingenting som demensboendet beslutar om, inte heller vilka som ska bo på just detta boende. 

Chefen för demensboendet går här igenom grunden i hur ett demensboende fungerar.  

För att få flytta in på ett demensboende så måste man ha en demensdiagnos, det 

för att man ska ha allting klart för godeman och så. /…/ Det jag ska säga också 

är att det här är ett boende som är, dom ansöker om lägenhet och vi är utförare 

av omvårdnaden. Det är också skillnad. Den biten skulle kunna ligga på vem 

som helst annars om kommunen eller politikerna bestämmer att det ska vara 

privat så går det ut /…/ så vi är utförare av omvårdnaden.  

 

Som tidigare nämnts är demensboendet väldigt viktigt för den demenssjuke. Det är en viktig 

del av den tryggheten som den sjuke behöver. Att bryta med sitt förra boende och flytta till ett 

främmande boende med okända människor och skapa en trygghet där, skapar därmed en 

                                                 
2
 Vid presentationen av resultatet kommer jag i största möjliga mån värna om anonymiteten. Därför kommer jag 

att använda beteckningen undersköterska på alla informanter ifrån fokusgruppen. Dessvärre kommer jag inte 

kunna göra något åt beteckningarna sjuksköterska och chef då de är ensamma i sin profession. I de fall när 

eventuella vårdtagares namn eller rumsnummer kommer upp så kommer detta att skrivas som [vårdtagares 

namn] och [vårdtagares rumsnummer]. Vid eventuellt han eller hon så kommer [den] skrivas och vid henne och 

honom kommer ändras till [dennes] eller likande beteckning, beroende på vad som passar in i sammanhanget. 

Symbolerna [ ] innebär att någonting i citaten har ändrats eller att något i citatet tagits bort på grund av 

seketesskäl. Han eller hon kommer även att undvikas att skrivas ut i sammanhang som gäller chef och 

sjuksköterska, detta då de är ensama i sin profession och avslöjandet av kön skulle kunna innebära att 

verksamheten avslöjades. 
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utmaning för vårdpersonalen. I denna utmaning har chef, sjuksköterska och undersköterskor 

olika ansvarsområden.  

 

Chefen beskriver även sin upplevelse kring beteendemönster hos demenssjuka när de flyttar 

in på demensboendet.  

När de flyttar in så är det oftast väldigt oroligt. Men det är också så, det  beror 

på att de kommer då oftast ifrån en förvirrad värld. Bor hemma och får inte 

saker och ting hanterbart eller begripligt för att man glömmer bort. Går ut 

kanske och hittar inte hem så. Eller man är på kortis. Där är det också så att 

man inte heller får sin miljö och så att fungera så bra. Folk flyttar ut och in igen 

och så man kan inte få ett sammanhang. Det brukar inte gå så himla lång tid, 

kanske några veckor så har man hittat det och det handlar helt om tryggheten. 

 

Man tycker inte att man varit med och bestämt och så. Det skapar också väldig 

oro. Sen kan beteendet finnas kvar ett tag. Man pratar om att man ska flytta-, 

man ska hem och så, men man har fått stabilitet och trygghet här och den 

frågan kommer också upp när det är personal som de inte känner igen riktigt å 

så. Då kommer också den här att jag kanske ska ta och åka hem nu å då vill 

man hem till tryggheten som man tror finns någon annanstans just då för den 

finns ju inte där om man inte känner igen personalen.   

 

Sjuksköterskan beskriver sin upplevelse på detta sätt:  

Det är många som är oroliga. Dom kommer ifrån korttidsboende, kanske varit 

på sjukhus, fått en förvirring och blir ännu mer förvirrade å av att inte vara 

hemma. /…/ Korttidsboenden är inte heller byggda så att det är en hemmiljö /…/ 

så många är väldigt oroliga, det är nästan alltid nån, jag vet nån bara som varit 

väldigt lugn men nästan alla är väldigt oroliga.  

 

Undersköterskorna upplever även detta. De nyinflyttade känner en oro och vill inte acceptera 

att de nu har flyttat. Detta ger sig uttryck i ”jag vill inte vara här”, ”jag är bara här tillfälligt, 

lägenheten renoveras” ”så fort det blir klart, då flyttar dem”. Ursäkten att lägenheten 

renoveras är något som ofta används av anhöriga till den demenssjuke. Det är vattenskador 

och stambyten, ja ”mycket vattenskador har det varit under årens lopp” enligt 

undersköterskorna.  

 

Vårdpersonalen uttrycker här tillsammans den gemensama bilden som finns kring 

vårdtagarnas beteendemönster vid inflytt på boendet. Vårdpersonalen upplever vårdtagarna 

som oroliga vid inflytt. Detta tror vårdpersonalen beror på att vårdtagaren haft det oroligt i 

vardagen även innan flytten. Vårdpersonale uppger dock att det bara efter några veckor brukar 

lugna ner sig, detta då vårdtagarna finner en trygghet på boendet och med vårdpersonalen.  

 

Här formulerar vårdpersonal den absolut viktigaste för den demenssjuke, nämligen 

tryggheten. Genom att ha en hemlik känsla kan trygghet och igenkännande  hos den 

demenssjuke förhoppningsvis tillgodose (se Melin-Emilsson, 1998). Något som även framstår 
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som otroligt betydelsefullt för den demenssjuke är vårdpersonal. Vårdpersonals egen 

förståelse för  samverkan och bemötande betyder väldigt mycket för att skapa en 

grundtrygghet hos vårdtagaren (se Abrahamsson, 2007). Vårdpersonal måste ha en förmåga 

att individualisera- att se varje vårdtagare. Detta kräver ett intresse för vårdtagarens bakgrund, 

individuella förutsättningar och behov. Detta för att skapa trygghet och behålla vårdtagarens 

värdighet (se Norberg m.fl., 2012). 

6.2. Övrig oro hos vårdtagarna med demensproblematik 
På grund av att det kan svårt för den demenssjuke att få ihop sin vardag så finns det ibland 

väldigt mycket oro hos dem. När och hur ofta är självklart individuellt, men oro är dessvärre 

ett inslag av den sjukes liv. Chefen berättar att oron är som mest intensiv när vårdtagaren 

tappat greppet om sin vardag helt.  

Ofta så är det när man har tappat helt, alltså det går inte ens med ord å tala om 

att nu ska vi göra det här och det här i ADL situationen. Man förstår inte vad 

man är med om. Man kanske tycker att man är med om övergrepp när man får 

hjälp med byte av inkontinensskydd och så, och då är det upp till oss att hitta 

lugna platser.  

 

Sjuksköterskan har också funnit situationer som kan fyllas med oro hos vårdtagarna.  

Vid jul ibland så kan man märka av det på vissa. Absolut. Att dom ofta på 

kvällarna också så är det också känt. Om man tänker på en vanlig dag på 

eftermiddagen det är ju då dom börjar bli oroliga. Det kan va att dom, det blir 

mörkt , det ser lite skumt ut och dom tänker på att dom ska hem till sin familj 

och laga mat, ta hand om barnen. Personalen kanske går hem och säger hej då 

och så, då vill ju dom också gå hem.   

 

Undersköterskornas upplevelser av när oro uppkommer stämmer väldigt bra överens med 

varandra. Undersköterskorna håller under samtalets gång med varandra och fyller i varandras 

tankegångar.  

 

Undersköterskorna berättar att de kan märka att vårdtagarna upplever oro: 

Sen kan man ju också se från dag till dag. Under dagen kan det ju också se olika 

saker som skapar oro. Man lär ju känna dem också, dom flesta vet ju hur man 

kan tackla det. Allt går inte bara att tackla genom att sätta sig ned och pratat 

om. Vi försöker ju med det i första hand.  

 

En annan undersköterska fyller i… ”för vissa kan det skapa oro att bara gå ut på balkongen”. 

 

Undersköterskan fortsätter: 

Eller att behöva lämna våningen… våra trösklar är inte heller så bra, dom är 

grå så dom uppfattas som hål av en del och dom tar stora jättekliv över dem. 

Bara en sån sak skapar oro….. personal beror på, har vi mycket vikarier inne så 

blir det en väldig oro och det märker den ordinarie personalen när den kommer 

tillbaka. /…/ Det är ju att vi,även fast dom inte kan namnen på oss så känner 
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dom ju igen oss. Vi är deras familj, deras trygghet. Deras familj och trygghet 

liksom.  

 

Undersköterskan berättar sedan om en nuvarande vårdtagare. 

Vi har ju en där nere som är orolig, som är lite svårt att hjälpa om man säger 

så. [Den] har kommit så långt i sin demens så [den] har svårt att få ihop det 

som händer runt omkring [denne] och det vi säger. Man måste vara väldigt lugn 

och tydlig med det man säger men det är inte alltid det hjälper heller.  

 

En annan undersköterska fyller i ” [den] hänger inte med i vad som händer”. 

Även om man är lugn och tar det steg för steg och försöker se att [den] har 

förstått så kan det bli missförstånd ändå. Att [den] inte fått ihop det liksom o det 

är ju tillslut kommer dom ju så långt att dom liksom inte fattar. Då har man ju 

liksom gått ifrån det med, då blir det lugnare igen.  

 

Vårdpersonalen finner att oro är väldigt individuellt och det är olika saker som kan sätta igång 

oro hos vårdtagarna. Oro kan till exempel framkallas genom byte av inkontinensskydd eller 

att vårdtagaren behöver gå över en tröskel. Oro kan även framkallas på grund av saker som 

vårdpersonalen inte kan påverka, som till exempel att dagarna blir till kvällar. Det kan skapa 

oro för vårdgaren då den kan associera detta med att det är dags att röra sig hemåt för kvällen.  

 

För att klara av att arbeta med vårdtagare behövs utbildning och resurser för de situationer 

som kan uppstå. Svåra etiska dilemman som respondenterna hänvisar till förekommer ofta 

inom vården, framförallt inom demensvården. Det är i och med det krävande att arbeta inom 

vården som rör demenssjuka individer. Det är därför krav för utbildning och stöd 

framkommer som ytterst viktiga för vårdpersonal. Dessutom diskuteras behov av stor fantasi, 

gott tålamod och god empatisk förmåga (se Abrahamsson, 2007). I detta kan argument för 

vårdpedagogikens betydelse ses. I svårigheter kan framförallt den yngre vårdpersonal ta till 

sig hur den erfarna vårdpersonal bemöter denna oro. Har demensboendet en erfaren och 

kompetent vårdpersonal är det ett bra sätt för den erfarna vårdpersonal att överföra sin 

kunskap till de nya och oerfarna. Har demensboendet  dessvärre en personal vars kompetens 

som inte är tillräcklig så kommer denna överförning att vara negativ för den yngre 

vårdpersonal. Alltså, vanor vid oro kommer överföras mellan vårdpsersonalen , därför är det 

av stor betydelse att all personal är kompetent och får påfyllning av utbildning under årets 

lopp. Det praktiska lärandet är oerhört viktigt, likaså att man hänger med i 

samhällsförändringar och forskning (Johansson, 2008). 

 

6.3 Svårigheter inom yrket 

Det pratas även om många svårigheter och dilemman inom arbetet inom vården, framför allt 

inom demensvården. Demenssjukdomar kan skapa aggresivitet hos vårdtagaren, vårdtagare 

kan uppfatta situationer felaktigt och det kan uppstå missförstånd mellan vårdgivare och 

vårdtagare (se exempel under ”tidigare forskning”).  
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Chefen ser sig ha svårigheter någon gång ibland när det kommer till att inte kunna genomföra 

lösningar eller ändringar på grund av att det inte finns något lagstöd för detta:  

Någon gång kanske jag kan tycka det är svårt om jag inte har hela rättssystemet 

med mig på något sätt. Jag kanske säger det här skulle kunna lösas på det här 

sättet men att man inte kan det på grund av lagar.  

 

Sjuksköterskan ser sin ensamhet inom professionen som en svårighet i arbetet det finns 

ytterligare en sjuksköterska men denna jobbar ej heltid.  

Jag jobbar mycket ensam. Det är svårt bara det. Jag har ju en annan 

sjuksköterska också som jag kan bolla med och chefen som också är 

sjuksköterska och så. Det är väl klart att då att i början var det svårare, och 

mycket självständiga beslut och så. /…/ jag är fortfarande omvårdadsansvarig. 

Så jag har lite av den biten också. Det kan vara svårt ibland att jag är ensam i 

min profession. 

 

Undersköterskorna ser svårigheter inom sin profession, det är framför allt när vårdtagarna 

känner oro, är ledsna och är förvirrade. Undersköterskorna är överens över vilka svårigheter 

som finns och håller med varandra under intervjun. Till exempel ”När det kommer stunder av 

oro och dom ska gå å man ska försöka tackla, det är inte det lättaste alla gånger”.  

 

Dom är ledsna och frågar efter sina föräldrar, [] det vi kan göra är att trösta 

men vi kan ju aldrig. Vi kan ju aldrig [] göra så det blir helt bra. Vi kan ju inte 

ta tillbaka föräldrarna. Det är jobbigt.  

 

En undersköterska fyller i… 

Det enda man kan göra är när dom kommer tillbaka till, att dom ska hem till 

mamma och pappa å sånt, är att försöka leka med och föra in samtalet på 

någonting runt omkring. Man kan inte sitta och tala om att dom inte finns. Dom 

förstår ju inte det.  

 

En av undersköterskorna beskriver två nuvarande vårdtagares oro kring att vilja komma hem 

till mormor respektive hem till mamman och pappa.  

Om man tar vår [rumsnummer på vårdtagaren], det är [den] som skall hem till 

mormor. Det är för att ta hand om mormor. [Den] är orolig att ingen tar hand 

som mormor. Och [rumsnummer på vårdtagare], [den] skulle ju hem och hjälpa 

pappa i skogen och mycket på gården o så. Dom har ju gett uttryck till varför 

dom måste hem.  

 

Undersköterskan berättar vidare om en vårdtagare som har en levnadsberättelse som 

vårdpersonal fick läsa, i och med den har vårdpersonal fått förståelse för vårdtagarens oro. 

Det är nämligen så att vårdpersonal förstått att de nu får följa vårdtagarens liv bakåt. 

Vårdtagaren upplever allt igen.  

Jag tänker på [rumsnummer på vårdtagaren] också [den] [] man ju läst 

levnadsberättelsen och där man kunnat följa [denne] bakåt. Från det att [den]  
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levt ensam och sen har [den] kommit till skilsmässan, och sen har ju [den] 

genomgått tiden med sin partner och så är [den] tillbaka som barn igen och 

med mormor då. Just det, när [den] en dag ställde sig upp och ville deklarera 

att [den]  tagit tillbaka sitt [efternamn] för att sin partner hade [lämmat 

den]./…/ jag kan liksom följa berättelsen baklänges. Lite roligt eller vad man 

ska säga. Man det är väldigt jobbigt för dom. Dom går igenom allting, sorg och 

sånt dära.  

 

Gällande svårigheter för vårdpersonalen fanns det skillnader mellan professionerna. Chefen 

såg sig ha svårigheter gällande att ibland känna sig begränad av rättsystemet. Sjuksköterskan 

såg sina svårigheter i form av att det finns en ensamhet i sin profession. Undersköterskorna 

såg mer svårigheter i sin profession i förhållande till vårdtagarna. Undersköterskorna kände 

svårigheter i att tackla vårdtagarnas oro, förvirrning och sorg.  

 

Svårigheter inom yrket kan definitivt bli en stor källa till vårdpersonalens behov av 

copingstrategier och mycket möjligt kan även ligga till grund till varför vårdpersonalen skulle 

känna sig ha ett behov av stöd (se teoriavsnitt Coping). Viktigt för att hantera dessa 

svårigheter och etiska dilemman, är att hitta en balans i förhållandet mellan närhet och distans 

mellan vårdtagare och vårdgivare (se Öhlander, 1991).  Detta är i sig en svårighet då närhet 

och omvårdnad krävs för att utföra ett gott arbete samtidigt som man måste kunna stänga av 

sina egna känslor och behov. 

 

6.4 Glädjeämnen 
Många av informanterna har en lång erfarenhet inom vården, men de hade även valt att stanna  

kvar just i denna verksamhet i många år. Demensboendets  chefs glädjeämne inom yrket är: 

Allra roligaste tror jag är mötena med kunder och medarbetare, men sen är det 

också det att det alltid finns nytt att lära och utmaningar som man måste ta och 

det tycker jag väl är väldigt roligt.  

 

Det som får sjuksköterskan att känna glädje inom sin profession är: 

Jag tycker det är kul att det att få hjälpa till, att jag känner att dom har [] det 

bra här, dom som bor här, kunderna. Ge en fin vård, dom får en fin dag och att 

jag tycker det är roligt att nej jag är stolt över att jobba här. Jag tycket alla gör 

ett bra jobb. Det är den fin och en bra vård. Det är roligast. 

 

Undersköterskorna diskuterar tillsammans vad som ger glädje inom deras profession, deras 

känslor inför vad som ger glädje är liknande varandra.  

Nej, ingen dag är den andra lik utan det finns alltid glädjeämnen. /…/  jag 

tycker dom är små stunderna när man lyckas tända lite glädje i ögonen hos nån. 

När man känner att nu har det blivit bra. /…/ jag menar att när man tänt 

glädjen i ögat, då har man lyckats i sitt jobb.  
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En av undersköterskorna säger ”det är kul varje dag” och en annan säger ”när man ser att 

dom blir glada”.  

 

En av undersköterskorna beskriv sin gårdag på detta sätt:  

Jag kände igår när jag gick hem, även fast det hade varit rörigt och bökigt så 

tänkte jag va roligt egentligen den här dagen har inte alls blivit som man hade 

tänkt sig. Det blev []  åt andra hållet. Det är lite kul, också, det är varierande.  

 

Alla professioner upplever glädje inför för sin profession och verksamhet. Vårdpersonalen 

visar i och med citaten att de alla känner en glädje i sitt arbete, en glädje som kommer ifrån 

vårdtagarna. Som citaten ovan visar sätts individen och verksamheten i fokus. Dessa 

glädjeämnen kan ses som något som ökar chansen för vårdpersonal att hantera och får en 

lyckad copingprocess. En lyckad copingprocess ökar personens självtillit, vilket i sin tur ökar 

individens förmåga att hantera framtida situationer (se Brattberg, 2008). 

 

Tydligt är att glädjen och motivationen i arbetet i mångt och mycket hämtas i den glädje och 

tillfredställelse som vårdtagaren visar. Detta kräver i sin tur engagerad personal med ett 

tydligt fokus att skapa bästa möjliga förutsättningar för vårdtagaren. God omvårdnad ska 

grunda sig i erfarenhet och praxis (se Eliasson, 1996), men även av engagemang, glädje och 

motivation.  

6. 5 Stödinsatser 
Studiens syfte är som sagt att studera om, och i så fall hur vårdpersonalen ser sig ha ett behov 

av stöd i sitt arbete. I studien har det fram tills nu getts en grundlig genomgång av aspekter 

som skapar den komplexiteten som finns inom äldreomsorgen, framför gällande 

äldreomsorgen som är inriktad på demensproblematil. Det har bland annat fastställts att en 

verksamhet som ett demensboende, möter väldigt mycket olika individer. Alla individer har 

sina specifika behov och personligheter. När dessa personer har ett stort omvårdnadsbehov 

som gör dem otroligt beroende av vårdpersonalen skapar det mycket press på vårdpersonalen 

att utföra en mycket god omvårdnad.  

 

Chefen för verksamheten berättar att undersköterskorna får internt stöd i form av 

sjuksköterska, sig själv och varandra. Det externa stödet som finns för undersköterskorna är 

handledning tre gånger per termin.Varje handledningstillfälle är omkring tre timmar. 

Handledningen genomförs av det kommunala teamet – demensteamet som är starkt kopplat 

till demensboendet. Demensteamet finns även till förfogande att kontakta när det behövs 

mellan handledningstillfällena. Inom verksamheten de precis börjat med det ett nytt externt 

stöd nämligen ett register,  BPSD registrering
3
. Verksamhetens chef förklarar att under svåra 

                                                 

3
 BPSD är en förkortning på ”Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens”. Detta drabbar ca 90% av alla 

individer som insjuknat i den demenssjukdom. Dessa symtom kan exempelvis vara aggressivitet, oro, apati, 

hallucinationer eller sömnstörningar och de medför ett stort lidande för den demenssjuke, för närstående och för 

vårdpersonal. Registrets syfte är att minska symptomen och lidandet som detta medför och att genom detta, 

kunna öka den demenssjukes livskvalité (bpsd, 2013).  
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perioder är det otroligt viktigt för vårdtagarna att handlingsplaner följs. Att följa 

handlingsplanen är lika viktigt för vårdtagaren som att medicineringen följs.  

 

Vi har precis börjat med BPSD registrering. Det är ett fantastiskt verktyg! För 

det som är svårt är det att i riktigt svåra situationer så är det så att alla vill ju 

bara att ta bort henne eller ta bort honom. Äldre psyk eller någonting, men det 

hjälper inte. Utan det är här som vi måste få det och då är det ännu mera strikta 

rutiner – hålla sig till den handlingsplan som vi har gjort. /…/ oftast så är det 

att den personen vill vara, den demenssjuke vill vara väldigt nära personalen 

för att den får inte ihop sin situation annars. /…/ håller [man] sig inte till 

planen då har vi sagt att man, då får vi lov att göra en invit anmälan istället. 

Det är ungefär som att säga, nu har vi bestämt att de här läkemedel ska 

personen ha så bestämmer man som medarbetare nej men vi struntar i det för vi 

tycker att de inte behöver det. det går inte. Och samma sak, det är lika viktigt de 

här.  

 

Verksamhetens sjuksköterska berättar om den chefshandledning som denne just fått gått på. 

Den är sjuksköterskan väldigt glad över. Sjuksköterskan berättar även att chefen är ett väldigt 

gott stöd. Sjuksköterskan fungerar själv även som ett stöd för undersköterskorna. 

Sjuksköterskan berättar att den gör sitt bästa med det interna stödet men kan även se det 

positiva med att undersköterskorna får sitt stöd externt.  

 

Men det är alltid bäst att man får stöd utifrån för att jag kommer ju där och 

säger läkarens ordinationer som kanske inte alltid är så populärt. Ibland kanske 

det inte finns något att göra så kanske jag inte kan vara stödet som dom 

behöver, så då tycker jag de, nej jag kan tycka att det är bättre att dom får det 

från demensteamet och sådär och det får dom på handledningen.  

 

Undersköterskorna berättar att de först och främst tar stöd ifrån varandra, sen att de tar stöd 

ifrån sjuksystrarna och chefen. Därefter har dem demensteamet och BPSD teamet. 

Undersköterskorna uttrycker att de just ju nu inte vet vad mer för externt stöd de behöver. Det 

är något som varje tillfälle avgör. De vet att det finns resurser tillgängligt om det skulle 

behövas. En undersköterska uttrycker det såhär: 

 

Förbättringar kan man göra överallt det är bara, det är svårt att peka på, att 

sitta här och säga just det här, det är mer situationen man kanske kan 

kunna./…/ det är så olika situationer också, det är så jättesvårt, alla det finns 

ingen gång som är den andra lik. 

 

Undersköterskorna uttrycker sin uppskattning till demensteamet på bland annat detta vis– 

”demensteamet, det tycker jag att det är jättebra att det finns”.  
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En av undersköterskorna berättar om vikten av att ta stöd hos varandra med ett exempel ifrån 

just sin avdelning.  

 

Jag kan ju bara återge det som händer på vår avdelning eftersom jag inte 

jobbar så mycket på den här att vi är duktiga på att stötta varandra. Vi pratar 

med varandra. Att kunna ventilera, det är jätteviktigt! 

 

En av undersköterskorna uttrycket att det vid dödsfall är extra viktigt med stöd.  

Det kanske vore bra om det fanns något speciellt, som har hänt om, vid dödsfall 

och sådära att det fanns någon att gå och prata med speciellt som en terapeut 

eller någonting.  

 

En av de andra undersköterskorna visar förståelse för denna känsla, samtidigt som de andra 

förklarar att man kan få detta om man pratar med chefen och uttrycket detta behov.  

 

Undersköterskan förklarar varför den förstår känslan att det ska finnas mer stöd för 

undersköterskor som upplever döden för första gången.  

 

Jag kan förstå det, jag varit riktigt rädd för döden själv en gång i tiden. Det var 

på [boendets namn] som gjorde att det blev obehagligt och skrämmande. Jag 

var väldigt ung också. 17 år. Men med tiden så har jag ju varit med så många 

gånger. Jag hade med mig sjuksköterskan på gamla [namnet på boendet] med 

mig och liksom börja. Oftast är det ganska lugnt och vackert. Asså om man själv 

kan ge om anhöriga är med självklart så ska dom ha första platsen. Har dom 

ingen där som kan vara med och sitta och hålla i handen, prata, massera lite. 

Asså man, finnas där bara. Men jag förstår att när man är ung…. eller när man 

är gammal om det är första gången. 

 

Från dessa citat kan slutsatsen dras att vårdpersonalen anser sig ha ett behov av stöd. Det 

stödet upplevs dock som störst hos undersköterskorn och är inte lika starkt hos chefen eller 

hos sjuksköterskan. Av vårdpersonalens utsaga går även att dra slutsatsen att vårdpersonalen 

har ett behov av stöd både i extern och intern for, bland annat handledning och stöttning av 

varandra. Det framkommer även att det finns flera olika stödfunktioner för demensboendet. 

Det finns olika team som arbetar kring demensboendet, som finns tillgängliga för regelbunden 

handledning av vårdpersonalen, men även vid mer akuta svårigheter. Det finns även ett 

register (BPSD-register) som stöd för vårdpersonalens arbete. Det finns även ett utformat stöd 

för vårdpersonalen om något extra svårt skulle ske på arbetet, som till exempel att någon 

vårdtagare går bort. Vårdpersonalen uppgav även att de i dagsläget är nöjda med det stöd som 

finns och inte kunde svara på om vårdpersonalen såg sig ha behova av mer stöd. Något som 

vårdpersonalen dock uppgav är att de med åren inte kände sig ha ett lika stort behov av stöd, 

behovet av stöd bestod men inte på samma sätt som i yngre år. Detta kan ses i relation till att 

erfarenhet och tidigare stödinsatser även ger verktyg till vårdpersonalen att hantera sitt arbeta 

på ett annat sätt än tidigare, men frågan är om vårdpersonalen någonsin kommer att vara helt 

fullärd då alla människor är unika.   
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För att hantera yttre – och inre stress, i detta fall framförallt inre stress så behöver 

vårdpersonalen ha en copingprocess. Vårdpersonalens tidigare upplevelser, mentala styrka 

och resurser är en viktig faktor för hur copingprocessen kommer gå. Om inte vårdpersonalens 

copingresurser är tillräckliga, kan en påfrestande situation eller händelse leda till psykiska 

problem, medan en lyckad copingprocess ökar personens självtillit, vilket ökar dennes 

förmåga att hantera framtida situationer. På grund av detta kommer alla individer reagera 

olika på en situation (se Brattberg, 2008).  Det är viktigt för ett demensboende att dess 

vårdpersonal har en lyckad copingprocess. En ur vårdpersonalen ,som inte mår bra, kan inte 

heller ge en god omvårdnad.  

 

Att ha vårdpersonal som inte har resurser till att ha en lyckad copingprocess, kräver att 

demensboendet har det, eller åtminstånde att demensboendet har utformade arbetssätt för att 

ge vårdpersonalen största möjliga chans att rätta till sin copingprocess. Att personal inte mår 

bra skapar en inre stress inom demensboende (se Coping ”teori” avsnittet). Det är därför det 

också är viktigt för demensboendet att erbjuda sin personal relevanta stödinsatser. 

 

6.5.1 Exempel på situationer som behöver externa stödinsatser.   

 

Sjuksköterskan berättar om sin profssionella syn på situationer där det behövs extra 

stödinsatser. Det är vid speciellt tuffa ärenden, till exempel när en vårdtagare är aggressiv och 

vid dödsfall.  

 

Just de här BPSD symtomen, om någon är aggressiv, framförallt aggressivitet, 

orolig, nej när man liksom när det står lite still, är lite svårt att komma 

någonvart. Då behövs det, då behövs det stöd externt. Det, sä är det ju, det är 

själva jobbet är ju så, det hör ju till så att säga. Och det här till sjukdomen, 

nästan alla blir ju lite aggresiva i perioder sådär. Och sen så om det är något 

riktigt, vissa ärenden är jättetuffa och då behövs det ju också, då har ju som 

kommit hit och hjälpt till från det här demensteamet. 

 

Stöd förresten det hör ju till när någon har gått bort. Då brukar jag gå runt och 

liksom framförallt om det ör någon, även för dom som jobbat länge. Där finns, 

då är jag väldigt mycket uppe på våningarna om någon mår dåligt eller om det 

behövs sprutor /…/ och så brukar jag fråga efteråt om dom tryckte det kändes 

bra och så för personalen.  

 

Undersköterskorna berättar tillsammans om ett specifikt ärende som behövde extra externt 

stöd: 

 

Vi hade det från början, då hade vi en som möblerade om överallt och rev allt å 

ojojoj. Det då var ju allting så nytt….  

 

En undersköterska fyller i… 
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Sen också jag menar även om vi haft det här så lärde vi oss jättemycket från de 

drygt halvåret vi hade den här personen. Innan [den] gick bort. Men sen kan vi 

få in nå nytt, ja menar vi kan behöva få in minst lika mycket stöd där, eftersom 

det kanske inte är likadant. Så att de, det där nog beror på vad som händer tror 

jag. Hur mycket stöd man behöver jag tror inte det minskar så utan går i vågor.  

 
Detta kan ses i ljuset av att det finns en stor variation i ett arbete på ett demensboende, 

framförallt ett boende för vårdtagare med demensproblematik. Inte enbart variation gällande 

arbetsuppgifter utan även mellan vårdtagarnas behov. Vårdtagaranas behov av omvårdnad 

påverkas av vårdtagarnas personlighet, stadium i demenssjukdomen och eventuella andra 

sjukdomar som kan vara relaterade till ålderdom.  

 

6.6 Vård för vårdtagare med demensproblematik – nu och då 

Flera av undersköterskorna i fokusgruppen hade många års erfarenhet inom vården av 

vårdtagare med demensproblematik, vilket ger dem en ytterst god kunskap om förändringar 

inom vården. Undersköterskorna uppger att det har skett stora förändringar inom 

demensvården bara under deras arbetstid.   

 

Undersköterskorna berättade att det skett stora förändringar och att den idag inte skulle ha 

gjort på detta sätt. En av undersköterskorna i fokusgruppen väljer att berätta om en person 

som den en gång i tiden arbetat med, de övriga undersköterskorna håller med, nickar och visar 

igenkännande: 

Det har ändrats jättemycket genom årens lopp. Det är en [] som jag jag berättat 

för dig om som jag önskar att jag skulle kunna ta tillbaka och ge [denne] hjälp 

och det på ett annat sätt än vad vi gjorde på den tiden. 

 

På den tiden skulle det städas, för det skulle inte lukta kiss på avdelningarna, 

det var städa, städa, städa å in med boendena på rummen.  

 

En av undersköterskorna väljer att fortsätta med att själv berätta om förändringar som skett 

med tiden. 

Man lyssnade ju inte på dem, man hade ju inte det här, man pratade inte om det 

salutogena synsättet. Utan här gick man inte och gjorde saker bara /…/ man 

frågade ju inte alltid heller vad som ville ha å dricka och äta eller nånting och 

sånt dära. [] det serverades bara.  

 

En av undersköterskorna berättar även om hur boendesituationen för de sjuka var ”Många i 

samma rum också, det var inte ens dess egna rum” en annan undersköterska fyller i ”och 

delade toalett ute i korridoren”  
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Undersköterskornas uppfattning om förändringarna inom demensvården kan tolkas som att de 

idag känner en oförståelse över sitt eget handlande. Under fokusgruppsintervjun förändrades 

även att informanternas tonlägen en aning, en form av ånger kunde höras i deras röster, som 

om att det idag är ofattbart att det kunde utföra den formen av vård som de en gång i tiden 

hade gjort.  

 

Detta pekar på att både  vårdkulturen och  vårdpedagogiken förändrats genom åren. 

Förändringen har skett i den graden att det nu ses som otänkbart att gå tillbaka till det som en 

gång varit. Detta påvisar det stora behovet av att demensboenden behöver 

kunskapsutveckling. Detta kan ske genom ny personal som har andra synsätt och erfarenheter 

samt  stöd i form av till exempel utbildning och handledning. 

7. Diskussion 
I detta avsnitt kommer det att föras ett resonemang kring studiens syfte i relation till tidigare 

forskning, emperi och teori. Det som framkommer från alla intervjuerna, är att alla anser att 

det finns ett behov av stöd för vårdpersonalen. Det finns definitivt ett behov av att  stöd för 

vårdpersonalen. Det konstrueras som ett aktuellt problem, framför allt för undersköterskor. 

Under fokusgruppintervjun framkom det framför allt, att de kände ett behov av stöd i form av 

handledning. Detta behov kan ses i ljuset av komplexiteten i den närhet som finns mellan 

undersköterskan och vårdtagaren. Det kan vara svårare för undersköterskan att distansera sig 

gentemot vårdtagaren, då närheten är mer påtaglig mellan dem än till exempel för 

sjuksköterskan och chefen. Spektrat av uppgifter är, för undersköterskan mycket brett. Det 

handlar om allt från vårdtagarens intima hygien till sociala välbefinnande. En ytterligare 

anledning till varför det kan vara svårare för undersköterskor att distansera sig gentemot 

vårdtagarna kan vara att undersköterskorna huvudsakligen arbetar på en avdelning. Detta 

medför att det blir ett mindre antal vårdtagare att ge omvårdnaden, och därmed spenderar 

undersköterskorna mer tid med färre personer. Ytterligare en orsak, som kan spela in i varför 

det är svårare för undersköterskorna att distansiera sig till vårdtagarna, kan vara att det är 

deras jobb att lära känna vårdtagarna för att kunna ge den bästa omvårdnaden (se exempelvis 

begreppet omsorgsrationalitet (se Eliassson, 1996)). Undersköterskorna måste lära känna 

vårdtagarna för att kunna känna igen signaler till exempelvis oro eller aggressivitet. 

Undersköterskorna måste hjälpa vårdtagarna att i största möjliga mån få fortsätta vara sig 

själv, när de själva inte längre vet vem de är. Vidare kan detta också hänga samman med 

kompetensbrister. Grundutbildningen för en undersköterska är inte så omfattande och svarar 

inte riktigt upp till de utmaningar som arbetet ställer. Praktiskt lärande, erfarenhet och 

kompetensutveckling är därför viktigt. Rekryteringen av all personal som arbetar med 

människor är avgörande. Motivationen till arbetet hämtas ur viljan att hjälpa andra och inte, i 

dagens läge, ur ekonomiska aspekter.   

 

Behovet av stöd upplevdes som varierande och i relation till vilka som bor på avdelningen för 

tillfället och i vilket stadium vårdtagaren är i sin sjukdom. Det framkom även att 

undersköterskorna kände att det stora behovet av handledning fanns i att varje person är unik 

och har unika behov. Även om det är liknande, så är det ändå aldrig lika. Extra mycket stöd 
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kan till exempel behövas när vårdtagarna är aggressiva eller har ett visst beteende som inte 

fungerar på ett gemensamt boende, exempelvis ommöblering i de gemensamma ytorna eller 

på andras rum. När vårdtagarna upplever ångest är även det något som kan vara påfrestande 

för vårdpersonalen, hur skall vårdpersonalen till exempel hantera en ångestfull situation för en 

vårdtagare när det är oundvikligt att situationen uppstår. Ett exempel på en sådan situation kan 

vara att vårdtagaren upplever byte av inkontinensskydd som ett sexuellt övergrepp. Även 

aggressivitet kan vara något som skapar påfrestningar för vårdpersonalen. Något annat som 

även kan ge ett behov av stöd är när någon av vårdtagarna går bort. Detta känns också väldigt 

naturligt, till exempel så kan själva döden vara väldigt påtaglig, framförallt om 

vårdpersonalen kanske har någon rädsla inför döden. En annan faktor till varför det kan 

behövas stöd är att vårdtagaren och undersköterska kan ha kommit väldigt nära varandra och 

har en uppriktig relation fylld med vänskap. Att detta sker är vanligt i arbete med människor.  

 

Något som även framkom är att det fanns ett gott stöd kring just denna verksamhet. 

Verksamheten hade rutiner ifall en i personalgruppen skulle vara i behov av enskilda samtal 

med en psykolog, Det finns även ett demensteam som höll i regelbunden handledning och 

fanns tillgängliga vid behov. Det finns även ett hjälpmedel i och med BPSD registret och 

BPSD teamet. Det framkom även att alla i personalgruppen ansåg sig ha det stöd som 

behövdes, och att de hade ett stöd i varandra. Ett exempel på detta är att det framkommit 

under bland annat fokusgruppsintervjun att ”man hjälps åt”. Undersköterskorna hjälper 

varandra mellan avdelningarna, man stöttar varandra. Detta gäller även på en högre nivå än 

bara bland undersköterskorna. Det verkar finnas mellan alla medarbetare oavsett yrkesroll. Ett 

exempel är att undersköterskorna säger att de finner stöd hos både sjuksköterska och chefen i 

svåra situationer. Något som även kan uttolkas är att chefen uppfattar (som även antyds i och 

med de uppgifter som kommit fram under intervjuerna) att alla i vårdpersonal jobbar åt 

samma håll och finner liknande upplevelser som det absolut viktigaste inom yrket. Exempel 

på detta är ”när man ser att dom blir glada”, ”ge en fin vård” ”jag är stolt över att jobba här” 

och ”allra roligast /…/ är mötena med kunder”(se avsnitt resultat, glädjeämnen).  

 

Det dagliga arbetet på demensboendet består av dels vanliga sysslor, hushållssysslor och 

omvårdnadssysslor. Omvårdnadssysslor kan se ut på lite olika sätt, omvårdnad på psykisk och 

fysisk nivå. Fysisk omvårdnad innefattar byte av inkontinensskydd, såromläggning, dusch 

m.m. Psykisk omvårdnad innefattar samtal, lyssnande och aktiviteter. Det dagliga arbetet i 

verksamheten består av många stunder av svårigheter, - vårdtagaren blir upprörd, vill inte byta 

inkontinensskydd, och till och med ibland aggressiv. Det dagliga livet är även fyllt med 

stunder av glädje. Det framställs som om det är dessa stunder som ger vårdpersonalen mycket 

av den styrka som behövs för att hantera sitt yrke.  

 

Utmaningarna framställs av vårdpersonalen som en del av yrket. Det är något som inte går att 

bortse från i arbete med vårdtagare som har en demensproblematik. På grund av att 

utmaningarna är oundvikliga, finns självklart behovet av stöd för att hantera dessa 

utmaningar. Detta då en grundutbildning eller utbildning i någon form, aldrig kommer kunna 

förbereda någon i den grad att den kan hantera alla tänkbara situationer. Det går inte att se in i 

framtiden och se vilka typer av svårigheter som kan tänkas uppstå inom vården. Så länge 
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demenssjukdomar fortsätter att drabba människor runt om i världen, kommer behovet av 

utbildning, forskning och omvårdnad relaterat till demenssjukdomar att behövas.  

 

Slutsats: Studien visar hur vårdpersonalen som arbetar med vårdtagare med 

demensproblematik faktiskt ser sig ha ett behov av stöd i sitt arbete. Stödet får gärna vara 

utformat i både interna och externa former, som till exempel stöd mellan kollegor och 

handledning. Det framkommer även av vårdpersonalen att de behöver ett stöd i sitt arbete 

trots flera års erfarenhet. Behovet av kontinuerlig kompetensutveckling ligger, enligt 

vårdpersonalen, i att varje vårdtagare har olika behov. Det kan ses som liknande behov, men 

det är aldrig helt lika.  

 

Implikationer till vidare forskning: Det skulle vara väldigt intressant för framtida forskning 

att se över vad som fungerar och inte fungerar som stöd för vårdpersonalen. Något som även 

framkom var att undersköterskorna inte under fokusgruppintervjun kunde komma på vad mer 

de kunde behöva, utan det är mer i stunden som det kan komma upp vad som behövs. På 

grund av detta kanske en observationsstudie skulle vara lämpligt.
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Bilaga 1. Intervjuguide  
 

Tema individen, bakgrundsfrågor. 

 

Hur länge har ni jobbat in yrket?  

 

Hur länge har ni jobbat här?  

 

Varför valde ni detta yrke?  

 

Vilken utbildning/bakgrund har ni?  

 

 

Tema arbetsplatsen 

 

Hur ser en vanlig dag ut på boendet? 

 

Hur ser en vanlig vecka ut boendet? 

 

Hur ser en vanlig månad ut på boendet? 

 

Hur ser det ut med rutiner på boendet? 

 

Vad är det som kul/lätt i ditt/ert jobb?  (konkret exempel) 

 

Vad är svårt/ jobbigt i ditt/ert jobb? (konkret exempel) 

 

Tema vårdtagaren 

 

Hur går det till när en vårdtagare flyttar in? 

 

Finns det något mönster på vårdtagarnas beteende vid inflytt? 

 

Genomgår vårdtagarna några beteendemönster eller faser under sin boende tid? 

 

Finns det någon fas som är extra intensiv? 

 

Tema externt stöd 

 

På vilket sätt får ni möjlighet att bearbeta det som sker på arbetet? 

 

Hur önskar ni att ni fick bearbeta det som händer på arbetet och de känslor som väcks?  
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Hur ofta önskar ni att ni fick möjlighet att som grupp bearbeta det som händer på arbetet och 

de känslor som väcks? 

 

Vad är det för situationer som ni tycker behöver bearbetas? 

 

Varför behöver ni stöd i dessa situationer? 

 

Finns det något som skulle göra att ni på ett bättre sätt skulle hantera dessa situationer? 
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Bilaga 2. Introduktionsbrev 
 

Hej!  

 

Jag heter Julia Thunberg och studerar sista terminen på Socionomprogrammet 

vid Sociologiska institutionen, Uppsala Universitet. Under kommande termin kommer jag att 

skriva min C-uppsats, och det är med anledning av denna som jag nu kontaktar Dig. Syftet 

med uppsatsen är att studera vårdpersonalen på ett demensboendes behov av externt stöd för 

att hantera situationer sitt arbete. Finns behovet? Vad efterfrågas? 

 

För att studera detta, behöver jag ha en fokusgrupp med cirka 4 undersköterskor/vårdbiträden. 

Intervjun kommer att ta omkring 30-60 minuter och filmas för att sedan kunna analyseras. 

Dessutom skulle jag vilja ha en intervju med chefen för demensboendet och ansvarig 

sjuksköterska, dessa intervjuer kommer att spelas in och beräknas ta runt 20-30 minuter. 

Deltagarnas namn och namnet på arbetsplatsen kommer inte att finnas med i den färdiga 

uppsatsen. Det är helt frivilligt att delta och deltagren får avbryta sin medverkan när som 

helst, utan motivering.  

 

Jag vore mycket tacksam för all hjälp med detta.  

 

 

Du kan nå mig på telefonnummer  [        ]     eller min e-mail:    [        ] 

 

 

 

  

Hjärtligt tack på förhand!  

Med vänlig hälsning  

Julia Thunberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare: Zhanna Kravchenko 

Kontaktuppgifter: [        ] 
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Bilaga 3. Kodschema  
 

Vård för vårdtagare med demensproblematik – nu och då 

 

Skillnader mellan dagens vård för vårdtagare med demensproblematik och hur vården var förr 

i tiden. 

 

Vilka är skillnaderna? 

 

Glädjeämnen 

 

Vad gör det värt at arbeta med detta yrke? 

Vad är kul med ert arbete? 

Lycka 

Glädje 

 

Exempel på detta 

 

Svårigheter inom yrket 

 

Vad är svårt med yrket? 

Svårigheter 

Tackla svårigheter  

 

Vårdtagarna med demensproblematiks beteendemönster vid inflytt på demensboendet 

 

Mönster när vårdtagarna flyttar in 

Beteendemönster hos vårdtagarna 

Vad säger vårdtagarna? 

Hur mår dem? 

Vad säger anhöriga? 

 

Övrig oro hos vårdtagarna med demensproblematik 

 

Vad får vårdtagarna att må dåligt? 

Mönster i oro 

Kan man se när vårdtagarna ändrar beteende? 

 

Stödinsatser 

 

Vad behöver vårdpersonalen? 

Får de vad de behöver? 

Befintligt externt stöd 

Befintligt internt stöd 


