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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Ökad kunskap om omvårdnadsåtgärder istället för användande av läkemedel vid 

oro hos dementa personer kan leda till förbättrad livskvalitet för patienten samt förbättrad 

arbetsmiljö för omvårdnadspersonalen.   

Syfte: Syftet var att beskriva vilka omvårdnadsåtgärder som kan vidtas vid oro hos personer 

med demens. 

Metod: Metoden var en kvalitativ intervjustudie med elva undersköterskor på vård- och 

omsorgsboenden i kommunal regi. Insamlade data analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultat: Ur analysen av datamaterialet framträdde fyra kategorier; 1. Tillgodose mänskliga 

behov, 2. Personcentrerad omvårdnad, 3. Medvetenhet om bemötandets betydelse vid 

kommunikation, samt 4. Aktivitet som avledningsmetod.  

Slutsats: Ett lugnt bemötande och mjukt tonläge var viktiga faktorer för en bra relation till 

den dementa. Att arbeta personcentrerat och ha god kännedom om den dementa personens 

livshistoria, vanor och intressen hade stor betydelse för att förhindra oro. Fysisk och mental 

avledning ansågs ha god effekt. 

 

Nyckelord: Demens, Oro, Sjuksköterska, Äldre, Omvårdnad  

  



ABSTRACT 

 

Background: Increased knowledge and use of caregiving methods, instead of the use of 

medication in relieving anxiety, can result in an improved quality of life for the patient, as well as a 

better working environment for the caregivers. 

Purpose: The purpose is to describe non-medicinal methods caregivers can use when a patient with 

dementia shows signs of anxiety. 

Method: The method used was a qualitative interview study, with eleven LPNs (Licenced Practical 

Nurse) working in the municipality owned homes for the dement, being interviewed. In analysing 

the data, qualitative content analysis was used. 

Result: Four categories were distinguished in analysing the material; 1. Fulfilling basic personal 

needs, 2. Patient-centred care, 3. Awareness of the vital importance of correct contact for 

communication and 4. Activity as a method of distraction. 

Conclusion: A calm behaviour and soft tone of voice were important factors for a good relation to 

the dement patient. A patient-centred method, with extensive knowledge of the individual’s 

background, habits and interests had great importance in avoiding anxiety. Physical and mental 

distractions were considered to have a very good effect. 

 

Keyword: Dementia, Anxiety, Nurse, Elderly, Care 
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BAKGRUND 

 

Demenssjukdomar 

Demens på latin definieras ”dementia” som betyder bort eller ifrån, och ”mens” betyder 

förstånd eller sinne. Demens kännetecknas av att funktioner i hjärnan som påverkar intellekt 

och personlighet försämras och progredierar långsamt. Vilken typ av funktionssvikt är 

avhängigt av vilken del av hjärnan som påverkas av sjukdomen. Det finns alltid en 

bakomliggande sjukdom till demens (Viitanen & Wahlund, 2006).  

 

I Sverige uppskattas att minst 150 000 personer har någon form av demenssjukdom och ca  

20 000 insjuknar varje år. Den största riskfaktorn för att drabbas av demens är hög ålder. 

Antal personer som insjuknar i demenssjukdom från 65 år fördubblas var femte år (Basun, 

2013) och sjukdomen dödar fler människor i Sverige än hjärtsjukdom (Dehlin & Rundgren, 

2014). Demenssjukdomarna anses vara de som kostar samhället mest av alla sjukdomar och 

de beräknas kosta mer än 50 miljarder kronor per år. 

De olika demenssjukdomarna kan delas in i fyra grupper: 

1. Primärdegenerativa demenssjukdomar – samlingsbegrepp för sjukdomsprocesser i 

hjärnan av okända bakomliggande orsaker. De primärdegenerativa 

demenssjukdomarna tillhör de vanligaste tillstånden av demenssjukdom. Alzheimers 

sjukdom, frontallobssjukdom eller frontallobsdemens, lewykroppsdemens, demens vid 

Parkinson sjukdom samt Huntingtons sjukdom tillhör denna grupp. Alzheimers 

sjukdom utgör 60 % av alla demenssjukdomar. Lewykroppsdemens utgör en liten men 

viktig del av de frontaltemporala demenssjukdomarna, som drabbar hjärnans främre 

delar. Lewykroppsdemens är en relativt nyupptäckt demenssjukdom som visar stor 

likhet med symtombilden vid Parkinsons sjukdom.    

2. Vaskulära demenssjukdomar – samlingsbegrepp för demensutveckling förorsakad av 

kärlskador i hjärnan och de står för ca 30 % av alla demenssjukdomar. Stroke-

relaterad demens, multiinfarkt demens och subkortikal vitsubstansdemens är vaskulära 

demenssjukdomar. 

3. Blanddemens – Kombination av Alzheimer sjukdom och vaskulär hjärnsjukdom. 

4. Övriga (sekundära) demensorsaker – Dessa omfattar demens orsakad av nutritions- 

eller metaboliska störningar eller att patienten har varit utsatt för infektion, trauma 

eller toxiska substanser. Creutzfelds-Jacobs sjukdom ingår i denna grupp samt 
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behandlingsbara sjukdomar som hypotyreos och hyperkalcemi som kan förorsaka 

demens (Dehlin & Rundgren, 2014). 

 

 

Vanliga symptom vid demenssjukdom är kognitiva störningar, svårigheter att utföra dagliga 

aktiviteter och olika typer av beteendestörningar. Dessa beteendestörningar kallas BPSD 

(Behavioral and Psychological Symptoms in Dementia). BPSD definieras som symptom som 

innefattar störningar i tolkning av sinnesintryck, stämningsläge, innehållet i tankarna eller 

beteenden. Exempel på beteendestörningar som är vanliga vid demens är vanföreställningar, 

hallucinationer, vandring, oro, aggressivitet, störd dygnsrytm, affektiva symptom och ångest. 

Oro beskrivs enligt IPA (International Psychogeriatric Association) som ett psykologiskt 

symptom som kan ge sig till uttryck genom rastlöshet, vandrande, ”plockande” med olika 

saker samt påkalla uppmärksamhet på olika sätt utan att kunna redogöra för varför. 

Symptomen är ofta svåra att bemästra och behandla farmakologiskt, då patienter med 

demenssjukdom är känsliga för läkemedel som är speciellt centralt verkande. (Dehlin & 

Rundgren, 2014). Flera studier visar att fallrisken ökar vid användning av läkemedel på äldre 

(Fonad, Emami, Wahlin, Winblad, & Sandmark, 2009; Kallin, Gustafson, Sandman, & 

Karlsson, 2004). Beteendestörningar kan framförallt vara negativt för personen som drabbas 

men upplevs även påfrestande psykiskt och fysiskt för anhöriga och är en bidragande orsak 

till flytt till vård- och omsorgsboende (Skovdahl & Kihlgren, 2012). 

 

När den dementa får ett förändrat beteendemönster är det viktigt att försöka förstå bakgrund 

och orsak till beteendet. Det kan vara en reaktion på en stökig miljö, personens förmåga att 

uttrycka sig eller hjärnskadan i sig. Även fysisk eller känslomässig smärta kan ge förändrat 

beteendemönster som till exempel oro (Skovdahl & Kihlgren, 2012). 

 

Att arbeta som omvårdnadspersonal vid vård- och omsorgsboende med inriktning på 

demenssjukdomar kan vara krävande, men med rätt kompetens och erfarenhet kan det även 

vara ett utvecklande och stimulerande arbete. En studie visar att omvårdnadsåtgärder istället 

för lugnande läkemedel vid oro hos personer med demens har god effekt. Vårdpersonalen 

behöver god kunskap om den specifika personens livshistoria och dess intressen (Cohen-

Mansfield, Libin & Marx, 2006). 

Omvårdnadspersonal arbetar nära vårdtagarna och har därför en viktig roll vid förebyggande 

av oro hos de dementa (Skog, 2013). Studier visar att även vårdpersonal upplever det mer 
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psykiskt och fysiskt påfrestande ju mera oroliga de demenssjuka är (Edberg & Hallberg, 

2001; Edberg et al., 2008). En studie har noterat sambandet mellan vårdpersonalens attityder 

mot personer med en demenssjukdom och läkemedelsanvändning. Studien visade att när 

vårdpersonalen inte agerade med omtanke och empati, ökade användning av ångestdämpande 

och lugnande läkemedel samt minskade användning av smärtstillande läkemedel (Hunter et 

al., 2013).  

 

Kommunikation och bemötande är vanliga begrepp inom vård av personer med en 

demensdiagnos. Ordet kommunikation betyder ”att göra något gemensamt” och det innebär 

att man talar ”med” och inte till. Många vårdpersonal som arbetar med demenssjuka upplever 

att kommunikationen med dementa är en utmaning. För att bekräfta den demenssjuke i 

kommunikationen kan validation och reminiscens användas. Validation går ut på att med 

icke- verbal och verbal kommunikation bekräfta den demenssjukes känslor (Skog, 2013). En 

studie gjord i Stockholm utvärderade ett träningsprogram med validationsmetoden. Tolv 

vårdpersonal fick kombinerad teoretisk och praktisk utbildning samt handledning och 

reflektion under ett år. Studiens resultat visade att vårdpersonalen utvecklade sitt 

förhållningssätt och sin skicklighet att kommunicera med personer med demens samt att 

arbetstillfredsställelsen för vårdpersonalen ökade. Vårdpersonalen utvecklade också sin 

empati och lyhördhet vilket ledde till en ökad tilltro till brukarnas egen förmåga vilket i sin tur 

ledde till en närmare relation till brukarna (Söderlund, 2013). Reminiscens är en teknik som 

kan användas för att stimulera minnen och lusten att kommunicera. Begreppet bemötande 

fokuserar mer på vad vårdpersonalen ska tänka på vid mötet med den dementa personen. 

Olika faktorer som människosyn, attityder, värderingar, kunskap, förväntningar och erfarenhet 

spelar in på hur man bemöter andra människor (Skog, 2013). Vårdpersonal med ett felaktigt 

bemötande kan leda till en försämrad omvårdnad. Vid oro är det viktigt att vårdpersonalen 

håller sig lugna och att de vet hur de ska förebygga oro. De behöver kännedom om hur 

beteendet uppkommer och hur de ska bemöta det. Om vårdpersonalen känner att de inte har 

den kunskapen kan de känna sig obekväma i situationen och ta avstånd från vårdtagaren 

(Ballard, Smith, Husebo, Aarsland, & Corbett, 2011). 

 

Sjuksköterskans roll 

Enligt Socialstyrelsen (2010) ska en legitimerad sjuksköterska uppmärksamma och möta 

patientens lidande och upplevelse av sjukdom även om patienten inte själv kan uttrycka sig. 

Hon ska kommunicera med patienten och anhöriga på ett respektfullt sätt samt främja 
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patientens delaktighet i sin egen vård och behandling (Socialstyrelsen, 2010).  

Sjuksköterskans roll är att tillgodose patientens fysiska, psykiska, sociala, andliga och 

kulturella omvårdnadsbehov. Hon ska främja en trygg och god vårdrelation med patienten och 

deras anhöriga. Allt arbete ska utföras evidensbaserat och det är sjuksköterskans ansvar att 

undervisa och handleda vårdpersonal. Sjuksköterskan har en central roll i vårdarbetet och är 

ansvarig för att förebygga, återställa och bevara hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Genom systematiska observationer, bedömningar och dokumentationer får sjuksköterskan 

fram information som kan underlätta tolkningen av olika beteenden som till exempel oro 

(Edberg, 2014). Specialistsjuksköterskan inom vård av äldre behöver ha god kännedom om 

omvårdnadsåtgärder vid oro hos personer med demens för att kunna leda omvårdnadsarbetet 

på ett evidensbaserat sätt. För att säkra vården och kvalitén behöver vårdpersonalen 

regelbunden demensutbildning. En intervjustudie gjord på 524 vårdpersonal inklusive 

sjuksköterskor visade att om vårdpersonalen fick utbildning inom demens ökade deras 

självkänsla och deras attityd blev mer positiv mot personer med demens (Travers, Beattie, 

Martin-Kahn & Fielding, 2013).  

 

Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård är ett begrepp som beskriver en god vård som är etiskt riktig med en 

humanistisk grund och ett holistiskt synsätt. Det innebär att bekräfta personligheten, 

respektera den individuella personen, identifiera och stödja personens styrkor och behov samt 

ge förutsättningar för att personen själv ska kunna ta beslut angående sin egen hälsa och vård 

(Slater, 2006). Begreppet innebär att personen sätts i fokus och inte demenssjukdomen. Man 

utgår från den demenssjukes uppfattning av verkligheten och deras upplevelse av den. 

Vårdmiljön och omvårdnaden görs mer personlig och man försöker att se och förstå den 

demenssjukas beteenden och psykiska symptom utifrån deras perspektiv (Skog, 2013). En 

personcentrerad vård kräver att vårdpersonalen har god kännedom om personens intressen och 

behov och det som gör det lilla extra för att höja välbefinnande i tillvaron till personen. Det 

anses vara ett medmänskligt och humanistiskt sätt att utföra omvårdnad (Edvardsson, 2010). 

Socialstyrelsens (2010) nationella riktlinjer visar att ett personcentrerat förhållningssätt ger en 

demenssjuk ökad integritet, tillit, initiativförmåga samt självständighet vilket minskar oro och 

användning av antipsykosmedel. Ett personcentrerat förhållningssätt är en förutsättning för att 

kunna ge god omvårdnad till personer med demenssjukdom. Trots att de kognitiva 

förmågorna försämras måste patienten få bevara sin identitet och mötas med respekt 
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(Skovdahl & Kihlgren, 2012).  

 

Teoretisk referensram 

Omvårdnadsteoretikern Katie Erikssons teorier kring hälsa och lidande användes som 

teoretisk referensram (Eriksson, 1987; Eriksson, 1994). Vården består av olika typer av 

lidande - sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Eriksson beskriver sjukdomslidande 

som ett lidande av personens sjukdom. Det är ett lidande som de dementa kan känna av då de 

i början av sin sjukdom kan vara medvetna om vad som kommer att hända under det 

kommande sjukdomsförloppet. Vårdlidande beskriver Eriksson som ett onödigt lidande då det 

uppkommer av att personen farit illa fysiskt och/eller psykiskt inom vården och inte fått den 

vård som hon har rätt till. Livslidandet beskrivs som ett lidande som hänger ihop med 

personens livssituation. Personer med en demensdiagnos kan känna ett ökat lidande då deras 

livssituation inte är densamma längre (Eriksson, 1994). 

 

Problemformulering 

Oro hos personer med demens är ett vanligt problem som kan leda till ökat lidande. En 

nyligen publicerad svensk forskning visar att symtom som oro hos dementa ofta behandlas 

farmakologiskt (Gustafsson, Karlsson, & Löwheim, 2014). Läkemedel som används att lindra 

och behandla oro hos dementa har många biverkningar. Ur ett samhällsperspektiv är det bra 

att minska användning av läkemedel då det är kostsamt och miljöförstörande. Sjuksköterskan 

behöver få en ökad förståelse för alternativ till farmakologisk behandling mot oro så att hon 

kan stötta personalen i deras arbete. Omvårdnadsåtgärder är kostnadseffektivt då ett gott 

bemötande inte kostar mer än ett dåligt bemötande och det kan stärka banden mellan 

vårdtagare och vårdpersonal. Mot bakgrund av detta är det viktigt att undersöka 

omvårdnadspersonalens erfarenheter och kunskaper för att förebygga och behandla oro. Målet 

är att öka kunskapen om omvårdnadsåtgärder istället för läkemedel som kan underlätta för 

personen, anhöriga och omvårdnadspersonal. På vård- och omsorgs boenden möter och 

handskas sjuksköterskan och omvårdnadspersonalen dagligen med många oroliga personer 

med demensdiagnos. Undersköterskorna som känner och arbetar nära personen, bär på 

mycket kunskap och erfarenheter. Det är viktigt att ta fasta på och identifiera/ utvärdera denna 

kunskap.  
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SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva vilka omvårdnadsåtgärder som kan vidtas vid oro hos 

personer med demens. 

 

METOD 

Design 

Studiens design har en kvalitativ ansats där analysen är inspirerad av Graneheim och 

Lundman (2004).  

 

Urval och deltagande 

Författarna har valt att intervjua undersköterskor eftersom de arbetar närmast de dementa och 

har mycket erfarenhet och kunskap om ämnet. Två olika kommunala vård- och 

omsorgsboenden för personer med demenssjukdom i Mellansverige valdes ut för 

genomförandet av studien. Boendena har 80 respektive 60 vårdtagare. På den ena boendet 

arbetar sju sjuksköterskor samt 74 omvårdnadspersonal. På det andra, arbetar sju 

sjuksköterskor samt 65 vårdpersonal. Inklusionskriterier för deltagande i studien var att 

deltagaren skulle vara undersköterska med minst 3 års yrkeserfarenhet inom demensvård. För 

att få en så stor variation som möjligt i studien valde författarna ett strategiskt urval. Data för 

denna studie samlades in genom att intervjua elva undersköterskor som arbetar på vård- och 

omsorgsboende. Urvalet av informanter, det vill säga undersköterskor, har skett utifrån ett 

strategiskt urval enligt Patton (2002) för att få en spridning av deltagarnas ålder och kön samt 

även inkludera personal som arbetar natt. Totalt anmälde sig 19 undersköterskor (n=10 och 

n=9 på respektive boende) intresse av att delta i studien. Av dessa uppfyllde 15 

undersköterskor studiens inklusionskriterier. Totalt inkluderades elva deltagare (tio kvinnor 

och en man) i studien, då författarna inte kunde få kontakt med fyra av deltagarna. Samtliga 

deltagare hade genomgått interna kurser inom demensvård. Tre hade validationsutbildning. 

Undersköterskorna hade en yrkeserfarenhet mellan 8- 45 år (median=25). Deltagarna var 

mellan 28- 62 år (median=47).  
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Datainsamlingsmetod 

Studien genomfördes med semistrukturerade kvalitativa intervjuer. En intervjuguide med 

öppna frågor (Bilaga 1) användes, vilket tillät deltagarna att svara med egna ord (Polit & 

Beck, 2012). Samtliga intervjuer inleddes med bakgrundsfrågor om deltagarna. Exempel på 

bakgrundsfrågor var; Hur länge har du arbetat inom demensvård? Ålder? Till intervjun 

användes öppna frågor. Exempel på frågor från intervjuguiden var; Händer det att de äldre 

blir oroliga? Hur gör du för att behålla lugn och ro på avdelningen? Om du märker att en 

person blir orolig vad gör du då? När samtliga intervjuer var klara, transkriberades de, och 

bildade underlag för fortsatt bearbetning.  Resultatet bygger på elva intervjuer som 

transkriberades ordagrant och analyserades. 

 

Tillvägagångssätt 

Innan genomförande av intervjuerna togs telefonkontakt med respektive enhetschef som är 

ansvarig för vård-och omsorgsboendena. Studiens innehåll och dess syfte presenterades. 

Enhetscheferna var positiva till genomförande av studien. Brev skickades därefter ut till 

enhetscheferna (Bilaga 2) med en samtyckesblankett om att genomföra intervjuerna innan 

rekryteringar av deltagarna kunde starta. De fick till uppgift att informera undersköterskorna 

om studiens innehåll och syfte. Undersköterskor som var intresserade av att delta i studien 

fick anmäla sitt intresse till enhetschefen på respektive boende. Samtliga fick en skriftlig 

inbjudan att delta i studien (Bilaga 3) av enhetscheferna. Författarna fick därefter en lista på 

potentiella deltagare från enhetscheferna och kontaktade de för att boka en tid för intervju. 

Intervjuerna genomfördes på deltagarnas arbetsplats, under deras arbetstid i ett avskilt rum, 

för att inte bli störda. Mobiltelefoner var avstängda under intervjuns gång för att minimera 

risk för att bli störd. Innan intervjun påbörjade informerades deltagarna muntligt om studien 

och dess syfte. Därefter fick de skriva på ett informerat samtycke för deltagande i studien 

(Bilaga 3).  Författarna intervjuade var för sig, sju respektive fyra, tillsammans totalt elva 

intervjuer. Intervjuerna genomfördes under mars månad 2016 och varade mellan 15- 45 

minuter (median=35). Intervjuerna spelades in med hjälp av mobil. 

 

 

 



8 
 

Bearbetning och analys 

Författarna arbetar som sjuksköterskor inom hemsjukvård samt vård- och omsorgsboenden i 

natt organisationen. Vi valde kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats som metod för att 

på ett objektivt sätt summera enskilda personers erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Analysen genomfördes enligt en modell av Graneheim och Lundman (2004).  När samtliga 

intervjuer var genomförda analyserades det insamlade materialet både individuellt och 

gemensamt. Författarna läste igenom materialet flera gånger i sin helhet för att bli bekanta 

med texten och få en helhetsbild. Därefter reflekterade författarna tillsammans över textens 

huvudsakliga innehåll för att kunna utföra vidare analysarbete. Meningsenheter, det vill säga 

kortare meningar, vars mening och innehåll var relevanta för studiens syfte, identifierades och 

markerades med olika färger. Ord och meningar som hörde ihop genom sitt sammanhang och 

innehåll kondenserades, abstraherades och kodades med hänsyn till meningsenhetens kontext. 

Därefter sorterades och kodades meningsenheterna under olika kategorier. Slutligen delades 

hela innehållet in i fyra kategorier. En kategori bestod av flera koder med liknande innehåll. 

Koderna relaterade till innehållet vilket kan svara på frågan ”Vad?” ”Använda mat och dryck” 

och ”Iaktta, tolka och försöka förstå basala behov som verktyg” är exempel på koder (Bilaga 

4). Koderna sammanfördes och utgjorde en underkategori; ”Tillgodose brukarens fysiska 

behov” som igen ingick i en kategori som benämndes ”Tillgodose mänskliga behov”. 

Resultatet av intervjuerna har sammanställts och presenterats i text och tabellform. För att 

styrka resultatets trovärdighet användes citat. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Denna studie behövde inte prövas i etikprövningsnämden, men de forskningsetiska 

principerna skulle dock följas. Samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet och 

konfidentitetskravet är forskningsetiska principer som författarna följde och tog hänsyn till. 

Informationskravet går ut på att forskaren måste informera deltagarna om syftet med den 

aktuella forskningen.  

Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt att bestämma själva över sin medverkan i 

forskningen. Konfidentitetskravet innebär att alla deltagarna i forskningen garanteras att alla 

personuppgifter förvaras på ett sådant sätt att inga obehöriga får tillgång till dem. 

Nyttjandekravet innebär att all insamlat material får endast användas för forskningsändamål. 

Enligt Vetenskapsrådet (2016) finns det tre grundprinciper inom forskning som är viktigt att 



9 
 

följa. Grundprinciperna är godhetsprincipen, rättviseprincipen och autonomiprincipen. 

Autonomiprincipen innebär respekt för människans rätt till självbestämmande, 

medbestämmande och integritet. Godhetsprincipen innebär att sträva efter att göra gott och 

förebygga eller förhindra skada. Rättviseprincipen innebär att alla människor bör behandlas 

lika.(Vetenskapsrådet, 2016). 

 

RESULTAT 

Innehållsanalysen resulterade i fyra kategorier; 1. Tillgodose mänskliga behov, 2. 

Personcentrerad omvårdnad, 3. Medvetenhet om bemötandets betydelse vid kommunikation 

och 4. Aktivitet som avledningsmetod med tillhörande åtta underkategorier, se Tabell 1. 

 

Tabell 1. Underkategorier och kategorier som beskriver omvårdnadsåtgärder vid oro hos 

personer med demens. 

Underkategorier    Kategorier 

 

Tillgodose mänskliga behov    

Undersköterskans upplevelse och erfarenhet av demensvård handlar om att vara medveten om 

och tillgodose de dementas fysiska och psykiska behov. De mänskliga basala behoven är 

grundläggande för individens hälsa och välbefinnande.  

 

Tillgodose fysiska behov 

Flera av undersköterskorna berättade att de basala behoven var viktiga att tillgodose, det ger 

en ökad känsla av trygghet hos de dementa. Genom att iaktta och tolka den dementes 

Tillgodose fysiska behov Tillgodose mänskliga behov 

Tillgodose psykiska behov 

Fokus på fysisk personcentrerad vård Personcentrerad omvårdnad 

Fokus på psykisk personcentrerad vård 

Icke verbal kommunikation Medvetenhet om bemötandets betydelse 

vid kommunikation Verbal kommunikation 

Fysisk aktivitet Aktivitet som avledningsmetod 

Kognitiv aktivitet 
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beteende kan de upptäcka olika behov, t.ex. smärta, hunger, törst, elimination samt behov av 

fysisk närhet.  

”Jag strävar efter att ge mycket beröring, närhet, kramar, stryka huvudet eller kinden och lite 

taktil massage.” Undersköterska nr.1. 

En samstämmig uppfattning, i undersköterska gruppen, var att man observerade att det är 

vanligt att många dementa blir oroliga på eftermiddagen och kvällen. Undersköterskorna 

uppgav att de upplevde att eftermiddags fika hade en lugnande inverkan på de dementa.  

“Dom brukar uppskatta när det serveras kaffe och söta kakor”. Undersköterska nr. 4. 

“Jag har märkt att dom blir mindre oroliga och mer sammanhållna då vi fikar tillsammans”. 

Undersköterska nr. 8. 

”Kaffe är bästa verktyget. Dom älskar kaffe och kaka.” Undersköterska nr. 2. 

 

Det var viktigt att ta reda på varför den demente blev orolig då bevekelsegrunderna var 

mångfasetterade. En undersköterska beskrev att det kunde vara lätt att förbise enkla basala 

behov som till exempel att någon av de boende blev” kissnödig” då man inte kunde identifiera 

personens utsatthet. Vidare berättade undersköterskan om en dement kvinna som hade ett 

svårt skrikbeteende som behandlades med lugnande läkemedel utan effekt. Senare upptäckte 

man att hon hade en obehandlad smärta. Hennes skrikbeteende försvann när hon fick rätt 

smärtbehandling. 

”Jag försöker alltid ta reda på vad oron står för. Till exempel om hon har ont eller om hon 

behöver gå på toaletten.” Undersköterska 1. 

  

Tillgodose brukarens psykiska behov 

Personligheten är utraderad i varierat grad, beroende på var den demente befinner sig i 

sjukdomsprocessen, vilket får till följd att identiteten blir hotad. Personer med demens 

beskrivs uppleva världen på ett förändrat sätt. Undersköterskorna strävade efter ett 

förhållningssätt som bekräftade och accepterade personen som hon var.  
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”Vi har väldigt hög tolerans här. Det är nog det som är grejen att vi låter dom hållas, att de 

får vara, bara man är nöjd med sig själv. Vill de krypa på golvet eller plocka med saker så får 

dom göra det, så länge de inte far illa.” Undersköterska nr. 5. 

“Jag försöker se personen bakom sjukdomen”. Undersköterska nr. 9. 

I många fall beskrev undersköterskorna vikten av att visa de dementa respekt för deras 

människovärde och behandla dem som vuxna individer med en historia bakom sig. För att 

skapa välbefinnande hos den demente tog undersköterskorna sig tid att bara vara och möta 

personen i dennes värld.  

”Man måste ju se dom, bekräfta dom, prata med dom och inte bara springa förbi.” 

Undersköterska nr. 11. 

 

Personcentrerad omvårdnad 

Personer med demens har olika behov och intressen och undersköterskorna lade vikt på hur 

viktigt det var att ta reda på vilka dessa behov kan vara för att kunna utöva personcentrerad 

vård. De dementa hade individuella vårdplaner där deras livshistoria ingick. Genom att läsa 

deras livs historia samt genom information från anhöriga kunde undersköterskorna skapa sig 

en bild av personens intressen, rutiner och önskemål. Undersköterskorna upplevde att de fick 

stöd från sjuksköterskorna och enhetscheferna för att kunna bedriva personcentrerad vård. De 

hade regelbundna teamträffar där individuella vårdplaner formades. Om det fanns en person 

som hade behov av extra stöd sattes det in extra personal vid behov.  

 

Fokus på fysisk personcentrerad vård 

Att försöka följa samma rutiner som den demente var van vid hemifrån, gjorde att personen 

kände en ökad trygghet. Hade den demente svårigheter att själv redogöra vilka rutiner som 

denne hade haft i sin hemmiljö, tillfrågades anhöriga. Undersköterskornas målsättning var att 

låta den demente få behålla sina rutiner så långt det var möjligt, för att förhindra oro. 

”Han var van att dricka ett glas vin varje kväll då han bodde hemma, så det får han här 

också. Då sover han bättre på natten”. Undersköterska nr. 3. 
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Flera av undersköterskorna berättade att de dementa personernas olika intressen kartlagdes, 

dokumenterades och låg till grund för deras aktiviteter. Planerade aktiviteter som till exempel 

gymnastik och promenader, uppskattades av de dementa. Detta kunde ses och utvärderas 

utifrån att deras oro blev reducerad. En undersköterska betonade att det var viktigt att de 

dementa själva fick bestämma om de ville delta eller inte i aktiviteter. 

”Alla vill inte kasta boll eller vara med på sjukgymnastik.” Undersköterska nr. 7. 

”Att sitta på en parkbänk tycker hon om. Hon älskar att titta på fåglarna, hon blir glad då.” 

Undersköterska nr. 10. 

Ett exempel på att arbeta personcentrerat, kunde vara att man såg till att den demente hade 

skor och kläder som var lämpliga och anpassade till olika aktiviteter. Om en person till 

exempel hade skor som inte passade kunde det resultera i oro. 

”Oron kan ju bero på olika saker som exempelvis, att skorna inte passar ordentligt.” 

Undersköterska nr. 4. 

 

Fokus på psykisk personcentrerad vård 

Några av undersköterskorna poängterade att de dementa måste ses som enskilda individer och 

inte som en grupp av dementa personer.  

”Jag jobbar personcentrerat. Man ska inte behandla individer som ett kollektiv.” 

Undersköterska nr. 2. 

En undersköterska betonade att de lade fokus på det friska och inte på det sjuka hos de 

dementa. Strävan var att varje person skulle ha inflytande över sin vård och känna trygghet så 

att de kunde få en så adekvat vardag som möjligt. 

”Vi kallar dom för brukare då patienter inte låter så trevligt, dom bor ju här. Det är deras 

hem. Det är inte ett sjukhus.” Undersköterska nr. 6. 

En undersköterska berättade om en dement man som när han var frisk var engagerad som 

fotbollstränare. Han brukade bli orolig vid måltidssituationer och ville inte sitta still och äta. 

Hon kom på en idé om att visa honom ett rött kort som betyder utvisad. ”Det fungerade och 

han satte sig och åt i lugn och ro. Ibland måste man tänka utanför sina ramar.” 

Undersköterska nr. 8.  
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Flera av undersköterskorna berättade, att arbetet med personer med demens, gör att man 

måste tänka kreativt och nytänkande, för att hitta lösningar som kan fungera för den enskilda 

personen.   

 

Medvetenhet om bemötandets betydelse vid kommunikation 

Fysisk och psykisk närvaro ses som en viktig del i vården av personer med demens. 

Ovanstående rubrik är en kategori för underkategorierna; Icke verbal kommunikation samt 

verbal kommunikation. Kategorin är en beskrivning av bemötandets betydelse vid 

kommunikation med personer med demens. Ett bra bemötande, ansåg alla de tillfrågade 

undersköterskorna, var centralt för att uppnå en god kommunikation med den demente. Det 

var svårt att ha en fungerande kommunikation om vårdpersonalen inte visade den dementa 

respekt och hade en ödmjuk och trevlig attityd. 

 

Icke verbal kommunikation 

Alla undersköterskorna betonade att kroppsspråket var en stor del av kommunikationen med 

de dementa. Om de själva var lugna och rörde sig med mjuka rörelser blev även de dementa 

lugna och deras oro minskade. 

”Det är viktigt att ta det lugnt, då lugnar de ner sig också.”  Undersköterska nr. 11. 

”Attityden är viktig, det hjälper inte om jag som personal blir irriterad och arg.” 

Undersköterska nr. 6. 

”Viktigt att använda lugna rörelser.” Undersköterska nr. 3. 

Fysisk och psykisk närvaro sågs som en viktig del i vården av personer med demens. Om inte 

de dementa kände att undersköterskorna var närvarande eller hade fokus på annat ökade deras 

oro. En undersköterska berättade att det fanns möjlighet till att kunna sätta sig ned och ta tid 

med en orolig brukare.   

”Det blir mycket sitta bredvid och bara vara, närvarande….” Undersköterska nr. 7. 

”Dom känner sig trygga och sedda när vi finns till hands.”  Undersköterska nr. 5. 

Ytterligare en aspekt som framkom i resultatet var undersköterskans egen sinnesstämning och 

hur den påverkade den dementes beteende. Att dölja sin egen stress var något som två av 
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undersköterskorna betonade. Om de kände att de själva var stressade kunde stressen påverka 

de dementa. ”Jag får inte visa att jag är stressad även om jag är jättestressad.” 

Undersköterska nr. 1. 

Personalkontinuitet ansågs vara något som de strävade efter och de dementa visade ett lugnare 

beteende om de kände igen personalen. Några undersköterskor delgav att de dementa visade 

tydliga tecken på oro omedelbart och över tid, om det var vikarier eller okänd personal som 

arbetade. 

”Dom blir glada när de känner igen mig när jag kommer på morgonen…det här med 

kontinuitet är jätteviktigt. Att vi inte är så många olika som jobbar.” Undersköterska nr. 11. 

 

Verbal kommunikation 

Resultatet visade att vid verbal kommunikation var det viktigt att använda mjuka toner och att 

tänka på tontempot. De dementa tilltalades på ett vuxet sätt och med ett trevligt tonläge.  

”Jag tycker det är viktigt att använder mjuka toner när jag pratar.” Undersköterska nr. 11. 

”Det är viktigt att inte prata till dom som om de skulle vara barn. De är ju vuxna 

människor…” Undersköterska nr. 2. 

Man använde sig av olika musikformer på båda boenden. ”Mitt bästa redskap är min telefon, 

Spotify… Alltså, jag kan samla ett helt gäng här på natten. Någon börjar att sjunga, sen kör 

de andra i gång, så ibland brukar jag att ha ett helt gäng som sitter uppe tills sena natten och 

sjunger… ja, ha, vi har så trevligt här på nätterna. Då somnar de ofta gott sen.” 

Undersköterska nr. 3. 

Musik och sång var något som flera av undersköterskorna upplevde kunde underlätta vården 

av de dementa. Det ökade välbefinnandet, skapade trygghet, stimulerade minnet och främjade 

kommunikationen ”Vi sjöng Dan Andersson för han gillade det och han satt still hela tiden:” 

Undersköterska 6.  

Musiken skapade en god gemenskap och ett gott humör. Konsekvensen blev att den demente 

blev lugnare. Om de demente uppvisade tecken på oro visade det sig att musik och sång 

kunde avleda oron. Flera av undersköterskorna berättade att de kunde förbereda och 

underlätta omvårdnadsarbetet genom att spela musik de dementa tyckte om., t.ex. vid 

personlig hygien.  
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”Vi brukar sätta på lite allsång, för då kommer dom i en helt annan stämning. Dom kommer 

på ett bättre humör och då blir det mycket lättare att göra saker.” Undersköterska nr. 6. 

”Jag brukar ta fram gitarren på kvällarna, så vi samlas och ofta blir det prat runt sångerna 

och minnena och dom glömmer bort sin oro.” Undersköterska nr. 9. 

 

Fysisk och kognitiv aktivitet som avledningsmetod 

Kategorin fysisk och kognitiv aktivitet har följande underkategorier; Fysisk aktivitet och 

kognitiv aktivitet. Olika aktiviteter framkom som en viktig del i arbetet med att avleda de 

dementa när de visade tecken på oro. Undersköterskorna beskrev att olika aktiviteter användes 

som avledning vid oönskat beteende.  

 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet syftar på de aktiviteter som de dementa gjorde på dagarna. Det kunde vara 

olika former av motion och sysselsättningar. Samtliga av undersköterskorna beskrev att 

promenader utomhus var ett perfekt sätt att avleda en orolig person. ”Tillåter vädret så går vi 

ut och går en promenad.” Undersköterska nr. 10. Vidare berättades att det var bättre att gå 

utomhus, än inne på avdelningen, då den dementa fick frisk luft och byte av miljö. Andra 

aktiviteter som att hjälpa till med praktiska göromål kunde vara en bra avledning. De kunde 

hjälpa till med olika saker som t.ex. husgöromål. När de fokuserade på olika fysiska 

aktiviteter så var det vanligt att oron avskärmades. 

”Dom kan tycka om att hjälpa till i köket till exempel. Att skala potatis är bra, det brukar 

funka. Då kan vi ha en trevlig pratstund medan vi skalar potatis.” Undersköterska nr. 1. 

Samtliga av undersköterskorna betonade igen att fika och kaffe var bra som avledning. Att 

använda mat och dryck som verktyg vid oro var något som man samstämmigt beskrev som en 

bra avledningsmanöver. 

 

Kognitiva aktiviteter 

Kognitiva aktiviteter syftar till olika sysselsättningar som stimulerar kognitiva funktioner som 

minne, språk och tidsuppfattning. I många av dessa aktiviteter ingick olika former av samtal. 
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Tre av undersköterskorna tyckte att validation var en utmärkt metod, som gick ut på att 

bekräfta den dementes känslor och upplevelser. ”Jag förstår att du saknar dina barn, vad 

brukade du göra med dina barn?”. Undersköterska nr. 1. 

Att prata om gamla minnen var något som uppskattades av de dementa. Flera av 

undersköterskorna berättade att de brukade titta på gamla bilder och foton och prata kring 

dem, vilket visade sig ha en avledande effekt på oro. 

”Vi kan titta i gamla fotoalbum eller på bilder från gamla tider och då kan de känna igen sig 

och börja berätta och prata om saker från förr. Då kan dom glömma bort sin oro.” 

Undersköterska nr. 10. 

Läkemedel mot oro användes om inga andra åtgärder hjälpte. Undersköterskorna berättade att 

ibland var sederande läkemedel ett bra verktyg vid svår oro och ångest. De påpekade att 

lugnande läkemedel hade många biverkningar, exempelvis ökad fallrisk, och därför skulle 

man ge lugnande läkemedel med varsamhet. 

”Vi vill inte ge lugnande medicin, men när vi har försökt allt annat och inget hjälper, då kan 

det behövas. Det blir ju fruktansvärt jobbigt för dom att gå omkring med världens ångest.” 

Undersköterska nr. 3. 

 

DISKUSSION 

Resultatet visade att ett lugnt bemötande vid kommunikation med dementa personer var 

viktigt för att hantera deras oro. Kontinuitet och god kännedom om den dementes livshistoria, 

vanor och intressen hade betydelse för ett gott bemötande. För att förebygga oro arbetade 

undersköterskorna utifrån ett personcentrerat förhållningssätt där personens önskemål och 

behov stod i centrum. Att försöka tolka och förstå vad oron stod för var viktigt, så att 

personens basala behov blev tillgodosedda, t.ex. hunger och törst. Promenader eller musik var 

aktiviteter som användes för att avleda oro.  

 

Resultatdiskussion 

Resultaten av studien utmynnade i 4 kategorier; 1. Tillgodose mänskliga behov, 2. 

Personcentrerad vård, 3. Medvetenhet om bemötandets betydelse vid kommunikation, 4. 

Aktivitet som avledningsmetod. Specialistsjuksköterskan är omvårdnadsansvarig och ska 
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tillgodose den dementes mänskliga behov, bedriva personcentrerad vård samt se till att de 

möts med respekt och värdighet. Studien visade att undersköterskorna strävade efter att möta 

brukarnas basala behov. Om inte de basala behoven var tillgodosedda uppstod lätt oro hos den 

demente. I de mänskliga behoven ingick att tillgodose brukarens fysiska och psykiska behov. 

Att iaktta, tolka och behandla den dementes förändrade beteendemönster var en förutsättning 

för att kunna ge en adekvat vård. Oupptäckt och obehandlad smärta, obstipation, 

urinretention, hunger, törst, värme, kyla, buller och oljud kan vara tänkbara orsaker till den 

dementas förändrade beteende (Skovdahl & Kihlgren, 2012). Det kan vara svårt att tolka 

smärta hos personer med demenssjukdom vilket kan leda till bristfällig smärtlindring som i 

sin tur kan leda till oro (Norberg, 2010).  Basala behov kan också vara att bli accepterad och 

bekräftad som den personen man är. Flera av undersköterskorna berättade att fysisk beröring 

som kramar, stryka kinden samt taktil massage kunde lindra oro. Detta stöds av flera studier 

som påvisar beröringens positiva effekt hos personer med en demenssjukdom som visar 

tecken på oro (Hawranik, Johnston, & Deatrich, 2008; Skovdahl, Sörlie, & Kihlgren, 2007). 

God omvårdnad av kroppen med positiv fysisk beröring kan ge en känsla av att vara en 

person med en kropp. Den demente får då en känsla av att ”jag är jag” och ”jag är sedd och 

hörd” (Norberg, 2010). Eriksson (1994) beskrev att människan har ett behov av att bli sedd 

och bli bekräftad. Det finns människor som har svårt med fysisk beröring. Det är viktigt att 

vårdpersonalen får den dementes godkännande innan man ger fysisk beröring. Eriksson 

(1994) menar att kränkning av personens värde som människa utgör den vanligaste formen av 

vårdlidande. Om personen känner obehag vid beröring kan vårdlidande uppstå. Vårdlidande 

kan bero på medvetet eller omedvetet bristande förståelse för den dementes olika behov. 

 

Samtliga av undersköterskorna i studien berättade att de arbetade personcentrerat. Deras syn 

på personcentrerad vård var synonymt med god omvårdnad. Därför valde de att använda ordet 

brukare om vårdtagarna istället för ordet patient. Genom att arbeta utifrån ett salutogent 

förhållningssätt tog undersköterskorna vara på brukarnas friska resurser och förmågor. Inom 

demensvården kan det ibland vara svårt att se personen bakom ett oroligt beteende. En viktig 

del i vårdarbetet för sjuksköterskor och vårdpersonal är att synliggöra personen bakom 

sjukdomen. De behöver se individen bland andra personer i kollektivet samt att tillfredsställa 

dennes behov (Edvardsson, 2010). En god omvårdnad innebär att se den dementa personens 

subjekt (Norberg, 2010). En analys av Slater (2006) beskriver personcentrerad vård som något 

som tar hänsyn till personens unika personlighet och individualitet. Hon betonar vidare vikten 

av att vårdpersonalen dokumenterar olika intressen och behov personen har i en individuell 
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vårdplan, så att bemötandet blir kongruent. Undersköterskorna i studien var samstämmiga om 

att arbeta med individuella vårdplaner och att dessa följdes noggrant för att öka möjligheten 

för den demente att tillgodogöra sig den personcentrerade vården. Ibland kan det vara svårt att 

få den demente själv att berätta om sina intressen och behov. Ett viktigt komplement är att 

sjuksköterskan tar hjälp av anhöriga eller andra som står personen nära, för att få en bra 

helhetsbild om personen. Detta bekräftas i Slaters (2006) analys. 

 

Bemötandets betydelse vid kommunikation med dementa personer betonades av 

undersköterskorna i föreliggande studie. Flertalet svarade att hur man kommunicerade med en 

dement person var a och o för kommunikationens utfall. Svåra situationer kunde uppstå på 

grund av missförstånd mellan de dementa och vårdpersonalen. Den demente kunde visa 

tecken på oro om de bemöttes med stress och otydligt bemötande. Den icke verbala 

kommunikationen ansåg undersköterskorna var minst lika viktig som den verbala. Icke verbal 

kommunikation syftar på den kommunikation som består av kroppsspråk, trygghet, närvaro, 

attityd och kontinuitet. Fokus för den icke verbala kommunikationen grundar sig i att 

personen med demens kan läsa av signaler som personalen förmedlar med sitt kroppsspråk. 

Dementa kan ibland inte förmedla sig med ord eller förstå innebörden av ord, därför är det 

viktigt att man är medveten om den icke verbala kommunikationen.  

 

Kommunikation är dynamisk och komplex och det är viktigt att vårdpersonalen har 

kompetens om den i många fall svårtolkade kommunikationen till den demenssjuka. Om den 

icke verbala kommunikationen inte är kongruent med den verbala, kan förvirring uppstå hos 

den dementa. Vårdpersonalen visar då med sitt kroppsspråk att uppgiften är i fokus och inte 

personen (Skog, 2013). En studie visar att vårdpersonalens tonfall har betydelse vid 

kommunikationen. När vårdpersonalen kom in i rummet var den dementa tyst men började 

skrika när personalen lämnade rummet igen. Det inträffade om vårdpersonalen hade låtit 

irriterade eller var otåliga. Om vårdpersonalen däremot använde ett mjukt tonläge tystnade 

ofta demenssjuka personer som inledningsvis ropade (Edberg, Sandgren, & Hallberg, 1995).  

Flerparten av undersköterskorna i studien berättade att sång och musik var ett bra verktyg för 

att förhindra oro hos de dementa. Syftet med att använda musik var att öka välbefinnande, 

stimulera minnet, skapa trygghet samt främja kommunikation. De dementa fick möjlighet att 

använda sina egna resurser, förmågor och färdigheter vid t ex allsång. Undersköterskorna 

kände att kommunikationen och förståelsen mellan vårdgivare och vårdtagare ökade om de 

sjöng tillsammans vilket bekräftas i tidigare studier (Götell, Brown, & Ekman, 2002, 2009). 
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Dessa studier visar även att när den verbala kommunikationen minskade, ökade 

kommunikationen mellan vårdtagare och vårdgivare när bakgrundsmusik spelades. 

Undersköterskorna påpekade att det var viktigt med utbildning inom bemötande av personer 

med demenssjukdom och att vårdpersonal som arbetar med dementa har en hög kompetens 

inom området. Detta stöds av en studie av Ballard et al. (2011) som visar att ett felaktig 

bemötande av okunnig vårdpersonal leder till en försämrad omvårdnad. 

Specialistsjuksköterskan har en viktig roll att undervisa och vägleda personalen så att de 

dementa får vård med hög kvalitet. 

 

Fysisk och psykisk aktivitet användes som avledning när personer med demens visade tecken 

på oro. Undersköterskorna berättade att det förekom olika former av fysisk motion. Det som 

fungerade bäst vid oro, var att gå ut på en promenad. Den dementa personen fick då byta 

miljö och de kunde då ibland ”glömma” bort sin oro. Andra kunde vara med och göra olika 

sysslor exempelvis att hjälpa till i köket. En kaffepaus visade sig ha bra effekt på att avleda 

oro. De tre undersköterskorna som var utbildade i validation ansåg att det var ett bra verktyg 

för att avleda oro genom att bekräfta den demenssjukas känslor. De använde även reminiscens 

som hjälpmedel mot oro. Genom att titta i gamla fotoalbum och prata kring bilderna 

reaktiverades den dementes historia. En studie visar att olika minnesböcker som fotoalbum 

kan öka kommunikationen med personer med en demenssjukdom. Det kan även stimulera till 

samtal (Burgio, et al., 2001). Eriksson (1987) menade att lärandet kunde ha olika syften, mål 

och innehåll. Lekandet hör ihop med det naturliga lärandet och vården behöver mer inslag av 

lek som bör växa fram ur människans olika intressen och behov. Genom att använda leken 

kan omvårdnaden blir glädjefylld och behaglig och därigenom stärka banden mellan 

vårdpersonal och vårdtagare. Enligt Eriksson (1987) skapar lek trygghet. 

 

Att använda lugnande läkemedel vid oro var något undersköterskorna försökte att undvika. 

Några var medvetna om läkemedlens olika negativa biverkningar, som till exempel ökad 

fallrisk. Flera studier visar att användning av lugnande läkemedel ökar fallrisken hos äldre 

personer (Fonad, Emami, Wahlin, Winblad, & Sandmark, 2009; Kallin, Gustafson, Sandman, 

& Karlsson, 2004).  

 

En av sjuksköterskans viktiga uppgifter är att samla in och dokumentera patientens 

trosuppfattning, kulturella skillnader, intressen, behov samt önskningar för att kunna ge en 

personcentrerad vård. Dessutom måste dokumentationen ske fortlöpande, då denna kan 
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förändras över tid. Specialistsjuksköterskan har det övergripande ansvaret för att 

omvårdnadsarbetet utförs personcentrerat med kontinuitet. 

 

Författarna anser att utifrån samhälleliga aspekter är det av intresse att personal som arbetar 

inom vård av personer med demens har en hög kompetens inom omvårdnadsåtgärder vid oro. 

Dementa är känsliga för läkemedel som används vid oro. De har många svåra biverkningar 

och därför är det viktigt att i stället försöka använda omvårdnadsåtgärder som verktyg mot 

oro. Fallrisken ökar vid användning av lugnande läkemedel och det är inte etiskt försvarbart 

att ge sederande i onödan (Fonad, Emami, Wahlin, Winblad, & Sandmark, 2009; Kallin, 

Gustafson, Sandman, & Karlsson, 2004). Vi anser att omvårdnadsåtgärder är mer etiskt 

försvarbart då sjukhusvistelse för den demente efter fall, kan ge onödigt vårdlidande. 

 

Metoddiskussion 

Författarna valde intervju som metod eftersom den var en lämpad för att få svar som 

motsvarade syftet. Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats efter en modell av 

Graneheim och Lundman (2004) valdes som analysmetod. Forskningsresultatet hade ingen 

universell tolkning eller rätt innehåll av resultatet utan den mest troliga innebörden ur ett visst 

perspektiv (Graneheim och Lundman, 2004). För att uppnå trovärdighet var det viktigt att 

överförbarheten och pålitligheten var tillförlitliga. Författarna beskriver hur bearbetningen av 

materialet har utförts för att garantera tillförlitligheten. Data som är viktig för studiens syfte 

har inte uteslutits men information som ansågs irrelevant gallrades bort i resultatet. 

Författarna har hållit sig till frågorna i intervjuguiden. Intervjuer med undersköterskor vid 

andra vård- och omsorgsboenden i Sverige skulle kunna bevisa studiens överförbarhet och för 

att kunna jämföra resultaten.  

Författarna ansåg att 10-15 intervjuer var tillräckligt för att få svar på problemformuleringen. 

När elva intervjuer var utförda ansåg författarna att samma svar återkom och en datamättnad 

var uppnådd. Eftersom författarna skulle utföra intervjuerna var för sig användes en 

intervjuguide med öppna frågor. Detta gjordes för att författarna ville försäkra sig om att 

samma frågor ställdes för trovärdighetens skull (Graneheim & Lundman, 2004).  

Vid valet av undersköterskor som skulle delta i studien började vi med att respektives 

enhetschef informerades muntligen samt via ett informativt brev. Enhetscheferna vid vård- 

och omsorgsboendena medverkade att tillfråga undersköterskorna om intresse fanns att delta i 

studien. En omständighet i valet av undersköterskor som kan ha färgat resultatet var att 
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cheferna medvetet eller omedvetet, valt ut de som har en positiv attityd till vården av personer 

med demenssjukdom. En styrka i studien var att intervjuerna utfördes på två olika vård- och 

omsorgsboenden samt att undersköterskorna arbetade dag, kväll och natt. Variationen ökade 

genom att olika erfarenheter belystes. Tio kvinnor och en man deltog i studien. Endast en man 

deltog vilket kan ses som en svaghet, samtidigt visar det hur underrepresenterade män är inom 

vårdyrket i Sverige, idag. Författarna valde att undersköterskorna skulle ha arbetat inom 

demensvård i minst tre år, för att de skulle ha så mycket erfarenhet av demensvård som 

möjligt. Med en åldersspridning på 34 år och en arbetslivserfarenhet inom demensvård med 

som lägst åtta år och upp till 45 år kan ses som en styrka. Två av de deltagande 

undersköterskorna arbetar natt. En nackdel i studien kan vara att författarna tidigare träffat 

några av deltagarna eftersom de ingår i författarnas arbetsområde. Författarna har en 

arbetsledande funktion för all vårdpersonal nattetid vilket kunde inskränka 

undersköterskornas öppenhet under intervjuerna. Det kan ses som en svaghet för studien. Vår 

erfarenhet som sjuksköterskor på vård- och omsorgsboenden kan vara en fördel då vi har god 

insikt i hur arbetet utförs inom demensvård. Muntlig och skriftlig information om studiens 

innehåll delgavs undersköterskorna. Deras deltagande garanterades anonymitet och alla citat i 

resultatet är avidentifierade. De informerades om att de när som helst under studiens gång 

kunde avbryta fortsatt medverkan. Insamlat material har förvarats så att endast författarna har 

haft tillgång till detta. Författarna upplevde att undersköterskornas integritet och autonomi 

respekterades under intervjuerna. Att vara två författare som gemensamt har kunnat analysera 

materialet kan vara en styrka i arbetet. Författarna har kunnat diskutera och reflektera 

gemensamt vilket ger en grundligare analys för att hitta en slutsats. En styrka i 

tolkningsprocessen har varit att författarna har lång erfarenhet med att arbeta med dementa 

vårdfrågor. För att inte författarnas förförståelse skulle prägla deltagarnas svar, utformades 

öppna frågor som inte var riktade.  

Kategorierna i resultatet måste täcka data så att inte betydelsefull information exkluderats 

eller betydelselös information inkluderades. Referat används i resultatet för att höja 

trovärdigheten (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Förslag till vidare forskning 

Vårt resultat visar att omvårdnadsåtgärder fungerar vid oro. De dementa kan uppleva en högre 

grad av livskvalitet genom att vårdpersonal inom demensvård får kunskap om vårt resultat. 
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Resultatet av studien kan utbilda och inspirera vårdpersonal som arbetar inom demensvård att 

använda omvårdnadsåtgärder istället för lugnande läkemedel som behandling vid oro. 

Vårdpersonalen kan erhålla ny kunskap som kan leda till högre livskvalitet hos personer med 

demens. För att kunna förstå och hantera oro hos personer med demens behövs erfarenhet, 

kompetens och regelbunden utbildning. De behöver även mer tid för att kunna bedriva 

personcentrerad vård. Mer forskning behövs i området för att få en ökad förståelse för att 

kunna förebygga och behandla oro hos personer med demenssjukdom. Ett förslag till vidare 

forskning kan vara att jämföra resultaten med studier vid vård- och omsorgsboenden utan 

inriktning på demensvård. Denna intervjustudie hoppas kunna inspirera andra att genomföra 

forskning som omfattar omvårdnadsåtgärder vid oro hos personer med demens. 

 

SLUTSATS 

Inom demensvården är det vanligt förekommande att möta personer som visar tecken på oro. 

Ett oroligt beteende kan undvikas med olika strategier, exempelvis; ett kongruent bemötande, 

kommunikation och avledning. Personcentrerad vård borde stå centralt i omvårdnadsarbetet. 

Lugnande läkemedel kan användas för att hindra ett oroligt beteende men författarna anser att 

det bör ses som en sista utväg. Författarnas uppfattning är att sjuksköterskan inom 

demensvården har en betydande roll att leda och samordna teamarbetet utifrån den dementa 

personens behov. Genom att förmedla kunskap och stöd kan vårdpersonalen utveckla 

omvårdnadsarbetet så personer med demenssjukdom kan få ökad livskvalitet samt 

välbefinnande. Författarna kom fram till att undersköterskorna besitter god kunskap och 

erfarenheter i bemötandet av personer som visar tecken på oro. De arbetar i stor grad med 

förebyggande omvårdnadsåtgärder. De arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt och 

upplever att de får stöd från sjuksköterskorna och enhetschef. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

Ålder 

Kön 

Utbildning 

Utbildning inom demensvård? 

Hur många år inom yrket? 

 

1. Hur är det att arbeta med dementa? 

 

2. Positiva/negativa upplevelser med att arbeta med dementa? 

 

3. Hur gör du för att behålla lugn och ro på avdelningen? 

 

4. Händer det ibland att de dementa blir oroliga? 

 

5. Kan du berätta i så fall i vilka situationer oro kan uppstå? 

 

6. Kan du berätta om en situation du kommer ihåg där en dement person blev orolig? 

 

7. Hur löstes situationen? 

 

8. När du märker att en person börjar bli orolig, vad gör du då? 

 

9. Har du några knep som kan förhindra oro hos dementa? 

 

10. Har ni en handlingsplan ni kan följa vid oro hos en patient? 

 

11. Om ni har det vad går den ut på? 

 

12. Om inte patienten lugnar ned sig fast ni följer handlingsplanen, vad gör ni då? 

 

13. Finns det möjlighet till stöd i arbetsgruppen och ges det möjlighet till återkoppling? 

 

14. Har du något att tillägga? 

  



 

Bilaga 2 

 

Till verksamhetschef                                                                            

 

Vi heter Merethe Paulsen och Ann-Charlott Kohls och arbetar som leg. nattsjuksköterskor. 

Vi har fått förmånen av kommunen att studera till specialistsjuksköterska med inriktning mot 

vård av äldre och studerar på distans via Uppsala universitet. 

 

I vårt examensarbete som omfattar 15 högskolepoäng har vi valt att studera vilka 

omvårdnadsåtgärder som kan göras av undersköterskor när personer med demens blir oroliga. 

(se sammanfattning av innehåll och upplägg). 

Vi hoppas att vi kan tillföra något positivt genom studien och är därför mycket  intresserad av 

att få genomföra den på_____________i___________ kommun. 

Om du godkänner att studien kan genomföras vid särskilt boende  på______________är vi 

tacksamma för underskrift av bilaga 3, som därefter returneras i bifogat svarskuvert. 

Om du känner dig tveksam rörande studien eller har frågor är du välkommen att kontakta oss 

eller våra handledare. 

 

Vänliga hälsningar 

 

 

Namnförtydligande 

 

 

        Handledare: 

Merethe Paulsen      Elisabeth Mattsson 

Tel. 070-2653444      elisabet.mattsson@pubcare.uu.se  

merethe.paulsen@orebrokommun.se   

 

Ann-Charlott Kohls   

Tel. 076-7624500 

anncharlott.kohls@orebrokommun.se    

mailto:merethe.paulsen@orebrokommun.seM
mailto:anncharlott.kohls@orebrokommun.seU


 

Jag godkänner härmed att Merethe Paulsen och Ann-Charlott Kohls får utföra studien 

”omvårdnadsåtgärder när personer med demens visar tecken på oro” vård- och omsorgs 

boende i kommunen. 

 

 

 

Ort , datum 

 

 

Namnteckning, Verksamhetschef 

 

 

Namnförtydligande 

 

  



 

Bilaga 3 

 

Informationsbrev till undersköterskor om intervjustudie  

I Sverige idag beräknas det finnas ca 160 000 personer med en demenssjukdom och varje år 

insjuknar ca 25 000 nya personer. Demens är ett samlingsnamn för en rad symtom som 

orsakas av hjärnskador. Dessa symtom kan vara försämrat minne, planeringsförmåga och 

svårigheter att utföra vardagliga sysslor. Kognitiva förmågor som språk, tidsuppfattning och 

orienteringsförmåga kan påverkas negativt. Beteendemässiga och psykiska funktioner kan 

tillhöra sjukdomsbilden och en stor andel av patienterna har svårt att klara sin tillvaro utan 

stöd från anhöriga och/eller vård och omsorg av vårdpersonal. 

Läkemedelsbehandling vid demenssjukdomar är en grannlaga uppgift. En viktig faktor är 

känslighet för läkemedel som innehåller antikolinergika, vilka blockerar acetylkolin som är 

viktigt för de kognitiva funktionerna. Antikolinergika är vanligt förekommande i 

vätskedrivande, blodtryckssänkande, inkontinensläkemedel samt allergimediciner. Dessa kan 

öka risken för ett flertal biverkningar t.ex. yrsel, fallrisk och förvirring.  

Primärt fokus bör vara att hitta andra sätt att än läkemedel för att lindra och trygga den 

dementes oro. 

Syftet med denna studie är att ta reda på vilka omvårdnadsåtgärder som görs av 

vårdpersonalen i bemötandet, då den demente blir orolig.  

Vi har valt att lägga fokus på personalens kunskap och erfarenheter av vilka åtgärder som 

utförs. 

En intervjustudie kommer att utföras under våren 2016 i Örebro kommun på två olika vård 

och omsorgsboenden som har patienter med en demenssjukdom. Studien kommer att bygga 

på ca 15 enskilde intervjuer som beräknas ta ca 20-30 minuter. Frågorna kommer att utgå från 

en mall med öppna frågor.  

Din medverkan i studien är helt frivillig och du kan avbryta ditt deltagande när du vill. 

Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan skrivas ned i sin helhet och analyseras. Inga 

personer som deltar i studien kommer att kunna identifieras då materialet behandlas 

konfidentiellt. Det innebär att allt material avidentifieras innan avrapportering av studien. 

Studien är en magister-uppsats och ingår som en del av vår specialistutbildning med 

inriktning på vård av äldre vid Uppsala Universitet. 

  



 

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss. 

 

Med vänlig hälsning 

Ann-Charlott Kohls    Merethe Paulsen 

Tel. 076-7624500   Tel 070-2653444 

anncharlott.kohls@orebro.se  merethe.paulsen@orebro.se  

 

Handledare: 

Elisabeth Mattsson 

elisabet.mattsson@pubcare.uu.se 

 

 

 

 

 

 

Samtycke 

Jag har mottagit information om studien och jag ger mitt samtycke till att delta i studien. Jag 

vet att mitt deltagande är frivilligt och att deltagandet kan avbrytas utan att ange orsak när 

som helst. 

Jag ger härmed mitt samtycke till att intervjuas samt att intervjun spelas in. 

 

 

Ort, datum 

 

Underskrift

mailto:anncharlott.kohls@orebro.se


 

 
 

Bilaga 4 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Kaffe är det 

bästa verktyget. 

Dom älskar 

kaffe och fika. 

Erbjuda något 

gott att dricka 

och äta. 

Använda mat 

och dryck som 

verktyg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgodose 

brukarens 

fysiska behov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medvetenhet 

om mänskliga 

behov 

Jag försöker 

alltid att ta reda 

på vad oron står 

för t.ex. om han 

har ont eller 

behöver gå på 

toaletten. 

 

Har brukaren 

ont eller har han 

behov av att gå 

på toaletten 

 

Iaktta, tolka och 

försöka förstå 

basala behov 

Mycket 

beröring 

försöker jag 

med, kramar, 

stryka huvudet 

eller kinden och 

lite taktil 

massage. 

 

Ge kramar, 

strykningar och 

taktil massage 

 

 

Fysisk beröring. 

Det är nog det 

som är grejen 

att vi låter dom 

hållas, att man 

får va bara man 

är nöjd med sig 

själv. 

 

 

Att få vara som 

man är 

 

 

Att bli 

accepterad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgodose 

brukarens 

psykiska behov 

Man måste ju se 

dom och 

bekräfta dom, 

och inte bara 

springa förbi. 

 

Att se, bekräfta 

och inte överse 

brukaren 

 

Att bli bekräftad 

som person 

Vi försöker att 

inte ge lugnande 

medicin men 

ibland när vi har 

försökt allt 

annat och inget 

hjälper, så kan 

lugnande vara 

enda utvägen 

om brukaren har 

svår oro och 

ångest. 

 

 

Lugnande 

läkemedel som 

sista utväg vid 

svår oro och 

ångest 

 

 

Lugnande 

läkemedel som 

hjälpmedel 

 


