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Sammanfattning 

Bakgrund: I Sverige finns det cirka 130 000 – 150 000 personer som lever med en 

demenssjukdom. Demenssjukdomen påverkar personens kognitiva förmågor som påverkar 

det vardagliga livet. Sjukdomen leder till att personen får ett större vård- och omsorgsbehov 

som endast kan tillgodoses på ett särskilt boende med omvårdnadspersonal dygnet runt där 

sjuksköterskan har en handledande roll. Omvårdnadspersonalens uppgifter innefattar att ge 

personen med demenssjukdom en personcentrerad vård och ett så aktivt och meningsfullt liv 

som möjligt.  

Syfte: Att beskriva omvårdnadspersonalens erfarenhet av aktiviteter samt deras uppfattning 

av behovet av aktiviteter för personer med demenssjukdom i särskilt boende.  

Metod: Studien är en kvalitativ intervjustudie. Informanterna var de omvårdnadspersonal 

som arbetat längst på de avdelningar där studien genomfördes. Svaren på frågorna 

analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Analys av intervjuerna resulterade i fyra kategorier: ”Aktiviteter utifrån behov”, 

”Att göra personen delaktig”, ”Individanpassade aktiviteter” och ”Att se till 

aktivitetsmöjligheterna”. Informanterna beskriver att planering av aktiviteter är viktigt, både 

kortsiktig och långsiktig men att kunskap kring prioritering är bristfällig.    

Slutsats: Vilka aktiviteter som används för personer med demenssjukdom och i vilken 

utsträckning aktiviteterna blir utförda beror på omvårdnadspersonalens kunskap, intresse, tid, 

personaltillgänglighet, väder och årstid samt den demenssjukes dagsform.   

 

Nyckelord: Aktiviteter, Demens, Omvårdnadspersonal, Välbefinnande. 
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Abstract 

Background: In Sweden, there are about 130,000 - 150,000 people living with a dementia 

disease. Dementia affects the person's cognitive abilities that affect everyday life. The disease 

causes the person to have a greater need for care and care, which can only be accommodated 

in a special accommodation with nursing staff around the clock where the nurse has a guiding 

role. The care staff's tasks include giving the person with dementia a person-centered care and 

as an active and meaningful life as possible. 

Aim: To describe the nursing staff's experience of activities and their perception of activities  

their perception of the activity for people with dementia in special housing.  

Methods: The study is a qualitative interview study. The informants were the nursing staff 

who worked the longest in the municipality's various departments on special housing for 

people with dementia. The answers to the questions were analyzed using qualitative content 

analysis. 

Results: Analysis of the interviews resulted in four categories: "Activities based on needs", 

"Making the person involved", "Individual adapted activities" and "Looking at the 

opportunities for activities". The informants describe that planning of activities is important, 

both short-term and long-term, but that knowledge about prioritization is inadequate. 

Conclusion: What activities are used for people with dementia and to what extent the 

activities are performed depends on the nursing staff's knowledge, interest, time, staff 

availability, weather and season and the condition of the person with dementia.   

 

Nyckelord: Activities, Dementia, Nursing stuff, Welbeing.   
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Inledning 

Den forskning som idag finns kring demenssjukdom och aktivitet gäller vilken aktivitet som 

är lämplig samt vad aktiviteten gör för nytta för personen med demenssjukdom. Dock saknas 

det forskning om hur mycket aktivitet personer med demenssjukdom får samt om personalens 

syn på aktiviteter och dess betydelse. Att det inte finns så mycket forskat är en brist då det kan 

bli svårt för personal att kunna hitta information för att kunna skaffa sig förståelse i ämnet. 

Där av har det identifierats behov av att inventera hur synen på aktiviteter är och hur de 

prioriteras av omvårdnadspersonalen som arbetar med personer med demenssjukdom. Med 

denna studie vill författarna få en förståelse för omvårdnadspersonalens kunskaper om 

aktiviteter samt hur de upplever sina möjligheter till att påverka aktiviteternas planering och 

utförande. 

 

Bakgrund 
 

Demenssjukdom 

Demens är ett tillstånd som drabbar hjärnan och karaktäriseras av bristande funktioner vad 

gäller det vardagliga livet, minnet, intellektet, personlighetsförändring och humörsvängningar. 

De vanligaste formerna är Alzheimers sjukdom, Vaskulär demens, Lewybody demens och 

Frontotemporaldemens. Samtliga drabbar hjärnan men på olika sätt men främst handlar det 

om nervcellsdöd (Jolley, 2013; Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU-

rapport, 2006).  

 

Idag finns cirka 130 000-150 000 personer med demenssjukdom i Sverige, den som är störst 

är Alzheimers sjukdom (Socialstyrelsen, 2017). Förekomsten av demenssjukdom är störst hos 

män före 65 års ålder och i åldern 70 år och uppåt är det främst kvinnor (SBU-rapport, 2006). 

Det finns ett samband mellan ålder och demens sjukdom och främsta orsaken till att 

demenssjukdomarna ökar är att människor idag lever längre. Ungefär en procent av personer 

äldre 65 år har en demenssjukdom och vid 90 års ålder är det fler än 50 procent (SBU-rapport, 

2006). Idag finns inga läkemedel eller behandling som botar sjukdomen, effekten av 

läkemedlen är endast lindring av sjukdomens symtom. Det finns inte tillräcklig forskning vad 

gäller förebyggande behandling. Forskning som pågår visar på att den viktigaste 

förebyggande behandlingen är att i medelåldern kontrollera och behandla blodtrycket samt att 

försöka ha ett så aktivt liv som möjligt (Socialstyrelsen, 2017). 
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Att leva med demenssjukdom 

Att leva med demens kan innebära en känsla av skuld, beroende och oförmåga. Skulden över 

att ha tappat tidigare förmågor som påverkar det nuvarande livet och begränsar personen från 

att vara den de har varit. Känslan av att behöva vara beroende av andra för att inte tappa 

kontrollen och känna sig vilsen eller att vara en börda för omgivningen. Oförmåga genom att 

inte klara av det som personen klarat tidigare eller att personer i den sjukes närhet ska prata 

om personen och se ner på denna (Kitwood, 1997). I studien har det även framkommit att 

personer med demens sjukdom flyter mellan tre stadier av känsloarenor. Den första är känslor 

som handlar om kontroll, utanförskap, förluster, panik, frustration, sorg och oro. Den andra 

arenan är ”globala” känslor som terror, misär, kaos och raseri. Den tredje arenan är känslor av 

utbrändhet som depression, apati, förtvivlan, utmattning och vegetation. Emellan dessa tre 

arenor vandrar personen i sina känslor utan att kunna styra över det. Det menas att personen 

kan se en film och en känsla väcks som personen inte förstår, ser en person som den inte 

känner igen men som försvinner bort innan det riktigt hinner fästa i minnet. Känslor kan 

komma och bubbla upp utan föraning och personen tappar all kontroll utan att förstå varför. 

Från att personen veta vart den befinner sig kan en känslan av vilsenhet uppstå. Personen kan 

inte förstå vad som skall ske, vad denne ska göra eller förstå hur den skall ta sig därifrån. 

Detta kan bidra till att en känsla av kaos och panik väcks i personen. Om dessa personer möts 

i dessa situationer av personer som bemöter dem utifrån ett personcentrerat synsätt kan de få 

dem att känna lugn i kaoset, en trygghet samt att de är viktiga.  

 

Särskilda boenden och omvårdnadspersonal 

Enligt de nationella riktlinjerna för demensvård som Socialstyrelsen (2017) tagit fram står det 

att om personen som drabbats av en demenssjukdom har ett omfattande vård- och 

omsorgsbehov dygnet runt som inte kan tillgodoses i det egna hemmet bör personen erbjudas 

ett särskilt boende. Miljön skall vara speciellt utformad och en anpassad utemiljö skall 

erbjudas. Vikten av trygghet påtalas likaså personalnärvaro och att personalen på vårdboendet 

arbetar utifrån en personcentrerad vård och försöker ge den boende en så bra vardag som 

möjligt. Socialstyrelsen (2011) har även lagt upp tre grundläggande krav av vad ett särskilt 

boende är.  Dessa krav som måste uppfyllas för att det skall få vara ett särskilt boende: 

 

1. Utformning samt utrustning skall stödja den boende i sin personliga utveckling av sina 

resurser för att klara att leva så självständigt som möjligt.  
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2. Det skall finnas personal runt den boende dygnet runt som kan stödja personen i det som 

den behöver stöd och hjälp med för att klara sig och uppleva trygghet.  

3. Personal skall finnas tillgänglig med kunskaper för att bedöma om den boende behöver 

social eller medicinsk vård samt se till att det blir tillgodosett. 

 

Socialstyrelsen (2017) skriver att de åtgärder som personer med demenssjukdom behöver, i 

form av aktiviteter och omvårdnad, utförs av omvårdnadspersonal som är undersköterskor 

eller vårdbiträden. De arbetar närmast personen med demenssjukdom och behöver ha mycket 

kunskap och förståelse för sjukdomarna och kunna ge personen stöd och en så meningsfull 

vardag som möjligt (Socialstyrelsen, 2017).  

 

Olika typer av aktiviteter och dess betydelse för personer med 

demenssjukdom 

Aktivering för personer med demenssjukdom är viktigt för att ge personen en meningsfull 

vardag samt kan även förbättra vissa funktioner, så som minnesfunktioner och de fysiska 

funktionerna, hos personen (Spector, Gardner & Orrell, 2011; Hsu, Flowerdew, Parker, 

Fachner & Odell-Miller, 2015; Aman & Thomas, 2009).  Aman & Thomas (2009) beskriver i 

sin studie att fysisk träning i form av aerobic, promenader samt motstånds- och balansträning 

ger positiva resultat vad gäller agitation. Hsu, Flowerdew ,Parker, Fachner & Odell-Millers 

(2015) studie visar att musikterapi har positiv inverkans på personens välmående, känslor, 

humör, sensoriska funktioner, självkänsla, kommunikation, minne, agitation, apati, ångest 

samt det motoriska beteendet. Musikterapin ger även den en positiv inverkan på 

omvårdnadspersonalens arbete och förståelse för personen med demenssjukdoms historia 

samt orsaker till symtomen. Därutöver förstärks relationen mellan omvårdnadspersonalen och 

personerna med demenssjukdom. Studien av Spector, Gardner & Orrell (2011) visar att 

temabaserade gruppaktiviteter upplevs positivt av deltagarna. Deltagarna upplever att denna 

form ger ett ökat självförtroende och självkänsla, samt att de får stöd av varandra vilket 

upplevs uppmuntrande och skapar trygghet. Omvårdnadsersonalen i studien av Spector et.al 

(2011) upplever att personerna med demenssjukdom förbättrar sina minnesfunktioner och att 

de får lättare att ta emot ny information. Personalen beskriver att deltagarna har lättare för att 

vara mer delaktig i sin personliga vård men även i konversationer och att se på tv.  
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Multisensorisk stimulans har enligt Sánchez et al. (2016) visats ha stor effekt speciellt på 

personer med demenssjukdom med neuropsykiatriska symtom, denna aktivitet stimulerar alla 

eller flera sinnen samtidigt.  Forskning visar även på att aktiviteter som klämma på bollar, 

aktivitets kudde, pussel och målning har positiv effekt. Personer som tidigare i livet var 

intresserade av musik och djur mår bra av att utföra dessa aktiviteter, deras förmåga till gehör 

blir större (Cohen-Mansfield et al., 2010 & Gonzalez & Kirkevold, 2013).  

 

Xiang, Xian, Hong, Chuan and Chan (2017) har i en litteraturstudie gällande behandling med 

dockor till personer med svår demenssjukdom sett att beteenden som oro, agitation, vandring, 

irritation, minskar samtidigt som välbefinnandet, aktivitet, samspel och meningsfullheten 

ökar. Det framkommer även en teori att orsaken till tryggheten med dockor har att göra med 

att en person med demenssjukdom ofta upplever nya miljöer, händelser och situationer som 

skrämmande då de har svårt att ta hand om intrycken de möter, därav söker de trygghet och 

närhet som ett barn söker hos sina föräldrar och kan då finna denna i dockan som blir 

tröstande och bekant.  

 

 Personcentrerad omvårdnad vid demenssjukdom  

Grundsynen i personcentrerad vård är att se personen som befinner sig framför 

omvårdnadspersonalen, vem är personen vad/hur tänker och känner denna person, hur kan 

omvårdnadspersonalen hjälpa den här personen att må bra utifrån sig själv. Det är viktigt att 

inte kategorisera in patienten i grupper eller sjukdomar utan att se den som en unik person 

samt lita på att patienten känner sig själv bäst, därifrån lyssna in vad patienten har att säga och 

utifrån det försöka hitta lösningar eller metoder för att hjälpa (Edvardsson, 2013). Arbeta 

personcentrerat betyder att bekräfta personligheten samt dennes livsvärld, finna och lyfta fram 

patientens styrkor samt behov, stötta patienten i att ta egna fattade beslut rörande sin hälsa 

samtidigt som man ger professionell vård enligt riktlinjerna. En central del är att respektera 

patientens individualitet samt försöka skapa en vårdande relation, personalens kunskapsnivå 

är av större vikt mot personal med lång arbetserfarenhet i dessa frågor, de har visat sig i 

forskning att de med högre kompetens jobbar mer personcentrerat än de med lång 

arbetslivserfarenhet (Edvardsson, 2013, Edvardsson, Winblad & Sandman, 2008).  

 

Forskning har kommit fram till fem grundläggande behov, för att uppnå en personcentrerad 

vård, som genom att de uppfylls skapar en fungerande vardag för personer med 
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demenssjukdom. Dessa fem är: tröst, anknytning, inkludering, meningsfull sysselsättning och 

identitet. Tröst innebär att personalen finns tillhands, fångar upp personen när denne sviktar i 

sitt mående och humör, visar personen ömhet och närhet, stöttar personen i dens mentala 

variationer. Anknytning innebär att personalen visar personen att den är omtyckt och viktig 

trots att de sker felsteg och att det inte är personen som döms utan att handlingarna är en 

annan del. Inkluderingen innefattar att vara en del i sammanhanget, personen är viktig för 

gruppen. Meningsfull sysselsättning handlar om att personen får en begriplig aktivering 

dagligen anpassad efter dens behov och förmågor utifrån de intressen som funnits/finns. 

Identitet innebär att varje person är en egen person, varje person skall bli lyssnad på, det som 

sägs är viktigt och har en betydelse, personalen kan behöva stöta personen i att behålla eller 

hitta sin identitet. Uteblir dessa fem behov saknas grunden till en helhet för personen med 

demenssjukdom och förutsättningarna att må bra försakas (Kitwood, 1997). 

 

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar inom demensvård 

Sjuksköterskan har det övergripande omvårdnadsansvaret, att leda och handleda 

omvårdnadspersonalen i rätt riktning. Som sjuksköterska ska kunskaperna om hela människan 

finnas. Patienten skall ses utifrån ett helhetsperspektiv gällande de basala levnadsbehoven 

som cirkulation, elimination, nutrition, sömn med mera samt det psykosociala, andliga och 

kulturella behoven.  I arbetet med patienten skall sjuksköterskan inkludera hela teamet runt 

patienten, anhöriga och allt detta skall ske i en dialog med patienten. Gemensamt planera för 

omvårdnadsåtgärder samt följa upp och utvärdera åtgärdernas effekter 

(Svensksjuksköterskeförening, 2017). Gällande personer med demenssjukdom skall vården 

utgå från ett personcentrerat perspektiv där också sjuksköterskans roll alltid skall ha den 

utgångspunkten (Svensksjuksköterskeförening, 2017, socialstyrelsen). För att allt detta skall 

säkerställas skall sjuksköterskan hålla sig uppdaterad gällande aktuell och relevant forskning 

och i samband med detta värna om patientens säkerhet och rättigheter. Arbeta riskmedvetet 

och förebyggande och föra dokumentation under arbetets gång för att säkerställa en säker och 

korrekt vård (Svensksjuksköterskeförening, 2017).    

 

Teoretisk förankring 

I Socialtjänstlagen (SFS 2001:453, 2001) står beskrivet att omsorgen och omvårdnaden kring 

den äldre patienten ska insiktas på att de ska få leva ett så värdigt liv som möjligt. Det är 

viktigt att personen ska få en så aktiv vardag som möjligt med för personen meningsfull 
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sysselsättning och tillvaro (Socialtjänstlagen [SoL], SFS2001:453). Eriksson (1989) beskriver 

att vårdandets substans är att ansa, leka och lära, som kan bidra till ett tillstånd av 

tillfredsställelse, tillit, kroppsligt och andligt välbehag. Ansningen är ett av de grundläggande 

elementen i vårdandet och kännetecknas av värme, närhet och beröring. Ansningen sätter 

igång olika hälsoprocesser hos människan vilket i sig innebär att olika tillstånd förändrar sig. 

Den andra sidan av ansningen är leken. Leken tillhör det naturliga mönstret hos både 

människor och djur. Eriksson (1989) menar att vi genom att leka kan uttrycka hälsa. Leken 

kan även ge utrymme för att prova på nya saker eller att bemästra saker som kan kännas svårt. 

Det är viktigt att leken är individuellt anpassad så att personen inte blir kränkt. Leken ska vara 

ett sätt för att uttrycka glädje och livslust, därtill ska det vara ett sätt att få ut sin 

överskottsenergi. Genom leken kan personen slappna av och öppna upp för andra i dess 

närhet. Det är i relationen till omvårdnadspersonalen som personen med demenssjukdom ska 

kunna uttrycka sina aktuella behov och problem. Leken kan bidra till att 

omvårdnadspersonalen och personen kommer närmare varandra och kan känna ett samband 

mellan varandra. Leken hänger samman med inlärning, lärandet. Lärandet kan ha olika syften 

samt olika mål och innehåll. Inom vårdandet har lärandet den betydelsen att 

omvårdnadspersonalen är den person som ska hjälpa personen med demenssjukdom att 

uttrycka sina önskemål, sin frustration, rädsla, vrede och kärlek. Omvårdnadspersonalen ska 

hjälpa patienten att återfå, återvinna, sitt oberoende. Detta kräver dock att 

omvårdnadspersonalen har ett stödjande förhållningssätt till patienten.  

 

Eriksson (1988) lyfter fram att människan har ett behov att bli sedd i sina alla delar, ses som 

en helhet inte som en sjukdom eller som ett symtom. Människan har livsvilja, hopp, känslor, 

drömmar, fantasier med mera för att människan ska kunna utvecklas och växa måste utrymme 

ges och genom en helhetssyn. Kulturen som personen befinner sig i behöver tillåta olika 

behov och fungera stödjande i deras utveckling och utförande. Två viktiga aspekter här är 

människans begär och behov. Begäret är människans önskan efter en mening, ett tillhörande 

och att överleva. Behovet kommer utifrån begären och formas av hur dit begär skall 

tillgodoses. Om människan fastnar i otillfredsställda begär och behov skapas ett problem för 

henne, detta problem behöver vårdarna hjälpa personen att ta sig igenom för att hon skall 

kunna gå vidare och utvecklas. Inom vården för personer med demenssjukdom ligger stort 

ansvar hos omvårdnadspersonalen att stötta personerna i lekandet och lärandet inte bara i 

ansandet, då denna patientkategori har svårt att själv tillgodose sig dessa. Genom aktiviteter 

med personen kan personalen hjälpa dem att få detta tillgodosett.     
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Problemformulering 

Demenssjukdom är en av de vanligaste sjukdomarna som människor drabbas av idag. 

Kunskapen kring sjukdomarna ökar men kunskapen kring hur personen med demenssjukdom 

kan få en mer meningsfull och aktiv vardag är bristfällig. Den forskning som idag finns kring 

demenssjukdom och aktivitet gäller vilken aktivitet som är lämplig samt vad aktiviteten gör 

för nytta för personen med demenssjukdom. Det saknas forskning och kunskap om 

omvårdnadspersonalens uppfattning av aktiviteter och förståelsen för aktivitetens betydelse. 

Omvårdnadspersonalen är en viktig del i aktiveringen av personen med demenssjukdom och 

om de inte känner till eller förstår hur viktigt det är med en meningsfull och aktiv vardag blir 

aktiviteterna eftersatta. För att kunna leda och förbättra omvårdnaden för denna patientgrupp, 

har författarna identifierat ett behov av att öka sin förståelse kring vilken kunskap och 

möjligheter som behövs för att kunna tillgodose behoven av aktivitet.  

 

Syfte 

Att beskriva omvårdnadspersonalens erfarenhet av aktiviteter samt deras uppfattning av 

behovet av aktivitet för personer med demenssjukdom i särskilt boende.  

 

Metod 

Design 

Till studien valdes kvalitativ design då den ger möjlighet att fördjupa förståelsen kring 

människors upplevelser och erfarenheter (Polit & Beck, 2012). I kvalitativ forskning vill 

forskaren fånga in människors handlingar samt tolka dessa handlingars innebörd (Höglund 

Nielsen & Granskär, 2017). Intervjustudie möjliggör för forskaren att i interaktion med 

informanten utveckla samtalet och att förstå människor i deras konkreta vardag (Bilhult, 2012 

& Kvale & Brinkmann, 2009). Därför valde författarna valde att intervjua 

omvårdnadspersonal för att utforska upplevelser samt erfarenheter av deras verklighet vad 

gäller aktivitetsmöjligheterna.  

 

Urval/Undersökningsgrupp 

Studien genomfördes på särskilda boenden för personer med demenssjukdom i kommunal 

verksamhet i en kommun i mellan Sverige. Det finns elva avdelningar på fyra olika boenden. 

På avdelningarna arbetar sju till tolv personal totalt dagtid och nattetid en personal på varje 
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avdelning. Inklusionskriterierna var den dagpersonal, på respektive avdelning, som arbetat 

längst tid inom demensvården. Inklusionskriterierna valdes för att få en större spridning på 

arbetslivserfarenhet. Exklusionskriterierna var nattpersonal då dessa inte är delaktiga i 

aktiviteternas utförande i den utsträckning som studien syftar till. Undersökningsgruppen 

bestod av elva undersköterskor/biträden/skötare varav tre var män och åtta kvinnor. Nio utav 

deltagarna var undersköterskor, ett vårdbiträde och en mentalskötare. Personalen var mellan 

37 år och 65 år och hade arbetat mellan två och trettiotvå år inom demensvården.  

 

Datainsamlingsmetod 

Till studien samlades data via individuella intervjuer med hjälp av en frågeguide med fem 

öppna frågor med utgångspunkt i studiens syfte (Danielsson, 2012). De öppna frågorna 

handlade om vad omvårdnadspersonalen ansåg kunna vara en aktivitet, hur aktiviteter 

planeras på avdelningen, om aktiviteterna blir utförda samt vad det är som påverkar om 

aktiviteten blir utförd eller inte (bilaga 1).  

 

Tillvägagångssätt 

Inför studien kontaktade författarna vård- och omsorgschefen för att få dennes medgivande att 

studien fick genomföras vilket de fick. Sedan kontaktades de enhetschefer som var berörda. 

Kontakten togs via mail med samtliga chefer.  De fick information om studien samt ett 

önskemål från författarna att undersöka vem av omvårdnadspersonalen på avdelningarna som 

arbetat längst och överlämna namnen på personalen till författarna. Deltagarna informerades 

om studien via ett informationsbrev (bilaga 2) där all information om studien, anonymitet och 

frivillighet framgick. Personerna tillfrågades ytterligare en gång muntligen om de ville 

medverka i studien och informerades om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande 

innan intervjuerna startade. Omvårdnadspersonalen intervjuades enskilt på sin arbetsplats. 

Intervjuerna varade mellan fem till tjugo minuter per intervju och spelades in med en 

diktafon, ljudfilerna sparades på ett USB-minne som författarna förvarade inlåst.  

 

Analys 

Dataanalysen bestod av en kvalitativ innehållsanalys vilket är en metod som innebär tolkning 

av texter för att få kunskap om deltagarnas erfarenheter av ett fenomen (Graneheim & 

Lundman, 2004). Dataanalysen påbörjades med att det inspelade materialet lyssnades igenom 

flera gånger, avidentifierades och transkriberades ordagrant. När transkriberingen var avslutad 
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raderades ljudfilerna. Efter transkriberingen läste författarna texterna i sin helhet och 

identifierade olika meningsbärande enheter, vilket innebär att ord och meningar utifrån syftet 

identifieras i textmaterialet, meningsbärande enheter valdes med stor omsorg då dessa varken 

fick vara för korta eller för långa då information kan gå förlorad eller misstolkas. Därefter 

kondenserades dessa meningsbärande enheter och kodades varefter koderna sorterades utifrån 

likheter och skillnader i olika underkategorier. Utifrån underkategorierna skapas kategorier 

grundade på det underliggande budskapet som framkommit ifrån analysen av svaren (tabell 1)  

 

Tabell 1 Exempel på analysprocess – Varför den aktiviteten? 

Menings-

bärande enhet  

Kondenserad 

meningsenhet  

Kod  Underkategori  Huvudkategori  

 

Men att man ser 

till att alla har 

aktiviteter utefter 

sin förmåga 

 

Personen med 

demenssjukdoms 

förmåga påverkar 

aktiviteterna 

 

 

Funktions-

förmåga  

 

 

 

 

 

Aktiviteter 

utifrån personens 

behov 

 

 

 

 

 

Individanpassade    

Man måste ju se 

individen, 

framförallt, och se 

vad den har för 

kapacitet eller vad 

man ska säga, för 

att utföra den här 

aktiviteten… 

 

Individuellt 

anpassade 

aktiviteter utifrån 

kapacitet och 

förmåga 

 

 

 

Individan-

passat 
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Etiska ställningstaganden 

Helsingforsdeklarationen (WMA, 2018) poängterar vikten av att ha patientens eller i detta fall 

ha intervjupersonens bästa och hälsa i fokus. Helsingforsdeklarationen har fyra specifika krav 

att följa: informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. I 

studien har informationskravet uppfyllts genom att deltagarna innan studien fick information 

om syftet samt vilka metoder som används under intervjuerna. Det fanns information om vem 

de skulle kontaktas vid eventuella frågor samt att deltagandet var helt frivilligt och 

närsomhelst under studiens tid kunde avbrytas, utan att behöva delge någon speciell anledning 

till varför. Omvårdnadspersonalen fick även information om varför just de valts ut, deras 

långa arbetslivserfarenhet på den arbetsplatsen som de arbetar på samtyckeskravet uppfylldes 

då de accepterade erbjudandet. Konfidentialitetskravet innebar att information som 

inhämtades om intervjupersonerna, skulle hållas på ett säkert ställe så obehöriga ej fick 

tillgång till det och att det skulle förstöras när det inte längre var aktuellt för studien. Under 

studien bokfördes inga namn eller vilken arbetsplats intervjuerna genomfördes på utan 

intervjuerna kodades direkt, bara författarna visste vilken intervju som hör till vilken person. 

För att följa nyttjandekravet raderades inspelningarna när informationen var behandlade för 

att skydda personens integritet. Enligt Sygeplejerskers samarbete i Norden (SSN, 2003) är det 

författarnas skyldigheter att följa de forskningsetiska kraven och välja de metoder som är bäst 

lämpade för syftet, även negativa resultat skall redovisas, de är författarnas uppgift att 

förmedla resultaten korrekt till allmänheten.  

 

Författarna gjorde en risk/nyttaanalys och kom fram till att risken för att intervjupersonerna 

skall ta skada av intervjuerna är näst intill obefintliga då ämnet inte är känsligt och utgår från 

personens upplevelse av dem. Risken som kunde identifieras för omvårdnadspersonalen är att 

de behövde gå ifrån sitt arbete för att kunna delta i intervjun. Men intervjuerna var relativt 

korta och gav ingen större frånvaro som kunde skapa stress för personen. Då intervjun skedde 

på arbetsplatsen och medarbetarna visste vart intervjun skedde kunde medarbetaren lätt hämta 

personalen om hjälp behövdes på avdelningen. Vid transkribering har inga avdelningar eller 

personer namngivits, istället har författarna valt att skriva XXX. Högskolan Dalarnas etiska 

egengranskning har genomförts av författarna och denna studie anses inte behöva prövas hos 

forskningsetiska nämnden (Bilaga 3). 
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Resultat 

Analys av datamaterialet resulterade i fyra kategorier med nio underkategorier. Resultatet 

presenteras utifrån dessa kategorier och citat används för att illustrera och förstärka det som 

framkommit.  

 

Tabell 2 Kategorier och Underkategorier 

Kategori Underkategori 

 Tillgodose de basala behoven 

Aktiviteter utifrån behov Tillgodose de psykosociala behoven 

 Tillgodose de fysiska behoven 

 

Att göra personen delaktig 

 

Se till livskvalitet och självständighet 

 

Individanpassade aktiviteter 

 

Individanpassa aktiviteter 

 Vara beroende av personalens förutsättningar 

 

Att se till aktivitetsmöjligheterna 

Prioritering 

 Vårdtyngden 

 Vädret och Årstiden 
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Aktiviteter utifrån behov 

Tillgodose de basala behoven 
 
Aktiviteter som tillgodoser de basala behoven beskrevs av informanterna vara att sköta sin 

egna ADL, så som hygien och kläder, eller att kunna servera sig själv fika eller mat med stöd 

av personal. Att få möjligheterna att, med eller utan stöd, öka sin självkänsla. Informanterna 

menade att allt som sker med och runt personen med demenssjukdom, från morgon till kväll, 

är en aktivitet. ” Jaa, allting är väl egentligen en aktivitet, från morgon du kliver upp till du 

går och lägger dig så har du väl aktiviteter. Din egna adl, bara att man kan sköta den med 

hjälp av påputtning är en aktivitet.” (Informant med 32 års erfarenhet). 

 

Tillgodose de psykosociala behoven  
 
De psykosociala behoven beskrevs som lättare att tillgodose än de fysiska behoven. Det 

kunde innebära att erbjuda personen med demenssjukdom att vara med och hjälpa till i de 

dagliga göromålen på avdelningen som att hjälpa till i köket och på det sättet kunna känna sig 

behövd. Informanter som arbetat kortast tid, cirka två år, berättade om aktiviteter som 

promenader eller att sitta tillsammans med personen. Informanter som arbetat några flera år 

beskrev aktiviteter som promenader, samtal, högläsning, sitta tillsammans och titta i 

fotoalbum eller titta på den demenssjukes saker, fika tillsammans eller massage i form av 

taktil handmassage. Att få vara själv tillsammans med personen med demenssjukdom, att ge 

denne ”egen tid”, var något som informanterna lyfte upp som en betydelse, att få egen tid och 

att få känna att omvårdnadspersonalen verkligen har tid för personen. Detta kunde ske genom 

att sitta tillsammans och prata eller titta i fotoalbum. Informant berättar med stor inlevelse om 

aktiviteter de brukade ordna på avdelningen:   

  

”…det här skulle vi kunna göra så här till helgen eh vi kanske har haft pizzakväll ibland 

har vi haft, och de som vill ha lite vin och så och det brukar vi fixa ja … lite ost och kex 

har vi också fixat på helgerna, det känns ju alltid lite lugnare så de får lite helg och kan 

känna det som att det är helg”. (Informant med 2 års erfarenhet).  

  

Informanterna poängterade att det inte är alla personer med demenssjukdom som klarar av att 

gå ner till de stora gemensamma utrymmena med mycket folk, de blir oroliga och mår dåligt 

av det. De personerna fick istället aktiviteter på avdelningen som bestod av mindre deltagare 
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och är mer lämpliga för personen. På frågan om vilken betydelse aktiviteten har för personen 

med demenssjukdom så är det inte så lätt för informanten att svara. Flera av dem fick tänka 

efter men sen lyfte de fram aspekter som att personen fick känna sig delaktig, fick vara med 

att bestämma och känna meningsfullhet. Aktiviteten beskrevs kunna påverka humöret och 

bidra till mer lugn och ro. Aktiviteten kunde även bidra till att personen med demenssjukdom 

håller sin kognitiva förmåga igång då aktiviteterna kunde stimulera hjärnan och minnet. 

Informant berättar: ”Ja lite provsmakning kan man säga, ja precis, så har vi haft choklad 

smakning, det var väldigt uppskattat, ja… lite olika spel har vi också, musikgissning, har vi 

haft, målning, måla på tapet var det tror jag.” (Informant med 2 års erfarenhet).  

  

Tillgodose de fysiska behoven  
 
Informanterna menade också att det även höll igång personen fysiskt då aktiviteten kan 

stimulera musklerna och koordinationen. Informanterna uttryckte att aktiviteterna håller 

personen med demenssjukdom frisk längre. De fysiska aktiviteterna är väldigt viktiga men 

kan, enligt informanterna, ibland upplevas som svåra att planera och utföra. Detta kan bero på 

att omvårdnadspersonalen tror att en fysisk aktivitet behöver vara så stor och avancerad. 

Informanterna berättar om gymnastikprogram som utformats av fysioterapeut och som 

omvårdnadspersonalen försöker utföra tillsammans med de demenssjuka personerna på 

avledningen. Den främsta fysiska aktiviteten som användas är promenader, tillsammans med 

flera eller individuellt. Denna aktivitet kräver inte så mycket planering men kan ge den 

demenssjuke både fysisk stimulans men även en kognitiv stimulans.  En informant sken upp 

och berättade om de gruppaktiviteter som de använde sig av på enheten så som bowling, 

gymnastik, bingo eller någonslags underhållning i den gemensamma stora restaurangen på 

entréplan.  

  

”Nån gång har jag kanske bara hämtat en boll till exempel, eller en ballong så kan vi 

sitta några stycken runt bordet i köket och bara kasta lite till varandra. Bara aktivera lite 

rörelserna armarna och, ja och de tycker det är roligt också att få röra på sig lite…” 

(Informant med 2 års erfarenhet).  
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Att göra personen delaktig 

Att få vara delaktig utifrån de egna förmågorna ansågs bidra till en känsla av självständighet 

och en ökad livskvalitet vilket informanterna var viktigt för personer med demenssjukdom 

enligt informanterna.  

 

Se till livskvalitet och självständighet 

Aktiviteter som informanter uttryckte att de främst använde sig av var att sitta tillsammans 

och fika, prata, titta i tidningar, lösa korsord, titta på kort, ta en promenad eller att bara vara 

tillsammans. Det beskrevs vara aktiviteter som var lätta att kunna använda sig av när tillfälle 

ges och som inte alltid behöver planeras, ”Ta vara på tillfället”-aktiviteter. Spontana 

aktiviteter upplevs av informanterna att de ger personer med demenssjukdom livskvalitet. 

Informanter berättade om tillfällen när de är tillsammans med personer med demenssjukdom 

så pratar de gärna om årstider, minnesdagar och om speciella tillfällen som de fångat upp vid 

tidigare samtal eller som anhöriga berättat om som är viktiga för personen med 

demenssjukdom. Att samtala var något som användes både vid stillasittande aktiviteter som 

vid promenader. Informanterna uttryckte att aktiviteter inte behövde vara så stora, även det 

lilla ansågs som viktigt huvudsaken är att något händer: ”Vi gör oftast det här med aktiviteter 

jätte svårt. Vi tänker hur svårt det måste vara en aktivitet skall vara arrangerad och ordnad. 

Men en aktivitet kan kanske bara vara att sätta sig ner och läsa en tidning.” (Informant med 

31 års erfarenhet). Informanterna pratade om att de så ofta de kunde försökte pyssla om 

personen med demenssjukdom. De berättade att många kvinnor tycker om att bli ompysslad 

genom att få håret iordninggjort, naglarna målade eller sminkad. Andra aktiviteter som 

nämndes var dans, kasta boll, bakning, spela spel eller gymnastik. Dessa aktiviteter upplever 

informanterna att de kräver lite mer planering men som är omtyckta av personen med 

demenssjukdom. När omvårdnadspersonalen använder sig av de aktiviteter de gör är det för 

att de ser och vet att personen med demenssjukdom mår bra av aktiviteten. Aktiviteten kan, 

enligt informanterna, fungera lugnande och kan därför vara bättre än lugnande medicin. 

 

”…att jag ser att de mår bra av det och känner att de blir nöjda och får ett visst lugn. 

Istället för att man eventuellt skulle ge dem mediciner eller något annat elände kan man 

ju engagera sig lite grann med dem.” (Informant med 26 års erfarenhet). 
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Aktiviteterna som användes upplevdes oftast ha en positiv påverkan på personen med 

demenssjukdom enligt informanterna. Detta kunde ge personerna en ökad känsla av 

livskvalitet och samtidigt en känsla av självständighet. Men ibland fungerade aktiviteten inte 

riktigt så bra som det var tänkt. Informanterna uttryckte att aktiviteter kunde leda till mer oro. 

Aktiviteten kunde, som informanter uttryckte det, vara bra när den skede men kunde sedan 

påverka personen med demenssjukdom negativt efteråt. Det hände att den demenssjuke vart 

orolig och ibland även arg. Då var det viktigt att omvårdnadspersonalen var uppmärksam på 

detta och undvek att utsätta personen med demenssjukdom för samma situation igen då det 

kan minska livskvaliteten och en ökad känsla av minskad självständighet och självkänsla.  

 

Individanpassade aktiviteter 

Informanterna påtalade vilka aktiviteter som planerades och utfördes berodde  på personen 

med demenssjukdom. Det är viktigt att se personen bakom sjukdomen och ta vara på dennes 

förmågor, behov och önskemål.  

 

Individanpassade aktiviteter  
 
Informanterna påtalade vilka aktiviteter som planerades och utfördes berodde  på personen 

med demenssjukdom. Det är viktigt att se personen bakom sjukdomen och ta vara på dennes 

förmågor, behov och önskemål.   

  

Att individanpassa aktiviteterna   
  

I intervjuerna framkom det att informanterna i möjligaste mån försöker se till varje individs 

behov, förmåga, intresse och dagsform. Alla aktiviteter passar inte för alla utan de aktiviteter 

som används måste vara individanpassade för att ge bästa möjliga resultat. Det är därför 

viktigt att omvårdnadspersonalen har så mycket information som möjligt om personen med 

demenssjukdom.    

  

”Man måste ju se individen, framförallt, och se vad den har för kapacitet eller vad man 

ska säga, för att utföra den här aktiviteten. Har man en vital man som kräver ganska 

mycket, ja då har vi bowlingen i korridoren… den damen som kanske inte orkar så 

mycket kan ju en aktivitet bara vara att jag sitter och håller handen och ger lite taktil 

massage. Alla behöver aktiviteter utefter sin förmåga, så att man inte tror att alla kan 
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göra de där grejerna för så är det ju inte, vi är ju olika alla.” (Informant med 32 års 

erfarenhet).  

  

Informanterna berättar att det inte är alla personer med demenssjukdom som kan ta längre 

promenader på grund av sin bristande fysiska förmåga. Att få komma ut och sitta i solen och 

njuta av vädret kan då vara en lämplig aktivitet och det är något som många uppskattar och 

som kan ge en känsla av frihet och livskvalitet. Om det framkommer att en demenssjuk 

person tidigare har tyckt om att baka men nu inte har möjligheten att göra det kan personen 

ändå vara delaktig genom att få sitta bredvid. Att få titta på, provsmaka och känna olika dofter 

är en aktivitet som alla kan klara av oavsett sjukdomens svårighetsgrad.     

 

Att se till aktivitetsmöjligheterna  

Hur avdelningarna på särskilt boende planerar sina aktiviteter tedde sig förhållandevis lika. 

En informant berättade att de har en årsplanering på avdelningen där de lägger in viktiga 

dagar och högtider. De flesta avdelningarna använder sig av veckoplanering där de planerar in 

aktiviteterna som finns att tillgå på enheten. På flera enheter/boenden fanns stora 

gemensamhetsutrymmen där det ordnades större aktiviteter och underhållning. På en av 

enheterna träffade omvårdnadspersonalen en gång i månaden för att planera enhetens 

gemensamma aktiviteter.  Dessa aktiviteter går före aktiviteter på avdelningen som social 

samvaro samt enskilda aktiviteter. Sedan gjorde omvårdnadspersonalen en dagsplanering 

varje morgon där de kunde anpassa aktiviteterna efter väder och vind. När sedan tid och 

möjlighet fanns skede aktiviteter spontant under dagen. Informanterna berättade att 

aktiviteterna inte behövde vara så stora och det krävs inte så lång planering för att göra något 

bra.  

 

Vara beroende av personalens förutsättningar 

Informanterna hade svårt att dölja sina känslor när frågan togs upp gällande vad det är som 

påverkar om aktiviteten blir utförd eller inte. Besvärade och besvikna ögonkast blandas med 

frustrerade rörelser på stolarna. Om en aktivitet blir utförd eller inte beskrevs enligt samtliga 

informanter, vara beroende av hur många som arbetade. Personaltätheten och tidsbristen 

lyftes som de största problemen. Att känna att det inte fanns tillräckligt med personal var ett 

stressmoment och bidragande till ”gnäll” hos befintlig personal. Informanter uttryckte att de 

dagar de har en personal extra blir flera aktiviteter utförda än de andra dagarna. 

Omvårdnadspersonalens förståelse, kunskap och kommunikationsmöjligheter har också 
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betydelse enligt informanterna. Den bristande kunskapen kunde visa sig genom att personen 

med demenssjukdom tackade nej till aktivitet, hur har då frågan/erbjudandet skett undrar 

informanten. Hade omvårdnadspersonalen tillräckligt med fantasi för att få med personen med 

demenssjukdom var en fråga till som uppkommer hos informanterna.  

 

Bristande intresse hos omvårdnadspersonalen nämndes också av informanterna. 

Informanterna uttryckte att omvårdnadspersonalen brinner för olika saker. Det poängterades 

att det inte var omvårdnadspersonalens intresse som skulle styra valet av aktiviteter utan de 

demenssjukas behov och intresse som skulle tas tillvara. Informanterna menade att det var 

lättare att få till aktiviteter och utföra dem om de som arbetade tyckte det var roligt och 

verkligen ville arbeta med personer som har demenssjukdom. Att arbeta med någon som inte 

är intresserad så skapades det ett motstånd och aktiviteter valdes bort.  

 

”Kommer det sen någon som kanske inte tycker det är kul då bara nej men alltså då nej 

vi skiter i det. Har vi positiva människor som vi jobbar med som tycker det här är roligt 

då blir det ofta utfört för då blir det inget motstånd. Rätt personal på rätt plats.” 

(Informant med 24 års erfarenhet). 

 

 

Prioritering 

Hur omvårdnadspersonalen prioriterade ansågs ha betydelse för om aktiviteten blev utförd. 

Informanterna berättade att städ och tvätt prioriterades högre än att se till att personen med 

demenssjukdom fick sina basala och psykosociala behov tillgodosedda. Men det fanns även 

ställen där aktiviteterna prioriterades högre. Informanterna menade att det är viktigt med 

planering och att de använde sig av veckoplanering, de hade månadsplanering tidigare, men 

att de varje morgon ändå planerade dagen då det kunde vara andra saker som tillkommit och 

kanske behövde prioriteras. 

 

”…det tycker jag är bra med oss i alla fall vi gör ju hellre nånting med någon utav de 

boende än vi städar kanske, för att då tycker ju, jag tycker ju att det är viktigare att man 

gör någonting, om det sen bara är någon liten sak men att man gör någonting med den.” 

(Informant med 19 års erfarenhet). 
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Vårdtyngden 

Vårdtyngden var något som informanterna pratade om. Om det var tungt på avdelningen, det 

vill säga många demenssjuka som krävde mer vård genom dubbelbemanning, kunde det bli 

svårt att få tid för aktiviteter. Enligt informanterna har omvårdnadspersonalen blivit bättre på 

att aktivera och att det mycket beror på att de fått flera nya boenden på avdelningen som är 

piggare. Hur personen med demenssjukdom mår och dennes dagsform beskrevs ha stor 

betydelse för om aktiviteten blir utförd. Om personen med demenssjukdom inte vill så är det 

svårt att motivera dem till att delta. Då kanske personalen behöver tänka om och eventuellt 

hitta på någon annan aktivitet eller som en informant uttryckte: ”Ja man får ju ändra ibland 

och ta en annan boende om det inte passar för just den boende man har planerat för” 

(Informant med 26 års erfarenhet). Därför ansågs det viktigt att omvårdnadspersonalen är 

flexibel, har fantasi och kan tänka om.  

 

Vädret och årstiden 

Informanter pratade om vädret och årstidens betydelse för vilka aktiviteter de väljer samt om 

aktiviteten blir utförd eller inte. Sommaren och solen inbjuder till mer utevistelse och 

promenader. En av enheternas avdelningar ligger på markplan som ger möjlighet för de 

boende att kunna gå ut när de vill. Är det soligt och varmt kan de boende öppna dörren och gå 

ut och utan att personal behöver vara närvarande. När vinter och rusk kommer är det svårare 

att motivera de boende och vis omvårdnadspersonal enligt informanterna.  

 

”(fnissar) Ja….. det har ju lite, det beror ju lite grann på, som sommarhalvåret.. så så… 

jag tycker ju om att vara ute så, då och då vi har ju många som vill vara ute så vi 

försöker ju vara ute väldigt mycket på sommaren.” (Informant med 4 års erfarenhet). 

 

Diskussion 

Resultatsammanfattning  
 

Att aktiviteter för personer med demenssjukdom är viktigt är något som studiens informanter 

påtalar. Aktiviteter som används är fysiska aktiviteter i form av gymnastik, bowling eller dans 

medan psykiska aktiviteter kan vara korsord, samtala, titta i fotoalbum eller att fika 

tillsammans. Många aktiviteter är individuella och utgår från den demenssjukes behov men 

det förekommer även gruppaktiviteter där flera kan delta och på det viset motivera varandra. 

Planeringen av aktiviteterna sker på olika sätt: årsvis, månadsvis, veckovis, dagligen samt när 
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tillfälle ges. De flesta aktiviteterna som planeras utförs men om det fattas personal eller om 

det blir ont om tid prioriteras aktiviteterna bort. Andra anledningar till att aktiviteterna uteblir 

är på grund av personalens bristande intresse för aktiviteten, kommunikationssvårigheterna 

hos personalen, den demenssjukes förmåga och dagsform samt årstid och väder. 

 
 
 
 
Resultatdiskussion 
 

Informanterna beskriver olika aktiviteter i varierande utsträckning vilket är något som 

författarna trodde att de visste redan innan intervjuerna startade. Trots utbildningssatsningarna 

för omvårdnadspersonal som pågått inom kommunen de senaste åren, där aktivering är en stor 

del av utbildningen, anser informanterna att det är svårt att säga vad som kan vara en aktivitet. 

Det som det som framstår tydligt utifrån intervjuerna är att de som arbetat länge inom 

demensvården tänker på ett annat sätt kring aktiviteter. De ser detta ur ett vidare perspektiv 

och ser allt som en aktivitet. Men många aktiviteter framkommer tillslut och samma aktivitet 

nämns av informanterna. 

 

Aktiviteter utifrån behov 

Tillgodose de basala-, psykosociala- och fysiska behoven 
 
Samtliga aktiviteter som nämns av informanterna motsvarar det som Eriksson (1989) 

beskriver som Ansa, Leka och Lära. Ansa – personen med demenssjukdoms självkänsla och 

känsla av människovärde stärks genom att personen får vara delaktig och motiveras till att 

göra saker själv. Leka – omvårdnadspersonalen ser till varje individs behov och förmågor när 

aktiviteter planeras och utförs vilket bidrar till att aktiviteten ökar personen med 

demenssjukdoms upplevelse av hälsa. Aktiviteter som innefattar begreppet Leka kan vara 

kasta boll, bli ompysslad, smakprovning och bingo i Spector et.al (2011) tas vikten av 

gruppaktiviteter upp. Lära – genom att låta personen med demenssjukdom få vara delaktig, 

göra så mycket som möjligt själv med stöd och samtidigt stimulera personens kvarvarande 

kognitiva förmågor (tillexempel genom korsord) kan denne bibehålla och kanske utveckla 

sina förmågor vilket bekräftas av Hsu et. al (2015) och Cohen-Mansfield et.al (2010). Att 

omvårdnadspersonalen tillslut nämner så många olika aktiviteter som kan ge personen med 

demenssjukdom en så bra livskvalitet, trygghet och få känna sig delaktig är författarna glada 
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för. Förhoppningsvis kan kompetensen kring aktiviteter öka ytterligare och bli ännu bättre i 

framtiden. Detta förstärks genom Hejlskov, Elvén och Ljungman (2015) där de beskriver 

vikten av att känna trygghet och delaktighet för att få sina behov tillgodosedda likaså genom 

Svenskt demenscentrum (2019) som poängterar vikten av fysisk aktivitet och utevistelse  för 

personer med demens sjukdom för att må bra vilket som stärks i studien av Aman och 

Thomas (2009).  

 

Att göra personen delaktig 

Se till livskvalitet och självständighet 
 
Att personen med demenssjukdom mår bra av att aktiveras är informanterna ense om. 

Personen med demenssjukdom kan bli lugnare och precis som informanter lyfter fram, kan 

slippa få mediciner som trubbar av och får svårare att delta i de vardagliga aktiviteterna. 

Informanterna säger att aktiviteten ibland kan bli för mycket för personen med 

demenssjukdom vilket innebär mer oro istället för lugn. Det är därför viktigt att aktiviteten är 

individanpassad och som Edvardsson (2013) menar att se den unika personen som finns 

framför dem och hjälpa denne att hitta aktiviteter som passar. Även att omvårdnadspersonalen 

är uppmärksam och lyhörd för den demenssjukes beteende och mående i dessa situationer och 

vägleder antingen genom att stötta när svårigheterna kommer som skapar oron eller genom att 

hjälpa personen att avbryta utan att det blir ett nederlag eller en negativ känsla. Detta är något 

som författarna anser att omvårdnadspersonalen behöver bli bättre på samt att se skillnad på 

om personen mår bra av aktiviteten men blir trött efter och där av orolig eller om denne mår 

dåligt av aktiviteten. Allt för ofta händer det att den demenssjuke utsätts för situationer som 

denne inte mår bra av och det är omvårdnadspersonalens uppgift att undvika detta eller om 

möjligt anpassa situationen/stödet så situationen blir hanterbar (Edvardsson, 2013). Det är 

därför viktigt att undersöka och utreda vilket stöd och vilken hjälp omvårdnadspersonalen 

behöver för att kunna utveckla detta.  

 

Individanpassade aktiviteter 

Individanpassa aktiviteter 
 

Informanterna tar upp vikten av att se till personen med demenssjukdoms behov, intressen, 

förmågor och dagsform. För att kunna se till intressen och kanske till viss del behoven krävs 

att omvårdnadspersonalen har kännedom om personen med demenssjukdom. Detta kan ske 
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genom att den demenssjuke, tillsammans med anhöriga, fått tillgång till att fylla i en 

levnadsberättelse (Ragnarsdóttir, 2011). En levnadsberättelse kan, om den är bra ifylld, ge bra 

information om den demenssjuke som är viktig för omvårdnadspersonalens arbete. Tyvärr är 

det få levnadsberättelser som lämnas ut eller fylls i utifrån författarnas erfarenhet, denna tanke 

förstärks med forskning som visar på att cirka fyrtioprocent endast har en dokumenterad 

levnadsberättelse trots att majoriteten av omvårdnadspersonalen i den undersökningen anser 

att den är viktig i vårdandet (Fagerström, 2017). Författarna tolkar detta som att 

omvårdnadspersonalen inte riktigt förstår hur mycket hjälp de kan få av en välfylld 

levnadsberättelse, som det står i Socialstyrelsens (2017) riktlinjer ska vården ske 

personcentrerat och då behöver vi arbeta utifrån levnadsberättelsen. Författarna anser att 

levnadsberättelsen skulle behöva få större plats inom demensvården då den är otroligt viktig 

för personer med demens diagnos (Socialstyrelsen, 2017). Men om den inte presenteras på 

rätt sätt är risken stor att den förblir tom. I de fallen den skrivs blir den ofta liggandes, den är 

ett levande dokument som skall uppdateras och revideras löpande något som alla i teamet har 

ansvar för (Socialstyrelsen, 2017). 

 

Att se till aktivitetsmöjligheterna 

Varje vecka planerar omvårdnadspersonalen aktiviteter på avdelningen eller i de 

gemensamma lokalerna. Informanterna påtalar att det är bra att ha en grundplanering men det 

är ändå viktigt att göra en dagsplanering varje dag då saker och ting förändras. Författarna tror 

att en tidig och tydlig planering ger större förutsättningar för att aktiviteterna ska utföras. Om 

omvårdnadspersonalen vet i god tid hur planeringen ser ut kan de förbereda sig och detta kan 

påverka att aktiviteten blir så bra som möjligt. Informanterna tar upp i intervjuerna att de 

försöker ta vara på tillfället som ges för aktiviteter. Det som kommer upp i intervjuerna är att 

vis personal inte ser aktiviteterna som prioriterade och att de därmed inte tar chanser som 

kommer. Författarna tolkar detta som en att kunskapen inte finns om hur viktigt det är med 

aktivitet för personer med demenssjukdom som Oddy (2013) tar upp i sin bok gällande 

kommunikation med denna patientgrupp. Personalen behöver enligt henne kunskaper i att 

kommunicera samt att förstå viken av aktiviteter för att det skall bli utfört och möjligt att 

utföra. 
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Vara beroende av personalens förutsättningar 
 
Att personalsituationen anses vara en orsak till att aktiviteterna uteblir är något som 

författarna redan innan studien misstänkte. Det är en känslig fråga men informanterna är eniga 

om att när det inte finns tillräckligt med personal på avdelningen så prioriteras aktiviteterna 

bort då tiden inte finns. Författarna arbetar själva inom demensvården och på särskilda 

boenden och hör ofta omvårdnadspersonalen prata om att saker inte blivit utförda då det varit 

för dåligt med personal. Något omvårdnadspersonalen inte tänker på är att BPSD symtom kan 

framkomma genom att personen är inaktiverad och genom en bort prioritering av aktiviteter 

kan de i längden skapa en ökad arbetstyngd (BPSD, 2018). Med en god planering och bra 

förutsättningar borde det ändå kunna bli aktiviteter av något slag, kanske inte just den 

aktiviteten som var planerad men något borde ändå kunna bli. Detta är i samklang med att 

inkludera de boende i vardagen och de vardagliga sysslorna som måste göras för att de 

boende skall bli sedda och inkluderade trots tidsbrist (Hejlskov, Elvén, Anger & Ljungmann, 

2015).  

 

Något som författarna uppfattat som ett problem och som bekräftas av informanterna är att 

aktiviteter ofta uteblir på grund av kommunikationssvårigheter. Författarna upplever att det 

många gånger kan vara så att om en omvårdnadspersonal inte förstår vad det är som ska ske 

eller göras så låter de det vara, aktiviteten hoppas över, vilket bekräftas av en informant. 

Författarna har tidigare funderat över är varför personer med demenssjukdom säger nej till 

aktivitet. Informanterna uttrycker att detta ofta beror på att omvårdnadspersonalen inte har 

kunskap eller förståelse för hur aktiviteter ska erbjudas detta stämmer överens med vad  Oddy 

(2013) och Edvardsson (2013) och Edvardsson, Winblad och Sandmann (2008) visar i deras 

forskning gällande att kunskap behövs för att få personcentrerad vård och bemötande. Hur 

aktiviteten presenteras och erbjuds är väldigt viktigt för om aktiviteten ska bli av. Detta är 

något som det behöver arbetas mera med, att ge omvårdnadspersonalen förståelse och stöd i 

kommunikationen med personer med demenssjukdom.  

 

 
Prioritering 
 
Informanterna påtalar att de försöker ta tillvara på de stunder som blir under dagen. Även små 

stunder med aktiviteter anses vara viktigt. Men detta är något som kräver kunskap kring 

prioritering och förståelse för aktiviteternas betydelse. Något som kommer fram av 
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informanterna är att städ, hygien och rutiner går ofta före aktiviteter. Enligt Eriksson (1988) är 

lekandet och lärandet lika viktiga som ansandet, om bara ansandet prioriteras blir lekandet 

och lärandet glömt och personen riskerar att stanna av, dennes känsla av sammanhang drabbas 

och personens personlighet blir inte viktig. Det är enligt omvårdnadspersonal, viktigare att det 

skall vara rent och fint. Denna utveckling är skrämmande och författarna ser att det finns stora 

behov av att prata om vad som händer om en person slutar att aktiveras. Eriksson (1989) tar 

upp gällande ansa, leka och lära. Leken och lärandet är lika viktiga om inte viktigare för att 

människans inre ska leva, annars går personen in i ett apatiskt tillstånd. detta pratas det 

alldeles för lite om anser författarna då upplevelsen av en person som är lugn och tyst är rätt 

skön, att den kan må dåligt glöms ofta bort. Mer kunskap genom BPSD registreringar 

gällande apati är viktigt (BPSD, 2019).   

 

Vårdtyngden 
 
Det framkommer i resultatet att även situationen på avdelningen påverkar möjligheterna till 

aktiviteter, vilket är något som författarna har förståelse för. Är det en avdelning där flera av 

de boende behöver hjälp av två personal kan det bli svårt att få till aktiviteterna ordentligt, 

vilket informanterna bekräftar. Om en eller några av de boende inte mår bra kan även det 

påverka situationen på avdelningen så att aktiviteter uteblir. Men även om de planerade 

aktiviteterna behöver prioriteras om är det ännu mer viktigt med de korta och spontana 

stunderna för aktiviteter. När det gäller vårdtyngden är det, enligt författarna, viktigt att hela 

teamet kring de boende förstår situationen och kan hjälpas åt, i BPSD registret (2019) kan det 

tydliggöras hur vårdtyngden ser ut samt hur den förändras genom att personalen arbetar 

förebyggande. Om de personer med demenssjukdom som verkligen behöver speciella 

aktiviteter för att må bra, får aktiviteten kan det bli lugnare och om omvårdnadspersonalen 

inte har möjlighet så kanske någon annan i teamet kan hjälpa till. Även sjuksköterskan, 

rehabiliteringspersonal eller enhetschef kan gå en promenad eller sitta och kasta en boll 

(Svensksjuksköterskeförening, 2017). 

 

Vädret och årstiden 
 

Det som kommer fram som orsaker till om aktiviteter blir utförda eller inte beroende mycket 

på vad omvårdnadspersonalen tycker och tänker. Om det är fint väder går 

omvårdnadspersonalen gärna ut. Det innebär att det blir mer utevistelse eller andra aktiviteter 

ute under sommarhalvåret medan det blir mindre under vinterhalvåret.  Kopplat till den 
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personcentrerade vården (Edvardsson, 2008) där personen med demensjukdoms behov ska 

styra, ska inte omvårdnadspersonalens åsikter ha någon betydelse. Om det är planerat 

promenad en gång i veckan så ska personen med demenssjukdom få det även om det är kallt. 

Personalkläderna måste anpassas så det finns kläder efter väder, vilket enhetscheferna 

behöver åtgärda. Endast vid svåra väderförhållanden så som hagel, ösregn eller snöstorm kan 

aktiviteterna utebli. 

  

Metoddiskussion  
  

Syftet med denna studie har varit att beskriva omvårdnadspersonalens syn på aktiviteter samt 

deras syn på behovet av aktiviteter samt deras syn på behovet av aktivitet för personer med 

demenssjukdom. Författarnas förförståelse gällande personer med demenssjukdom och 

boenden som vårdar dem består av arbete inom detta område i sexton år hos den ena 

författaren och tre år hos den andra. Denna förförståelse gjorde att författarna hade visa 

förväntningar på resultatet vilket skapade en nyfikenhet på hur det egentligen fungerar med 

aktiviteter för personer med demenssjukdom på särskilda boenden. Genom förförståelsen har 

författarna skapat de frågor de gjorde baserat på sin erfarenhet. Genom att använda sig av en 

kvalitativ intervjustudie med öppna frågor vill författarna ge en bred beskrivning av ämnet 

samt visa på vad deltagarna upplever eller uppfattar kring aktiviteter (Danielsson, 2012). 

Innan studien påbörjades hade författarna för avsikt att göra en kvantitativ enkätstudie för att 

få så många informanters åsikter som möjligt. Författarna trodde att flera åsikter skulle ge ett 

bredare och mer korrekt resultat. Men brist på tidigare forskning och avsaktande av validerade 

enkäter gjorde att författarna använde sid av en kvalitativ intervjustudie. Författarna 

säkerställde att alla informanter fick samma frågor genom att använda sig av en intervjuguide 

med öppna frågor (Kvale & Brinkmann, 2009). Författaren som gjort intervjun transkriberade 

materialet för att information inte skulle försvinna eller misstolkas (Graneheim & Lundman, 

2003). Efter genomförd intervjustudie upplever författarna att resultatet visar en tydlig och 

beskrivande bild av vad omvårdnadspersonalen använder sig av för aktiviter och hur 

aktivitetsmöjligheterna för personer med demenssjukdom ser ut. Informanternas svar var 

samma eller liknande vilket gör att författarna drar slutsatsen att resultatet är adekvat för 

studien. Författarna tror att svaren kunde blivit lite annorlunda vid en enkätstudie, då 

informanterna haft mer tid att fundera över frågorna och genom detta fått djupare och mer 

utförligare svar, men att kärnan i svaren ändå skulle blivit det samma.   
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I en studie där författarna använt sig av en kvalitativ innehållsanalys är det viktigt att det finns 

en röd tråd genom arbetets olika delar, detta används för att bedöma trovärdigheten (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2017).  Trovärdigheten styrks genom fyra kriterier: giltighet, 

tillförlitlighet, överförbarhet och bekräftande (Polit & Beck, 2012).   

  

Informanterna i denna studie har tillfrågats om deltagande i studien och har då informerats om 

frivilligheten till deltagande samt att det författarna önskade var att undersöka informanternas 

erfarenheter och upplevelser av aktiviteter för personer med demenssjukdom. Intervjuerna 

bestod av informanternas egna tankar och ord då intervjufrågorna var dolda fram till 

intervjun. Frivilligheten och att informanternas egna ord tydligt framkom i studiens resultat 

gör att studiens giltighet ökar. Studiens trovärdighet anses öka då författarna valde 

inklusionskriteriet den omvårdnadspersonal som arbetat längst. Detta gjorde att det blev en 

stor spridning på erfarenhets åren, från två år till 32 år. Författarna trodde att den 

omvårdnadspersonalen som hade längst arbetslivserfarenhet skulle kunna ge de bästa svaren 

som skulle kunna ge det mest korrekta resultatet. Den omvårdnadspersonal som arbetat längst 

kan eventuellt se på aktiviteter på ett annat sätt, vilket också visade sig i svaren, än vad de 

som arbetat kortare tid. Om författarna valt den omvårdnadspersonal som arbetat kortast tid 

på avdelningen fanns en risk att de inte hade haft samma erfarenheter att relatera till vilket 

gjort att svaren inte blivit samma. Detta anses därför öka trovärdigheten.   

  

Författarna upplever att det varit svårt att få till intervjuerna tidsmässigt då de samtidigt som 

studien genomfördes arbetade. De var tvungna att anpassa sin egen arbetstid till 

informanternas arbetstid vilket visade sig vara en utmaning. Det var svårt för författarna att 

beräkna hur lång tid som krävdes för varje intervju vilket gjorde det svårare att hitta tider som 

passade. Stressen påverkar studiens tillförlitlighet i mindre grad. Men redan efter första 

intervjun blev det lättare då intervjuerna inte tog så lång tid.   

  

Studiens trovärdighet kunde blivit högre om författarna haft mer skriftlig information till 

informanterna samt önskat ett skriftligt samtycke. Författarna skickade ett informationsbrev 

till deltagarna via mail men då det är få som läser sin mail fick författarna även ge muntlig 

information men vid det tillfället lämnades ingen skriftlig information. Detta kan påverka 

studiens trovärdighet. Flera av informanterna ansåg det skulle bli spännande och intressant att 

delta i studien, någon av dem kände sig lite nervös och osäker men ville ändå delta. 

Frivilligheten påtalades flera gånger av författarna. Vid intervjuerna upplevde några 
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informanter att det var jobbigt att intervjun skulle spelas in. De kände genom detta en viss 

begränsning men kände ändå att det var lättare att verbalt precisera sina svar än att ge dem 

skriftligt. Även författarna upplevde att det fanns stora fördelar i att intervjua då det fanns 

vissa kommunikationssvårigheter i form av språkförbistring och att det då fanns chans att 

förklara och berätta. En enkätstudie hade inte givit samma möjligheter vilket kunnat ge ett 

sämre resultat och trovärdigheten hade påverkats.   

  

Denna studie skulle kunna genomföras igen vid senare tillfälle med samma eller andra 

informanter, under samma förutsättningar med samma eller liknande resultat. Samma 

frågeställningar och analysmetod skulle kunna användas och på det viset blir tillförlitligheten 

hög då studiens data behåller sin stabilitet vilket är något som Polit & Beck (2012) skriver 

om. Det författarna tror kunde påverkat resultatet är om frågeformuläret haft följdfrågor. 

Följdfrågorna skulle då behövts bearbetas ordentligt för att inte vara ledande så de påverkade 

resultatet negativt och sänkte studiens trovärdighet.   

  

Bekräftande innebär att studiens data kommer från informanternas egna ord, författarna har 

inte tolkat dem utan har återgivit dem i sin helhet. Polit & Beck (2012) skriver att data inte får 

påverkas av författarnas förförståelse eller tankar.  Intervjuerna har skett enskilt, endast en 

intervjuare och en informant. Transkriberingen har utförts av intervjuaren men båda 

författarna har sedan läst igenom texterna och har tillsammans analyserat fram 

huvudkategorier och underkategorier. Att båda författarna varit delaktiga i hela analysdelen 

ökar studiens trovärdighet.   

  

Polit & Beck (2012) skriver att överförbarhet handlar om att data som framkommit måste 

presenteras så tydligt att den kan användas på andra ställen i andra grupper eller miljöer. 

Denna studies resultat bygger på information som kommit direkt från informanterna och som 

är beskrivande. Detta gör att studien anses ha överförbarhet.   

 

Samhälleliga aspekter utifrån klinisk relevans 
 

Denna studie syftar till att ge författarna en förståelse och inblick i hur omvårdnadspersonal 

ser på aktiviteter och hur de använder sig av aktiviteter för personer med demenssjukdom på 

särskilda boenden. Aktiviteter är en viktig del av den demenssjukes vardag och det är 

omvårdnadspersonalens uppgift att se till att detta blir utfört, att den demenssjuke får en så 
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god livskvalitet som möjligt trots sjukdomen (Eriksson, 1989). Tidigare studier som 

genomförts kring begreppet aktiviteter fokuserar främst på information om olika former av 

aktiviteter och deras påverkan på personen med demenssjukdom. Ingen studie, vad författarna 

kunde finna, beskriver hur omvårdnadspersonalens kunskaper kring ämnet ser ut samt hur de 

ser på möjligheterna till att utföra åtgärden. Denna studie visar att kunskapen och förståelsen 

för aktiviteter är bristfällig och det är något som det behöver fortsätta arbetas med ute på 

arbetsplatserna. Bristerna beror, enligt denna studie, på en sviktande personaltäthet och 

tidsbrist, personalens bristande intresse samt kommunikationssvårigheter bland personalen. 

Genom att får en ökad förståelse för dessa svårigheter kan det bli lättare för 

omvårdnadsteamet tillsammans att kunna arbeta vidare, utvecklas tillsammans, motivera och 

stötta varandra och på det sättet ge personerna med demenssjukdom en bättre livskvalitet. 

 

Etiska aspekter utifrån klinisk nytta 

Det framkommer i studien att aktiviteter uteblir på grund av tidsbrist, personalbrist samt 

personalens bristande intresse för aktiviteterna. Trots detta anser informanterna att aktiviteter 

är väldigt viktiga för personer med demenssjukdom. Detta gör att omvårdnadspersonalen 

känner sig stressade och hamnar i ett etiskt dilemma då personen med demenssjukdoms behov 

inte blir tillgodosedda.  Informanterna berättar att aktiviteter prioriteras bort för att istället 

kunna städa då städningen anses vara viktigare. Vid personalfrånvaro finns inte alltid vikarier 

att få in för att täcka upp. Är omvårdnadspersonalen med en boende på läkarbesök då hinner 

de inte med allt som ska göras och aktiviteterna blir bortprioriterade. Vidare framkommer det 

att om intresset hos omvårdnadspersonalen inte finns för aktiviteter eller om 

omvårdnadspersonalen upplever det svårt så väljer de hellre städning framför aktiviteter. 

Enligt Eriksson (1989) är det omvårdnadspersonalens uppgift att hjälpa den sjuke att vara sig 

själv och detta skall ske genom ansa, leka och lära. När lekandet och lärandet uteblir så 

stannar personen upp och risken blir att lidande uppstår. Då omvårdnadspersonalen ser detta 

lidande kan känslan över att tiden inte finns eller att resurserna är för få skapa en stress och 

etiska dilemman kan uppstå som omvårdnadspersonalen behöver stöd i att hantera. 

Organisationen behöver ge stöd, resurser och verktyg för att omvårdnadspersonalen ska kunna 

planera sin arbetsdag och då är implementeringsfasen väldigt viktig. Genom att få en 

ordentlig struktur skapas en tydligare överblick och rätt prioriteringar kan lättare genomföras 

vilket leder till att aktiviteternas betydelse kan få större tyngd. Gällande personalens eget 

intresse för aktiviteter så är det viktigt att förstå att all vård ska utgå ifrån den boendes behov 

och förutsättningar. Vården skall ske personcentrerat och utgå från den boendes 
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genomförandeplan som skall grundas på levnadsberättelsen (Socialstyrelsen, 2017). 

Omvårdnadspersonalens egna intressen är inte relevant, att utgå från dem blir oetiskt. 

Omvårdnadspersonalen är där för att hjälpa och stötta de boende, inte för att tillfredsställa 

sina egna behov. Det är omvårdnadspersonen som ska se till de boendes behov och 

önskningar och planera dagen och aktiviteten utifrån de förutsättningarna 

 

Slutsats 

Vilka aktiviteter som används för personer med demenssjukdom beror mycket på 

omvårdnadspersonalens kunskap, intresse, tid samt personaltillgänglighet. Det är viktigt att 

omvårdnadspersonalen ser till personen med demenssjukdoms förmågor, önskemål och behov 

när aktiviteter planeras. Planeringen sker ofta veckovis eller varje dag vilket gör att 

följsamheten för den demenssjukes dagsform blir bättre. Genom att göra en dagsplanering kan 

även följsamheten till omvårdnadspersonalens tillgänglighet och tiden bli bättre. 

Omvårdnadspersonalen behöver mer kunskap kring aktiviteter och dess betydelse för att 

kunna utföra stödet på rätt sätt. Det är personen med demenssjukdoms behov och intresse som 

ska vara i fokus, inte personalens intresse eller om det regnar eller är soligt ute. 

 

Förslag på fortsatt forskning 

Denna studie visar att kommunikationssvårigheterna gör att aktiviteter ibland uteblir, 

författarna tycker därför att det vore intressant att undersöka vad det är som gör att det blir 

brister i kommunikationen. Författarna tror, efter denna studie, att det är språksvårigheter som 

orsakar kommunikationssvårigheterna men skulle vilja undersöka detta vidare. Författarna 

skulle även vilja göra en fortsättning på denna studie men då använda sig av en kvantitativ 

enkätstudie och fråga ett större antal omvårdnadspersonal hur deras kunskaper kring 

aktiviteter och hur de ser på möjligheter till aktivering för personer med demenssjukdom. 
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Självständighetsdeklaration 

 

Författare Linda Jakobsson och författare Caritha Grip har i lika stor omfattning bidragit till 

alla delar av denna uppsats.   
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Bilaga 1 Intervjufrågor 
 

Aktivitetsmöjligheter för personer med demenssjukdom 
 

Ålder:  _________________________________________  

 

Utbildningsnivå:   Ingen vårdutbildning Vårdbiträde Undersköterska  

Annat __________________________________________  

 

Arbetslivserfarenhet inom demensvården:   antal år __________________________  

 

 

1. Beskriv vad du anser kunna vara en aktivitet? Kan du beskriva aktivitetens 

betydelse för personer med demenssjukdom? 

 

2. Kan du berätta om aktiviteter som du använder dig av när du ska aktivera en 

person med demenssjukdom? Hur fungerar det? Hur kommer det sig att du 

väljer att använda dig av just den/de aktiviteterna? 

 

3. Försöker du planera in aktiviteter och vad är det som styr planeringen? 

 

4. Anser du att aktiviteten blir utförd som det är planerat? 

 

5. Beskriv vad du tror påverkar om aktiviteten blir utförd eller inte? 
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Bilaga 2 Informationsbrev 
 
Informationsbrev inför studien om aktiviteter för personer med 
demenssjukdom      

 

Hösten 2017 började vi, Linda Jakobsson och Caritha Grip, vår utbildning till Specialist 

sjuksköterska inom Demensvård vid Högskolan Dalarna.  

 

I utbildningen ingår att skriva en D-uppsats och vi har då valt att undersöka personalens 

erfarenhet av vad som är en aktivitet, hur aktiviteterna planeras in, vilka aktiviteter som 

används samt vad som påverkar aktiviteternas möjlighet att bli genomförda. Studien består av 

11 intervjuer med en personal från varje avdelning och kommer att genomföras med öppna 

frågor, intervjuerna kommer att spelas in.  

 

Vi har valt att göra studien på de avdelningar, i Köpings kommun, där det endast bor personer 

med demenssjukdom. För denna studie skulle vi vilja intervjua den personal på avdelningen 

som arbetat längst. 

 

Studien kommer att genomföras under hösten 2018 och våren 2019. Intervjuerna planeras att 

genomföras i september 2018.  

 

Deltagandet är frivilligt och helt anonymt.  

 

Tack på förhand! 

Med Vänliga Hälsningar 

 

 

Linda och Caritha 

 

Vid frågor, kontakta oss! 

 

Linda Jakobsson 

linda.jakobsson@koping.se 

Telefon till arbetet: 0221-258 85 

 

Caritha Grip 

Caritha.grip@koping.se 

Telefon till arbetet: 0221-256 48  

mailto:linda.jakobsson@koping.se
mailto:Caritha.grip@koping.se
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Bilaga 3 Etisk egengranskning 
 
Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar 
människor 
 
När ett uppsatsarbete som involverar människor genomförs är det av vikt att det sker under 

etiskt godtagbara former. Vid Högskolan Dalarna finns det därför en Forskningsetisk 

nämnd (FEN), som ska se till att uppsatser på grundnivå och avancerad nivå sker i enlighet 

med grundläggande principer och krav. 

 

De forskningsetiska principerna och kraven som gäller vid Högskolan kan din handledare 

upplysa dig om. De finns också presenterade i en inspelad föreläsning som du kan ladda ner 

från FEN:s hemsida (se www.du.se/forskningsetik) 

 

Om du och/eller din handledare bedömer din undersökning som etiskt problematisk, eller 

tror att den kan innehålla en etisk problematik, ska den etikprövas. Detta innebär att du 

lämnar in en ansökan till Forskningsetiska nämnden, som granskar studien, och avgör 

huruvida den får genomföras eller inte, samt vad som krävs för att den ska få genomföras. 

 

För att underlätta bedömningen över huruvida du behöver lämna in en etisk ansökan eller 

inte finner du nedan en blankett för etisk egengranskning. Om någon av frågorna 1-7 

besvarats ”Ja” eller ”Tveksamt” måste du diskutera med din handledare huruvida du 

behöver göra en etisk ansökan eller inte. 

 

Om det är något som du undrar över och som din handledare inte kan svara på kontaktar du 

nämndens ordförande Christina Romlid som nås via mail cro@du.se samt tele. 023-77 82 

92. 

 

Ansökningsblankett och ansökningsanvisningar finner du på nämndens hemsida se 

www.du.se/forskningsetik 

http://www.du.se/forskningsetik)
mailto:cro@du.se
http://www.du.se/forskningsetik
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Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar 
människor 

 

Projekttitel: Aktivitetsmöjligheter för personer med demenssjukdom 

Student/studenter: Linda Jakobsson & Caritha Grip 

Handledare: Anna-Lena Brorsson 

 Ja Tveks

amt 

Nej 

 

1 

 

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, 

d.v.s. innehåller studien t.ex. barn, personer med 

nedsatt kognitiv förmåga, personer med psykiska 

funktionshinder samt personer i beroendeställning 

i förhållande till den som utför studien (ex. på 

personer i beroendeställning är patienter och 

elever)? 

   

 

     X 

 

2 

 

Innebär undersökningen att informerat samtycke 

inte kommer att inhämtas (d.v.s. 

forskningspersonerna kommer inte att få full 

information om undersökningen och/eller 

möjlighet att avsäga sig ett deltagande)? 

   

 

    X 

 

3 

 

Innebär undersökningen någon form av fysiskt 

ingrepp på forskningspersonerna? 

   

    X 

 

4 

 

Kan undersökningen påverka 

forskningspersonerna fysiskt eller psykiskt (t.ex. 

väcka traumatiska minnen till liv)? 

   

    X 

 

5 

 

Används biologiskt material som kan härledas till 

en levande eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 

   

    X 

 

6 

 

Avser du att behandla känsliga personuppgifter 

som ingår i eller är avsedda att ingå i en struktur 

(till exempel ett register)? 

 

Med känsliga personuppgifter avses, enligt 

Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör 

hälsa eller sexualliv, etniskt ursprung, politiska 

åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse samt 

medlemskap i fackförening 

   

 

 

 

    X 

 

7 

 

Avser du att behandla personuppgifter som avser 

lagöverträdelser som innefattar brott, domar i 

brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller 

administrativa frihetsberövanden, och som ingår i 

eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel 

ett register)? 

   

 

    X 
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