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Sammanfattning: 

Bakgrund: Att ha kontakt med närstående till personer med demenssjukdom ingår i 

omvårdnadspersonalens dagliga arbete. Det finns i forskning beskrivet hur närstående 

upplever sin situation och i riktlinjer beskrivs vikten av att kommunicera med närstående 

utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.  

Syfte: Att beskriva omvårdnadspersonalens erfarenheter av att kommunicera med närstående 

till personer med demenssjukdom.  

Metod: Kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Åtta semistrukturerade intervjuer med 

undersköterskor anställda på särskilt boende anpassat för personer med demenssjukdom. 

Resultat: I studien identifierades fyra huvudkategorier och tolv underkategorier. 

Huvudkategorierna var: strävan efter att vara professionell, relationen mellan 

omvårdnadspersonal och närstående, bemötande av närståendes behov och behov av 

teamsamverkan. 

Slutsats: Ett professionellt förhållningssätt och ett gott bemötande är några av de viktigaste 

förmågorna som omvårdnadspersonalen innehar. Att förekomma och ta initiativ till kontakt 

även om det inte finns någon egentlig anledning skapar trygga och välmående närstående. En 

närvarande sjuksköterska och ett väl sammansvetsat multiprofessionellt team ökar kvaliteten 

på omvårdnaden av personer med demenssjukdom.  
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Abstract: 

Background: Contact with relatives to people with dementia is included in the daily work of 

the nursing staff. In research, it is described how relatives experience their situation and 

guidelines describe the importance of communicating with relatives based on a person-

centered approach. 

Aim: To describe the nursing staff's experiences of communicating with relatives to people 

with dementia. 

Method: Qualitative interview study with inductive approach. Eight semi-structured 

interviews with nursing staff employed on nursing-home specially adapted for people with 

dementia. 

Result: The study identified four main categories and twelve subcategories. The main 

categories were: the pursuit of being professional, the relationship between nursing staff, 

addressing the needs of relatives and relatives and the need for team collaboration.  

Conclusion: A professional approach and good treatment is one of the most important 

abilities that nursing staff possess. To occur and initiate contact even if there is no real reason 

creates safe and prosperous relatives. A present nurse and a well-knit multi-professional team 

increase the quality of care for people with dementia. 
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Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne 

där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan 

hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än hon gör, men först och 

främst förstå det hon förstår. Om jag inte kan det hjälper det inte om jag kan och vet mera. 

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och vill 

egentligen bli beundrad av den andra istället för att hjälpa henne. All äkta hjälpsamhet 

börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att 

hjälpa inte är att härska utan att tjäna. Kan jag inte detta kan jag heller inte hjälpa någon. 

     Sören Kierkegaard 

 

  



 

 

 

Innehåll 

BAKGRUND ............................................................................................................... 7 

Demenssjukdom ...................................................................................................... 7 

Vården av personer med demenssjukdom .............................................................. 7 

Att leva med demenssjukdom .................................................................................. 7 

Att vara närstående till en person med demenssjukdom ......................................... 8 

Boende på särskilt boende anpassat för personer med demenssjukdom................ 9 

Omvårdnadspersonalens roll ................................................................................. 10 

Kommunikation mellan omvårdnadspersonal och närstående .............................. 10 

Att nå en god kommunikation ................................................................................ 10 

Teoretisk förankring ............................................................................................... 10 

Problemformulering ............................................................................................... 11 

Syfte ...................................................................................................................... 11 

METOD ..................................................................................................................... 12 

Val av design ......................................................................................................... 12 

Urval ...................................................................................................................... 12 

Datainsamling ........................................................................................................ 12 

Tillvägagångssätt ................................................................................................... 13 

Undersökningsgruppen .......................................................................................... 14 

Dataanalys ............................................................................................................. 14 

Etiska ställningstaganden ...................................................................................... 15 

RESULTAT ............................................................................................................... 17 

Relationen mellan omvårdnadspersonal och närstående ................................................ 17 

Bemötande av närståendes behov ............................................................................... 17 

Strävan efter att vara professionell ........................................................................ 17 

Att göra sitt yttersta ............................................................................................ 18 

Att skapa en god relation till närstående ............................................................ 18 

Relationen mellan omvårdnadspersonal och närstående ...................................... 19 

Kommunikationen mellan närstående och omvårdnadspersonal ...................... 20 

Att möta närstående utifrån individuella förutsättningar ..................................... 21 

Otillfredsställda närstående ............................................................................... 21 

Bemötande av närståendes behov ........................................................................ 22 

Kunskapens betydelse ...................................................................................... 22 

Att tillgodose närståendes önskan om delaktighet ............................................ 23 

Närståendes inverkan på omvårdnaden ............................................................ 24 



 

 

DISKUSSION ........................................................................................................... 25 

Sammanfattning av huvudresultaten ..................................................................... 25 

Resultatdiskussion ................................................................................................. 25 

Metoddiskussion .................................................................................................... 27 

Samhälleliga aspekter utifrån klinisk relevans ....................................................... 28 

Etiska aspekter utifrån klinisk nytta ........................................................................ 29 

Slutsats .................................................................................................................. 29 

Förslag på fortsatt forskning .................................................................................. 29 

Självständighetsdeklaration ...................................................................................... 29 

REFERENSER ......................................................................................................... 30 

Bilaga 1 ..................................................................................................................... 34 

Bilaga 2 ..................................................................................................................... 35 

Bilaga 4 ..................................................................................................................... 37 

Bilaga 5 ..................................................................................................................... 38 

 
 

  



 

7 
 
 

BAKGRUND 

Demenssjukdom 

Att insjukna i demenssjukdom är inte en del i det naturliga åldrandet utan innebär en rad 

sjukdomar och skador i hjärnan. Dessa leder till kognitiv svikt exempelvis försämrad 

orienteringsförmåga, nedsatt minnes- och tankeförmåga, minskad förmåga att ta initiativ, 

kommunikationssvårigheter samt svårigheter att tolka sin omgivning (Basun, 2013; 

Socialstyrelsen, 2017a). Hög ålder är en av de största riskfaktorerna för att drabbas av en 

demenssjukdom och antalet demenssjuka beräknas därför öka de kommande åren i och med 

att befolkningen generellt beräknas nå en allt högre ålder (Socialstyrelsen, 2017a). 

 

Vården av personer med demenssjukdom 

Samtliga demenssjukdomar är palliativa sjukdomar då ingen botande behandling finns. Den 

behandling som finns är symtomlindrande och kallas ofta för ”bromsmedicin”. Dessa 

mediciner har främst effekt på de beteendemässiga och psykiska symtom [BPSD] som kan 

uppkomma exempelvis hallucinationer, vanföreställningar och motorisk rastlöshet. De mest 

framgångsrika insatserna för att öka livskvalitén för personen med demenssjukdom och lindra 

BPSD är att vård och omsorg erbjuder god omvårdnad och en individanpassad vardag för 

personen med demenssjukdom (Hoffman, 2013; Kirkevold, Brodtkorb & Hylen Ranhoff, 

2010). Både personen med demenssjukdom, närstående och vårdteamet bör ingå i 

omvårdnaden och en god kontakt med bra kommunikation är viktigt för att 

omvårdnadspersonalen skall kunna stödja de närstående och ge personen med 

demenssjukdom så hög livskvalitet som möjligt med bibehållen autonomi. (Hoffman, 2013; 

Moore & Denning, 2017). 

 

Att leva med demenssjukdom 

En av de största utmaningarna för en person som drabbats av demenssjukdom tycks vara 

känslan av att förlora kontrollen. Rädsla och ångest är vanligt förekommande då hen blir 

påmind om sina kognitiva svårigheter samt upplever oro över att förlora sin autonomi och sitt 

människovärde. De känner osäkerhet inför framtiden och rädsla över att bli till belastning för 

sina närstående (Read, Toye, & Wynades, 2017). 
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Social isolering, aggression, frustration och/eller nedstämdhet kan uppstå då den 

kommunikativa förmågan försämras. För att relationer till andra och det sociala livet skall 

bevaras krävs kunskap om hur kommunikativt stöd kan ges till personer med demenssjukdom 

(Cronqvist, Hanselbo, Norberg, Söderlund & Ternstedt, 2016). 

 

Att vara närstående till en person med demenssjukdom 

Begreppet närstående innebär oftast den närmaste familjen så som partner, make/maka eller 

barn men kan också innefatta andra personer som står personen nära så som nära vän, god man 

eller sammanboende (Socialstyrelsen, 2017b). Närstående till personer med demenssjukdom är 

i behov av kunskap om sjukdomen, psykosociala stödprogram och avlösning. Det är av stor 

vikt att stödjande åtgärder är individanpassade och flexibla samt att de närstående får vara 

delaktig i utformningen av stödet. Närstående som erbjuds och mottar stödinsatser förväntas 

uppleva mindre grad av ohälsa, depression och stress och istället uppleva ökat välbefinnande 

och trygghet jämfört med om de inte skulle motta hjälpen (Socialstyrelsen, 2017a; Grafström, 

2013). Stressen och den mentala påfrestningen följer med den närstående genom hela 

sjukdomens progression och påverkas av vilka symtom som förekommer (Grafström, 2013; 

Kovalena, Spangler, Clavenger & Hepburn, 2018). Det är vanligt att närstående upplever en 

rädsla för hur döden skall bli och hur de kommer att tackla den (Seiger Cronfalk, Ternestedt & 

Norberg, 2017). 

 

Barn till en person som drabbats av en demenssjukdom uttrycker ofta stor sorg och upplever 

även nedstämdhet. De känner ofta frustration och befinner sig i kris när de inser att förälderns 

sjukdom eskalerar och att hen blir sämre samt att ingen botande behandling finns (Sikes & 

Hall, 2017). Många av de närstående som vårdar en familjemedlem med demenssjukdom i det 

egna hemmet upplever sömnproblem, ångest och depression. Omvårdnadspersonalen ansvarar 

i att uppmärksamma hur närstående upplever sin situation för att kunna erbjuda 

individanpassad stöttning (Liu, et al. 2017).  

 

Närstående till personer med demenssjukdom som bor på ett särskilt boende känner både 

positiva och negativa känslor kring situationen. Anpassad omvårdnad leder till att närstående 

upplever lättnad men det förekommer även dåligt samvete och känsla av svek över att de inte 

längre klarar av omvårdnaden i hemmet. Det dåliga samvetet kan även infinna sig när de inte 

anser sig hälsa på personen med demenssjukdom på boendet tillräckligt ofta. Många 
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närstående känner även ansvar i att se till att den omvårdnad som ges är den rätta samt 

uttrycker ett behov av att utvärdera kvaliteten på omvårdnaden (Seiger Cronfalk, Ternestedt & 

Norberg, 2017).  

 

Närstående fyller en stor funktion då de ofta känner den demenssjuke väl och kan redogöra 

för hens tidigare värderingar. De har även kunskap om det individuella kroppsspråket som 

kan tala för vilka behov som uttrycks (Basun, 2013; Graneheim, Johansson & Lindgren, 

2014). De flesta närstående är nöjda med det bemötande de får av omvårdnadspersonalen men 

det är av vikt att de som arbetar på boendet utför omvårdnad som sätter både personen med 

demenssjukdom och hens närstående i centrum och således arbetar utifrån ett personcentrerat 

förhållningssätt (Seiger Cronfalk, Ternestedt & Norberg, 2017).  

 

Boende på särskilt boende anpassat för personer med demenssjukdom 

Sveriges kommuner har ansvar för att de personer som vistas i kommunen får den hjälp och 

omsorg de behöver. I de fall där insatser av socialtjänstlagen [SOL] och hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL] krävs skall landsting och kommun tillsammans formulera en plan 

utifrån de åtgärder individen är i behov av. Om personen i fråga skulle vilja att närstående 

deltar i planeringen skall möjlighet till detta ges (Socialtjänstlag [SOL] (SFS, 2001:453; 

Hälso- och sjukvårdslag [HSL] (SFS, 1982:763). 

 

Socialstyrelsen (2017a) rekommenderar socialtjänsten att erbjuda personer med 

demenssjukdom ett boende på särskilt boende speciellt anpassat för personer med 

demenssjukdom. Den allra största delen av omvårdnaden som bedrivs på dessa boenden utförs 

av vårdbiträden och undersköterskor och benämns som omvårdnadspersonal. Socialstyrelsen 

(2017a) rekommenderar både långsiktig och kontinuerlig utbildning i kombination med 

handledning och praktisk träning i personcentrerad omvårdnad för all personal och de 

beslutsfattare som kommer i kontakt med personer med demenssjukdom. För att personen 

med demenssjukdom skall känna god livskvalitet är det viktigt att alla teammedlemmar har 

god kunskap och adekvat utbildning. Detta för att exempelvis kunna arbeta preventivt med 

BPSD (a.a.).  
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Omvårdnadspersonalens roll 

Omvårdnadspersonalen på särskilt boende arbetar efter Socialtjänstlagen [SOL] (SFS, 

2001:453). Socialstyrensen (2006) menar att målet med omvårdnaden bör vara att ge en god 

omsorg som är av hög kvalitet för att tillgodose de önskningar, förväntningar och krav som 

personen med demenssjukdom har. Det är av vikt att omvårdnadspersonalen innehar hög 

kompetens och har ett gott bemötande för att kunna ge förutsättning för delaktighet (a.a.). 

 

Kommunikation mellan omvårdnadspersonal och närstående 

Kommunikation definieras som meningsfulla utbyten av tecken och signaler mellan två eller 

flera parter och kan vara såväl verbal som ickeverbal. (Eide & Eide, 2006). Närstående 

upplever osäkerhet när de inte får den informationen de anser sig behöva och menar att det är 

viktigt att kontakten och samverkan med omvårdnadspersonalen ger ett gott resultat för deras 

välbefinnande (Johansson, Olsson Ruzin, Hällgren Graneheim & Lindgren, 2014). 

Omvårdnadspersonalen upplever relationen till närstående positivt till största del men det 

framkommer även att de anser att de närstående är ansträngande och att deras tålamod ibland 

sätts på prov (Basun, 2013; Hertzberg & Ekman, 2008).  

 

Att nå en god kommunikation 

För att få en god kommunikation mellan omvårdnadspersonalen och närstående krävs det ofta 

träning och fortbildning i den kommunikativa förmågan vilket kan leda till en bättre 

kommunikation med mindre missförstånd och konflikter. Det har visat sig att förekomsten av 

BPSD minskar om kommunikationen mellan omvårdnadspersonalen och närstående är god 

(Robison, et al. 2007). En annan framgångsfaktor i en god kommunikation är att involvera 

närstående i de beslut som tas i samband med vården av personer med demenssjukdom 

(Mariani, Vernoij-Dassen, Koopmans, Engels, & Chattat, 2017).  

 

Teoretisk referensram 

Teoretisk referensram för denna studie är personcentrerad omvårdnad enligt Ekman, et al. 

(2011). Den teoretiska referensramen har använts till att diskutera studiens resultat. Ett 

personcentrerat förhållningssätt grundar sig i att varje människa skall ses som en fri individ 

och där hens upplevelser står i centrum. Omvårdnaden som bedrivs utifrån ett personcentrerat 
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förhållningssätt lägger fokus på att se personen och inte sjukdomen. Omvårdnaden skall vara 

individuellt utformad utifrån personens egna önskningar och behov med respekt för värdighet 

och autonomi. Det har visat sig att vårdkvaliteten blir högre och personerna som vårdas 

upplever större tillfredsställelse med omvårdnaden om den bedrivs utifrån ett personcentrerat 

förhållningssätt (Ekman, et al. 2011). Socialstyrelsen (2017a) beskriver att personcentrerat 

förhållningssätt bör tillämpas i omvårdnaden av personer med demenssjukdom. 

 

Det krävs ett stöd från ledningen för att det ska kunna arbeta utefter ett personcentrerat 

förhållningssätt. Även närstående bör inkluderas i den personcentrerade omvårdnaden då de är 

en del i vårdteamet kring personen med demenssjukdom. De närstående är de som ansvarar för 

personen med demenssjukdoms intressen. Den personcentrerade vården blir alltså även 

familjecentrerad i detta avseende (Lopez, Mazor, Mitchell & Givens, 2013).  

 

Problemformulering 

Närstående till personer med demenssjukdom kan bland annat uppleva ångest, 

sömnsvårigheter och depression. När personen med demenssjukdom flyttar till särskilt boende 

känner närstående ofta dåligt samvete och anser sig behöva kontrollera den omvårdnad som 

bedrivs. Kommunikationen mellan närstående och omvårdnadspersonal är avgörande för hur 

relationen mellan dem blir. Många närstående beskriver en osäkerhet som kan grunda sig i att 

de inte har tillit till omvårdnaden på grund av att informationen som ges är bristfällig. De anser 

sig inte få den information som de behöver vid till exempel förändringar av hälsotillståndet och 

progress av sjukdomen. Omvårdnadspersonalen har till största del en positiv upplevelse av de 

närstående men det framkommer även att de anser att de närstående är ansträngande och att 

deras tålamod sätts på prov. Genom att studera omvårdnadspersonalens erfarenheter av att 

kommunicera med närstående till personer med demenssjukdom har författarna som ambition 

att kunna identifiera eventuella förbättringsområden. 

 

Syfte 

Att beskriva omvårdnadspersonalens erfarenheter av att kommunicera med närstående till 

personer med demenssjukdom. 
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METOD  

Val av design 

Då studiens syfte var att undersöka omvårdnadspersonalens erfarenheter av att kommunicera 

med närstående till personer med demenssjukdom valdes en kvalitativ design med induktiv 

ansats (Polit & Beck, 2017). En kvalitativ studie ansågs lämplig då författarna hade som mål 

att få en djupare förståelse av omvårdnadspersonalens erfarenheter. En kvalitativ intervju 

bygger på ett samspel mellan informanten och intervjuaren. Målsättningen för intervjun är att 

skapa kunskap utifrån informantens erfarenheter av ett fenomen (Kvale & Brinkman, 2014).  

 

Urval 

För att välja informanter sågs ett strategiskt urval vara väl lämpat då strävan var att få en bred 

informationsgrund som svarade till syftet på studien (Polit & Beck, 2017). 

Inklusionskriterierna var undersköterska eller vårdbiträde då det är dessa yrkeskategorier som 

arbetar som omvårdnadspersonal inom den kommunala verksamheten. Vara fast anställd på 

minst 75%.  De skulle ha minst tre års arbetslivserfarenhet inom demensvård för att besitta 

erfarenhet av närståendekontakt. Informanterna skulle haft kontakt med närstående någon 

gång under de tre senaste månaderna samt vara kontaktperson till någon av de boende. 

Exklusionskriterierna blev vikarier och nattpersonal, då dessa kategorier inte har lika tät 

närståendekontakt.  

 

Datainsamling  

Åtta semistrukturerade och individuella intervjuer genomfördes med hjälp av en intervjuguide 

(bilaga 1) innehållande tolv frågor samt följdfrågor för förtydligande och utvecklande av svar. 

Intervjuerna föregicks av att författarna testade intervjufrågorna samt den tekniska 

utrustningen på varandra för att se så frågorna svarade till syftet, säkerställa så tekniken 

fungerade korrekt samt för att se hur lång tid intervjuerna kunde tänkas ta (Polit & Beck, 

2017; Kvale & Brinkman, 2014). Intervjuguiden (bilaga 1) användes till att samla 

informanternas erfarenheter om hur deras kommunikation med närstående såg ut samt hur de 

uppfattade sin egen roll i samband med det.  
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Tillvägagångssätt 

Personer med erfarenhet av att kommunicera med närstående till personer med 

demenssjukdom tillfrågades av deras enhetschefer om de ville delta i studien Författarna 

skickade förfrågan om medgivande (bilaga 2) till Hälso- och sjukvårdschefen i en mindre 

kommun i Mellansverige samt de två enhetscheferna verksamma på det särskilda boendet för 

personer med demenssjukdom där studien planerades att utföras (Vetenskapsrådet, 2002). 

Dessa valde att lämna sitt medgivande och urvalet påbörjades. Enhetscheferna blev av 

författarna till studien tillfrågade att ta fram personer som stämde överens med 

inklusionskriterierna. Enhetscheferna bestämde sinsemellan att de skulle ta fram fyra 

informanter var. En enhetschef tog fram namnen på fem personer där en av dessa valde att 

avstå från deltagande i studien. Den andra enhetschefen tog fram tre informanter, varav en 

valde att avstå. Denna enhetschef upplevde det svårt att hitta ytterligare personer till studien 

som hade minst fem års arbetslivserfarenhet inom demensvård, vilket var ett av 

inklusionskriterierna. Författarna valde då att ändra inklusionskriteriet till minst tre års 

arbetslivserfarenhet inom demensvård. Enhetschefen kunde då ta fram ytterligare två 

personer. Informanterna kontaktades via mail innehållande information om förekommande 

studie (bilaga 3) 

 
Studien genomfördes i en mindre kommun i Mellansverige. Båda författarna satt med under 

samtliga intervjutillfällen. Intervjuerna spelades in med en diktafon för att författarna inte 

skulle behöva föra anteckningar utan i stället kunna koncentrera sig mer på intervjun och 

informanten (Polit & Beck, 2017). Innan intervjun startade fick informanterna ge ett skriftligt 

samtycke (bilaga 4) till deltagande i studien och personuppgiftslagen där det även framgick att 

deltagandet var helt frivilligt samt anonymt och att de när som helst kunde välja att avbryta 

sitt deltagande utan vidare motivering. På formuläret kunde informanterna välja om de ville ta 

del av studiens resultat via mail eller inte. Denna information förmedlades även muntligt till 

informanterna (Vetenskapsrådet, 2002). Författarna informerade muntligt om att informanten 

fick säga till om de av någon anledning behövde ta en paus under intervjun. Intervjuerna ägde 

rum i februari 2019 och Mars 2019, tog mellan 20 till 45 minuter och utfördes i personalrum 

på respektive enhet där informanten arbetade. 
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Undersökningsgruppen 
 
Informanterna var åtta kvinnor mellan 29 och 60 år. De hade fyra till 23 års erfarenhet av att 

arbeta inom demensvård. Alla var utbildade undersköterskor. Två av informanterna hade 

fördjupad högskoleutbildning inom demens och övriga hade ingen eller någon enstaka 

vidareutbildning.  Samtliga hade fått utbildning i kommunikation och bemötande men 

majoriteten hade de lärt sig i arbetet och av sina kollegor. 

 

 

Dataanalys 

Analyserna av intervjuerna i studien utfördes genom en kvalitativ innehållsanalys med 

induktiv ansats. Denna metod att analysera data innebär en förutsättningslös analys av texten 

som är baserad på människors erfarenheter och upplevelser av olika fenomen. Metoden 

används även då ingen bakomliggande teori finns (Polit & Beck, 2017). Innehållsanalys som 

metod i kvalitativa forskningsarbeten är en metod för att objektivt och systematiskt kunna 

beskriva olika fenomen karakteristiska för det område som studeras. Detta gör att innehållet i 

texten görs mer hanterbar och förståelig (Elo & Kyngäs, 2008). Första steget i analysen av 

texten utgjordes av att författarna till studien tillsammans transkriberade det inspelade 

materialet ordagrant och detta åtföljdes sedan av avidentifiering. Transkribering innebär att 

det inspelade materialet lyssnas igenom samtidigt som det skrivs ner ordagrant (Polit & Beck, 

2017). Nästa steg i analysprocessen bestod i genomläsning av det skrivna materialet flera 

gånger för att bekanta sig med texten och få en helhetsbild. När texten lästes igenom gjordes 

markeringar i den utifrån syftet för studien för att finna meningsbärande enheter som svarade 

till syftet. Meningsbärande enheter är ord och meningar som har liknande innebörd och som 

skall försöka tydliggöra likheter och skillnader i texterna. (Elo & Kyngäs, 2008). Efter att 

detta gjorts jämförde författarna till studien sina anteckningar för att få fram ett sammanhang. 

Därefter påbörjades kodningen av de meningsbärande enheterna. Kodning görs för att få 

texten lätthanterlig och kortare, detta utan att riskera att det centrala innehållet försvinner i 

processen (Elo & Kyngäs, 2008). För att säkerställa att dessa koder svarade för syftet med 

studien så kontrollerades de ett flertal gånger mot de meningsbärande enheterna. Efter det 

påbörjades kategoriseringen av koderna där ett antal grupper togs fram. Efter att författarna 

till studien hade gått igenom dessa grupper för att hitta olika likheter och skillnader så kunde 

de slås ihop till ett antal underkategorier som efter ytterligare bearbetning kunde slås samman 
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till huvudkategorier (tabell 1). Syftet med att skapa huvudkategorier och underkategorier är att 

få fram meningar som beskriver fenomenet som undersökts samt att skapa förståelse och 

generera kunskap (Elo & Kyngäs, 2008).   

 

Tabell 1. Exempel på analysschema 

Meningsbärande 

enhet 

Kod Underkategori Kategori 

Fråga: Hur upplever 

du att samtal med 

närstående gynnar 

personen med 

demenssjukdom? 

 

Informant 2: ”Jag 

tycker att det är 

jätteviktigt att vi har 

en bra kontakt med 

anhöriga. Dom får 

berätta lite om deras 

liv.” 

Närståendes 

betydelse av 

omvårdnaden för 

personen med 

demenssjukdom 

Närståendes inverkan 

på omvårdnaden 

Bemötande av 

närståendes behov. 

 

Etiska ställningstaganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) så skall all humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 

alltid förekommas av ett etiskt övervägande där nytta och risker vägs emot varandra. Det är 

risken för eventuella negativa följder för den som deltar i studien, lämnar uppgifter till den 

eller för eventuell tredje person som kan beröras av som måste beaktas. Forskaren måste till 

att börja med säkerställa att alla parter som kan komma att beröras av studien får adekvat 

information om den kommande studiens syfte. Det skall även framkomma både skriftligen 

och muntlig att deltagandet i studien är frivillig och när som helst kan avbrytas av deltagaren 

utan förklaring. Ett informerat samtycke skall inhämtas då alla deltagare i en studie själva har 

rätt styra över sin medverkan. Vidare måste forskaren säkerställa att alla uppgifter om 

deltagarna i studien behandlas konfidentiellt för att ingen obehörig skall kunna ta del av dem. 
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Det sista som ingår i de etiska kraven är att de uppgifter som forskaren får in under sin studie 

inte får användas på annat sätt än till forskningsändamål (a.a.). 

 

Föreliggande studie har utgått från de fyra grundläggande etiska principerna; att göra gott, att 

inte skada, autonomiprincipen och rättviseprincipen. Och följer Helsinforsdeklarationens 

etiska krav. Helsingforsdeklarationen har en stor inverkan på nationell lagstiftning men är inte 

juridiskt bindande. Att göra gott beskrivs som en vilja att inte orsaka lidande samt att göra 

gott. Att inte skada och rättviseprincipen innebär tillsammans att forskarna skall sträva efter 

att forskningsdeltagarna behandlas lika under projektets gång samt att allt material granskas 

på ett objektivt sätt. Autonomiprincipen innebär att forskaren måste se till 

forskningsdeltagarnas självbestämmande och integritet (WMA Declaration of Helsinki, 

2018). Högskolan Dalarna har en forskningsetisk nämnd [FEN] som har som ansvar att se till 

att de studier som utförs sker efter de krav och grundläggande principer som fastställts. FEN 

har tagit fram en mall för etisk egengranskning som består av sju frågor (bilaga 5) vilka 

belyser diverse etiska ställningstaganden. Efter att författarna till förekommen studie gjort den 

etiska egengranskningen framkom inga etiska tveksamheter varför inget tillstånd behövde 

ansökas om. Hänsyn har tagits till informanternas etiska rättigheter och en anmälan om 

hantering av känsliga uppgifter har gjorts till Dataskyddsförordningen [GDPR]. 

Informanterna har informerats om att de har rätt att få information om hur deras 

personuppgifter har hanterats samt att få ett registerutdrag och att få eventuella fel rättade. 

Författarna till denna studie har strävat efter att vara objektiva i sin forskning genom att inte 

låta sina egna åsikter och värderingar färga analysprocessen. 

 

De etiska övervägandena var dock komplicerade då en kvalitativ ansats valts i och med att 

intervjuer har genomförts var det omöjligt att vara anonym inför författarna till studien. Detta 

har gjort att det var av största vikt att författarna till studien hanterade allt material 

konfidentiellt (Elo & Kyngäs, 2008; Polit & Beck, 2017). Ljudinspelningarna och allt skrivet 

material har under arbetets gång förvarats på ett sådant sätt så att ingen utomstående har 

kunnat komma åt dem och det inspelade ljudmaterialet har raderats efter att studien blev klar 

och allt skrivet material har makulerats. Det går inte att härleda informanternas klinik eller 

avdelning i materialet (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Studien har först godkänts av ansvariga enhetschefer på det berörda boendet och den har 

genomförts enligt de forskningsetiska principerna. Deltagarna har fått information om 

studiens syfte och allmänna forskningskrav både skriftligen och muntligen i god tid innan 

studiens genomförande.  

 

RESULTAT 

Dataanalysen resulterade i nio underkategorier och tre huvudkategorier. 

Resultatredovisningen sker utifrån huvudkategorier och underkategorier (Tabell 2) och citat 

har valts för att illustrera kategorierna. Numrering efter citat avser ordningen av intervjuerna. 

 

Tabell 2. Huvudkategorier och underkategorier 

Huvudkategorier Underkategorier 

Strävan efter att vara professionell Att göra sitt yttersta 

Att skapa en god relation till närstående 

Efterfrågan av utbildning 

Relationen mellan omvårdnadspersonal och 

närstående 

 
 
 
 

Kommunikation mellan närstående och 

omvårdnadspersonal 

Att möta närstående utifrån individuella 

förutsättningar 

Otillfredsställda närstående 

Bemötande av närståendes behov 
Kunskapens betydelse 

Att tillgodose närståendes önskan om 

delaktighet 

Närståendes inverkan på omvårdnaden 

 

Strävan efter att vara professionell 

I studien framkom det att strävan efter att vara professionell var viktigt för informanterna. Att 

ha för avsikt att alltid göra sitt yttersta, dela glädje, veta var gränserna går och få utveckla sin 

egen kunskap ansågs som en del i den strävan. Det professionella förhållningssättet kunde 

upplevas komplext i en liten kommun där risken var stor att hamna i en situation där 

informanterna kände personen med demenssjukdom och/eller dennas närstående privat. 

 



 

18 
 
 

Att göra sitt yttersta 
 
Informanterna beskrev att de strävade efter att göra sitt allra bästa och förhålla sig 

professionellt i sitt dagliga arbete och när det hade kontakt med närstående.  Jag tror på att 

vara mig själv men ändå professionell i mitt möte…” (Informant 3). Det framkom att 

förmågan att sätta sig in i de närståendes situation var en god egenskap att beakta inom arbetet 

som omvårdnadspersonal för personer med demenssjukdom för att kunna skapa förståelse och 

således kunna bemöta den närstående utifrån hens behov. Det var utmanande och 

eftersträvansvärt att inneha en förmåga att kunna sätta sig in i den närståendes situation för att 

kunna skapa en förståelse och se vilka behov den närstående har. Att ta sig tid att se och möta 

de närstående som hälsar på enheten och ha förmåga att skapa samtal om någonting som inte 

rör personen med demenssjukdom var beskrevs av informanter vara en del i att professionellt 

bemötande som skapade en god relation. Informanterna beskrev att omvårdnadspersonalen 

ofta fick ta en stödjande roll till närstående som inte mådde bra. Att kunna ge stöd på ett 

professionellt sätt beskrevs av informanterna utvecklas allt efter hur mycket erfarenhet och 

kunskap de hade. Mycket erfarenhet och god kunskap inom demensvård och stöd till 

närstående resulterade i en känsla av trygghet i sig själv och i sin yrkesroll. ”Efter så lång 

erfarenhet så kan en också sätta ner foten på ett bra sätt utan att liksom vara otrevlig” 

(Informant 2).  

 

Arbetet beskrevs vara påfrestande och kräva mycket av informanten och frustration upplevdes 

i de situationer där de upplevde att de gjort allt de kunnat men det blivit fel i alla fall. Det 

ansågs nödvändigt att inte lägga på sig för mycket utan att försöka ta åt sig av det som blev 

både bra och mindre bra och försöka lära sig av misstagen. ”… fast egentligen är det ju inte oss 

hon är arg på det tror jag inte men vissa tar ju till sig det personligt. Och det får man väl inte göra, då 

kan man inte vara här…”(Informant 6). Något som uppskattades av informanterna var de gånger 

de samlades i teamet och pratade igenom det som hänt för att försöka dra lärdom av det. Att 

alltid analysera sig själv i det som gjorts för att sträva efter att bli bättre i sitt arbete och 

bemötande ansågs vara utvecklande. 

 

Att skapa en god relation till närstående 
 
Att kunna dela glädje och att kunna skratta tillsammans med närstående till personer med 

demenssjukdom även om de närstående befann sig i en svår situation beskrev informanterna 

som en viktig del i det dagliga arbetet som omvårdnadspersonal i att skapa en god 
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kommunikation. Det beskrevs att det vara till fördel för kommunikationen och relationen till 

närstående om de tyckte att det var roligt att komma och hälsa på. Att närstående skulle ges 

möjlighet att känna glädje av att möta så väl sin närstående som omvårdnadspersonalen 

upplevdes vara betydelsefullt för hur närstående hanterade sin situation. En del i att skapa en 

god relation till närstående var att alltid ta sig tid att stanna upp när de kom, hälsa och byta 

några ord med varandra. Om möjlighet fanns kunde de dricka en kopp kaffe tillsammans och 

samtala om vad som föll på. De korta vardagliga mötena beskrevs vara lika viktiga som de 

planerade och formella. 

 

”Har man en god anhörigkontakt då är det inte säkert att de här 

uppföljningsträffarna med anhöriga på det viset behöver ske så formellt utan en kan 

ta det lite grann när man möts och pratas vid och de frågar…” (Informant 3). 

  

 

Efterfrågan av utbildning 
 
Vidareutbildning och kunskap i kommunikation var något som informanterna uttryckte behov 

av. Det efterfrågades mer stöd och guidning i att bibehålla sitt professionella förhållningssätt 

när informant och närstående hade en privat relation utanför arbetet. Informanter ansåg sig 

även vara i behov av allmän kommunikationskunskap riktat mot både personer med 

demenssjukdom och deras närstående. Där innefattades så väl utbildning i svåra samtal och 

krishantering som fördjupad kunskap inom BPSD.  

 

”För egen del så kanske just det här med samtal, svåra samtal det är inte så enkelt… 

för egentligen är det ju ingenting som faller naturligt, inte för mig, att samtala just om 

svåra samtal, det är det inte enkelt, alltså man får jobba varje dag med att liksom 

bjuda in till samtal” (Informant 5). 

 

   

Relationen mellan omvårdnadspersonal och närstående 

Att på olika sätt och i olika situationer möta närstående ingår i att arbeta som 

omvårdnadspersonal på ett boende för personer med demenssjukdom. Att bilda en relation till 

dem och ha samtal med närstående var en av de dagliga arbetsuppgifterna informanterna 
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beskrev. Det beskrevs även att det var positivt för omvårdnaden om det fanns en god 

kommunikation och fungerande relation. Kompetensen att kunna skapa en god 

kommunikation till närstående och ge förutsättning till en god relation ansåg sig 

informanterna behärska trots att de inte fått någon eller lite utbildning i kommunikation sedan 

tidigare. Informanter beskrev att kommunikationen med närstående oftast var positivt såväl 

för dem själva som för de närstående. Men de beskrev även att det fanns tillfällen när det var 

komplicerat att kommunicera med de närstående, speciellt då de närstående upplevde oro för 

personen med demenssjukdom eller missnöjdhet angående omvårdnaden som bedrevs.  

 

Kommunikationen mellan närstående och omvårdnadspersonal 
 
En förutsättning för att kommunikationen och informationen till närstående skulle vara aktuell 

var att omvårdnadspersonalen som arbetar på boendet var välinformerade om de boende på 

enheten. Det gav en god utgångspunkt för att kunna möta de närstående som på något sätt 

besökte eller kontaktade enheten och önskade få svar på sina frågor. Detta ansåg informanter 

leda till att närstående upplevde en ökad tillit till såväl omvårdnadspersonalen som till 

omvårdnaden som gavs.  

 

Enligt informanter upplevde närstående ett behov av att bli bekräftade som person med 

värdefulla tankar, sedd i sin situation och lyssnad på oavsett om de bara behövde prata eller 

om de hade idéer och åsikter. De beskrev att de i deras yrkesroll fick sträva efter att 

närstående fick och upplevde sina behov tillgodosedda för att de skulle kunna uppleva 

tillfredsställelse i sin situation. För att kunna tillgodose närståendes olika behov var det viktigt 

att i lugn och ro kunna avsätta tid att möta och samtala med dem. Hur lång tid som behövde 

avsättas för varje situation var olika beroende på vilka behov den närstående hade. Och ibland 

upplevde informanterna att de hade tidsbrist och således skapades en känsla av frustration 

över arbetssituationen vilket resulterade i ett minskat engagemang för arbetet.  

 

Informanterna beskrev att de hade ett extra ansvar för en eller flera personer boende på 

enheten, detta speciella ansvar kallade de för kontaktmannaskap. I deras roll som 

kontaktperson ingick det ett extra ansvar att kontakta närstående om personen med 

demenssjukdom behövde pengar, ha någonting handlat eller ge information om någonting 

speciellt har hänt eller vid förändring.  
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Det beskrevs att närstående som hade tät kontakt med omvårdnadspersonalen även verkade 

uppleva tillit och trygghet till personalen och omvårdnaden. Denna kontakt ingick i ett 

preventivt arbete där den väl befästa kommunikationen och relationen resulterade i att 

närstående upplevde en ökad tillit och gavs möjlighet att få information som bidrog till att hen 

förstod sjukdomsutvecklingen. Informanter beskrev att det var lättare att ta kontakt med 

närstående för att informera om svårare och jobbigare saker om de tidigare hade etablerat en 

god kommunikation och välfungerade relation. 

 

”Att man har kontakt, att man ringer, fast det inte är något större fel, att man har 

en ganska tät kontakt… sen beror det lite grann på vad man har för typ av anhöriga 

också.” (Informant 5). 

 

Att möta närstående utifrån individuella förutsättningar 
 
Informanter beskrev att det krävdes att omvårdnadspersonalen var lyhörd för vilket behov av 

kontakt de närstående hade. Det skiljde sig åt hur ofta de ville ha kontakt, vad de ville 

kontaktas om och hur delaktiga i omvårdnaden de ville vara. Det framkom att närstående 

behövde få en rak och ärlig kommunikation där information inte lindades in och blev 

tolkningsbar. Närstående upplevdes behöva tillges rätt information för att kunna hantera och 

förstå allt ifrån vardagliga situationer till att förhålla sig vid svårare lägen så som vid BPSD. 

Den raka och ärliga informationen kunde behöva smältas och bearbetas av närstående innan 

de landade och förstod sammanhanget och sjukdomsutvecklingen. Det kunde således ge sig 

uttryck i att närstående upplevdes missnöjda trots att information getts men då behövde de 

oftast få tid på sig att förstå.  

 

”Jag tror inte att vi ska ta illa upp egentligen om de fortfarande är lite ledsna och 

arga på oss arga när dom går för det måste få ta tid för dom också för det är inte, det 

är så mycket känslor och elände för dom som anhöriga”(Informant 4). 

 

Otillfredsställda närstående 

 

Oavsett vilken relation den närstående hade till personen med demenssjukdom var det svårt 

att vara närstående enligt informanterna. Hur situationen som närstående gav sig uttryck var 

olika beroende på hur den närstående mådde och upplevde sin situation. Informanter beskrev 
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att närstående kunde komma med mycket positiv återkoppling till omvårdnadspersonalen och 

uttrycka tacksamhet för att de tar hand om personen med demenssjukdom. Denna 

återkoppling beskrevs av informanterna stärka deras känsla av att utföra en god omvårdnad. 

Men närstående kunde även uttrycka klagomål eller missnöje över omvårdnaden av personen 

med demenssjukdom. ”Oftast är det ju mest att lyssna, att de behöver någon att prata ut hos, 

även om det är skäll…”(Informant 1). I de fall missnöje eller klagomål framkom var det 

viktigt att bemöta dessa på ett individanpassat och professionellt sätt. Högsta prioritet vid 

klagomål var att se över det inträffade och se om någonting kunde ha gjorts på annat sätt eller 

om förbättringsmöjligheter fanns. Några orsaker till att närstående utryckte missnöje och eller 

klagomål kunde vara att de upplevde dåligt samvete över att inte själv kunna vårda personen 

med demenssjukdom i hemmet eller känna sorg över att livet inte blev som de önskat och 

planerat.  

 

”Det är inte säkert att vi tycker lika men jag kan ändå känna lite att dom har lämnat 

sina anhöriga till oss för att vi ska ta hand om dem och jag tycker att vi gör ett 

jättebra jobb, ett professionellt jobb så anhöriga är A & O, vi får lov och ha dem… 

för det är inte bara de boende vi ska ta hand om kan jag känna ibland, vi ska också 

vara lyhörda för våra anhöriga”(Informant 2). 

 

Bemötande av närståendes behov 
 
Informanter beskrev att närstående hade olika behov som behövde vara tillfredsställda för att 

de skulle uppleva trygghet till omvårdnadspersonalen och till omvårdnaden av personen med 

demenssjukdom. Informanterna såg att närstående hade behov av kunskap om sjukdomen och 

dess symtom. Att ge närstående möjlighet att vara delaktiga skapade förutsättning för trygga 

närstående och gynnade omvårdnaden av personen med demenssjukdom.   

 

Kunskapens betydelse 
 
Informanterna hade uppmärksammat att närstående inte hade den kunskap om 

demenssjukdom som de skulle behöva för att kunna förstå sjukdomsförloppet och dess 

symtom. De hade även en avsaknad av verktyg för att hantera olika situationer och förstå sin 

egen situation. Det kunde uppstå svårigheter i situationer där kunskapen var bristfällig och det 
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gjorde det mer komplicerat att nå fram till närstående och vara överens om omvårdnaden som 

bedrevs.  

 

”Jag skulle nog nästan vilja att dom informerade mer om sjukdomen som personen 

har så att den anhörige är med liksom och förstår kanske lite mer vad det är som 

kommer. Att man är lite mer införstådd i sjukdomen, för jag tror att många inte är det 

och då blir det ju svårare för alla ” (Informant 1). 

 

I vissa fall där det uppmärksammats att närstående var i behov av mer information eller där de 

behövde ha samtal blev närstående erbjudna att ha planerade samtal tillsammans med 

omvårdnadspersonal och andra medlemmar i omvårdnadsteamet, oftast sjuksköterskan. Dessa 

möten var till för att svara frågor och förklara symtom och sjukdomsutveckling och bemöta de 

närstående för att få dem att känna trygghet och ge möjlighet till delaktighet i omvårdnaden. 

Erfarenhetsmässigt framkom det att det kunde krävas flertalet möten med närstående för att de 

skulle uppleva trygghet och bygga en god relation där kommunikationen blev bra. Gavs det 

utrymme att ha dessa möten blev resultatet oftast bra tillslut. Det visade sig att dessa 

planerade möten eventuellt inte behövdes om det fanns en god kommunikation och relation 

från början mellan omvårdnadspersonal och närstående. Ett preventivt arbete för att motverka 

att närstående upplevde missnöjdhet och istället kände trygghet var att prioritera enligt 

informanterna.  

 

Att tillgodose närståendes önskan om delaktighet 
 
Informanterna lyfte fram att närstående hade olika behov av att vara delaktiga i omvårdnaden 

och att det var viktigt att de själva fick bestämma över hur delaktiga de vara. Det ansågs vara 

betydelsefullt att omvårdnadspersonalen fick de närstående att uppleva att de var viktiga och 

att deras medverkande gynnade personen med demenssjukdom till det positiva. ”Man måste 

ju få vara delaktig, det är ju ändå din anhörige. Annars kanske det känns som om de bara har 

lämnat dit dom. De måste få vara delaktiga hela tiden, annars kan det bli fel” (Informant 6).  

Närstående kunde uppleva att de var till nytta för personen med demenssjukdom om de gavs 

möjlighet att vara delaktiga och påverka omvårdnaden. Att få vara en del av teamet gjorde att 

de upplevde att de fyllde en viktig funktion där deras roll som närstående kunde ge 

information som gagnade personen med demenssjukdom. 
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Närståendes inverkan på omvårdnaden 
 
God kontakt med närstående beskrevs gynna personen med demenssjukdom på ett sådant sätt 

att omvårdnadspersonalen fick en fördjupad information om personen. Detta ledde således till 

en ökad förståelse för personen med demenssjukdom vilket resulterade i att omvårdnaden 

blev mer personcentrerad där olika reaktioner och ageranden kunde få förklaringar. ”För att 

lyckas med en god demensvård så är kontakt med anhöriga A och O. De är så stor grund… 

(Informant 3).  

 

Närstående upplevdes ha större kunskap i hur personenen med demenssjukdom tidigare varit, 

vad hen varit med om och tyckt varit viktigt. Därför kunde närstående vara till stor hjälp i 

omvårdnadssituationer då de kunde se lösningar och förklaringar på olika beteenden och 

svårigheter som personen med demenssjukdom kunde ha. Det beskrevs att de tagit kontakt 

med närstående för att få hjälp med en specifik omvårdnadssituation, detta med hopp om att 

med närståendes information om personen med demenssjukdom kunna ge de verktyg som 

behövdes för att omvårdnadssituationen skulle bli så bra som möjligt. En annan positiv aspekt 

av en god kontakt med närstående var att de kunde delge information som hjälpte 

omvårdnadspersonalen att låta personen med demenssjukdom känna sig som en del i ett 

sammanhang och ges möjlighet att samtala om det hen tidigare uppskattat. ”Utan anhöriga 

skulle vi stå oss platta här ”(Informant 2).  

 

Teamet ansågs vara viktigt för att omvårdnaden skulle vara av god kvalitet och för att på rätt 

sätt möta närstående. I fråga om planerade samtal med närstående uttryckte en av 

informanterna följande ”Jättegärna mer teamarbete… Team är så viktigt, med läkare, 

sjuksköterska och eventuellt enhetschef” (Informant 5). Att i teamet ha gemensamma mål för 

omvårdnaden och en gemensam syn ansågs gynna personen med demenssjukdom och 

underlättade även för närstående att få rätt och anpassad information. Informanterna stöttade 

närstående även i att ta kontakt med personer och instanser utanför teamet så som 

anhörigstödet i kommunen. Det uttrycktes en vision om att på sikt kunna erbjuda 

kuratorskontakt på demensboendet. Detta för att enkelt kunna lotsa närstående som var i 

behov av samtal. 
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DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultaten 
 
I studien framkommer det att informanterna anser att det är viktigt att bemöta de närstående 

professionellt och att de ser brister när detta fallerar. Välinformerade närstående upplevs 

trygga i sin roll och det framkommer att de som har negativa synpunkter på omvårdnaden var 

oftast är de som mår sämst psykiskt. Informanterna uttrycker att de närstående gynnas av att 

bli bemötta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt vilket ger möjlighet till delaktighet. Det 

framkommer att ett välfungerande team resulterar i ökad personcentrerad vård av personer 

med demenssjukdom och deras närstående.  

 

Resultatdiskussion 
 

Att förhålla sig professionellt innebär att vara påläst för att kunna svara på eventuella frågor 

och funderingar från närstående. Socialtjänstlagen [SOL] (SFS, 2001:453) säger att det på 

kommunala omsorgsboenden skall finnas omvårdnadspersonal med rätt utbildning, 

kompetens och erfarenhet för att på bästa sätt kunna tillgodose de krav, förväntningar och 

önskningar som omsorgstagaren har. Detta lyfts även fram av Seiger Cronfalk, Ternstedt & 

Norberg (2017) och anses leda till trygga närstående. Förutsatt att de involveras i den 

personcentrerade omvårdnaden. Lopez, Mazor, Mitchell och Givens (2013) tar upp vikten av 

ett personcentrerat förhållningssätt gentemot närstående och nämner det i termen 

familjecentrering. Författarna till föreliggande studie anser likt Graneheim, Johansson och 

Lindgren (2014) att personcentrering inom omvårdnaden av personer med demenssjukdom 

innefattar de närstående då de många gånger har en mycket central roll i omvårdnaden då de 

kan bidra med betydelsefull information som underlättar omvårdnaden. 

 

Informanterna uttrycker att de närstående som upplevs missnöjda oftast är de som på olika 

sätt mår dåligt psykiskt. Författarna till föreliggande studie har erfarenhet av att bekräftelse 

och samtal kan ge ökad trygghet och tillit till omvårdnaden. Informanter menar att en rak och 

öppen kommunikation där närstående får möjlighet att lyfta sina frågor och funderingar är en 

del av ett preventivt arbete. Även Liu et.al (2017) beskriver att det är avgörande för de 
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närståendes psykiska hälsa att omvårdnadspersonalen arbetar preventivt för att förekomma 

konflikter mellan omvårdnadspersonal och närstående. 

 

Efterfrågan på utbildning och kompetens inom kommunikation är stor hos informanterna. 

Enligt Socialstyrelsen (2017a) skall en befäst plan för fortbildning av all personal inom 

vården av personer med demenssjukdom finnas och utbildning skall ges fortlöpande. Robison 

et al. (2007) nämner att missförstånden och frekvensen av konflikter minskar om 

omvårdnadspersonalen fått god utbildning i kommunikation. Vidare nämns att relationen och 

kommunikationen mellan omvårdnadspersonalen och närstående blir avsevärt bättre. 

 

Att möta närstående är en del av det dagliga arbetet och det beskrivs även vara det svåraste 

med arbetet som omvårdnadspersonal. För att livskvaliteten för personen med 

demenssjukdom skall bli så hög som möjligt fyller närstående en lika stor funktion i 

omvårdnaden som teamet och personen med demenssjukdom gör (Hoffman, 2013). 

Omvårdnadspersonal skall se närstående som en del av omvårdnaden och erbjuda det stöd 

som närstående är i behov av för att kunna vara delaktig. Detta överensstämmer med studien 

utförd av Moore och Denning (2018). För att kunna ge möjlighet till detta krävs det enligt 

författarna till förekommen studie att teamet vet hur närstående upplever sin situation. Det 

finns beskrivet i forskning att närstående upplever stress, (Grafström, 2013; Kovalena, 

Spangler, Clavenger & Hepburn, 2018) sorg, nedstämdhet, (Sikes & Hall, 2017) 

sömnproblem, ångest och depression på grund av att de står någon med demenssjukdom nära 

(Liu et.al, 2017). Informanternas tolkning av närstående stämmer överens med aktuell 

forskning om närståendes upplevelse av sin situation. De anses vara i behov av kunskap, stöd 

och trygghet för att på ett bra sätt kunna vara delaktig i en god relation till 

omvårdnadspersonalen som vidare gynnar omvårdnaden av personen med demenssjukdom.  

 

Författarna anser i samklang med Basun (2013) att en betydande roll för hur den 

personcentrerade omvårdnaden blir till viss del är beroende av närståendes delaktighet. En 

personcentrerad omvårdnad som kunnat ta del av närståendes kunskap och delaktighet är 

således en omvårdnad som är möjlig för alla människor. Ofta förs resonemang kring att alla 

människor har rätt till likvärdig vård men författarna drar slutsatsen om att det inte är så i 

praktiken. Kanske borde varje person själv ta ansvar att förmedla sin egen bild av sig själv 

genom att till exempel skriva sin egen levnadsberättelse för att säkerställa att få sin röst hörd. 
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Det är teamet som skall verka för att omvårdnaden blir personcentrerad och håller god kvalitet 

oavsett om det är närståendes tolkning av personen med demenssjukdoms tidigare och 

nuvarande mående och erfarenhet eller om det inte finns någon närstående. Detta är även en 

aspekt som Ekman, et al. (2011) belyser. 

 

Metoddiskussion 
 
Syftet med studien var att studera omvårdnadspersonalens erfarenheter av att kommunicera 

med närstående till personer med demenssjukdom. Kvalitativ design valdes för att erhålla 

informanternas erfarenheter och upplevelser. Om en kvantitativ ansats hade valts så hade det 

medfört att möjligheten till personliga erfarenheter och upplevelser hade förlorats (Polit & 

Beck, 2017). Den kvalitativa innehållsanalysen med induktiv ansats möjliggör att 

förutsättningslöst strukturera, kategorisera och analysera texten (Elo & Kyngäs, 2008).  

 

Författarna till förekommande studie har genomfört semistrukturerade intervjuer med åtta 

undersköterskor, arbetande på ett särskilt boende anpassat för personer med demenssjukdom i 

en liten kommun i Mellansverige. Syftet med studien var att studera deras erfarenheter av att 

kommunicera med närstående till personer med demenssjukdom. Författarna använde sig av 

en intervjuguide innehållande tolv frågor samt följdfrågor för att försöka få informanterna att 

prata öppet och för få så utförliga svar som möjligt. Allt eftersom studien fortgick utvecklades 

frågorna, varför de senare intervjuerna skulle kunna ses som mer utförliga (Kvale & 

Brinkman, 2014). Då en av enhetscheferna hade svårt att hitta informanter som svarade för 

inklusionskriteriet att ha minst fem års arbetslivserfarenhet inom demensvård så valde 

författarna till förekommande studie att sänka det inklusionskriteriet till tre år, huruvida detta 

haft någon påverkan på resultatet är svårt att avgöra men skulle ha kunnat leda till ett mindre 

rättvist resultat i och med den eventuella bristen på erfarenhet hos informanterna. Styrkan i 

studien kan ses i att deltagarna hade stor åldersvariation, olika lång arbetslivserfarenhet och 

utbildningsnivå inom demens och kommunikation. Detta ger en bred grund för resultatet av 

studien. En annan aspekt kan ses i att alla intervjuer, transkriberingar och bearbetningar 

utfördes av författarna tillsammans för att försöka få så sanningsenligt resultat som möjligt 

och att ingenting skulle försvinna på vägen (Elo & Kyngäs, 2007) . Vidare så höll en och 

samma student i själva intervjun och den andra flikade in med någon följdfråga ibland samt 

ansvarade för tekniken och ljudupptagningen vilket gör att intervjuerna utfördes på relativt 
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lika sätt vid varje tillfälle.  Svagheterna i studien kan ses i att ingen av författarna tidigare 

utfört någon intervjustudie. Mer erfarenhet av att bedriva semistrukturerade intervjuer hade 

kunnat generera i en mer utvecklad frågeguide och djupare intervjuer (Graneheim & 

Lundman, 2004). Vid intervjuer är det bra att göra provintervjuer för att kontrollera att 

frågorna svarar för syftet samt kontrollera att teknisk utrustning fungerar (Paulsson, 2008). 

Provintervjuerna gjorde författarna på varandra och dessa hade kanske gett ett annat resultat 

om de utförts på någon utomstående då författarna själva varit med och utvecklat frågeguiden. 

En annan svaghet med studien kan ses i att endast åtta informanter deltog i studien. Hade fler 

intervjuer utförts är det möjligt att ett mer tillförlitligt resultat framkommit (Polit & Beck, 

2008).  

 

Författarna har erfarenhet av att arbeta som sjuksköterskor på boende anpassat för personer 

med demenssjukdom och har viss kunskap i hur kontakten mellan omvårdnadspersonalen och 

närstående är utformad. Denna förförståelse har inte varit någon nackdel då författarna varit 

medvetna om den och låtit innehållet i intervjuerna styra resultatet. För att en studie ska 

betraktas som trovärdig används olika begrepp. I den kvalitativa forskningen används 

vanligen begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet (Graneheim & Lundman, 

2004). Dessa begrepp avser frågor om studien mäter det som den ska mäta och hur väl data 

har överenstämmelse med den verklighet som den ska skildra, samt hur resultaten kan 

överföras till andra liknande sammanhang. I resultatredovisningen har citat använts för att 

illustrera kategorierna (Polit & Beck, 2017). Författarna till föreliggande studie har 

uppfattningen att resultatet kan överföras till liknande vårdform. 

 

Samhälleliga aspekter utifrån klinisk relevans 

Nyttan med denna studie kan ses i att säkerställa hur omvårdnadspersonalens erfarenheter av 

att kommunicera med närstående till personer med demenssjukdom ser ut. Att kunna 

kommunicera med närstående på ett bra sätt samt bekräfta dem i sin situation skulle kunna 

leda till en högre livskvalitet både för personen med demenssjukdom samt hens närstående. 

Författarna till denna studie ser även nyttan med studien då demenssjukdom är en sjukdom 

som drabbar många människor oavsett etnicitet, samhällsklass eller socioekonomisk 

tillhörighet samt att antalet insjuknande personer troligtvis kommer att öka på grund av en 

åldrande befolkning. Ett förbyggande arbete där närståendes kunskap bidrar till 
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personcentrerad omvårdnad och minskad risk för BPSD kan således vara kostnadseffektivt för 

samhället då vården är skattefinansierad.   

 

Etiska aspekter utifrån klinisk nytta 

Personer med demenssjukdom skall erbjudas en god individanpassad omvårdnad och 

närstående har en viktig roll då de sitter inne med mycket kunskap om personen med 

demenssjukdom. Det kan anses oetiskt att inte ta hänsyn till omvårdnadspersonalens 

upplevelser av att kommunicera med närstående till personer med demenssjukdom då det är 

omvårdnadspersonalen som oftast står närmast personen.  

 

Slutsats 

Informanterna beskriver att ett professionellt förhållningssätt och ett gott bemötande är några 

av de viktigaste förmågorna att i inneha i sin professionella yrkesroll. Att ha en god kontakt 

med närstående skapade förutsättning för delaktighet och trygghet och ingår i ett preventivt 

arbete för att få de närstående att känna sina behov tillgodosedda. Att ge möjlighet för 

närstående att vara delaktiga är gynnsamt för omvårdnaden och resulterar i att de upplever 

ökad trygghet. Föreliggande studies resultat kan ge kunskap i syfte att utveckla stöd och 

handledning för omvårdnadspersonal i att möta närstående till personer med demenssjukdom. 

Det skulle kunna bidra till utveckling av ett personcentrerat förhållningssätt.   

 

Förslag på fortsatt forskning 

Kommunikationen mellan omvårdnadspersonalen och närstående till personer med 

demenssjukdom är av stor vikt för omvårdnaden av personen med demenssjukdom. Förslag 

på vidare forskning är att undersöka närståendes erfarenheter av att kommunicera med 

omvårdnadspersonal. Författarna ser även ett behov av att forskning utförs utifrån 

sjuksköterskans perspektiv.  

 

Självständighetsdeklaration 
 
Författaren Sofia Karlsson och författaren Kari Trogen har i lika stor omfattning bidragit till 

alla delar av denna uppsats.   



 

30 
 
 

REFERENSER 
 

Basun, H. (2013). Demenssjukdomar. I Basun, H., Skog, M., Wahlund, L-O., Wijk, H. (Red.). 

Boken om demenssjukdomar. (s. 11-68). Stockholm: Liber 

 

Cronqvist, A., Hanselbo, G., Norberg, A., Söderlund, M. & Ternestedt, B-M. (2016). 

Conversations between persons with dementia disease living in nursing homes and nurses –

qualitative evaluation of an intervention with the validation method. Scandinavian Journal of 

Caring Sciences. 30(37-47) . DOI: 10.1111/scs.12219 

 

Eide, T. & Eide, H. (2006). Kommunikation i praktiken- relationer, samspel och etik inom 

socialt arbete, vår och omsorg. (s.202-2017). Malmö: Liber AB. 

 

Ekman, I., Swedberg, K., Taft, C., Lindseth, A., Norberg, A., Brink, E., Carlsson, J., Dahlin – 

Ivanoff, S., Johansson, I-L., Kjellgren, K., Lidén, E., Öhlén, J., Olsson, L-E., Rosén, H., 

Rydmark, M. & Stibrant Sunnerhagen, K. (2011). Person-centered care – ready for prime 

time. European Journal of Cardiovascular Nursing. 10(4). 248-251. DOI: 

10.1016/j.ejcnurse.2011.06.008 

 

Elo, S. & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of Advanced 

Nursing. 62(1). 107-115. DOI: 10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x  

  

Grafström, A. (2013). Stöd till anhöriga. I Basun, H., Skog, M., Wahlund, L-O., Wijk, H. 

(Red.). (2013). Boken om demenssjukdomar. (s. 251-274). Stockholm: Liber. 

 

Graneheim, U H. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurses Education Today. 

24(2). 105-112. Doi: 10.1016/j.nedt.2003.10.001 

 

Graneheim, U H., Johansson, A. & Lindgren, B-M. (2014). Family caregivers‘ experiences of 

relinquishing the care of a person with dementia to a nursing home: insights from a 

metaethnographic study. Scandinavian Journal of Caring Science. 28(2). 215-224. DOI: 

http://dx.doi.org.www.bibproxy.du.se/10.1111/scs.12046  

 

http://dx.doi.org.www.bibproxy.du.se/10.1111/scs.12046


 

31 
 
 

Hertzberg, A. & Ekman, S-L. (2008). ’We, not them and us?’ Views on the relations and 

interactions between staff and relatives of older people permanently living in nursing homes. 

Journal of Advanced Nursing. 31(3). 614-622. DOI: https://doi-

org.www.bibproxy.du.se/10.1046/j.1365-2648.2000.01317.x  

 

Hoffman, W. (2013). Palliation vid demenssjukdom – att lindra när bot inte finns. I Basun, H., 

Skog, M., Wahlund, L-O., Wijk, H. (Red.). (2013). Boken om demenssjukdomar. (s. 275-290). 

Stockholm: Liber. 

 

Johansson, A., Olsson Ruzin, H., Hällgren Graneheim, U. & Lindgren, B M. (2014). 

Remaining connected despite separation – former family caregivers’ experiences of aspects 

that facilitate and hinder the process of relinquishing the care of a person with dementia to a 

nursing home. Aging & Mental Health. 18(8). 1029-1036. DOI: 

10.1080/13607863.2014.908456   

 

Kirkevold, M., Brodtkorb, K. & Hylen Ranhoff, A. (2010). Geriatrisk omvårdnad: God 

omsorg till den äldre patienten. Stockholm: Liber 

 

Kovalena, M., Spangler, S., Clavenger, C. & Hepburn, K. (2018). Chronic stress, social 

isolation. And perceived loneliness in dementia caregivers. Journal of Psychosocial and 

Mental Health Services. 56(10). 36-43. DOI: https://doi.org/10.3928/02793695-20180329-04 

 

Kvale, S. & Brinkman, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3. Yppl.). Lund. 

Studentlitteratur 

 

Liu, S., Li, C., Shi, Z., Wang, X., Zhou, Y., Liu, S., Liu, J., Yu, T. & Ji, Y. (2017). Caregiver 

burden and prevalence of depression, anxiety and sleep disturbances in Alzheimer’s disease 

caregivers in China. Journal of Clinical Nursing. 26(9-10). 1291–1300. DOI: 

10.1111/jocn.13601 

 

Lopez, R. P., Mazor, K. M., Mitchell, S. L., & Givens, J. L. (2013). What is Family-Centered 

Care for Nursing Home Residents With Advanced Dementia? American Journal of 

https://doi-org.www.bibproxy.du.se/10.1046/j.1365-2648.2000.01317.x
https://doi-org.www.bibproxy.du.se/10.1046/j.1365-2648.2000.01317.x
https://doi.org/10.3928/02793695-20180329-04


 

32 
 
 

Alzheimer’s Disease & Other Dementias, 28(8), 763–768. 

https://doi.org/10.1177/1533317513504613  

 

Mariani, E., Vernooij-Dassen, N., Koopmans, R., Engels, Y. & Chattat, R. (2017). Shared 

decision-making in dementia care planning: barriers and facilitators in two European 

countries. Aging and Mental Health. 21(1). 31-39. Doi: 10.1080/13607863.2016.1255715. 

 

Moore, A. & Denning, K H. (2017). Communication in end-of-life care for people with 

dementia: an admiral nurse study. British Journal of Neuroscience Nursing. 13(2). 70-75. 

DOI: http://dx.doi.org.www.bibproxy.du.se/10.12968/bjnn.2017.13.2.70  

 

Paulsson, G. (2008). Fenomenografi. I Granskär, A. M. & Höglund-Nielsen, B. (Red.), 

Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård  (s. 73–84). Studentlitteratur  

 

Polit, D.F., & Beck, C.T. (2017). Nursing research: Generating and assessing evidence for 

nursing practice (10th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & 

Wilkins 

 

Read, T S., Toye, C. & Wynades, D. (2017). Experiences and expectations of living with 

dementia: A qualitative study. School of Nursing.  24(5). 427-432. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.colegn.2016.09.003 

 

Robison, J., Curry, L., Gruman, C., Porter, M., Henderson, C R. & Pillemer, K. (2007). 

Partners in caregiving in a special care environment: Cooperative communication between 

staff and families on dementia units. The Gerontologist. 47(4). 504-515. Doi: Https://doi-

org.www.bibproxy.du.se/10.1093/geront/47.4.504 

 

Seiger Cronfalk, B., Ternestedt, B M. & Norberg, A. (2017). Being a close family member of 

a person with dementia living in a nursing home. Journal of Clinical Nursing, 26(21-22), 

3519-3528. DOI: http://dx.doi.org.www.bibproxy.du.se/10.1111/jocn.13718  

 

https://doi.org/10.1177/1533317513504613
http://dx.doi.org.www.bibproxy.du.se/10.12968/bjnn.2017.13.2.70
https://doi.org/10.1016/j.colegn.2016.09.003


 

33 
 
 

SFS 2001:453. Socialtjänstlag. Hämtad 3 mars, 2019, från 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453 

 

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag. Hämtad 3 mars, 2019, från 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--

och-sjukvardslag-1982763_sfs-1982-763 

 

Sikes, P. & Hall, M. (2017). Everytime I see him his he´s the worst he´s ever been and the 

best he´ll ever be´: Grief and sadness in children and young people who have a parent with 

dementia. Mortality. 22(4). 324-338. DOI: 10.1080/13576275.2016.1274297. 

 

Socialstyrelsen. (2017). Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom – Stöd 

för styrning och ledning. Stockholm. Socialstyrelsen 

 

Socialstyrelsen. (2017). Närstående begreppet. Hämtad 15 december, 2017, från 

http://www.socialstyrelsen.se/organ-

ochvavnadsdonation/donationsutredning/narstaendebegreppet 

 

Socialstyrelsen. (2006). Vård- och omsorgsassistensters kompetens – en litteraturgenomgång. 

Stockholm. Socialstyrelsen 

 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning.  Stockholm. Vetenskapsrådet 

 

WMA Declaration of Helsinki. (2018). Declaration of Helsinki. Hämtad 2019-04-18 från: 

Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects. 

https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-

medical-research-involving-human-subjects/ 

 

  

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-1982763_sfs-1982-763
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-1982763_sfs-1982-763
http://www.socialstyrelsen.se/organ-ochvavnadsdonation/donationsutredning/narstaendebegreppet
http://www.socialstyrelsen.se/organ-ochvavnadsdonation/donationsutredning/narstaendebegreppet


 

34 
 
 

      Bilaga 1 

 

 

Intervjuguide 
 

Demografiska frågor 

Beskriv undersökningsgruppen; ålder, kön, utbildning, fördjupad utbildning inom demens, 

arbetserfarenhet inom demensvården 

 

Hur länge har du arbetat inom demensvården?  

Har du fått någon träning i kommunikation? 

Hur skulle du beskriva din kontakt med närstående i ditt arbete? (eventuell följdfråga: finns 

det tillfällen du tar kontakt med närstående?) 

Har ni planerade samtal i team med närstående? 

Hur upplever du att samtalet med närstående gynnar personen med demenssjukdom? 

Hur upplever du de samtal du har med närstående? (eventuell följdfråga: Beskriv ett positivt 

och negativt tillfälle.) 

 

Är det något du känner att vi inte har tagit upp nu som du skulle önska att vi pratar om? 
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Informationsbrev samt informerat samtycke till chef på särskilt boende 

Information om studie gällande omvårdnadspersonalens upplevelse av sjuksköterskans 

stöttande roll i samband med samtal med närstående till personer med demenssjukdom. 

Arbetsplatsens deltagande 

Du tillfrågas härmed om din arbetsplats kan delta i denna studie med syfte att beskriva 

omvårdnadspersonalens upplevelse av stöd från sjuksköterskan i samband med samtal med 

närstående till personer med demenssjukdom. Denna studie är viktig då sjuksköterskan har 

en ledande roll inom omvårdnaden av personer med demenssjukdom och det är således 

viktigt att hen vet hur omvårdnadspersonalen upplever hens stöttande roll.  

 

Det kommer att ingå åtta personer totalt från de olika enheterna. Dessa personer skall ha 

arbetat med demensvård minst tre år, vara fast anställd på minst 75 % (ej nattpersonal). De 

ska vara kontaktperson för någon boende samt haft kontakt med en närstående någon gång de 

senaste tre månaderna. Deltagarna kommer att intervjuas enskilt vid ett tillfälle och 

intervjuerna beräknas ta ca en timme var. Intervjuerna kommer att spelas in för att vi som 

intervjuar ska vara säkra på att få med så mycket information som möjligt. När intervjuerna är 

klara kommer vi att lyssna igenom dem tillsammans och skriva ner dem i text. Sedan 

analyseras allt material och sammanställs till ett resultat. När studien är klar så raderas alla 

inspelade intervjuer och de transkriberade intervjuerna makuleras. Allt deltagande kommer att 

vara anonymt och det kommer inte att framgå i studien vem som sagt vad. Deltagandet i 

undersökningen är frivilligt och kan avbrytas av deltagaren utan motivering. Om du är 

intresserad utav studiens resultat kan vi sedan skicka den färdiga studien till dig via mail. 

 

Studien kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 

 

Högskolan Dalarna är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med 

examensarbetet. Som deltagare i undersökningen har du enligt Dataskyddsförordningen 

(GDPR) rätt att få information om hur dina personuppgifter kommer behandlas. Du har också 

rätt att ansöka om ett så kallat registerutdrag, samt att få eventuella fel rättade. Vid frågor om 

behandlingen av personuppgifter kan du vända dig till Högskolan Dalarnas dataskyddsombud. 

Undersökningen är etiskt granskad enligt blankett från forskningsetiska nämnden. Ytterligare 

upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.  

 

Student: Sofia Karlsson Telefon: 076 – 239 36 39 Mail: h17sokar@du.se 

Student: Kari Trogen Telefon: 073 – 820 46 36 Mail: h07kartr@du.se 

Handledare: Anne Friman Telefon: 023 – 77 84 65 Mail: afi@du.se   

mailto:h17sokar@du.se
mailto:h07kartr@du.se
mailto:afi@du.se
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Informationsbrev till informanter 

Information om studie gällande omvårdnadspersonalens upplevelse av sjuksköterskans 

stöttande roll i samband med samtal med närstående till personer med demenssjukdom. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. 

Syftet med studien är att undersöka hur omvårdnadspersonalen på ett kommunalt särskilt 

boende för personer med demenssjukdom upplever stödet från sjuksköterskan i samband 

med samtal med närstående till personer med demenssjukdom. Denna studie är viktig i och 

med att resultatet av den kan leda till att vi finner ett bra verktyg för sjuksköterskan att 

handleda och utbilda omvårdnadspersonalen för att göra dessa samtal så bra som möjligt. 

I studien så kommer det att ingå åtta personer från olika enheter. Dessa personer skall ha 

arbetat inom demensvård minst tre år, vara fast anställda på minst 75 %, vara kontaktperson 

för någon boende samt haft kontakt med en närstående någon gång de senaste tre månaderna. 

Du kommer att intervjuas vid ett tillfälle. Intervjun beräknas ta cirka en timme. Intervjun 

kommer att spelas in för att vi som intervjuar ska vara säkra på att få med så mycket 

information som möjligt. När intervjun är klar så kommer vi att lyssna igenom den och 

samtidigt skriva ner den i text. Efter det så analyseras allt material och sammanställs till ett 

resultat. När studien är färdig så raderas den inspelade intervjun och transkriberingen 

makuleras. Ditt deltagande kommer att vara anonymt och ditt namn kommer inte att framgå i 

studien. Om du är intresserad utav studiens resultat kan vi sedan skicka den färdiga studien till 

dig via mail. 

Ditt deltagande i undersökningen är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan motivering. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan 

Dalarna.  

Högskolan Dalarna är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med 

examensarbetet. Som deltagare i undersökningen har du enligt Dataskyddsförordningen 

(GDPR) rätt att få information om hur dina personuppgifter kommer behandlas. Du har också 

rätt att ansöka om ett så kallat registerutdrag, samt att få eventuella fel rättade. Vid frågor om 

behandlingen av personuppgifter kan du vända dig till Högskolan Dalarnas dataskyddsombud. 

Undersökningen är etiskt granskad enligt blankett från forskningsetiska nämnden. Ytterligare 

upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.  

 

 

Student: Sofia Karlsson Telefon: 076 – 239 36 39 Mail: h17sokar@du.se 

Student: Kari Trogen Telefon: 073 – 820 46 36 Mail: h07kartr@du.se 

Handledare: Anne Friman Telefon: 023 – 77 84 65 Mail: afi@du.se  

mailto:h17sokar@du.se
mailto:h07kartr@du.se
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Samtycke till deltagande i intervjustudie 
 
Jag har tagit del av informationen gällande intervjustudien Omvårdnadspersonalens 

upplevelse av stöd från sjuksköterskan i samband med samtal med närstående till personer 

med demenssjukdom. 

Jag är medveten om att deltagandet i studien är konfidentiellt och frivilligt, samt att jag när 

som helst kan välja att avbryta mitt deltagande utan vidare motivering. 

 

□ Ja tack! Jag vill delta i intervjustudien. (Sätt ett kryss i rutan). Jag samtycker även till 

behandling av personuppgifter enligt den givna informationen.  

  

Ort och datum _____________________________________  

  

Namnteckning _____________________________________ 

 

Namnförtydligande _________________________________ 
 
Mailadress ________________________________________ 
 
Du får när som helst kontakta någon av de ansvariga för studien om du har några 
frågor eller funderingar. 
 
Sofia Karlsson    Kari Trogen 
Tel: 076 – 239 36 39    Tel: 073 – 820 46 36 
Mail: h17sokar@du.se    Mail: h07kartr@du.se   
Dala-Järna 190211    Dala-Järna 190211 
 

□ Jag vill ta del av studiens resultat när den är klar. 

 

 

  

 

. 

 

mailto:h17sokar@du.se
mailto:h07kartr@du.se
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Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor 

 
Projekttitel: Att kommunicera med närstående till personer med demenssjukdom – en kvalitativ intervjustudie av 

omvårdnadspersonalens erfarenheter 

Student/studenter: Sofia Karlsson & Kari Trogen 

Handledare: Anne Friman 

 Ja Tveksamt 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 

 

Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23 

 

 

 


