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SAMMANFATTNING 
Föreliggande studies syfte var att undersöka vårdpersonalens arbetsmiljö vid Falu kommuns 

demensboende. Sammanlagt 134 omsorgsanställda besvarade enkäten, som omfattade 37 

frågor. Fyra frågor rörde bakgrundsvariablar, 28 strukturerade frågor behandlade 

arbetsmiljön, personalens utbildning, motivation, stimulans i arbetet och annat dylikt. Inalles 

9 ostrukturerade eller öppna frågor handlade om god omvårdnad, erfarenhet av samt brister 

respektive förtjänster med arbetet med de demenssjuka. Av resultatet framgick att 69 % 

arbetade av intresse inom demensvården. Totalt 84 % av personalen ansåg att de trivdes 

mycket eller ganska bra med sitt arbete, medan 3 % av undersköterskorna inte trivdes. 

Arbetsmotivationen var grundad i en god relation till arbetskamraterna och en bra lön. Önskan 

om vidareutbildning var större hos undersköterskorna än hos vårdbiträden. Mera utbildning 

önskades om beteendestörning och psykiska symtom vid demens. Sammanlagt 49 % ansåg att 

de fick nödvändig handledning av sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet. Däremot ansåg 19 % 

att sjuksköterskan mycket sällan eller aldrig hade tid att ge handledning. Resultatet 

diskuterades i termer av Virginia Hendersons omvårdnadsteori vilken höll före att omvårdnad 

innebär att patienten skall hjälpas inom de olika behovsområdena, när han/hon saknar kraft, 

kunskap och/eller vilja att själv ta vara på sina grundläggande nödvändigheter. Därför skulle 

personalen ytterst utgöra ”ett ben för den amputerade och ett öga för den nyligen blinda.” 

 
Nyckelord: arbetsmotivation, demensboende, omsorgsanställd, arbetsmiljö 
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ABSTRACT 
This study explored the work environment of employees at Falun County Dementia Care 

Facility. Altogether 134 health-care employees participated in the present enquiry comprising 

37 questions of which 4 questions were related to background variables. A total of 28 

structured questions were concerned with the work environment, among others, both with 

education, motivation as well as with work motivation. Nine additional unstructured, or open-

ended questions comprised topics such us good care, work experience as well as 

insufficiencies and assets, respectively, when working with demented patients. The results 

indicated that 69% of the participants were motivated by a personal interest in dementia. 

Overall, 84% of the respondents enjoyed their work, while 3% of the enrolled nurses (USK) 

disliked it. Furthermore, the present result suggested that the respondents’ motivation was 

positively influenced by good relationships with co-workers and by a fine salary. The wish for 

additional education was greater among USK as opposed to that of Care Assistants (VNT). 

Overall, respondents indicated a desire to learn more about abnormal behaviour and 

psychological symptoms concurrent with dementia.  Altogether, 49% of the respondents felt 

that they received sufficient guidance from the registered nurse in their daily nursing 

treatment. A total of 19%, on the other hand, felt that the registered nurse seldom or never 

found time to give instructions. The results were discussed in terms of Virginia Henderson’s 

nursing treatment theory, which claimed that nursing requires that the patient must be helped 

in the various areas of need, as he / she has no power, knowledge and / or willingness to fulfill 

his/her basic necessities. Therefore, employees would ultimately constitute “the leg of the 

amputee, the eyes of the newly blind”. 

 

 
Key Words: dementia, Dementia Care Facility, health-care employee, psychosocial work 

environment, work motivation, 
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1 INTRODUKTION 

1.1  Arbetsmiljö 

Arbetsmiljö inbegriper arbetsglädje och arbetslust, trivsel med arbetskamraterna, 

meningsfullhet i upplevelsen av arbetet, inflytande över arbetssituationen och möjligheter till 

personlig utveckling. Arbetsglädje skapas av mänskliga relationer men även av arbetets 

innehåll (Gedin-Erixon, 1992). Hur arbetsmiljön upplevs är viktigt för hur motiverad man är 

att göra ett bra jobb. Upplever man arbetsmiljön som positiv gör man ett bättre jobb och mår 

bättre (Hansen, Sverke & Näswall, 2008). I Gagné och Deci’s studie från 2005 beskrivs hur 

individuell lönesättning kan vara ett sätt att öka vårdpersonalens arbetsmotivation och därmed 

dess trivsel. Upplevelsen av arbetsmiljön är dock inte helt samstämmig för alla medarbetare 

på en arbetsplats, eftersom individens personlighet, förväntningar och krav påverkar hur 

arbetsmiljön erfars. Resultatet av en god arbetsmiljö är att den enskilde upplever glädje och 

trivsel (Björkenäs & Lundkvist, 2005). Edvardsson, Sandman, Nay och Karlsson (2008) 

visade att på arbetsplatser där man har höga krav och stor arbetsbelastning, liten kontroll och 

dåligt stöd från överordnande upplevs arbetsmiljön sämre. Höga krav medför att personalen 

upplever belastning i form av högre tempo och arbetsbelastning, sämre kontroll över sin 

arbetssituation, enformighet och mindre frihet att själv bestämma vad som ska göras och när 

det ska göras (ibid). Krav förstör arbetsenergin, vilket leder till en bristande motivation. 

Exempel på krav är hög arbetsbelastning, konflikter och förändringar på arbetsplatsen, som 

omstruktureringar. Uppskattning däremot har en positiv effekt på arbetstrivseln, personalen 

blir stimulerade och sporrade att göra ett bättre jobb (Hansen et al., 2008). Stöd från 

överordnade bidrar till att arbetsplatsen upplevs som stödjande, förstående och vänlig.  

Ledarskap med hög kvalitet är nyckelfaktorn för en god arbetsmiljö och hälsa hos 

vårdpersonalen. En chef som visar empati och lugn har en positiv effekt på medarbetarna, 

som då känner mindre stress och större trivsel (Deville & Wikström, 2009). Även Simpson, 

Scotern och Vincent (1995) kom i sin studie fram till att med ett öppet klimat på en 

arbetsplats, där man törs fråga varandra och hjälpas åt att lösa problem, är arbetsglädjen större 

och samarbetet fungerar bättre (ibid). De förhållanden som råder i arbetslivet påverkar 

människorna under såväl arbetstid som fritid till exempel i form av störd sömn (Lützen, Blom, 

Ewalds-Kvist & Winch, 2010). Tidigare har arbetsmiljöbegreppet omfattat enbart 

arbetsplatsens fysiska utformning och omgivning, men sedan 1978 skall alla förhållanden i 

arbetsmiljön anpassas till människans psykologiska, fysiska och sociala förutsättningar, och 

den arbetande människan skall ha möjlighet att påverka sin arbetssituation.  
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Målsättningen bör vara att skapa arbetsförhållanden som befrämjar arbetsglädje, 

välbefinnande och utveckling (Hellberg, 2004).  

 

1.2 Alzheimers sjukdom 

Alzheimers sjukdom är den form av demens som är vanligast i västvärlden. Cirka hälften av 

de människor som har demens lider av Alzheimers (Barratt, 1999). Vid Alzheimers dör en 

stor mängd nervceller i vissa delar av hjärnbarken och hjärnan förtvinar.  Detta innebär att 

hjärnbarkens volym minskar och att hjärnans vätskefyllda hålrum blir större än normalt. 

Framför allt drabbas nervcellerna i tinning och hjässloberna vilka är betydelsefulla för minnet, 

intellektet och känslolivet (Melin & Bang Olsen, 2004). Framförallt uppträder 

minnesstörningar och främst är det närminnet som försämras. Så småningom påverkas 

rumsuppfattningen, orienteringsförmågan och språket. Den intellektuella förmågan försämras 

gradvis och känslolivet avtrubbas. Psykiska symtom som förvirring, depression, ångest och 

sömnstörningar är vanliga (Nystrand & Röhl, 1997).  

 

1.3 Blodkärlsdemens 

Blodkärlsdemens är ett samlingsnamn för vaskulär eller cerebrovaskulär demens. Denna form 

av demens orsakas av hjärnskador på grund av en störd genomblödning i hjärnan. 

Kärlförändringarna engagerar huvudsakligen artärer, stora som små. Vitsubstansdemens 

uppstår i de djupare liggande nervledningsbanorna, som namnet säger i hjärnans vita substans. 

Typiska symtom vid denna demensform är minnesstörningar, känslomässig avtrubbning, 

mental långsamhet och gångrubbningar (Björlin et al., 2004).  

 

 

1.4 Frontallobsdemens 

 Frontallobsdemens drabbar hjärnans främre del. Denna demens brukar debutera tidigt i livet, 

före 65 års ålder. Tidiga symtom är omdömeslöshet, bristande sjukdomsinsikt, känslomässig 

avtrubbning, aggression och bristande medkänsla. Denna demensform är ofta mycket 

påfrestande för den drabbade och dess närstående. I början uppfattas personen som vresig, 

störande och allmänt asocial. Även hallucinationer, vanföreställningar och psykoser 

förekommer (Melin & Bang Olsen, 2004).   
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1.5 Demensboende 

Demenssjukdomarna räknas som den fjärde största folksjukdomen i Sverige och är därmed ett 

av samhällets största medicinska och psykosociala problem. Kommunerna har skyldighet att 

ge stöd och hjälp så att äldre människor kan bo hemma så länge som möjligt.  

Men det ska även finnas separata boendeformer för dem som behöver särskilt stöd i sin 

dagliga livsföring. Alla äldre människor ska ha möjlighet att leva under trygga förhållanden 

med en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra (SFS 2 001:453).  

 

Antalet personer med demens som bodde i någon form av skyddat boende uppskattades år 

1991 till knappt 70 000, men sannolikt översteg antalet den summan. Det fanns nästan  

125 000 bostäder i särskilda boendeformer 1997. Uppgifter saknas om hur många av platserna 

som upptas av personer med demens (ibid).  Sammanlagt fanns i Dalarnas län år 1999 inte 

mindre än 73 boendeenheter för demenssjuka. Antal permanenta boende i de 73 enheterna var 

618 (Socialstyrelsen, 1999). I Falu Kommun finns för närvarande 251 platser på de 6 

boendeenheterna för demenssjuka (A. Eriksson, muntlig kommunikation den 12 april 2007).    

 

1.6 Demensboendets personal 

Att arbeta med demenssjuka ställer stora krav på personalen, till exempel ställs de många 

gånger inför svåra vård- och omsorgssituationer, vilka underlättas om de är intresserade av sitt 

arbete och motiverade att göra ett bra jobb. En annan förutsättning för att göra ett bra jobb är 

att få kontinuerligt stöd och handledning som riktas mot den verksamhet man arbetar i (Holm 

& Marjai, 2006). Med mera utbildning om demenssjukdomar ökar belåtenheten med arbetet 

och vårdpersonalen känner sig mer engagerad och professionell, och därmed blir kvaliteten på 

vården bättre (Coogle, Parham & Young, 2007). Även Edvardsson, Sandman, Nay och 

Karlsson kom i sin studie från 2009 fram till att vårdpersonal med högre utbildning anstränger 

sig mera på arbetet och känner större kontroll och självförtroende, och därmed större 

arbetstillfredställelse (ibid). 

 

Under de senaste 10 åren har arbetsbördan inom äldrevården ökat i Sverige, och den mentala 

hälsan har förändrats. Stressrelaterad utbrändhet är vanligt hos vårdpersonal och förklaras i ett 

flertal studier med den närhet som skapas till den demenssjuke under många års vårdande 

men även av högarbetsbelastning (Hansen et al., 2008). Det är väl dokumenterat att personer 

som arbetar med demenssjuka löper risk att drabbas av stressrelaterad depression 

(McConaghy & Caltabiano, 2005; Brodaty, Green Koschera & Koschera, 2003).  
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Detta beror troligtvis bland annat på den psykiskt tunga arbetssituationen på demensboenden 

där det kan förekomma hot och våld. Vidare sker personlighetsförändringar hos den 

demenssjuke, vilket kan medföra sorg och medlidande med den sjuke och dennes familj.   

Slutligen kan vänskapsband utvecklas mellan den sjuke och vårdpersonalen under många år 

av vårdande (McConaghy & Caltabiano, 2005). Man har kommit fram till att vårdpersonal 

som har höga mål och förväntningar på sig själv löper större risk att drabbas av stressrelaterad 

utbrändhet på grund av svårigheter att nå upp till sina mål (Edvardsson et al., 2009).  Ett 

viktigt instrument för att ha förmågan att hantera stressfyllda situationer är aktiv bemästring, 

det vill säga att lära sig elimentera eller reducera känslan av stress (McConaghy & 

Caltabiano, 2005). Boekhorst, Willemse, Depla, Eefsting och Pot (2008) jämförde 

arbetsmiljön mellan ett demensboende och ett boende med hög omvårdnad. Resultatet visade 

att personalen på demensboendet upplevde sin arbetsplats attraktivare och uppgav en högre 

nivå av välbefinnande jämfört med personalen på det traditionella äldreboendet. Anledningen 

till att detta fynd ansågs vara att demensboendets personal arbetade under mindre kontroll och 

ej efter strikta regler. Fokus lades i stället på önskningar och behov hos de boende. Man 

arbetade individuellt istället för att varje uppgift måste bli genomförd. Det framgick även att 

en högre nivå av gruppgemenskap fanns hos personalen på demensboendet (ibid.). 

 

Falu Kommun har i samarbete med landstinget Dalarna utarbetat en ”Omvårdnadsplan för 

personer med demenssjukdom” (1998). I planen står att läsa:  

 
”Vården av störande, oroliga och utåtagerande personer ställer stora krav på personalen vad det gäller 
kompetens och lämplighet för denna många gånger psykiskt påfrestande omvårdnadsuppgift. För att den 
demenssjuke ska få en god omvårdnad och en meningsfull dag är det nödvändigt att personalen har formell 
kompetens, att personaltätheten är god samt inte minst att det finns ett genuint intresse hos personalen för denna 
omvårdnadsuppgift. För att personalen i demensboendet skall kunna växa in i sin arbetsroll, klara av 
känslomässiga reaktioner och det praktiska omvårdnadsarbetet, skall personalen få fortlöpande handledning 
och fortbildning.” (Omvårdnadsplan för personer med demenssjukdom, Falu kommun. 1998 s. 5.) 
 
1.7 Personalens bemötande av demenssjuka 

I socialtjänstlagen (SFS 2 001:453), betonas faktorer som trygghet, integritet, 

självbestämmande, aktivt och meningsfullt liv och tillvaratagande av den enskildes resurser. 

För att ge en god omsorg krävs en balans mellan dessa element. Personalen bör ha god 

kunskap om demens och ha erfarenhet av demensvård. Personalens huvuduppgift är att utifrån 

sin kunskap hjälpa och stödja den enskilda, kompensera eventuella funktionsbortfall och 

stärka den enskildes resurser (ibid). En god personkännedom och förmåga och möjlighet att i 

stunden känna av situationen är nödvändiga redskap för personalen i omsorgsarbetet.  
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För att kunna bemöta patienterna på den funktionsnivå de befinner sig och för att stödja dem 

är det av vikt att på ett empatiskt sätt med enkelhet och tydlighet bekräfta personerna, både 

med verbal och kroppslig kontakt (Larsson & Wressmark, 2006). Den stresskänslighet som 

sjukdomen medför kräver tålamod och att omvårdnadspersonalen ger tid för de 

omvårdnadshandlingar som ska utföras. Demenssjuka har ofta problem med både verbal och 

ickeverbal kommunikation. Deras mimik och gester är mindre uttrycksfulla än andra 

människors, utan demens. Den demenssjuka har även svårigheter att tolka uttryck i andra 

människors ansikten. Om personalen har svårigheter att tyda den demenssjukes försök att 

kommunicera kan det leda till brister i omvårdnaden (Nyrén, 1999).  När omvårdnads- 

aktiviteterna och den demenssjukes närmiljö är anpassad till den lidandes kapacitet, kan han 

fungera på en högre nivå intellektuellt. Närmiljön medverkar till att den demenssjukas dolda 

kompetens kan framträda (Wijk, 2004). Därför är det viktigt att personalen kan tolka 

demenssjuka och anpassa omvårdnaden till deras funktionella nivå. Vårdpersonalens 

kommunikationsförmåga är en viktig del av de demenssjukas närmiljö (Ekman & Norberg, 

1993). På gruppboenden för demenssjuka är vissa beteenden och symtom vanliga och svåra 

att handskas med. Exempel på vanligt förekommande beteenden är humörsvängningar, 

rastlöshet, verbala och icke verbala kommunikationsproblem, vandringsbeteende, 

hallucinationer och aggressivitet. Edberg och Edford (2008) kom i sin studie fram till att en 
användbar strategi var att vara ett steg före och skapa en atmosfär som reducerade utlösande 

faktorer för att förhindra oro hos de demenssjuka. Ett arbetssätt som användes var att 

kompensera de demenssjukas minnesförlust genom att fungera som deras hjärna för att 

balansera negativa konsekvenser och för att åstadkomma en trygg och säker boendemiljö. 

Viktigt är att se den demenssjuke som en person och inte fokusera på personens 

demenssjukdom. Personen ska behandlas med respekt och tillit (ibid).  

 

 

Personer med en demenssjukdom behöver olika hjälp med sin omvårdnad, beroende på vilken 

demens individen har och hur långt sjukdomen framskridit. En tydlig struktur i vardagen är 

viktigt för de demenssjuka. Både den sociala och den psykiska miljön hjälper den 

demenssjuke att identifiera sig själv och att kunna orientera sig i vardagen. Omvårdnads- 

miljön skall verka mot en bra relation mellan den boende och dess vårdgivare. Trygghet och 

stabilitet är två av de viktigaste komponenterna i boendemiljön för den demenssjuke 

(Annerstedt, 1993). 



11 
 

1.8 Omvårdnadsteori 

Som teoretisk referensram för studien har Virginia Hendersons (1955) omvårdnadsteori 

”Grundprinciper för patientvårdande verksamhet” valts. Hendersons (1897 - 1996) intresse 

för omvårdnad väcktes när hon under 1: a världskriget tog hand om sårade soldater. Efter det 

att hon blev klar med sin sjuksköterskeutbildning, gav hon ut sin omvårdnadsteori, för att 

kompensera för de brister hon själv stött på i sin grundutbildning. Enligt Hendersons (1955) 

teori innebär omvårdnad att patienten skall hjälpas inom de olika behovsområdena, när 

han/hon saknar kraft, kunskap och/eller vilja att själv ta vara på sina grundläggande behov 

(Jahren Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2006). 

 

Henderson (1955) listar de 14 viktigaste komponenterna som ingår i allmän omvårdnad. Till 

exempel bör patienten få hjälp med basala omvårdnadsåtgärder som att andas, äta, dricka, att 

upprätthålla lämplig kroppsställning, hjälp med vila, sömn och att vara hel och ren. Fortsätt- 

ningsvis skall patienten hjälpas undan faror i omgivningen, att få kontakt med andra 

människor, att ha en meningsfull sysselsättning och slutligen skall patienten få hjälp med att 

lära, upptäcka och tillfredsställa sin nyfikenhet på sådant sätt att det främjar normal 

utveckling och hälsa (Hooper, 2008).  Enligt Kirkevold (2000) menar Henderson att behoven 

är allmänmänskliga, men hur de tolkas och tillfredsställs är beroende på patientens kulturella, 

sociala och individuella bakgrund. 

  

Henderson definierar omvårdnad enligt följande: "The unique function of the nurse is to assist 

the individual, sick or well, in the performance of those activities contributing to health or its 

recovery (or to peaceful death) that he would perform unaided if he had the necessary 

strength, will or knowledge and to do this in such a way as to help him gain independence as 

rapidly as possible" (Tomey & Alligood, 2006, s. 55). Henderson beskrev att omvårdnads-

personalen skulle vara som”the leg of the amputee, the eyes of the newly blind” (Watson, 

2004. s.100).  

 

1.9 Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka hur personalen som arbetar på demensboenden i 

Falu kommun upplever sin arbetsmiljö. Syftet åskådliggörs i figur 1.  
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Figur 1. Uppsatsens syfte, arbetstrivselns mätbara faktorer samt ytterligare faktorer 
relaterade till arbetstrivsel vid Falu kommuns demensboende. 
 
 
 
 
 

1.9.1 Frågeställningar  

1. Skiljer sig undersköterskors (USK), vårdbiträdens (VBT) och personals som inte har 

formell utbildning (IFU) arbetstrivsel under verksamhet vid Falu kommuns 

demensboendes (figur 1)?  

2. Hur relaterar till exempel vårdpersonalens ålder till arbetstrivsel vid demensboenden? 

3. Vad är det sämsta och det bästa med arbetet i demensboende? 

4. Vad är vårdpersonalens bidrag till att den demenssjuke får en meningsfull dag?  

 

 

1.10 Definitioner 

Enligt Arbetsmiljöupplysningen (2007) definieras arbetsmiljö enligt följande: ”Hur vi trivs 

med våra arbetskamrater, hur meningsfullt vi upplever vårt arbete, hur stort inflytande vi har 

över vår arbetssituation och vilka möjligheter vi har till personlig utveckling."  

 

Upplevelse av arbetsmiljön inbegriper motivation, samarbete med arbetskamrater och 

förmåga att hantera de demenssjukas beteenden. Upplevelsen anges här påverkas av 

erfarenhet, utbildning, fortbildning, önskan om fortbildning, god lön och uppskattning för 

arbetet. 

 

Uppsatsens syfte var att jämföra  
arbetstrivseln vid Falu kommuns 

demensboendes för undersköterskor 
(USK), vårdbiträden (VBT) och för 

personal som  inte hade formell 
utbildning (IFU)  

 

 
 
 

 
Arbetstrivsel inbegrep  

motivation, samarbete med 
arbetskamrater och förmåga att 
hantera de dementas beteenden 

 

Ytterligare faktorer som undersöktes: 
 erfarenhet, utbildning, fortbildning, 
önskan om fortbildning, god lön och 

uppskattning för arbetet  
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Med fortbildning avses i denna studie, all utbildning personalen får av demensboendets 

sjuksköterska eller genom de kurser som Falu kommun anordnar med hjälp av extern 

föreläsare. 

 

Med demens menas i denna studie en varaktig sjuklig störning av högre intellektuella 

funktioner med försämring av minne och logiskt tänkande samt personlighetsförändringar och 

emotionella störningar utan medvetandesänkning. I denna definition av demens är Alzheimers 

sjukdom, blodkärlsdemens och frontallobsdemens inkluderade (Jfr Björlin et al., 2004; Melin 

& Bang Olsen, 2004). 

 

2 METOD 

2. 1 Design 

Föreliggande studie utfördes som en empirisk tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats 

 

2.2 Population och undersökningsdeltagare 

I studien ingick all tillsvidareanställd personal som vid undersökningstillfället jobbade vid 

Falu kommuns demensboende. Av sammanlagt 249 anställda gick 134 med på att delta i 

föreliggande studie. Undersökningsdeltagarnas (udd) ålder och arbetserfarenhet inom 

demensvården anges i tabell 1. Vidare angavs undersökningsdeltagarnas intresse för 

vidareutbildning inom demensvården och huruvida det hade varit möjligt för udd att erhålla 

fortlöpande utbildning inom demensvården. Även personalens personliga upplevelser av 

psykiska påfrestningar och tillfredsställelse med det egna arbetet presenteras i tabell 1. 

Personal som var barnledig, sjukskriven eller vikarierade exkluderades från undersökningen. 

Sammanlagt 5 av kommunens boende för demenssjuka inkluderades i studien. Ett boende 

exkluderades på grund av omvandling från korttidsboende till demensboende och personalen 

hade därför ej haft möjlighet till fortbildning. Svarsprocenten uppgick till 54 %. 
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Tabell 1. Undersökningsdeltagarnas karakteristika 

Variabel                                                                          n            M     SD          Variations- 
bredd 

 
Utbildning     

 Undersköterska  70   
 Vårdbiträde   47 
 Ingen formell utbildning  10 
 
        Ålder 
 Under 20    
 21 – 30   10 
 31 – 40   22 
 41 – 50   34  
 51 – 60   48 
 Över 61   16  
 
        Antal arbetade år inom demensvården 

 0 – 10   42 
 11 – 20   13  
 21 – 30    2              9.5          8             2 – 30 
 
       Varför arbetar du inom demensvården? 
 Intresserad   88 
 Fanns inget annat jobb  6 
 Är omplacerad   6 
 Annat   18  
 
       Har du av eget intresse sökt någon vidareutbildning  
       inom demensvård? 
 Ja   9 
 Nej   117 
 
      Får du på din arbetsplats fortlöpande utbildning  
      inom demensvård? 
 Ja   95 
 Nej   32 
 
      Finns det situationer i ditt arbete som du upplever som  
      speciellt psykiskt påfrestande? 
 Ja   76 
 Nej   48 
 
     Är du i stort sett nöjd med den vård och omsorg som du kan  
     erbjuda brukare/boende på din arbetsplats? 
 Alltid eller ofta   89 
 Ibland   28 
 Sällan eller aldrig  9 
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2. 3 Datainsamlingsmetod 

Studien genomfördes med hjälp av en enkät som omfattade 37 frågor.  För att 

undersökningsledaren skulle få så specifika svar som möjligt på frågeställningarna vid Falu  

kommuns demensboende beslöts att utforma en enkät som svarade mot föreliggande syfte. 

Enkäten bestod av 4 frågor om bakgrundsvariabler, 28 strukturerade frågor om arbetsmiljö, 

utbildning, motivation, stimulans i arbetet och annat dylikt (Bilaga 1).  Inalles 9 

ostrukturerade eller öppna frågor handlade om god omvårdnad, erfarenhet, brister och 

förtjänster med arbetet med demenssjuka vårdtagare (Bilaga 1). Svarsalternativen på de 

strukturerade frågorna varierade mellan 2 – 5 stycken. Frågornas lämplighet prövades på 6 

undersköterskor och befanns av dessa experter vara adekvata och krävde inga grovjusteringar.  

 

2. 4 Tillvägagångssätt 

Muntligt tillstånd för att få tillgång till namn och adress till samtliga personer som studien 

berörde inhämtades från omvårdnadsförvaltningens chef Tommy Qvarfordt, Falu Kommun. 

Listor på anställdas namn erhölls från löneassistent. Enkäter skickades hem till all 

tillsvidareanställd omvårdnadspersonal på demensboendena i Falu kommun. Svaren 

efterfrågades via ett medskickat frankerat svarskuvert, och begärdes tillbaka inom tio dagar, 

varefter en påminnelse utsändes. I studiens resultat är studiedeltagarna anonyma, men för att 

undersökningsledaren skulle ha möjlighet att kunna kontrollera vilka som svarat, var enkäten 

kodad och avidentifierades genast av undersökningsledaren då de inkom.  

 

2. 5 Forskningsetiska överväganden 

Ett missivbrev (bilaga 2) bifogades enkäten och skickades ut till samtliga 249 udd där syftet 

med studien klargjordes. Vidare poängterades det att deltagandet var frivilligt, anonymt och 

kunde avbrytas utan konsekvenser. Kontaktinformation till undersökningsledaren fanns i 

brevet. 

 

2.6 Statisk metod 

För att signifikanspröva skillnader mellan grupper på nominalskala användes X2 som 

uträknades med webkalkulatorn (www.physics.csbsju.edu/stats/fisher. form.html). 
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RESULTAT 
3.1 Faktorer som påverkar vårdpersonalens trivsel och arbetsmotivation 

Föreliggande studie svarade på frågorna hur personalen vid demensboende i Falu kommun 
upplevde sin arbetsmiljö. Resultatet visade att 84 % (109 personer) trivdes mycket eller 

ganska bra med sitt nuvarande arbete inom demensvården. Dock trivdes 3 % (4 personer) av 

undersköterskorna mycket dåligt med sitt arbete. Det fanns ingen skillnad mellan hur 

undersköterskorna och vårdbiträdena trivdes med sina arbeten (p> 0.05). Inalles 10 av 

personalen saknade formell utbildning och 9 av 10 av dessa som saknade formell utbildning 

trivdes mycket bra med sitt arbete. Faktorer som påverkade vårdpersonalens arbetsmotivation 

anges i tabell 2 

. 

Tabell 2. Vad tycker du är viktigt för att få arbetsmotivation?  

Anledning till arbetsmotivation USK1 VBT IFU 

Bra relation med arbetskamraterna 12 14 4 
Bra lön 17 6 2 
Uppskattning 12 5  
Tillfredsställande arbetsuppgifter 5 10 1 
Trivsam arbetsmiljö 6 4 1 
Personlig utvecklingsmöjlighet 6 2 1 
Bra arbetstider 4 1  
Förmåner och belöningar 1 1  
Anställningstrygghet    
Bortfall 7 4 1 
1Undersköterskor (USK), vårdbiträden (VBT) och personal med ingen formell utbildning (IFU) svarade på 
frågan. 
 

Det fanns ingen signifikant skillnad i arbetsmotivationen mellan de olika yrkesgrupperna, 

men de flesta ansåg att en god relation till arbetskamraterna (24 %) och en bra lön (20 %) var 

mest motiverande. Ingen angav att anställningstrygghet hade betydelse (tabell 1). När det i 

studien efterfrågades huruvida samarbetet på arbetsplatsen fungerade, ansåg 82 % (100 

personer) av respondenterna att samarbetet var bra med arbetskamraterna och att de trivdes 

med varandra eller var goda vänner. Däremot ansåg 4 % (5 personer) att samarbetssvårigheter 

kollegor emellan förekom. De resterande 14 % (17 personer) hade ingen åsikt om sina 

kollegor.   
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 Tabell 3. Vad tycker du är viktigt för att få arbetstillfredsställelse?  

Anledning till arbetstillfredsställelse USK1 VBT IFU 

Bra relation till arbetskamraterna 23 10 5 
Tillfredsställande arbetsuppgifter 13 15  
Trivsam arbetsmiljö 10 7  
Uppskattning 2 3  
Bra arbetstider 6 1  
Personlig utvecklingsmöjlighet 4 1 2 
Bra lön 7 4 2 
Förmåner och belöningar 1 2  
Anställningstrygghet    
Bortfall 4 4 1 
1Undersköterskor (USK), vårdbiträden (VBT) och personal med ingen formell utbildning (IFU) 
 
 
Även på frågan ”Vad tycker du är viktigt för att få arbetstillfredsställelse” ansåg större delen 

av udd att en bra relation till arbetskamraterna var det viktigaste (32 %). Av totalt 118 

svarande ansåg 11 % att lönen var det viktigaste men ingen ansåg att anställningstrygghet 

hade betydelse (tabell 3). Emellertid, vid en jämförelse mellan undersköterskors och 

vårdbiträdens önskan om att få mera utbildning inom demensvården, visade det sig att det 

fanns en skillnad mellan yrkesgrupperna. Inalles 87 % (61 personer) av undersköterskorna 

ville ha mera utbildning jämfört med 70 % (33 personer) av vårdbiträdena, (X2(1) =4.09, 

p=0,043, tvåsidigt test). Ur tabell 4 kan utläsas att mera utbildning önskades till exempel om 

beteendestörning och psykiska symtom vid demens. 

 

Tabell 4. Inom vilket område önskar undersköterskor (USK) och vårdbiträden (VBT) 

mera utbildning? 

Område USK1 VBT 

Beteendestörning och psykiska symtom vid demens (BPSD) 17    7 
Bemötande och förhållningssätt till personer med demenssjukdom      10    7 
Demenssjukdomens symtom och förlopp  7    9 
Läkemedel             6    1 
Anhörigkontakt   4     
Vård i livets slut   2    1 
1Undersköterskor (USK) och vårdbiträden (VBT). Bortfall = 23, vilket beror på att de udd som angivit fler än ett 
svarsalternativ exkluderades  
 

3.2 Personalens upplevelse av sitt arbete i relation till ålder        

Ingen signifikant skillnad kunde påvisas mellan personalens i olika åldersgrupper upplevelse 

av sitt arbete (p> 0.05) (tabell 5). Däremot fanns det en signifikant skillnad mellan 
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undersköterskor och vårdbiträden beträffande upplevelsen av att arbetet var känslomässigt 

krävande. Undersköterskorna tyckte att arbetet var mera känslomässigt krävande än vad 

vårdbiträdena tyckte (X2(1)= 9,272, p= 0.0023, tvåsidigt test).  

 
Tabell 5. Personalens i olika åldersgrupper upplevelse av sitt arbete        

Upplevelse 21-30 31-40 41-50 51-60 > 61 

Tålamodskrävande 3 4 6 16 3 
Meningsfullt 3 8 6 8 6 
Omväxlande 1 3 7 7 1 
Psykiskt påfrestande  1 5 3 2 
Stressigt  1 1 6 1 
Fysiskt påfrestande  2 2 2 1 
Tillfredsställande  1 1 1 1 
Tryggt 1  1   
Enformigt  1    
Meningslöst 1     
 
 

 

3.3 Påfrestande faktorer för vårdpersonalens arbete vid demensboende 

Inalles 61 % (76 personer) ansåg att det fanns situationer i det egna arbetet som upplevdes 

som speciellt psykiskt påfrestande. I de flesta fall berodde det på utåtagerande demenssjuka, 

dessas skrikbeteende och våldsamhet (Figur 2; Tabell 5).  

 
 
Figur 2. På frågan om man upplevt våld eller hot uppgav nästan hälften (47 %) av personalen att de upplevt 
detta dagligen. Inalles 14 % har ej upplevt våld. 
 
 
Det fanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna undersköterskor, vårdbiträden och de 

som saknade formell utbildning (p> 0.05) beträffande vilket beteende man ansåg vara svårast 
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att hantera (Tabell 6). På frågan ”Har du under de senaste åren varit sjukskriven som följd av 

stress” svarade 11 % (14 personer) ja, en gång. Av dessa var 9 undersköterskor. Sammanlagt 6 

undersköterskor uppgav att de varit sjukskrivna flera gånger på grund av stress. Av totalt 126, 

som besvarade frågan ”Hur bedömer du din förmåga att förstå den demenssjukes beteende” 

ansåg sig 95 % ha mycket eller ganska god förmåga att förstå den demenssjukes beteende. 
 
 
 
 Tabell 6. Vilket beteende tycker du är svårast att hantera?  

Beteende USK1 VBT IFU 

Oro/ångest 12 12 5 
Rädsla 3 1  
Aggressivitet 24 21 2 
Nedstämdhet   1 
Skrikbeteende 16 7 1 
Förvirring 1   
Hallucinationer 4 4  
Vandringsbeteende 3 1  
Annat 2   
1Undersköterskor (USK), vårdbiträden (VBT) och personal med ingen formell utbildning (IFU) 

 

När det efterfrågades om det finns tillräckligt tid för att utföra arbetsuppgifter i lugn och ro 

svarade 39 % (49 personer) av respondenterna att tid ej fanns, och det övervägande förslaget 

på hur arbetstiden skulle kunna utnyttjas bättre var att mera personal skulle anställas. Andra 

förslag till förbättring var att antalet boende skulle minskas.  

  

3.4 Pappersarbete, handledning och stimulerande arbete vid demensboende 

Vårdpersonalen vid demensboenden framhöll att pappersarbetet tog för mycket av tiden. Trots 

att 39 % (41 personer) inte hade tillräckligt med tid för sina arbetsuppgifter ansåg 62 % (79 

personer) att de kunde bestämma sin arbetstakt själv. Inalles 73 % (94 personer) ansåg att 

arbetsbelastningen var mer än hög. Av totalt 119 svarande ansåg sig 86 % (102 personer) ha 

den erfarenhet som krävs för att hantera svårigheter i jobbet, av dessa hade 45 av 

studiedeltagarna arbetat längre än 10 år inom demensvården.  Inalles 49 % (81 personer) 

tyckte att de ganska ofta respektive mycket ofta eller alltid får nödvändig handledning i 

omvårdnadsarbetet av sjuksköterskan, 19 % (25 personer) ansåg däremot att denna mycket 

sällan eller aldrig hade tid att ge handledning. 

 

Av personalen ansåg 91 % (116 personer) att de hade möjlighet att föra fram förslag till 
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förändringar i arbetet ofta eller ibland. Endast 9 % (12 personer) ansåg sig inte ha någon 

möjlighet att framlägga förslag till förändringar. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan 

huruvida undersköterskor och vårdbiträden ansåg sitt arbete vara stimulerande (p> 0.05). 

Inalles 11 % (13 personer) inom yrkeskategorierna ansåg att arbetet aldrig var stimulerande 

jämfört med 59 % (77/127) av omvårdnadsarbetarna som ganska ofta eller alltid ansåg sitt 

arbete som stimulerande. På frågan ”Tycker du att ditt arbete är intressant” såg 

svarsfrekvensen liknande ut. Att arbetet aldrig var intressant ansåg 7 % (10 personer) då 

däremot 72 % (93 personer) ansåg att arbetet ofta eller alltid är intressant. 

 

 

3.5 Innebörden av god omvårdnad vid demensboende 

Sammanlagt 36 % (44 personer) av 123 svarande att god omvårdnad innebar att se helheten, 

att tillgodose individens behov både psykiskt och fysiskt. Lugn, följt av tålamod och empati 

ansågs som de viktigaste egenskaperna hos den som ger god omvårdnad vid ett 

demensboende (figur 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figur 3. Vilken egenskap hos dig som personal anser du vara viktig i omvårdnaden av demenssjuka? 
Majoriteten ansåg att lugn var den viktigaste egenskapen hos sjuksköterskan 
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3.6 Det sämsta och det bästa med arbetet vid demensboende 

Ur tabell 7 framgår att 40 % (45 personer) av respondenterna ansåg att stress och tidsbrist var 

det sämsta med arbetet vid demensboenden ”När tiden inte räcker till för tröst och prat, ofta 

på helger”. På andra plats kom den dåliga lönen som 19% (21 personer) uppgav ” Att inte få 

den lön vi är värda”. Ur tabell 8 framgår att det bästa med arbetet vid demensboenden var att 

det upplevdes som meningsfullt ”När mitt kunnande och mitt arbetssätt visar sig vara det 

rätta med lugna och trygga brukare och anhöriga” enligt 33 % (38 personer). ”Att man får 

mycket tillbaka av det man ger, till exempel ett leende betyder mycket” kom på andra plats av 

20 % (23 personer), (tabell 7 & 8).  

 

3.7 Vårdpersonalens bidrag till att den demenssjuke får en meningsfull dag  

Sammanlagt 44 % (48 personer) uppgav följande: ”Ger av mej själv, humor, trygghet, är 

detektiv och försöker hitta dom bortglömda pusselbitarna; Bygga upp den dementes 

självförtroende, stötta och hjälpa men inte ta över allt!; Vänligt bemötande den stund de får 

hjälp. Uppmärksamhet. Inte stressa. Ta sig tid att lyssna Att vara glad och trygg i mig själv.” 

(tabell 9). Att se helheten uppgav 36 % (44 personer) bidraga till att den demenssjuke får en 

meningsfull dag och uttryckte detta på följande sätt: ”Att tillgodose individens behov både 

psykiskt, fysiskt plus att ge frihet, under uppsikt – när så behövs. Och aktivitet anpassad efter 

förmåga; Att ta tillvara det som den dementa har kvar. Sätta guldkant på tillvaron; Att den 

boende har det på ett sätt jag skulle vilja ha det när jag blir gammal. Ren, mätt, kläder jag 

trivs i, trygg, sysselsättning”, (tabell 10). Sammanlagt 28 % (34 personer) uppgav att  ”Att 

bemöta individen med fokus på de egna förutsättningarna, ta tillvara det ännu friska, vara 

lyhörd; Att kunna ge ”det lilla extra” förutom de primära behoven; Att visa empati, vara 

lyhörd, ha tålamod; Att skapa trygghet för personerna, och göra det bästa av situationen, för 

var och en”, var det som vårdpersonalen kunde göra för att skapa en meningsfull dag för den 

sjuka på demensboenden. 

 

Sammanfattning: Det fanns ingen signifikant skillnad mellan hur väl man trivdes och hur 

motiverad man var mellan de olika yrkesgrupperna för arbetet vid demensboenden, men de 

flesta ansåg att en god relation med arbetskamraterna och en bra lön var faktorer som 

påverkade arbetet positivt. Bakgrundsfaktorer som ålder saknade betydelse då ingen 

signifikant skillnad kunde påvisas mellan personalens olika åldersgrupper upplevelse av sitt 

arbete. Däremot fanns det en signifikant skillnad mellan undersköterskors och vårdbiträdens 

upplevelse av att arbetet var känslomässigt krävande då undersköterskorna tyckte att arbetet var 
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mera känslomässigt krävande än vad vårdbiträdena tyckte. Det sämsta och det bästa med 

arbetet i demensboende var ”När tiden inte räcker till för tröst och prat, ofta på helger” 

respektive ”När mitt kunnande och mitt arbetssätt visar sig vara det rätta med lugna och 

trygga brukare och anhöriga”. Den boende ges en meningsfull dag genom med personalens 

egna ord: ” Bygga upp den dementes självförtroende, stötta och hjälpa men inte ta över allt!; 

Vänligt bemötande den stund de får hjälp.” 
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Tabell 7.   Vad är det sämsta med att arbeta på demensboende? (%= svarsprocent) 

Variabel   % n 
Stress – tidsbrist               40 45 
 Att det kan bli stressigt. Det påverkar de boende negativt och det blir mer oroligt. 

När tiden inte räcker till för tröst och prat, ofta på helger 
Ofta för lite personal, man hinner inte alltid med brukaren som man skulle vilja. 
Att inte räcka till att göra allt så grundligt som man tycker skulle behövas. 
Att man inte alltid har tid. Ibland är det ”tungt” på avd., så man inte hinner sätta sig ner och prata med damerna/herrarna. 

  

Lön  19 21 
 Att inte få den lön vi är värda. 

Dålig lön för ett ansvarsfyllt arbete.  
Man sliter och jobbar så mycket för en sådan urdålig lön! För det jobbet vi gör skulle vi ha dubbelt så hög lön! 

  

Organisation och 
ledning 

 11 12 
 Alla omorganisationer. Hela tiden byte av enhetschefer. Det vore bättre om vi fick landa och jobba i lugn och  ro.  

Göra det vi är bra på – god omvårdnad 
Alla omorganisationer! Byte av chefer. Ombyggnationer i huset som både känns onödigt och kostar massor av pengar! 

  

Våld och ensamjobb 
  

  8  9 
  Att man får stryk och inte får något för det, ex risktillägg. 

Att det förekommer mycket våld. Man blir ofta slagen och bespottad 
  

Schema och  
arbetstider 

  8  9 
 Arbetstider (kväll helg). 

Årsarbetstiden. Den är ett stort störande moment. 
  

Övrigt   8  9 
 Arbetskläderna! Täta och obekväma, mår dåligt i dem varje dag! 

Personal som ej vet att dom jobbar med hjärnskadade gamlingar, fast dom själva valt arbetet. 
  

Dåligt samarbete 
  

  7  8 
 När vi inte kan samarbeta, en kan inte göra allt, men alla kan göra något. Vi är bra på olika saker:utnyttja det  

”Skitsnacket” personal emellan. 
Att inte samarbetet mellan personalen alltid fungerar 
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Tabell 8.  Vad är det bästa med att arbeta på demensboende? (%= svarsprocent) 
Meningsfullt, att känna sig behövd & att hjälpa                  33 38 
 Att man har gett den demenssjuke en meningsfull dag,  

När mitt kunnande och mitt arbetssätt visar sig vara det rätta med lugna och trygga 
brukare och anhöriga. 
Att hjälpa andra som inte klarar sig själv till ett bra och meningsfullt liv 
Att få hjälpa demenssjuka och ge värme och att de får känna sig betydelsefulla 
Kunna hjälpa andra människor att få det bra sista tiden i livet. 

  

Uppskattning och glädje  20 23 
 Att man får så mycket glädje från de boende 

Att man får mycket tillbaka av det man ger, till exempel ett leende betyder mycket 
Att se glädjen i de boendes ansikten när man ägnar sig åt dem. 
Ett leende och en klapp från de dementa. 
Mitt bidrag till en kvalitetshöjning för de boende, när man i deras ögon möter en 
tacksam blick. 

  

Att jobba med människor  16 18 
 Att möta alla dessa underbara människor, fast dom har ett avvikande beteende till 

exempel aggressivitet, kan man inte annat än bara tycka så mycket om dom 
  

Arbetskamraterna och arbetstiden   11 13 
 Vi har bra sammanhållning i arbetsgruppen. 

Det bästa och det viktigaste är att man har bra arbetskamrater. 
Arbetstiderna. Flexibilitet, kan bestämma själva hur vi lägger upp jobbet. Liten 
arbetsgrupp. 

  

Nattjobbare   7  8 
      När man går hem på morgonen och man känner att man har gjort ett bra jobb.” 

     Har ett ganska självständigt jobb (nattjobb) kan planera lite själv 
     Tyst och lugnt. Har tid om någon är vaken att ta bra hand om denne 
     Att få arbeta på natten. Då har man mer tid över för dom boende på ett annat sätt.   
     Det är mycket lugnare.      

  

Omväxling  9 10 
      Omväxling. Man vet inte vad som händer under en dag.  

     Att alla dagar är olika 
  

Inget bra alls   3  4 
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Tabell 9. Hur bidrar vårdpersonalen till att den demenssjuke får en meningsfull dag? (%= svarsprocent) 
Variabel  % N 
Nattjobbare Jobbar natt – Försöker se till att natten blir så lugn som möjligt 

Jobbar natt, försöker hjälpa alla att få sova på natten, få ha dygnsrytm i möjligaste mån 
Jobbar natt, försöker få den boende att må bra, så man kan sova lugnt utan mediciner. Sitter på sängkanten vid oro, håller 
exempelvis handen och pratar en stund. Ibland när den boende kommer upp kan man ge något att äta, vilket ofta hjälper. 
Att man tar sig tid och sitter en stund, håller handen, kanske tar en nattmacka, pratar, att man finns där när behovet finns. 
 

14 15 

Aktiviteter 
 

Göra något tillsammans, som de tycker om och klarar av. Till exempel titta på gamla foton, sjunga, komma ut på promenad. 
Jag ser till att ”se” alla. Tycker om att få igång samtal om gammalt, till exempel mode, skola, musik 
Pratar med dom, spelar spel, sätter på musik som dom tycker om. 
Pratar, promenerar, fikar tillsammans, lyssna på musik till exempel 
 

17 18 

Finns inte tid för annat 
än en basal 
omvårdnad 

Det är inte mycket då tiden ej räcker till. Tiden räcker bara till att dom är hel, ren, torr och mätt. 
Vet inte, vi hinner inte med promenader och sånt, dusch, tvätt och städ tar upp all tid eftersom vi alltid är för lite personal! 
Hinner inte mycket med de boende (för lite personal) 
Den tiden finns knappt. Det blir det viktigaste, komma upp, mat och läggning 
 

 
10 

 
11 

Försöker ge varje 
brukare lite ”egen” tid 
 

Försöker att nån gång under dagen ge hela min uppmärksamhet till en enskild boende en stund. 
Ser till att han/hon får komma ut på promenad, är med på sångstund, pratar med den boende, ser till att han/hon är fin i håret. 
Till exempel genom att samtala kring tidigare intressen, sjunga, ta promenader, försöka få den sjuke att känna sig behövd, till 
exempel ber jag om hjälp med något jag vet denne kan hantera bra 
Denna fråga är svår. De är så sjuka så det är inte mycket de klarar. Men jag läser och tar reda på via anhöriga vad de tycker om. 
Miljön är viktig!. Jag bakar, plockar in blommor, försöker göra fint i köket (inreder efter årstider). Ser till att han har ett städat rum. 
Går ut mycket sommartid. Klär den boende som han vill. Är noga med den personliga hygienen (ren och snygg). Försöker ha god 
kontakt med anhöriga. Att någon gång under året få en guldkant på tillvaron. 
 

15 16 

Övrigt Ger av mej själv, humor, trygghet, är detektiv och försöker hitta dom bortglömda pusselbitarna. Bygga upp den dementes 
självförtroende, stötta och hjälpa men inte ta över allt! 
Vänligt bemötande den stund de får hjälp. Uppmärksamhet 
Inte stressa. Ta sig tid att lyssna 
Att vara glad och trygg i mig själv. 
 

44 48 
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Tabell 10. Vad är vårdpersonalens bidrag till att den demenssjuke får en meningsfull dag? (%= svarsprocent) 

Variabel  % n 
Att se helheten • Att tillgodose individens behov både psykiskt, fysiskt plus att ge frihet, under uppsikt – när så behövs. Och aktivitet 

anpassad efter förmåga. 
• Att ta tillvara det som den dementa har kvar. Sätta guldkant på tillvaron. 
• Att tillgodose den demenshandikappades behov. Att man skapar kvalité i vård och omsorgen så gott man kan 
• Att den boende har det på ett sätt jag skulle vilja ha det när jag blir gammal. Ren, mätt, kläder jag trivs i, trygg, 

sysselsättning 

36 44 

 
Empati – lyhördhet – 
bemötande – respekt 
– trygghet – kunskap  
 

• Att bemöta individen med fokus på de egna förutsättningarna, ta tillvara det ännu friska, vara lyhörd. 
• Att kunna ge ”det lilla extra” förutom de primära behoven. Att visa empati, vara lyhörd, ha tålamod. 
• Att skapa trygghet för personerna, och göra det bästa av situationen, för var och en. Försöka ge dom den lilla Bemöta 

människan med respekt och värdighet. Att se varje individs behov och uppfylla dessa, så gott man kan 
• Extra ”guldkanten i tillvaron” om det är möjligt. 

28 34 

Att tillgodose 
basala omvårdnads- 
behoven  

• Att så snart som möjligt alltid bli tvättad/rengjord när det behövs. 
• Att den boende blir tvättad/duschad varje dag, att den boende får komma upp, äta mat, bli fin i håret, bli rakad, få kläder 

på sig, komma ut på promenad, få blöjan bytt, vara med på någon aktivitet, tex. sångstund 
• Den personliga hygienen, att vi hinner rulla hår, raka. Att kläderna inte har fläckar 
• Bra mat, att få vara torr i blöja, inga trycksår. Personlig hygien varje dag. Att få komma ut. 

11 13 

Att ta sig tid  • Lugn och ro vid alla hjälpinsatser. God tid vid måltiderna och om möjligt någon form av livskvalitet 
• Att ge varje individ den tid som behövs, för att om möjligt få brukaren att deltaga 
• Att ha den tid som behövs för att hinna med utan att stressa. ”Få arbeta i lugn och ro” 
• Att det vardagliga får ta den tid det behöver utan att man själv ska känna stress 

15 19 

Att vårdtagaren trivs 
och har det bra  
 

• Att göra brukaren nöjd och glad. Ha tid med dom och göra något tillsammans 
• Att göra så att den dementa mår bra fysiskt och psykiskt 
• Se till att dom dementa mår så bra som möjligt både fysiskt och psykiskt 
• Att personen ska må så bra som möjligt och att jag kan ändra mig utifrån varje persons värdering hur den vill ha det och 

göra det bästa av det. 

11 13 



27 
 

4 DISKUSSION 
4. 1 Sammandrag av huvudresultat 

Syftet med denna studie var att undersöka personalens arbetstrivsel och faktorer som påverkar 

denna vid Falu kommuns demensboende. Av totalt 128 respondenter uppgav 69 % att de 

arbetar inom demensvården därför att den intresserar dem. I en jämförelse mellan 

yrkesgrupperna undersköterskor, vårdbiträden och personal utan formell utbildning visade det 

sig att personalen utan formell utbildning trivdes bäst med sitt arbete, 9 av 10 uppgav att de 

trivdes mycket bra. Totalt svarade 84 % av undersköterskorna att de trivdes mycket eller 

ganska bra med sitt arbete, medan 3 % trivdes dåligt eller mycket dåligt. De faktorer som gav 

respondenterna arbetsmotivation var en bra relation till arbetskamraterna och en bra lön. 

Viktigast var dock en bra relation till arbetskamraterna (32 %). Av 118 svarande ansåg 11 % att 

lönen var det viktigaste, då däremot anställningstrygghet saknade helt och hållet betydelse. På 

frågan ”Hur bedömer du din relation till de närmaste arbetskamraterna” ansåg 82 % av 

respondenterna att man på arbetsplatsen samarbetar bra och trivs tillsammans eller är goda 

vänner. Däremot ansåg 4 % sig ha samarbetssvårigheter. De resterande 14 % saknade åsikt om 

samarbetet med kollegor. Bakgrundsfaktorer som ålder saknade betydelse. Däremot fann 

undersköterskorna att arbetet var mera känslomässigt krävande än vad vårdbiträdena tyckte. Det 

sämsta med arbetet i demensboende var ”När tiden inte räcker till för tröst och prat, ofta på 

helger”. Det bästa med arbetet vid demensboende var ”När mitt kunnande och mitt arbetssätt 

visar sig vara det rätta med lugna och trygga brukare och anhöriga”. Den boende ges en 

meningsfull dag genom att med personalens egna ord: ” Bygga upp den dementes 

självförtroende, stötta och hjälpa men inte ta över allt!; Vänligt bemötande den stund de får 

hjälp.” 

 

Önskan om vidareutbildning var större hos undersköterskor (87 %) jämfört med hos 

vårdbiträdena (70 %). Det område som majoriteten önskade mera utbildning om var 

beteendestörning och psykiska symtom hos demenssjuka personer även om endast 9 stycken av 

116 uppgav att de sökt av eget intresse någon form av utbildning om demens. Av totalt 127 

deltagare uppgav 75 % att de får fortlöpande utbildning inom ämnet demens. Sammanlagt 19 % 

av personalen angav att sjuksköterskan mycket sällan eller aldrig hade tid att ge handledning. 

Däremot ansåg 49 % att de alltid eller ofta  fick nödvändig handledning av sjuksköterskan i 

omvårdnadsarbetet.  
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4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Arbetsmiljön 

En god arbetsmiljö innefattar resurser för att utföra arbetsuppgifterna på ett bra sätt, den 

inbegriper ett arbete som ger utrymme för egna beslut, trivsel med arbetskamraterna och ett 

fungerande samarbete (Simpson, Scotern & Vincent, 1995). Beträffande samarbete ansåg större 

delen av respondenterna i föreliggande studie att man fungerade gemensamt och trivdes bra 

tillsammans eller var goda vänner. I denna studie ansåg sig endast några få personer ha 

samarbetssvårigheter. Föreliggande studies resultat utföll i enlighet med dem funna av Deville 

och Wikström (2009), som framhöll att den viktigaste faktorn för trivsel i arbetet är en bra 

arbetsgruppssammanhållning. Även kontroll över det egna arbetet och ett gott samarbete med 

övriga yrkeskategorier listades hög.  Personalkonflikter var den största anledningen till 

vantrivsel på arbetet. 

 

Även på frågorna vad som gav mest arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse visade det sig 

att en god relation till arbetskamraterna var en av de viktigaste komponenterna. Även 

tillfredsställande arbetsuppgifter ansågs viktigt. En bra lön däremot ansåg endast 13 stycken var 

det viktigaste, vilket stämmer väl överens med resultatet från studien som gjorts av Rehnqvist 

och Sahlin (2008) där respondenterna uppgav att lönen inte är den största motivationskällan för 

arbetet. Vidare, i en studie av Angelholm-Bankel och Wollarth (2008) beskrivs hur 

arbetsmotivationen är ansenligare i början av arbetslivet för att med stigande antal år i 

yrkeslivet, avta. Detta verkar vara en teori som stämmer bra överens med resultatet i 

föreliggande studie då större delen av respondenterna upplever sitt arbete som meningsfullt och 

ungefär hälften av studiedeltagarna har jobbat mindre än 10 år inom demensvården och således 

ännu inte förlorat motivationen. Hellberg (2004), Gedin-Erixon (1992) Hansen, Sverke och 

Näsvall (2008) samt Simpson et al. (1995) påtalar hur viktigt det är att känna meningsfullhet i 

arbetet för att skapa arbetsförhållanden som främjar arbetsglädje, stimulans och utveckling. Det 

fanns ingen skillnad mellan undersköterskors och vårdbiträdens uppfattning om sitt arbete som 

stimulerande, men en liten andel inom båda yrkeskategorierna ansåg att arbetet aldrig var 

stimulerande.  

 

Gedin-Erixon (1992) beskriver att arbetsglädje skapas av mänskliga relationer och där 

arbetsglädje finns, är vanligtvis arbetsmiljön god. I föreliggande studie påvisades det att det 

inte fanns någon skillnad mellan hur undersköterskor och vårdbiträden trivdes med sina arbeten, 
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större delen trivdes bra eller ganska bra och personal utan formell kompetens trivdes mycket 

bra med sitt arbete. I en studie som gjorts av Socialstyrelsen (2003) framkom det att 

undersköterskor upplevde att de hade bristande möjlighet att använda sina kunskaper i arbetet, 

det vill säga många ansåg att deras kompetens inte togs till vara. Flera tyckte sig ha studerat i 

onödan och ansåg att utbildning skulle leda till nya utmanande arbetsuppgifter (ibid). Även 

Larsson (2005) kom i sin studie fram till att undersköterskor upplevde att kompetensen inte 

togs till vara när arbetsuppgifter, såsom städning och tvätt, upptog för stor del av arbetstiden. 

Liksom i föreliggande studie önskade personalen i Larssons (ibid.) studie att de hade mera tid 

för att sitta ner och umgås, kanske spela spel eller läsa med vårdtagarna. Detta skulle kunna 

vara en anledning till att några av respondenterna med undersköterskeutbildning uppgav att de 

trivdes mycket dåligt i sitt arbete. Andra orsaker till vantrivsel på arbetet befanns vara stress 

och våld i enlighet med resultat av Melin och Bang Olsen (2004). Dessa forskare angav att ett 

av de vanligaste symtomen på frontallobsdemens är aggressivitet. Nästan hälften av samtliga 

respondenter uppgav att de dagligen upplevde hot eller våld, vilket påverkade arbetstrivseln.  

 

Statistiska centralbyrån (2004) påvisade att sjukfrånvaron är högst hos kvinnor inom vård- och 

omsorgssektorn, och framförallt kommunanställda kvinnor har hög sjukfrånvaro. Kvinnor med 

höga arbetskrav och liten kontroll, det vill säga med liten möjlighet att påverka sin 

arbetssituation, upplever högre grad av negativ stress och är sjukskrivna oftare. En vanlig orsak 

till olust inför att gå till arbetet, är att man känner att man får dåligt stöd från överordnade. 

Samma resultat kom Edvardsson, Sandman, Nay och Karlsson (2008) fram till då en stor del av 

deras respondenterna uppgav att de under de senaste åren varit sjukskriven som följd av stress. 

Detta resultat stämmer väl överens med studier gjorda av både McConaghy och Caltabiano 

(2005) och Brodaty, Green, Koschera och Koschera (2003). Även Arbetsmarknadsinstitutet 

(2007) har konstaterat att den största andelen sjukskrivningar förekommer på arbetsplatser där 

man gjort återkommande organisatoriska förändringar, där arbetsbördan är stor, där konflikter 

förekommer, besparingar och personalneddragningar företagits och därmed har man ökat 

arbetsbelastningen för arbetstagarna. Detta stämmer väl överens med resultatet i föreliggande 

studie, där många av respondenterna upplevde stress och omorganisationer. 

 

Hellberg (2004) skriver att den arbetande människan skall ha möjlighet att påverka sin 

arbetssituation. På frågan huruvida man som personal vid Falu kommuns demensboende har 

möjlighet att föra fram förslag till förändringar, ansåg större delen av respondenterna att de 

hade möjlighet att föra fram uppslag ofta eller ibland. Härenstam (2004), forskare på 
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Arbetslivs- institutet, menar att engagemang och delaktighet hör ihop med arbetslust. För att 

känna delaktighet och därmed arbetsglädje är dialog, möten och erfarenhetsutbyten viktiga 

medel. Även Deville och Wikström (2009) och Rehnqvist och Sahlin (2008) kom i sina studier 

fram till att medarbetarna önskar vara delaktiga i chefens funderingar och beslut. 

Kommunikationen skall vara rak och tydlig.  

 

4.2.2 Demensboendets personal 

Holm och Marjai (2006) påtalar vikten av att man är intresserad av sitt arbete för att göra ett bra 

jobb. På frågan varför man arbetar inom demensvården hade cirka hälften sökt sig till området 

av eget intresse och resterande hade hamnat där av annan orsak. Vid en jämförelse mellan 

undersköterskornas och vårdbiträdenas önskan om att få mera utbildning inom demensvården 

visade det sig att det fanns en signifikant skillnad mellan yrkesgrupperna. Andelen som 

önskade ytterligare utbildning var större hos undersköterskorna än hos vårdbiträdena. Detta 

verkar dock motsägelsefullt då både Socialstyrelsen (2003) och Larsson (2005) kommit fram 

till att undersköterskor upplever att deras kompetens inte tas till vara, så varför skaffa sig mer? 

Emellertid var man intresserad av att få utbildning om beteendestörning och psykiska symtom 

vid demens (BPSD). Även bemötande och förhållningssätt av och mot dementa var många 

intresserade av att få mera utbildning om, vilket må anses vara en rimlig önskan då den är 

ytterst relevant för arbetet. Enligt Holm och Marjai (2006) är det en förutsättning för att 

omsorgspersonalen skall kunna göra ett bra jobb, att de får kontinuerligt stöd och handledning 

som riktas mot den verksamhet de arbetar i. Hälften av respondenterna uppger att de ofta eller 

alltid får nödvändig handledning av sjuksköterska i omvårdnadsarbetet. I Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (SOSFS, 1993:17) står skrivet att 

sjuksköterskan skall motivera arbetslaget och ge återkoppling i positiv anda samt utbilda och 

kompetensutveckla medarbetarna så att patienterna får optimal vård. 

 

 4.2.3 Personalens bemötande av demenssjuka 

I socialtjänstlagen (SFS, 2 001:453) står skrivet att personalen som arbetar med demenssjuka 

bör ha god kunskap om demens och ha erfarenhet av demensvård. När det efterfrågades hur 

man bedömde sin förmåga att förstå den demenssjukes beteende svarade större delen av 

respondenterna att man hade mycket eller ganska god förmåga till detta. Wijk (2004) menar att 

när omvårdnadsaktiviteterna och den demenssjukes närmiljö är anpassad till den lidandes 

kapacitet, kan denne/denna fungera på en högre intellektuell nivå. Närmiljön medverkar till att 

den demenssjukes dolda kompetens kan framträda. Även socialtjänstlagen (SFS 2 001:453) 
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betonar att personalens huvuduppgift är att verka för trygghet, självbestämmande samt ett 

aktivt och meningsfullt liv. När studiedeltagarna ombads besvara hur de bidrog till att de 

demenssjuka fick en meningsfull dag, var det vanligaste svaret ”att inte stressa”. 

 

Både Nyrén (1999) samt Larsson och Wressmark (2006) påtalade att personalens egenskaper är 

viktiga för att kunna bemöta patienterna på den funktionsnivå de befinner sig på, och för att 

stödja dem i det dagliga livet. Nödvändiga redskap för en god omvårdnad är egenskaper som 

stresstålighet, tålamod, god personkännedom, empati, förmåga och möjlighet att i stunden 

känna av situationen, enligt nämnda författare. När det i föreliggande studie efterfrågades 

vilken egenskap som ansågs vara viktig i omvårdnaden av demenssjuka uppgav ungefär hälften 

att vara lugn var den viktigaste egenskapen, följt av tålamod och empati. Även i Yngvessons 

(2005) studie framkom det att vara lugn var en av de viktigaste egenskaperna hos personalen, 

följt av att vara trygg och tålmodig. I Sundströms (2003) studie däremot framkom från 

respondenternas sida att empati och förmåga att läsa av kroppsspråket var det viktigaste i 

omvårdnaden om demenssjuka.  

 

4.2.4 Omvårdnadsteoretisk förankring 

Virginia Henderson (1955) ansåg att omvårdnad innebär att patienten skall hjälpas inom sina 

olika behovsområdena, när han/hon saknar kraft, kunskap eller vilja att själv ta hand om sina 

grundbehov. Grundbehoven bestod bland annat av att kunna andas, äta, dricka och att 

upprätthålla lämplig kroppsställning. När det i föreliggande studie efterfrågades vad "god 

omvårdnad" innebar för personalen vid Falu kommuns demensboenden svarade större delen av 

respondenterna att godomvårdnad bestod av "att se helheten". Enligt Ekman och Norberg 

(1993) är det angeläget att personalen kan tolka demenssjuka och anpassa vården till deras 

funktionella nivå, eftersom vårdpersonalens kommunikationsförmåga är en betydelsefull del av 

de demenssjukas närmiljö. Henderson (1955) beskrev att omvårdnadspersonalen skulle ersätta 

den nyss förlorade funktionella förmågan hos vårdtagaren.  Omvårdnadspersonalen skulle vara 

som "the leg of the amputee, the eyes of the newly blind" . I enlighet med detta framkom det i 

svaren på frågan vad som är det bästa med arbetet, att större delen av respondenterna anger att 

det bästa med arbetet är att ”få hjälpa någon som behöver stöd i sin vardag och att se glädjen 

hos de som får hjälpen”. 
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4. 3 Metoddiskussion 

Eftersom syftet med studien var att undersöka hur personalen vid Falu kommuns 

demensboenden upplevde sin arbetsmiljö, valdes en enkät som mätinstrument.  Antalet 

planerade studiedeltagare var stort, 249 personer. Enkäten, som innehöll 37 frågor sändes ut 

tillsammans med ett missivbrev till samtliga tillsvidareanställda bland personalen.  Då 

svarstiden gått ut skickades påminnelser till 162 personer. Av totalt 249 utsända enkäter 

besvarades 54 %. Att bortfallet uppgick till 46 % beror troligen på att enkäterna skickades ut i 

mitten av juni 2007 då många redan tagit semester eller kanske var bortresta. En annan tänkbar 

förklaring till varför enkäten inte besvarades av flera kan vara att respondenterna tyckte den 

innehöll för känsliga frågor. Man var kanske rädd för att kunna identifieras på arbetsplatsen. 

Frågorna validerades av en expertgrupp om 6 undersköterskor och enkäten fick således 

innehållsvaliditet. Beträffande reliabiliteten så kan bortfallet ha påverkat resultatet i någon mån 

och en replikation av studien kunde ske utanför semesterperioden.  

 

4. 4 Förslag till fortsatt forskning 

Samma studie skulle kunna göras på personal anställd vid Falu kommuns särskilda boenden, 

för att se om upplevelsen av arbetsmiljön skiljer sig om man arbetar med svårt sjuka istället för 

demenssjuka. Det kan tänkas att arbete med svårt sjuka inkluderar mindre psykisk belastning i 

form av skrikbeteende, hot och våld och kan således upplevas i någon mån mindre stressande. 

 

4. 5 Klinisk tillämpning 

Studiens huvudsyfte var att undersöka hur personalen vid Falu kommuns demensboenden 

upplevde sin arbetsmiljö. Resultatet visade att de flesta trivdes bra och var nöjda med sitt jobb, 

men att ett orosmoment på arbetsplatserna utgjordes av de omorganisationer som företogs, samt 

att arbetstyngden ökar och personaltätheten minskar. Med personalens egna ord: ”Alla 

omorganisationer! Byte av chefer. Ombyggnationer i huset som både känns onödigt och kostar 

massor av pengar!” Eftersom det framkom i studien att det fanns personal som saknade formell 

utbildning, föreslås att dessa ges utbildning som leder till yrkeskompetens. Resultatet ger även 

en fingervisning om vad personalen önskar för typ av vidareutbildning. 

 

4. 6 Konklusion 

För att den demenssjuke skall få en god omvårdnad och en meningsfull dag är det nödvändigt 

att personalen trivs och är intresserad av sitt arbete samt motiverad att göra ett bra jobb. Studien 

visade att de allra flesta som arbetade inom demensvården i Falu kommun var intresserade av 
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sitt arbete och hade valt att jobba där av fri vilja. Många angav att arbetet var tålamodskrävande 

men meningsfullt: ”Att man har gett den demenssjuke en meningsfull dag”. Det som gav mest 

arbetsmotivation var att ha en god relation till arbetskamraterna, och de allra flesta hade ett 

samarbete som fungerade väl. Önskan om mera fortbildning var stor, och ämnet som 

intresserade de flesta var beteendestörningar och psykiska symtom vid demens. De flesta ansåg 

att det bästa med det egna arbetet var att detta förutom att det var meningsfullt även gav glädje: 

”Att man får mycket tillbaka av det man ger, till exempel ett leende betyder mycket”. När 

personalen fungerar i Hendersonsk mening som ”ett ben för den amputerade eller ett öga för 

den nyligen blinda” (Tomey & Alligood, 2006) på ett effektivt sätt så blir 

omvårdnadsaktiviteterna och den demenssjukes närmiljö anpassade till patientens kapacitet så 

att han/hon kan fungera på en mera fruktbar intellektuell nivå (jfr Wijk, 2004). Detta leder till 

en nöjdare vårdtagare och en vårdgivare som trivs i sin miljö. 
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BILAGA 1 

 

Var vänlig sätt kryss i bäst passande svarsalternativ 

Ålder 

Under 20  21 – 30  31 – 40   

41 – 50   51 – 60  Över 61  

 

Hur länge har du arbetat inom demensvård? ____________ år 

Vilken utbildning har du? 

Undersköterska     

Vårdbiträde      

Ingen formell utbildning      

Annan likvärdig utbildning _______________________ 

 

Har du någon vidareutbildning inom demensvård? Här menas              

utbildning du sökt av eget intresse, till exempel på högskola. 

Ja          Nej    

 

Får du fortlöpande utbildning inom demensvård?  

Med fortbildning avses all utbildning och kurser som Falu kommun anordnar genom externa föreläsare 

eller av demensboendets sjuksköterska. 

Ja    Nej     

  

Skulle du vilja ha mer utbildning inom demensvården? 

Ja    Nej     

 

Om du svarat ja på föregående fråga, inom vilket område skulle du önska mer utbildning.    

Ange endast ett svar 

Bemötande och förhållningssätt till personer med demenssjukdom   

Demenssjukdomens symtom och förlopp      

Beteendestörning och psykiska symtom vid demens (BPSD)   

Anhörigkontakt       

Läkemedel      

Vård i livets slut     

 

Varför arbetar du inom demensvården? 

 Är intresserad av demensvård     

 Fanns inget annat jobb     

 Är omplacerad      

 Annat__________________________ 
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Hur trivs du med ditt nuvarande arbete? 

Mycket bra    

Ganska bra    

Varken bra eller dåligt    

Ganska dåligt    

Mycket dåligt    

 

Tycker du att ditt arbete är stimulerande? 

Mycket sällan eller aldrig   

Ganska sällan    

Ibland    

Ganska ofta    

Mycket ofta eller alltid   

 

Tycker du att ditt arbete är intressant? 

Mycket sällan eller aldrig   

Ganska sällan    

Ibland    

Ganska ofta    

Mycket ofta eller alltid   

 

Jag upplever mitt arbete som………… Ange endast ett svar 

Tillfredsställande   

Enformigt    

Stressigt    

Psykiskt påfrestande   

Fysiskt påfrestande   

Tålamodskrävande   

Meningslöst    

Meningsfullt    

Omväxlande    

Tryggt    

 

Är ditt arbete känslomässigt krävande? 

I mycket hög grad   

I hög grad    

Delvis    

I liten grad    

I mycket liten grad   
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Blir du känslomässigt påverkad av ditt arbete? 

I mycket hög grad   

I hög grad    

Delvis    

I liten grad    

I mycket liten grad   

 

Vad tycker du är viktigt för att få motivation? Ange endast ett svar 

Tillfredsställande arbetsuppgifter  

Bra relation med arbetskamraterna  

Trivsam arbetsmiljö   

Uppskattning    

Bra arbetstider    

Personlig utvecklingsmöjlighet   

Bra lön    

Förmåner och belöningar   

Anställningstrygghet   

 

Vad tycker du är viktigt för att få arbetstillfredsställelse? 

Ange endast ett svar 

Tillfredsställande arbetsuppgifter  

Bra relation med arbetskamraterna  

Trivsam arbetsmiljö   

Uppskattning    

Bra arbetstider    

Personlig utvecklingsmöjlighet   

Bra lön    

Förmåner och belöningar   

Anställningstrygghet   

 

Tycker du att du får nödvändig handledning i omvårdnadsarbetet av sjuksköterska? 

Mycket sällan eller aldrig   

Ganska sällan    

Ibland    

Ganska ofta    

Mycket ofta eller alltid   
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Har du möjlighet att föra fram förslag till förändringar i ditt arbete? 

Ja, ofta      

Ja, ibland      

Nej, sällan      

Nej, så gott som aldrig     

 

Hur bedömer du din relation till närmaste arbetskamraterna? 

Ovänskaplig      

Inte ovänner men svårt att samarbeta    

Kan samarbeta och diskutera i arbetet, men inget mer   

Samarbetar bra och trivs ihop     

Goda vänner      

 

Hur hög är arbetsbelastningen normalt? 

Ganska låg      

En hel del att göra     

Fullt upp, men kan göra korta avbrott i stort sett när som helst   

Mer än fullt upp, utan några egentliga avbrott    

Helt uppslukad, kan knappt släppa koncentrationen på arbetet   

 

Kan du själv bestämma din arbetstakt? 

Ja, alltid      

Ja, ofta      

Ja, ibland      

Nej, sällan      

Nej, så gott som aldrig     

 

Har du i regel tillräckligt med tid/arbetsro att genomföra dina arbetssysslor på ett bra sätt? 

Ja    Nej    

 

Om du svarat nej på föregående fråga, har du något förslag på hur din arbetstid skulle kunna utnyttjas 

bättre? 

Nej    

Ja__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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Har du under de senaste åren varit sjukskriven som följd av stress? 

Ja, en gång      

Ja, flera gånger      

Nej      

 

Vilket beteende tycker du är svårast att hantera? Ange endast ett svar 

Oro/ångest      

Rädsla       

Aggressivitet      

Nedstämdhet      

Skrikbeteende      

Förvirring      

Hallucinationer      

Vandringsbeteende     

Annat_____________________________      

 

Hur bedömer du din förmåga att förstå den demenssjukes beteende? 

Mycket goda      

Ganska goda      

Varken goda eller dåliga     

Ganska dåliga      

Mycket dåliga      

 

Är du utsatt för våld eller hot i ditt arbete? 

Varje dag      

Ett par gånger per vecka     

En gång per vecka     

Ett par gånger per månad     

Har förekommit under det senaste året    

Inte alls      

 

Har du den erfarenhet som krävs för att hantera svårigheterna på arbetet? 

Ja       Nej    

 

Finns det situationer i ditt arbete som du upplever speciellt psykiskt påfrestande? 

Ja    Nej    

 

Om du svarat ja på föregående fråga, var snäll och uppge en sådan situation. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Är du i stort sett nöjd med den vård och omsorg som du kan erbjuda brukare/boende på din arbetsplats? 

Alltid  

Ofta  

Ibland  

Sällan  

Aldrig  

 

Vilken egenskap hos dig som personal anser du vara viktig i  omvårdnaden av demenssjuka? 

Ange endast ett ord. 

_________________________________________ 

 

Vad innebär ”god omvårdnad” för dig? 

 ________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

Hur bidrar du till att den demenssjuke får en meningsfull dag? 

________________________________________________  

________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

Vad är det bästa med ditt arbete? 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Vad är det sämsta med ditt arbete? 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

Övriga funderingar och kommentarer 

 __________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________  

 

 Tack för din medverkan! 
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BILAGA 2 

Undersökning av utbildning och fortbildning vid Falu Kommuns demensboenden  

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. 

 

Den Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskan, Ann Eriksson, har givit uppdraget att undersöka huruvida Falu 

kommun uppfyller kraven på demensvård i enlighet med demensplanen som stipulerar att all personal som arbetar 

inom demensvården ska ha formell kompetens och få fortlöpande handledning och fortbildning. Studiens fokus 

kommer dock att ligga på att undersöka hur personalen upplever sin arbetsmiljö 

 

Bifogad enkät skickas ut till tillsvidareanställd personal vid demensboenden i Falu Kommun. Ditt deltagande är 

frivilligt och kan avbrytas utan närmare motivering. Ditt svar på enkäten kommer att behandlas och uppbevaras 

konfidentiellt. Ingen i personalen kommer att kunna identifieras. Resultatet kommer att sammanställas och 

presenteras i form av en D-uppsats vid Högskolan Dalarna. Resultatet kommer att ligga till grund för Falu 

Kommuns kompetens- utveckling. Om du önskar ett exemplar av det färdiga arbetet var god skriv din mailadress 

på enkäten. 

 

Undertecknad är tacksam om enkäten ifylls senast 24 juni, 2007 och returneras i bifogat, frankerat svarskuvert. En 

påminnelse kommer att skickas ut till dem som ej skickat in svar. För att möjliggöra påminnelsen är svarskuverten 

numrerade. 

 

Tack på förhand för din medverkan i min studie! 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvarig: 

Petra Mildner    

Hälsinggårdsv. 16A    

791 43 FALUN    

Tel. 023 – 168 17    

petra.mildner@falun.se

mailto:petra.mildner@falun.se�
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