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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Demenssjukdom är vanligt förekommande och denna patientgrupp ingår i 

distriktssköterskors uppdrag.  

Syfte: Att belysa distriktssköterskors erfarenheter av att möta personer med demensdiagnos 

och hur de anpassar vården utifrån vårdtagarens behov.  

Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes med fyra stycken distriktssköterskor. För 

bearbetning av insamlad data användes innehållsanalys.  

Resultat: Analysen ledde till fram till fyra stycken kategorier: att möta en komplex 

vårdsituation, att bli utmanad, att ta till vara resurser och att anpassa sina vårdåtgärder till den 

enskilde eller till demenssjukdomen. Deltagarna förmedlade att personer med demenssjukdom 

är en utsatt och sårbar grupp och att vårda dem innebar en utmaning på flera olika plan. Det 

kräver fördjupade kunskaper och en förmåga att se till alla faktorer som omger denna 

patientgrupp, det är både utmanande, komplext och spännande. Att arbeta personcentrerat är 

något som både eftersträvas och görs i praktiken, även att ta till vara resurser som kommer 

vårdtagaren till godo.   

Slutsats: Distriktssköterskornas glädje och engagemang var framträdande och verkade vara 

kopplat till att de hade utbildning och kunskap. Forskning på personer med demenssjukdom 

och andra med nedsatt beslutsförmåga behövs och är önskvärt. Deras deltagande skulle ge 

värdefull kunskap som kan leda till att utveckla vården för denna patientgrupp. 
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ABSTRACT 
Background: District nurses come in contact with people who have dementia diagnosis to 

different extent.  

Aim: The aim of this study was to examine nurses' experiences in meeting people with dementia 

diagnosis and how they adapt giving care that are based on the patient's needs.  

Method: The study was qualitative and based on interviews with four district nurses. For 

processing the collected data content analysis was used.  

Results: The analysis revealed the three domains, the nurse's situation, the person with 

dementia diagnosis´ situation and adapting care measures. Further analysis led to four 

categories, facing a complex care situation, to be challenged, to take care of resources and to 

adapt their health care measures to the individual or to the dementia. The district nurses 

identified that people with dementia is a fragile and vulnerable group and to care for them was 

a challenge on many levels. It requires in-depth knowledge and an ability to see all the factors 

that surround this population, it´s challenging, complex and exciting. Working person-centered 

is something that both sought and done in practice, they also take good care of resources that 

will benefit the patients.   

Conclusion: The district nurses showed joy and commitment that were prominent and seemed 

to be linked to their education and knowledge. Research including people with dementia and 

others with limited decision-making capacaty are needed and desirable. Their participation 

would provide valuable knowledge that could lead to the development in the care concerning  

this vulnerable population. 
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INLEDNING 
Enligt Socialstyrelsens beräkning kommer antalet personer med demensdiagnos att öka efter år 

2020 när de som föddes på 1940-talet uppnår en hög ålder och fram till år 2050 förväntas antalet 

personer med demenssjukdom nästan fördubblas. Detta kommer att innebära en stor framtida 

utmaning för samhället (Socialstyrelsen 2014).  

 

BAKGRUND 
Antalet individer med demenssjukdom uppskattades globalt vara 35,6 miljoner individer år 

2010 (Tranvåg, Petersen & Nåden, 2013). Varje år insjuknar drygt 25 000 personer i en 

demenssjukdom i Sverige och ungefär lika många med demenssjukdom dör (Socialstyrelsen, 

2014). I omvårdnaden av personer med demenssjukdom ställs krav på vårdpersonalen att 

tillhandahålla en trygg och säker vård av god kvalitet men också hantera problematiska 

situationer som ibland uppstår. Distriktssköterskor kommer ofta i kontakt med denna 

patientgrupp och ska tillhandahålla en god omvårdnad som enligt Socialstyrelsens nationella 

riktlinjer (2010b) skall vara personcentrerad.  
 
 
Omvårdnad 
 
Omvårdnad är kärnan i sjuksköterskans arbete vilket kräver en gemensam kunskapsbas utifrån 

de sex kärnkompetenserna där personcentrerad vård ingår. De övriga är. samverkan i team, 

evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informations- 

och kommunikationsteknologi (Edberg, Ehrenberg, Friberg, Wallin, Wijk & Öhlén, 2013). 

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård hör ofta ihop med individens egna hälsorelaterade 

livskvalitet (Folkhälsomyndigheten, 2013). Enligt sjuksköterskans internationella kod delar hen 

ansvar med samhället för att initiera och främja insatser som tillgodoser allmänhetens, och i 

synnerhet sårbara befolkningsgruppers hälsa och sociala behov (Sjuksköterskans etiska kod 

enligt International Counsil of Nurses ICN, 2012). Personer med demenssjukdom bör enligt 

socialtjänsten erbjudas plats i småskaligt särskilt boende specifikt anpassat för individer med 

demenssjukdom. I riktlinjerna konstateras att det dock inte är alla som fått en demensdiagnos 

som bor på anpassat boende, vissa bor kvar i hemmet och det är då viktigt att hemsjukvården 

fungerar i den omfattning som krävs (Socialstyrelsen, 2010 b). De krav som hemsjukvården 

måste uppfylla är att vården ska kunna utföras på ett tryggt och säkert sätt i enlighet med Hälso- 

och Sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763).   
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Att arbeta som distriktssköterska kräver goda omvårdnadskunskaper och en förmåga att anpassa 

arbetet till olika situationer. Distriktssköterskan har omvårdnad som grunden för sitt 

kunskapsområde och en utgångspunkt för arbetet. Den innefattar kompetens inom 

hälsofrämjande arbetssätt för att stödja, förebygga, råda samt behandla människor och deras 

familj i livets alla skeden. Sjuksköterskan har även ett ansvar att uppmärksamma de fysiska, 

sociala och existentiella behov som uppstår hos patienter och anhöriga 

(Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). Ett kritiskt moment i specialistsjuksköterskans 

omvårdnadskunnande är att ständigt förhålla sig värderande och ifrågasättande i relation till den 

faktiska omvårdnaden som bedrivs och de kunskaper som ligger till grund för befintlig och 

föreslagen praktik (Edberg et al., 2013).  

 

Arbete inom hälso- och sjukvården innebär även att samarbeta med andra personalkategorier. 

Ett team kan bestå av undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast samt en 

patientansvarig läkare. Med ett multiprofessionellt teambaserat arbetssätt är det lättare att uppnå 

den kontinuitet som är en av grundprinciperna i socialtjänstlagen och som gynnar livskvaliteten 

och välbefinnandet för den grupp som personer med demensdiagnos utgör (Levy, 2013). Varje 

kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område och har det yttersta ansvaret för att enskilda 

får det stöd och den hjälp de behöver (Socialtjänstlagen, 2001). 

 

Jean Watsons omvårdnadsteori 

Samspelet mellan sjuksköterskan och patienten är fokus i Watsons omvårdnadsteori (Watson, 

1992). Den har en fenomenologisk-existentiell inriktning där omsorgen har stor betydelse för 

kvaliteten på omvårdnaden. Relationen står i fokus och att utveckla en hjälpande relation till 

patienten där man vinner ett förtroende. Sjuksköterskan skall beakta rådande vetenskap och 

tillämpa de senaste vetenskapliga rönen i vården av patienten. Watson hävdar att sjuksköterskan 

ska försöka skapa en miljö som är beskyddande, stödjande, men även korrigerande på både 

psykologiskt och fysiologiskt plan. Att sträva mot en sociokulturell och andlig miljö där man 

kan tillgodo se patientens alla behov utifrån ett holistiskt synsätt. För att utveckla en 

mellanmänsklig relation till patienten så måste sjuksköterskan redan i mötet med patienten med 

kroppsspråk, val av ord och mimik inge en vilja och intresse till att hjälpa patienten. Watson 

ser det som en konst att bemästra en god mellanmänsklig relation till patienten.  En förmåga 

som sjuksköterska att se och läsa patientens behov måste finnas. Watson benämner det som att 

etablera ett samspel med patientens livsvärld genom att beträda dennes livsrum. Förmågan till 
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att lyckats med detta styrs mycket av sjuksköterskans egna erfarenheter och den personliga 

mognaden. Förmågan att tolka omvårdnadsbehov menar Watson är större hos den erfarna 

sjuksköterskan än hos den nyutbildade (Watson, 1992).   

 

Demenssjukdom                                                                                                                             

Demens är en diagnos för en rad symtom som kan bero på olika sjukdomar och skador, hög 

ålder är den största riskfaktorn för demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2010a). Brukligt är att tala 

om tre huvudgrupper. De primärdegenerativa innebär att de orsakar demens genom att 

hjärnceller börjar förtvina och dö i onormal takt. Dessa sjukdomar kommer smygande och 

tillståndet försämras gradvis i takt med att skadan i hjärnan sprider sig. Primärgenerativa 

demenssjukdomar innefattar Alzheimers, frontallobsdemens (Picks sjukdom) och Lewybody- 

demens. Gemensamt för dessa är att orsaken är okänd. Vaskulär demens är den vanligaste 

sekundära demenssjukdomen och innebär att blodproppar och blödningar orsakar demens 

genom att strypa syretillförseln till hjärnan och orsakar vitsubstansförändringar 

(Läkemedelsverket, 2014). Sekundära demenssjukdomar kan orsakas av B-12 brist, 

alkoholskada eller lågtrycks-hydrocefalus. Det förkommer även blandformer av de tre 

huvudtyperna (Edberg & Wijk 2009). I aktuell studie av Winberg et.al (2016) konstateras att 

det tidigaste symtomet av demens är svårighet att komma ihåg det som nyligen skett. Därpå kan 

ett spektra av olika andra svårigheter framträda: svårighet att orientera sig, känslostormar, 

förvirring, förändringar i beteende och svårt att tala och svälja.  

 

Det finns ett okänt antal människor som lever med demens och inte fått en diagnos enligt 

Svenskt demenscentrum (2010). Det uppskattade antalet människor med demensdiagnos 

nationellt uppgick till 140 000 individer, av dem hade cirka 65 procent Alzheimers, tio procent 

vaskulär demens, fem procent frontallobsdemens och övriga var blandformer (Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering SBU, 2006).   

En basal demensutredning innefattar i första skedet en strukturerad anamnes, intervjuer med 

närstående, bedömning av fysiskt och psykiskt tillstånd samt en bedömning av kognitiva 

funktioner. En Mini mental test syftar till att skatta en persons kognitiva funktion, den består 

av frågor och uppgifter som undersöker minnet. En så kallad klock-test görs tillsammans med 

Mini mental test och innebär att patienten ombeds rita en urtavla och sätta ut visarna så att de 

pekar på tio över elva. En strukturerad bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga utförs 

samt blodprovtagning för att utesluta andra tillstånd som kan innebära kognitiv svikt. 

Röntgenundersökning med hjälp av datortomografi kan bidra till att identifiera kognitiv svikt 
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orsakade av förändringar i den vita substansen i hjärnan och för att utesluta andra tillstånd till 

exempel subduralhematom eller hjärntumör (Socialstyrelsen, 2010b).  

Det saknas idag etablerad läkemedelsbehandling som riktar sig mot sjukdomsmekanismerna 

vid en demenssjukdom. Åtgärder syftar därför till att förbättra symtom och minska negativa 

effekter av demenssjukdomen. 

 

 De symtomlindrande läkemedel som idag finns för Alzheimers sjukdom är verksamma främst 

i sjukdomens tidiga faser (Läkemedelsverket, 2014). 

Det finns olika sätt att beskriva en demenssjukdoms olika stadier. Socialstyrelsen (2010b) har 

valt att dela in den i  

• mild demenssjukdom som betecknar ett tidigt skede då en person kan klara sig utan så 

stora åtgärder från hälso- och sjukvården och socialtjänsten. 

• Måttlig demenssjukdom är det skede då personen behöver hjälp för att klara vardagliga 

sysslor.  

• Svår demenssjukdom som innebär skedet när personen behöver hjälp med det mesta.  

Antalet insjuknande i demenssjukdom ökar beroende på att allt fler lever längre. Förekomsten 

är en procent vid 65 års ålder, mer än femtio procent vid nittio års ålder. En gen har identifierats 

som ärftlig vid Alzheimers och som setts öka risken att utveckla Alzheimers (SBU, 2006). 

Tillgängliga biomarkörer som påvisar Alzheimers måste utvärderas och standardiseras för att 

kunna användas i forskning och klinisk praktik. Att hitta biomarkörer som tyder på förstadium 

till Alzheimers behöver fortsatt forskning innan de kan användas i praktiken (Winblad et.al, 

2016). 

 

Förhållningssätt – Personcentrerad vård 

När en vårdare eller närstående interagerar med personer med demenssjukdom sker detta inom 

ramen för en relation. Goda relationer innebär att parterna respekterar varandras värdighet samt 

bygger på att parterna har en positiv och realistisk bild av varandra samt att de kan 

kommunicera. De är viktigt att vårdaren försöker fokusera på personen med demenssjukdom 

utifrån dennes kvarvarande förmågor som kan skifta från dag till dag. All vård och omsorg för 

personer med demensdiagnos ska bygga på ett personcentrerat förhållningssätt (Socialstyrelsen, 

2010b). Utgångspunkten för personcentrerad vård är att vårdandet bygger på ett förhållningssätt 

där vårdaren utgår från patientens livsvärld, det vill säga hur tillvaron ter sig för patienten i en 

given situation (Ternestedt, Östlind, Henoch & Andershed, 2013). Kärnbegreppen i 
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personcentrerad vård enligt Edberg et al. (2013) är värdighet, vilja och ömsesidighet och 

personcentrering inom vården hävdar att personer som inte kan reduceras till sin sjukdom. 

Sjögren (2013) menar att det vore önskvärt med en utveckling mot ett mer personcentrat 

förhållningssätt då resultatet i avhandlingen visade att högre grad av personcentrerad vård i 

särskilda boenden för äldre var positivt relaterat till välbefinnande och tillfredställelse för både 

boende och vårdpersonal. Edvardsson, Fetherstonhaugh och Nay (2010) beskriver 

personcentrerad vård som den uppfattas av den demenssjuke, den sjukes anhöriga samt personal 

på ett äldreboende som utmynnade i, att känna den vårdande, vara del av en välkomnande 

familj, ta del av meningsfulla aktiviteter, vara i en personlig miljö och att uppleva flexibilitet 

och kontinuitet. Detta stämmer väl överens med Watsons omvårdnadsteori där sjuksköterskan 

ska se sig själv som en gäst i patientens värld och kunna bemöta tankar och känslor. Att vara 

en god sjuksköterska innebär för många att följa plikter och etik, men det innefattar också att 

kunna ge medmänsklig omsorg vilket kräver eget engagemang, Watson (1992). 
 

Vårdbehov och individen med demensdiagnos 

Att vårda personer med demenssjukdom ställer krav på både informella vårdare (närstående) 

och formella vårdare och är en svår och ansvarskrävande uppgift. Svårigheterna varierar med 

typ och grad av demenssjukdom (SBU, 2006). Socialstyrelsens definition av hemsjukvård är 

hälso- och sjukvård när den ges i patientens bostad eller motsvarande och där ansvaret för de 

medicinska åtgärderna är sammanhängande över tiden. Dessa åtgärder och insatser ska ha 

föregåtts av vård- och omsorgsplanering. Socialstyrelsen tillägger i sin definition att 

hemsjukvård ges i såväl ordinärt som i särskilt boende samt i dagverksamhet och att 

hemsjukvården ska skiljas från öppen vård (Socialstyrelsen, 2009). För att kunna erbjuda en 

personcentrerad omvårdnad är det en viktig förutsättning att boendena inte är alltför stora. I de 

nationella riktlinjerna rekommenderas också att de särskilda boendena bör vara småskaliga. I 

den konsensusenkät som genomfördes i samband med framtagandet av riktlinjerna svarade 

dock samtliga personer att en enhet inte bör ha fler än 10 platser, om man ska se till den 

demenssjukes behov enligt Socialstyrelsens lägesrapport (2010a). De krav som hemsjukvården 

måste uppfylla är att vården ska kunna utföras på ett tryggt och säkert sätt i enlighet med hälso- 

och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763).  

Åtta länder i Europa ingår i en studie av Bökberg et al. (2015) där tillgänglighet och utnyttjande 

av boenden anpassade för demensvård undersöktes. Resultatet visade att personer med demens 

i de aktuella europeiska länderna får vård och service på en allmän, grundläggande nivå, men 

att den sällan justeras till deras specifika behov 
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Beteendeförändringar hos den demenssjuke 

BPSD står för Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia och är ett 

samlingsbegrepp för beteendemässiga och psykologiska symtom vid demenssjukdom 

(Läkemedelsverket, 2014). Depression är cirka fyra gånger vanligare hos individer med 

vaskulär demens än vid Alzheimers sjukdom. Psykotiska episoder kan förekomma, framför allt 

vanföreställningar (Winberg et. al, 2016). Nio av tio personer med demenssjukdom uppvisar 

någon gång under sjukdomsförloppet någon form av beteendemässiga eller psykiska symtom. 

Dessa symtom har två saker gemensamt, de orsakar stort lidande för den demenssjuke och är 

ofta svåra att möta för vårdpersonal och närstående. Det kan handla om aggressivitet, skrik, 

vandring, plockande eller störd dygnsrytm. Det förekommer även psykiska symtom som 

hallucinationer, vanföreställningar ångest eller depression (Socialstyrelsen, 2010b).   

Personer med demens lätt kan bli stressade och oroliga inför olika typer av påfrestningar, till 

exempel inför läkarbesök och provtagningar Denna oro kan lindras om personal sätter sig ned 

hos patienten och i lugn och ro beskriver vad som skall hända och att han/ hon inte behöver 

vara bekymrad. På så sätt kan patienten få hjälp att återvinna sin trygghet (Hynninen, Saarnio 

& Isola, 2014). 
 

Aktuellt kunskapsläge 

Sjuksköterskor upplevde brist på resurser, möjlighet och förmåga att genomföra vård som 

innefattade att lindra lidande och höja den sjukes livskvalitet vilket orsakade anspänning och 

stress hos sjuksköterskorna (Edberg, Bird, Richards, Woods, Keeley & Davis-Quarell, 2008). 

Det finns en ökande kunskapslucka när det gäller att hantera tillstånd av oro hos en person med 

en demensdiagnos. En riktad interaktiv utbildning om stressreaktioner kan hjälpa vårdpersonal 

att erhålla mer ämneskunskap och stöd till att kunna erbjuda en mer relationscentrerad 

omvårdnad till patienterna som drabbats av demens (Elliot, William & Meyer, 2014). I studien 

av Ampe et.al (2014) identifierades att vårdpersonal på boenden sällan var inkluderade i att 

planera vården för människor som inte längre har beslutsfattande kapacitet. Genom att göra 

dem mer delaktiga i planering och beslutsfattande skulle resultera i mer personcentrerad vård.  

SBU (2006) redovisar att inom Sveriges kommuner och landsting saknade cirka 40 procent av 

undersköterskor och vårdbiträden fullgjord grundutbildning inom demensomvårdnad. 

Socialstyrelsen (2014) konstaterar att handledning bör ske regelbundet och inte enbart då ett 

akut behov uppstår. 
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Människor med demenssjukdom tillhör en utsatt grupp och sjuksköterskan har en särskild 

förpliktelse gentemot sårbara grupper som inte kan ta vara på sig själva. Omvårdnaden ska 

tillhandahållas villkorslöst utan någon form av diskriminering enligt de Etiska riktlinjerna för 

omvårdnadsforskning i Norden (Vetenskapsrådet 1990). 
 

 

Problemformulering 

I takt med en befolkning som lever längre samt att demenssjukdomar är vanliga, kroniska och 

invalidiserande sjukdomar så är god omvårdnad den huvudsakliga behandlingen. På grund av 

kognitiva svårigheter i olika grad hos patientgruppen med demensdiagnos kan det vara svårt för 

vårdpersonal att sätta sig in deras livsvärld och identifiera deras behov. För personal inom vård 

och omsorg kan det uppstå situationer där det kan kännas svårt att veta hur de ska närma sig en 

vårdtagare med en demensdiagnos. Sådana situationer kan exempelvis uppstå om patienten är 

motoriskt orolig eller inte vill medverka i omvårdnadssituationer. Ibland tar det sig uttryck i 

utåtagerande. Genom att ta del av distriktssköterskors erfarenheter i mötet med dessa människor 

kan deras livsvärld belysas. Distriktssköterskan har en central roll i vården kring individen med 

demensdiagnos och behöver därför ha en bättre handlingsberedskap för vårdandet av personer 

med demenssjukdom. 

 

 

Syfte 

Att belysa distriktssköterskors erfarenheter av att vårda personer med demensdiagnos. 

 

METOD 
Design 

En kvalitativ intervjustudie med induktiv innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman 

(2004) vilket innebär en förutsättningslös analys av texter som kan vara baserade på människors 

berättelser. I denna analystyp ligger fokus på att beskriva variationer genom att identifiera 

likheter och skillnader i textinnehåll. Induktiv ansats innebär analys av intervjumaterialet på ett 

förutsättningslöst sätt utan att ha en i förväg vald modell för att därefter beskriva kärnans 

innehåll utifrån studiens syfte (Priebe & Landström, 2014). 

 

 

Urval 
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Urvalet var strategiskt och bestod av fyra stycken distriktssköterskor som var verksamma i två 

kommuner inom hälso- och sjukvården. Två stycken av dem hade vidareutbildning inom 

demenssjukvård till Silviasjuksköterskor som är ett utbildningsprogram på avancerad nivå och 

som ger fördjupade kunskaper om demenssjukdomar och demensvård. Utbildningen utgår från 

den palliativa vård filosofin och bygger på symtomkontroll, kommunikation och relationer, 

teamarbete samt stöd till närstående (Stiftelsen Silviahemmet). 

 

Informanterna var mellan 43 och 55 år och kvinnor och hade varit yrkesverksamma som 

distriktssköterskor mellan 10 – 25 år. Ett strategiskt urval var att föredra då samtliga 

distriktssköterskor hade lång tids erfarenhet inom området och ansågs ha mycket att tillföra 

problemområdet samt för att få en variation av erfarenheter (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012). Variationen bestod i att två stycken var distriktssköterskor och två stycken var 

Silviasjuksköterskor. Inklusionskriterie för studien var att deltagaren skulle vara legitimerad 

distriktssköterska och verksam inom kommunal hälso- och sjukvård. 

 

Datainsamlingsmetod 

Enskilda intervjuer genomfördes med distriktssköterskorna och författaren har konstruerat en 

frågeguide (se bilaga 1). En frågegudie med öppna frågor valdes för att väcka möjligheten till 

att få detaljerade och individuella svar kring erfarenheter av att vårda personer med 

demenssjukdom samt hur vården anpassades. Intervjuerna spelades in i lokaler som 

distriktssköterskorna själva valde och utfördes under deras arbetstid. Vid varje intervju 

tillfrågades deltagarna om det fanns möjlighet att bidra med ytterligare eventuell 

kompletterande information om så behövdes. Varje intervju tog mellan 30- 45 minuter.  
 

Genomförande av analys 

Intervjuerna har transkriberats och lämplig analysmetod enligt Graneheim och Lundman (2004) 

är manifest innehållsanalys som fokuserar på det öppna, skrivna och uttryckta ordet.  Den 

manifesta innehållsanalysen är en bra analysmodell att tillämpa när fokus ligger på det 

framträdande i texten och inte kring reflektion av betydelse av det framkomna. Författaren till 

studien har lyssnat på samtliga intervjuer och ordagrant transkriberat och sedan genomfört en 

manifest innehållsanalys enligt stegvis modell för kvalitativa studier (Graneheim & Lundman, 

2004). Kvalitativ innehållsanalys kan genomföras på olika abstraktions- och tolkningsnivåer 

vilket kan vara en fördel, men också medföra problem. En analys som håller sig nära den 

ursprungliga texten ger en beskrivning av det manifesta innehållet. En alltför textnära 
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analysprocess kan medföra risk för att helheten går förlorad genom en alltför detaljerad 

kodning. De menar vidare att en viss grad av abstraktion och tolkning behövs för att resultatet 

ska bli begripligt och meningsfullt. Transkription och analys innebär att det görs en första öppen 

avlyssning och läsning av materialet för att få en känsla för helheten. Sedan sker en avgränsning 

genom att skapa särskilda meningsbärande, kondenserade enheter som motsvarar studiens 

syfte. De meningsbärande enheterna kortas sen ner till stycken med samma innebörd som 

benämns som koder, efter detta framträder kategorier genom att författaren identifierar olika 

framkommande likheter och olikheter i materialet (Graneheim och Lundman, 2004). 
 

Kategorierna presenteras i resultatet i löpande text stärkta med originalcitat. Att stärka 

resultatet med orginalcitat anses av Polit och Beck (2012) höja tillförlitligheten i den kvalitativa 

studiens resultat. I citaten från intervjuerna vilka presenteras ordagrant markeras pauser med 

punkter samt en siffra, 1- 4 som anger intervjukod.  

 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 
 

 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Forskning är viktigt och nödvändigt för att utveckla samhället och dess individer. Inom 

humanistisk-, och samhällsvetenskaplig forskning finns forskningsetiska principer att förhålla 

sig till. Det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav 

på forskningen. Dessa krav kallas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

Domän Meningsbärande  

        enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

  Kodning Kategori 

Den 
demenssjukes 
situation 

men jag vet att vi 
försökte ändå att 
någon kanske tog 
lite extra hand om 
den här personen i 
början då när dom 
kom in 
 

 

ta extra hand 
om personen i 
början när de 
kom in 
 

Extra 

tillsyn 

Att anpassa sina 

vårdåtgärder till 

den enskilde eller 

demenssjukdomen 
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och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att information och villkor om studien lämnas 

av forskaren till deltagande med upplysning om att är på frivillig basis samt att de har rätt att 

avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet innebär att deltagare i en undersökning själva har rätt 

att själva bestämma över sin medverkan, framför allt i studier där deltagaren agerar aktivt. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla personer som ingår i en studie ska ges största möjliga 

konfindentialitet och personuppgifter ska förvaras så att ingen obehörig kan ta del av dem. 

Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 1990). 

Helsingforsdeklarationen (World Medical Association Declaration of Helsinki) 2008, är en 

nationellt vedertagen samling av etiska principer för alla som avser studera medicinsk forskning 

som har fokus på mänskligt material eller kan spåras till enskilda individer. 

Helsingforsdeklarationen tar upp viktiga etiska aspekter som medgivande till studien, frivilligt 

deltagande från individen till att forskning skall bedrivas med syfte att förbättra vården, med 

etisk beaktning och omsorg till deltagarna.  

Det finns etiska utmaningar som ibland är oförutsägbara när personer med demensdiagnos 

inkluderas i studier (Heggestad, Nortvedt & Slettebö, 2012). Graden av framgång i att skapa 

kvalitet på vården för människor med demenssjukdom är begränsad trots att det gjorts forskning 

(Sellevold, Egede-Nissen, Jakobsen & Sörlie, 2013). Med stöd av detta motiverades författaren 

till studien att vända sig till vårdpersonal och inte personer med demenssjukdom.  

En blankett för etisk egengranskning av studentprojekt tillämpades som etiskt stöd för 

författaren under PM:s utformning som ligger till grund för detta arbete (bilaga 2).   Tillstånd 

har inhämtats från verksamhetschefer i de berörda kommunerna (bilaga 3), därefter skickades 

en skriftlig förfrågan (bilaga 4) om deltagande ut till de fyra distriktssköterskorna som 

involverades i studien. De aktuella distriktssköterskorna fick skriftlig och muntlig information 

om studiens syfte, att den var helt på frivillig bas och att de kunde välja att avsluta sitt 

deltagande i studien när som helst utan att behöva precisera orsak. Konfidentialitet ses av 

Kjellström (2012) som en viktig del att deltagarna kan känna att deras uppgifter inte kommer 

att delges obehöriga. Avidentifiering av materialet gjordes genom att varje deltagare 

numrerades från ett till fyra och har förvarats inlåst på ett sätt så att obehöriga inte kommer åt 

den. Efter genomförd studie kommer intervjumaterial att förstöras för att säkerställa att ingen 

obehörig kommer att komma åt materialet i framtiden.  
 

 
RESULTAT 
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I analysen framkom tre domäner, sjuksköterskans situation, den demenssjukes situation och 

anpassning av vårdåtgärder. Vidare analys ledde till fram till fyra kategorier: att möta en 

komplex vårdsituation, att bli utmanad, att ta till vara resurser och att anpassa sina vårdåtgärder 

till den enskilde eller till demenssjukdomen. 

 

Att möta en komplex vårdsituation  

Distriktssköterskors erfarenhet av att vårda personer med demenssjukdom visade sig innebära 

att möta en komplex vårdsituation. Det kunde medföra att det ställs krav på distriktssköterskan 

att vara lyhörd inför vårdtagares behov, visa respekt och kunna identifiera problem och behov 

av olika slag. Flera faktorer var aktuella att beakta och kunde bestå av att undersöka 

bakomliggande orsaker till ett visst problem, vilken miljö de befann sig i och läkemedel till 

exempel. Svårigheten med demenssjukdom var att de här personerna var väldigt känsliga för 

förändringar, när det händer något nytt. Situationer uppstod av olika karaktär från det som 

uppstår i stunden när personen är motoriskt orolig och vill gå iväg till att vara ”detektiv” och 

söka ledtrådar till varför de uppträder på ett visst sätt.  Det kunde vara en vårdtagare som bor 

ensam i en stuga i skogen och har klarat sig själv tills någon anhörig ser att det brister i det 

basala som mathållning, hygien eller att de for illa på annat sätt till att det hände något akut så 

de kom till sjukhus för vård.  

 

”jag ser att det inte har fungerat i hemmet och det har varit hallucinationer och det har 

varit…. ensamhet och man har varit deprimerad” 

(Intervjuperson 2) 

 

Det upplevdes komplext att möta de här personerna när kognitiva funktioner hade börjat svikta.  

Det innebar att stå upp för deras behov och att företräda dem när sjukdomen gått så långt att de 

inte längre kunde kommunicera problem eller behov, till exempel att de behöver få 

undersökningar gjorda. En av informanterna ansåg att de var lågt prioriterade när det gäller 

somatiska åkommor och att hon fick stå på sig för att undersökningar skulle bli gjorda.  

 

”han var dement och fick så otroliga smärtor från underlivet då och remissen hos kirurgen 

blev inte ens tittad på utan blev undanlagd sen visade det sej att han hade en stor tumör i 

urinblåsan och blev inskriven i palliativa teamet och fick jättemycket hjälp” 

(Intervjuperson 3) 
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Kontakten med anhöriga upplevdes komplext. Det kunde vara svårt för anhöriga att acceptera 

att en närstående hade fått en demensdiagnos, det handlade om ifrågasättande av diagnosen och 

att det var ett svårt besked att få och anhöriga behövde ibland tid för att bearbeta sin anhöriges 

sjukdom.  

 

”här har du din man som har varit på ett visst sätt hela sitt liv fram till nu och helt plötsligt 

börjar han bete sej väldigt märkligt och ehhh…det är ju en …väldig kris för många” 

(Intervjuperson 1) 

 

 

Personer med demenssjukdom kan exempelvis vara mer känsliga för läkemedel. Det fanns även 

risk för att de fick mindre smärtstillande på grund av att de inte kunde kommunicera att de hade 

ont eller var de hade ont. Ibland kunde det vara så att de inte ville äta på grund av muntorrhet 

som hade orsakats av ett nyinsatt läkemedel. För distriktsköterskor var det en komplexitet i 

läkemedelshanteringen då det kunde uppstå problem när de inte själva längre kunde sköta sina 

mediciner.   

 

”ja…det kan bli jättetokigt…dom kanske tar flera gånger för att dom har glömt att dom tagit 

eller så har dom synonympreparat och då tror dom att det är olika tabletter så tar dom utav 

alla sorter….jag har fått en ny sort här” 

(Intervjuperson 4) 

 

Att bli utmanad  

Det framkom att distriktssköterskorna upplevde att utmaningen låg i att deras yrkeskompetens 

prövades på ett djupare plan. Framträdande var också utmaningen i att se demenssjukdomen 

som en del av personligheten som kräver ett palliativt arbetssätt och dels att se och behandla 

den åkomma som personen har utöver sin grundsjukdom.  

 

”dom demenssjuka personerna träffar man ju överallt var man än är… jag gillar ju den här 

patientgruppen dom är så spännande och det är en utmaning alltså” 

(Intervjuperson 4) 

 

Att inte veta i förväg hur den sjuke ställer sig till att ta emot hjälp kan ingå i den första kontakten 

som knyts. Det upplevdes svårt att få vårdtagaren att inse att det kanske skulle vara bättre att 
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komma på ett ställe där det finns personal. Det kunde även uppstå situationer där personen i 

fråga inte hade någon sjukdomsinsikt och tyckte det gick bra att bo kvar hemma.   

 

"är det en demenssjuk person så har man en helt annan utmaning framför sig, man kanske 

inte ens kommer innan för dörren.” 

(Intervjuperson 4) 

 

Att erbjuda anhörigstöd sågs som en stor och viktig uppgift som var utmanande, att försöka 

förmedla på ett bra sätt till anhöriga vad demenssjukdom innebär. Att vara varsam och 

inkännande i sin kontakt med anhöriga att till exempel förklara att det inte är någon idé att gå i 

polemik och starta upp diskussioner om saker och ting för personen kanske inte kommer ihåg 

det ändå. 

 

"och anhörigstödbiten är ju också jätteviktig för mej då så är det en stor stor uppgift 

och...försöka förmedla på ett bra sätt till anhöriga vad den här sjukdomen innebär för det är 

ju få som riktigt förstår riktigt egentligen” 

(intervjuperson 1) 

 

Skuldkänslor och utmattning hos den anhörige av att inte orka sköta om sin make/ maka är 

också något som framkom och som ibland ställer krav på förmågan till att stödja den anhörige. 

Det var en balansgång mellan den demenssjukes tolkade behov och anhöriges utsatthet och det 

var viktigt att lyssna på anhöriga för att skapa trygghet 

 

 

”frun kommer att braka ihop…det är inte frågan om utan när…och det är väldigt mycket med 

anhöriga när vi i vården kommer in i bilden” 

(Intervjuperson 2) 

 

En aspekt som redogjordes för var att fördela sin begränsade tid på ett bra sätt och ingick i 

distriktssköterskans vardag. Att avsätta tid så att mötet blev lugnt och utgick från vårdtagarens 

aktuella situation. 

 

”när jag åker dit så försöker jag se till att jag har tid…planerar in andra saker innan så jag 

vet att jag….inte behöver stressa iväg till något annat” 
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(Intervjuperson 3) 

 

Patientgruppen med demenssjukdom kräver att tiden är väl avsatt i mötet och att vara 

närvarande i stunden. De informanter som hade erfarenheter från slutenvården upplevde att 

tiden var mer pressad på sjukhus då det fanns sämre förutsättningar tidsmässigt än de upplevde 

att de hade nu.  

 

”jag märkte under tiden jag jobbade på ortopeden att det blev ett helt annat sätt att jobba..det 

blev ett snabbare tempo in och ut…det passade inte mej helt enkelt” 

(Intervjuperson 4) 

 

 

Utmaningen i att bemöta vårdtagaren var framträdande och sågs som mycket viktigt. Det 

framkom som viktigt att vänta in personen från det att distriktssköterskan knackar på dörren, 

personen kunde bli misstänksam och skeptisk. Varje möte var unikt och individuellt. Att stressa 

och skynda på samtalet med personen var inte rätt väg att gå utan det gällde att vänta in och 

försiktigt skapa ett förtroende.  

 

”man kommer rätt på något sätt och det gäller att luska fram det som gör att vi får kontakt” 

(Intervjuperson 4)  

”dom är så duktiga att läsa av oss…vi måste verkligen va ärliga.” 

(Intervjuperson 3) 

 

Att bemöta en person som var aggressiv och utåtagerande var utmanande och det som framkom 

var vikten av att ha i åtanke att inte veta vad de varit utsatta för tidigare i livet.  

 

”vad har dom med sej i bagaget liksom…vad har dom varit med om? det kan man ju aldrig 

veta om inte det är anhöriga som berättar” 

(Intervjuperson 2) 
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I ett visst skede av sjukdomen kunde det finnas inslag av oro och ångest och som till exempel 

kunde innebära att personen inte ville stanna kvar på sitt boende vilket var utmanande att 

bemöta i stunden.  

 

"då var det personal som var med henne in och...och hjälpte henne att klä av sej och hon la 

sej men det hjälpte ju liksom inte allt var ovant i ett kalt rum så hon kom upp gång på gång 

till mej” 

(Intervjuperson 1) 

 

Att ta till vara resurser  

Anhörigkontakt ingick i vården av den demenssjuke då det ofta är de som larmar när det börjat 

brista i hemmet eller att de själva inte längre orkar ta hand om sin make eller maka. Anhöriga 

sågs som en resurs som var viktig på flera plan då de kunde tillföra mycket i form av 

levnadsberättelser som vårdpersonalen kunde använda sig av för att knyta an till personen med 

demenssjukdom. Det var också de anhöriga som kände personen bäst.  

 

”det här med levnadsberättelser som lämnas av anhöriga till personalen den är ju oerhört 

viktig för där står ju precis… ja vad de har tyckt om och vad de har tyckt mindre bra om och 

vad de har för intresse och.. vad dom jobbat med och… så det är ju… ett jättebra verktyg 

egentligen att jobba utifrån” 

(Intervjuperson 2) 

 

”det gäller för oss att ta till vara på den anhöriges kunskap också för det är ju ändå det här 

paret som känner varandra eller om det är föräldrar eller barn, vad dom än har för relation 

så har dom ju ändå levt tillsammans…dom känner varandra” 

(Intervjuperson 3) 

 

Dagverksamhet fanns att erbjuda och det framkom vara uppskattat, att någon gång i veckan få 

träffa andra vilket bidrog till stimulans och att bibehålla funktioner. Dagverksamhet sågs också 

som en viktig aktivitet för att bryta ensamhet och isolering framför allt för de som bodde 

ensamma.  

 

”för nu har vi en kvinna som är här…det har varit lite ifrågasatt faktiskt om hon verkligen 

skulle ha dagverksamhet för hon va ju så nöjd och så där…verkade inte ha något större behov 
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av det men som vi såg det hade hon apati som sitt bekymmer…hon kom sej inte för….och nu 

har hon två dar i veckan här och är som en helt annan person…glad och hon skrattar och hon 

är med och så var det inte först när hon kom” 

(Intervjuperson 4) 

 

Att erbjudas plats och komma på ett boende blev ofta aktuellt längre fram i demenssjukdomen 

när hemsituationen blivit ohållbar, eller att ta emot hemsjukvård innan det gått så långt. Ofta 

var det ett motstånd till att behöva flytta och det kunde upplevas som en skrämmande förändring 

men det blev oftast bra i slutändan med regelbundna rutiner gällande mat och sömn samt 

tryggheten och stimulansen med personal omkring sig. Det framkom att även om det finns 

insatser från hemsjukvården så är personen ensam långa tider på dygnet och det går inte att 

förutspå vad som kan hända. Initialt i sjukdomen kan det gå jättebra men längre fram kan det 

bli svårigheter. 

 

”det är två väldigt skilda grupper eller problematik runt dom som bor själva och dom som 

bor med en make eller maka då för det är klart personer med demenssjukdom som bor 

ensamma eller är ensamstående det blir ju en problematik i sej” 

(Intervjuperson 1) 

 

Teamets betydelse för vården var framträdande. För att kunna tillgodose vårdbehovet på ett 

heltäckande sätt hade teamet som består av sjuksköterska, läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast 

och ibland anhörigstödjare en viktig funktion. Vidare framkom att undersköterskornas roll 

behövde lyftas till att i högre utsträckning se situationsanpassade vårdåtgärder istället för att 

presentera problemet till sjuksköterskan att: nu är han orolig, gör någonting. Sjuksköterskan 

hade en stor roll i att vara med och inspirera och pusha för att undersköterskorna som är närmast 

vårdtagaren kan vidta åtgärder med små medel. Det kunde handla om att fråga om de var 

törstiga eller behövde gå på toaletten till exempel.  

 

”man vill ju vända på det här och se dom som är allra närmast….det är ju som ska försöka 

göra någonting åt det här då” 

(Intervjuperson 1) 

 

Läkemedelsgenomgång gjordes regelbundet och vissa läkemedel kunde vara en resurs som 

kunde vara till hjälp för vårdtagaren som led av aggressivitet och vanföreställningar.  
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”hon gick med på att ta medicin och det var ett stort framsteg…så då fick hon Ebixa så då 

släppte den här aggressiva delen och hon var inte så misstänksam heller” 

(Intervjuperson 4) 

 

 

 

Att anpassa sina vårdåtgärder till den enskilde eller demenssjukdomen. 

Distriktssköterskorna erfor i mötet med personer med demensdiagnos att de var beroende av 

omgivningsanpassning, framför allt vid tillstånd av oro och då att förebygga och minska orsaker 

till oro, öka behovet av tillsyn samt att ge trygghet.  Omvårdnadsåtgärder anpassades till att 

bibehålla personens funktioner så långt det är möjligt och utifrån behov. Målet var att hjälpa 

vårdtagaren att få bästa möjliga livskvalitet och välbefinnande och att det sker med respekt för 

individen och de närstående.  

 

”det kan vara så mycket om ger oron hos en person med demenssjukdom det kan vara smärta 

ja dom kan vara hungriga det kan vara så jättemycket” 

(Intervjuperson 3) 

 

 

Riskbedömningar gjordes för att minska risk för malnutrition, trycksår och fall vilka följdes 

upp efter en viss tid.  

 

Stimulans var viktigt för att bibehålla funktioner och aktiviteter. På boende framkom det som 

ett uppskattat inslag där var och en kunde delta utifrån sina förutsättningar. Det rörde sig om 

allt från att bowla med tygklot till att baka och ha gemensamma högläsningsstunder.  

 

”högläsning är ju… dels lugnande liksom och så görs det ju i en grupp, det är väldigt 

populärt” 

(Intervjuperson 2) 

 

 



18 
 

Att bemöta utifrån behov framkom som viktigt, att värdera vilken person är det jag har 

framför mig. Hur ska jag bemöta just den här individen. Att undvika att utsätta personen för 

situationer hon eller han inte klarar av. 
 

"ja bemötande är tycker jag nog är egentligen....absolut det viktigaste men har med sig hur 

man är som person mot den som har en demenssjukdom...för med bra bemötande kommer 

man oerhört långt även om det är ilska oro...eller vanföreställningar" 

"Intervjuperson 2""  
 

Att bekräfta den sjukes känslor kunde ibland rättfärdiga en ”vit lögn” och inte för att ljuga 

utan för att ge god vård som ger den sjuke ro och sinnesfrid.  

 

”dom känner den som är sjuk känner det som ett stort nederlag varje gång den får höra att 

den gjort så dumt och den har gjort så fel” 

(Intervjuperson 1) 

 

Det framkom också att vara flexibel och följsam underlättade i kontakten med den sjuke. Att 

försöka se personen bakom demenssjukdomen. En av intervjupersonerna framhöll att är det en 

människa som varit högutbildad och haft stark integritet så är ett mer korrekt tilltalssätt att 

föredra.  

”man få ju tänka på vad är det för en person jag har framför mej och sen får jag anpassa 

sej….vad är det för en person jag har framför mej” 

(Intervjuperson 4) 

 

Hjälpmedel som underlättade att få struktur på vardagen var en viktig del, framför allt när 

vårdtagaren fortfarande bodde kvar i hemmet i form av almanackor och whiteboards att skriva 

på. Vanligt var också dag – natt kalender som hjälpte till att veta om det var dag eller natt vilket 

kan vara svårt på sommarhalvåret. Spisvakt var en bra säkerhetsåtgärd och arbetsterapeuten 

blev inkopplad när det fanns behov av sådana hjälpmedel.  

 

Vid tillstånd av oro framträdde en viktig faktor hos samtliga intervjupersoner, att ta reda på vad 

oron stod för vilket inkluderade basala behov som törst, behov att gå på toaletten, om de hade 

ont eller om något hänt och som kunde triggat igång oron. Att reflektera över om det var någon 
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speciell tid på dygnet som oro var mer uttalad och att tänka på att inte för många olika personal 

är kontakt med personen samtidigt.  

 

”och så kanske man är olika personer som kommer in dessutom….. för att man orkar inte 

med utan man ska turas om att ta ringningarna då vilket kanske förstärker det här med oron 

ännu mer när det bara kommer in en massa för mej relativt okända personer” 

(Intervjuperson 1) 

 

Att använda sig av ett register för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD) 

förekom också som ett stöd för att kunna anpassa mötet i vården på ett bra sätt. Registret 

användes inte som ett stöd till alla utan endast de som hade behov av det. BPSD hjälpte till att 

få en bra struktur i omvårdnadsarbetet.  

 

”det är ju inte alla kanske som har behov av att diagnostiseras enligt BPSD det är ju 

litegrann samma som Senior Alert fast att man gör en….en åtgärdsplan men i bemötande då  

(Intervjuperson 2) 

 

”det är just för att man ska kunna jobba strukturerat och likadant med omvårdnadsåtgärder, 

man ska följa dom nationella riktlinjer som finns för personer med demenssjukdom” 

(Intervjuperson 1) 

 

För att lindra oro kunde olika interventioner användas. Att sitta hos den orolige personen 

framkom som en bra strategi, att bekräfta och samtala om saker som personen tycker om och 

barn och barnbarn. Att inge trygghet och lugn.  

 

”och han skulle inte stanna och han skulle fly iväg...jag frågade ska vi gå runt och titta 

litegrann du kan väl visa mej för du har har så mycket att berätta” 

(Intervjuperson 3) 

 

En av intervjupersonerna framhöll fördelen med musik kan vara både lugnande och uppiggande 

och gärna att den är individanpassad.  

 

”ja det som är så fantastiskt med musik är när den är anpassad för just mej som individ för 

att, det ser ju så olika ut…ingen har ju samma smak, eller vi har väldigt olika smak att det 
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kan vara både avslappnade och lugnande och det kan va så att säja uppiggande och 

aktiverande också” 

(Intervjuperson 1) 

 

Beröring var en annan åtgärd som kunde vara lindrande vid tillstånd av oro, att hålla i handen 

eller sakta stryka eller hålla sin hand stilla på vårdtagarens arm dock en viktig aspekt som kom 

fram var att alla tycker inte om beröring.  

 

”ja det beror på vad som gör dom oroliga men....om man tänker på någon som är lite nervöst 

orolig så...många gånger kanske man gör så här (visar genom att stryka långa rörelser över 

ena armen) men gör så här istället (visar genom att hålla handen still på armen) så är det 

mer lugnande ” 

(Intervjuperson 4) 

 

DISKUSSION 
Sammanfattning av huvudresultatet 

I analysen framkom fyra kategorier: att möta en komplex vårdsituation, att bli utmanad, att ta 

till vara resurser och att anpassa sina vårdåtgärder till den enskilde eller demenssjukdomen. Det 

komplexa var att personer med demenssjukdom är en utsatt och sårbar grupp och att vårda dem 

innebar en utmaning på flera olika plan. Utmaningen låg i att yrkeskompetensen provades på 

ett djupare plan. Det innefattade att stödja anhöriga, ibland arbeta med begränsade tidsresurser, 

att bemöta oro hos den sjuke och att nå fram till den demenssjuke som på grund av sin sjukdom 

inte ville ta emot hjälp. Att ta till vara resurser inkluderade anhörigas delaktighet, 

levnadsberättelser, teamets viktiga roll i vården, läkemedelsgenomgång regelbundet och 

dagverksamhet som bidrog till stimulans. Vården anpassades utifrån behov och 

omgivningsanpassning var en viktig del, framför allt vid tillstånd av oro där bemötande 

framstod som en viktig aspekt. Stimulans genom aktiviteter fanns att erbjuda. BPSD-register 

användes som ett stöd i omvårdnadsåtgärder för de som behövde det. För att lindra oro användes 

olika interventioner, till exempel musik och beröring. Hjälpmedel av praktisk natur var mest 

aktuellt när vårdtagaren bodde själv och inte flyttat till anpassat boende.   

 

Resultatdiskussion  
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Det komplexa i att möta denna patientgrupp var att sätta sig in i vilken person har jag att förhålla 

mig till och att vara lyhörd inför vårdtagarens behov, att visa respekt och kunna identifiera 

problem och behov av olika slag. Ternestedt, Österlind, Henoch och Andershed (2012) 

framhåller att det är vårdtagarens självbild som är den självklara utgångspunkten för vården. 

Att komma rätt i mötet var också en framträdande aspekt som distriktssköterskorna framhöll 

och att bemötandet var viktigt i samspelet med vårdtagaren. De redogjorde för att 

levnadsberättelser är viktiga att ta del av för att skapa ett förtroende och genom att se människan 

bakom sjukdomen, vad de tyckt om tidigare i livet och vad de har haft för intressen. Enligt 

Ternestedt, Östlind, Henoch och Andershed (2012) är det väsentligt att patientens och 

vårdgivarens kunskaper ska vävas samman på ett sätt som gagnar patientens välbefinnande. 

Betydelsen av levnadsberättelser lyfter även Mc Keown, Clarke, Ingleton, Ryan och Repper 

(2010) fram och det viktiga i att personalen ser personen bakom patienten så att de blir hörda 

verbalt och icke-verbalt vilket gör det möjligt för personen med demens för att känna stolt över 

sig själv och sitt liv.  
 

Att bli utmanad i sin förmåga att bemöta anhöriga var framträdande.  Kontakten med anhöriga 

kunde både vara en resurs och en utmaning enligt distriktssköterskorna vilket kan jämföras med 

Rognstad, Sagbakken och Nåden (2014) som identifierade att anhöriga upplevde att de i liten 

grad involverades i vården av sin anhörige som en resurs på demensboenden. De saknade en 

kontinuerlig dialog med vårdpersonalen och hade svårt att ändra sin roll från att ha varit 

ansvarig för den sjuke och till att ha en naturlig roll i sin anhöriges liv vilket kunde innebära att 

de kände sig utestängda. Graneheim, Johansson och Lindgren (2014) belyser att anhöriga kunde 

uppleva det svårt att anpassa sig till förändringen när den anhörige flyttat till anpassat boende. 

De kunde känna både saknad, skuldkänslor, skam och lättnad.  Detta kan ställas i kontrast till 

distriktssköterskornas uppfattning att de var det en stor del att informera och stödja anhöriga 

som kände sig utsatta och slitna. Även Helgesen, Atlin och Larsson (2014) konstaterar att 

anhöriga redogjorde för att de sällan var delaktiga i beslut som rörde den dagliga omvårdnaden 

och att de inte skulle se det som en belastning att bli mer involverade. 
 

Gillespie, Mullan och Harrison (2013) redogör i sin litteraturstudie hur informella vårdgivare 

upplever att vara ansvariga för att tilldela läkemedel till sin anhörige med demenssjukdom. Det 

som framkom önskvärt att sjuksköterskan skulle stödja och informera den anhörige för att 

främja en mer säker läkemedelshantering. Att det kunde bli fel i läkemedelshantering 
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redogjorde en av informanterna för vilket innebar risk för att ta för många tabletter eller att 

glömma att ta dem helt.  
 

Ett sätt att anpassa vården till gruppen av människor med demenssjukdom är reminiscens som 

är en metod som uppstod på 1960-talet och praktiserades främst i England och USA, på senare 

år har den spridit sig till andra länder. Reminiscens betyder hågkomst eller minne. Metoden 

bygger på personens minnen eftersom upplevelser från barn- och ungdomsåren finns kvar länge 

hos den demenssjuke. Med hjälp av igångsättare (triggers på engelska), som fotografier och 

olika föremål, kan kommunikationen underlättas, Svenskt demencentrum, (2014). Det kan 

jämföras med Cooney et al. (2014) som redogör för teorin se mig (genom mina minnen) som 

påvisar hur reminiscing med demenssjuka på ett boende hjälpte dem att se och känna personen 

bakom demenssjukdomen genom spegeln av deras berättelser och minnen. Detta kan kopplas 

till distriktssköterskornas som delgav vikten av levnadsberättelser för att sätta sig in i vem 

personen bakom demenssjukdomen var.  
 

Ericson-Lidman, Franklin Larsson och Norberg (2014) lyfte fram att personalen kämpade för 

att utföra personcentrerad vård, att se människan bakom sjukdomen. Flera faktor ansågs som 

försvårande, att tackla problemfyllda situationer i dagliga omvårdnadsarbetet, att bemöta 

anhöriga, känsla av att inte räcka till, dåligt samvete och att det behövs mer resurser inom 

demensvården. Som en motvikt till detta visade distriktssköterskorna i denna studie en positiv 

och varm attityd till att ge omsorg till vårdtagarna och att lägga fokus på det friska, det som de 

trots allt klarade av.  
 

Våra attityder är av stor betydelse när det gäller kvaliteten på omvårdnad hos personer med 

demensdiagnos. Vårdpersonal bör göras medvetna om hur deras attityder påverkar deras 

agerande i förhållande till de demenssjuka och att det är viktigt att fokusera på sjukvårdspraxis 

och utbildning till sjuksköterskor (Norbergh, Helin, Dahl, Hellzén & Asplund, 2006). Det 

stämmer väl överens med resultatet i studien som visade att distriktssköterskorna var medvetna 

om vikten av att lyfta fram vården av patientgruppen som har en demensdiagnos genom 

utbildning och handledning. De menade även att det var viktigt att hålla diskussioner levande i 

arbetsgrupper om hur vården kan anpassas på ett bra sätt. Robinson & Cubit (2007) 

identifierade att sjukskötestudenter upplevde det svårt att bemöta vårdtagare som var 

utåtagerande och ibland aggressiva. De hävdar vidare att bättre förberedelse och stöd behövs 

för studenter på praktikplaceringar som involverar vårdtagare med demenssjukdom. 
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Vid tillstånd av oro och aggressioner (BPSD) redogjorde informanterna att det var viktigt 

härleda om det fanns faktorer som utlöst tillståndet. I första hand var åtgärderna av icke 

farmakologisk natur även om de framhöll att i vissa fall är läkemedel ett bra alternativ. För att 

bemöta oro hade de flera strategier, bland annat beröring och musik. Enligt SBU´s (2006) 

rapport finns flera studier som visat vissa positiva effekter av olika interventioner till exempel 

musik och multisensorisk stimulering för att få en ökad livskvalitet för enskilda patienter. De 

har dock generellt ett lågt bevisvärde på grund av studierna varierat i typ av intervention, syfte 

och instrument för utvärdering vilket de menar försvårar sammanvägningen till en 

evidensgradering. Detta kan jämföras med Blackburn & Bradshaws (2014) litteraturstudie som 

har fokus på musikens effekt som lugnande terapi. De konstaterar att intresset för icke-

farmakologiska åtgärder vid oro hos den alzheimersjuke har ökat. De hävdar vidare att det ser 

lovande ut men att det behövs ytterligare forskning.  

 

Att använda sig av icke-farmakologiska interventioner var något som framkom som positivt av 

intervjupersonerna och att i första hand kartlägga vad oron stod för. Var det till exempel törst, 

behov att gå på toaletten eller smärta som oron stod för. Att avleda var en annan strategi som 

framkom som viktig, till exempel att sitta ned och prata eller ta med den orolige på en promenad. 

Positiva resultat har setts av Toots et.al (2016) som undersökt effekter av motion för personer 

på anpassat boende som har mild till måttlig demens som inte är Alzheimers. De konstaterar att 

de blev mer självständiga i sina aktiviteter i dagliga livet, ADL, fick bättre balans och blev mer 

självständiga. 
 

 

Teamets betydelse för vården av den demenssjuke är viktig och Carlström, Kvarnström och 

Sandberg (2013) menar att här ställs specialistsköterskan roll på sin spets i att vara samspelande, 

stödjande och kommunicerande med insikten att ett team kan nå långt utöver individuella 

prestationer. Informanterna redogjorde för vikten av att helheten i vården täcktes upp vilket 

inkluderade både medicinska åtgärder, praktiska hjälpmedel vilket arbetsterapeuter bistod med 

samt lyfta undersköterskornas roll då de var de som arbetade närmast vårdtagarna.  

 

 

Metoddiskussion 
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Analysmetod som användes var kvalitativ innehållsanalys där fokus är att identifiera skillnader 

och likheter i textinnehåll som sedan uttrycks i kategorier och teman på olika tolkningsnivåer. 

Det manifesta innehållet handlar om det textnära, uppenbara innehållet och uttrycks på en 

beskrivande nivå i form av kategorier. När kategorier skapas har kontexten betydelse, detta 

innebär att delar av texten inte hur som helst kan plockas ur sitt sammanhang.  Att inledningsvis 

skriva ned intervjuerna ordagrant efter att ha lyssnat av den flera gånger upplevdes som det 

lättare momentet, efter transkriptionen skapades meningsbärande enheter som sedan kodades, 

Graneheim & Lundman (2004). Författaren till arbetet upplevde svårigheter efter kodningen 

när kategorier skulle bildas, under analysprocessen har vissa koder flyttats runt för att se var de 

bäst passade in. Då undertecknad har vårdat personer med demenssjukdom inom slutenvården 

var det viktigt att vara medveten om förförståelsen som enligt Hällgren Graneheim och 

Lundman (2012) handlar om den bild som forskaren har av det fenomen som studeras, att den 

inkluderar teoretisk kunskap, tidigare erfarenheter men också förutfattade meningar. De menar 

att det finns skilda uppfattningar om huruvida forskaren bör utnyttja sin förförståelse eller inte. 

Att låta den intervjuade komma fram är en viktig del i samspelet mellan intervjuaren och 

informanten, att vara följsam i sitt lyssnade för att fånga upp de erfarenheter delar med sig av 

(Danielson, 2012). Genom att vara medveten om sin förförståelse kan den i samtalet skapa en 

öppenhet för att fånga in det nya och möjliggöra att i samtalet ställa följd och fördjupningsfrågor 

i det aktuella problemområdet som ska undersökas (Skott, 2004).  

 

Att följa en vedertagen metod under analysens gång har varit ambitionen och fortlöpande har 

diskussioner förts med ansvarig handledare under uppsatsarbetets gång. Citat har redovisats för 

att ge möjlighet för läsaren att värdera analysen. Analysen har diskuterats med kollega då det 

var värdefullt att få synpunkter i egenskap av ensam författare. Inom kvalitativa studier med 

innehållsanalys används begreppen, giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet som 

svar på hur trovärdigt ett resultat är. Hällgren Graneheim och Lundman (2012) menar att 

kvalitativ innehållsanalys har en fördel då metoden kan anpassas till olika syften, till data av 

varierande kvalitet samt till forskarens kunskap och erfarenhet. De menar vidare att ju bättre 

datamaterial och ju större erfarenhet forskaren har, desto mer fullödigt och sammanhängande 

blir resultatet. Med återspegling i detta kan trovärdigheten i denna studie diskuteras då 

författaren har begränsad erfarenhet av liknande forskning.  
 

Slutsats  
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Att som distriktssköterska vårda personer med demenssjukdom kräver fördjupade kunskaper 

och en förmåga att se till alla faktorer som omger denna patientgrupp. Det är både utmanande, 

komplext och spännande. Att arbeta personcentrerat är något som både eftersträvas och görs i 

praktiken, även att ta till vara resurser som kommer vårdtagaren till godo. Anhöriga framstod 

som betydande i vården och i kontakten med den demenssjuke. Hjälpmedel som kunde gagna 

vårdtagaren av praktisk natur fanns att tillgå framför allt i hemmet för att underlätta att få 

struktur och sågs som en tillgång i ett tidigt skede av sjukdomen.  Distriktssköterskorna i studien 

visade en glädje och engagemang för denna patientgrupp samt var drivande i att erbjuda bästa 

möjliga vård trots de utmaningar och svårigheter de ställdes inför. Två av dem hade 

vidareutbildning inom demensvård som Silviasköterskor vilket visade att utbildning och 

kunskap inom området vård av personer med demenssjukdom är viktig och nödvändigt och 

verkar ha betydelse för deras positiva inställning.  Det stämmer väl överens med de studier som 

lyfts fram dock upplever personalen brist på resurser i form av tid och utbildning. SBU 

konstaterar i en rapport från 2006 att inom Sveriges kommuner och landsting saknade cirka 40 

procent av undersköterskor och vårdbiträden fullgjord grundutbildning inom 

demensomvårdnad. Något som skulle vara värdefullt att genomföra.  

Studiens kliniska betydelse för samhället 

Enligt Socialstyrelsen (2014) insjuknar varje år ca 24000 människor i en demenssjukdom 

nationellt, antalet kommer att öka kraftigt efter år 2020 när det stora antalet personer som är 

födda på 1940- talet uppnår hög ålder. Mer resurser behövs i form av utbildningar och 

handledning till personal inom demensvården då antalet demenssjuka kommer att öka. Olika 

demenssjukdomar ställer olika krav på bemötande och vårdnivå. Den demenssjuke är en unik 

människa med egna erfarenheter och behov vilket kräver att vårdpersonal har faktakunskaper 

kring sjukdomsbilden och hur den påverkar den enskilde individen. Detta för att kunna skapa 

en så optimal livsmiljö som möjligt för den demenssjuke. 

Personer med demenssjukdom disponerar som övriga i befolkningen att drabbas av somatiska 

sjukdomar och behöver den medicinska behandlingen det kräver. Klinisk tillämpning med 

utgångspunkt i denna studies resultat kan vara att vårdcentraler i större utsträckning skulle 

gynnas av att ha en distriktssköterska som var inriktad på demensvård för att fånga upp och 

underlätta vid kontakten med primärvården samt att snabbare och smidigare vara en länk mellan 

kommun och primärvård.  
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Förslag för framtida forskning 

Forskning på personer med demenssjukdom och andra med nedsatt beslutsförmåga behövs och 

är önskvärt. Deras deltagande skulle ge värdefull kunskap som kan leda till att utveckla vården 

för denna utsatta patientgrupp.  
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1. Kan du berätta om dina erfarenheter av att möta vårdtagare med 
demenssjukdom. Kan du ge exempel på några situationer där du stötte på 
svårigheter och några situationer när det blev en lyckad utveckling.  
 

2. Hur anpassar du som sjuksköterska vården till vårdtagaren med 
demenssjukdom? 
På vilket sätt? Kan du ge exempel? 
 

3. Hur anpassas vården vid orostillstånd? 
På vilket sätt? Kan du ge exempel? 
Har du som sjuksköterska några hjälpmedel att tillgå som gör vården mer 
säker? 

 
4. Är det något mer du vill tillägga? 
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Student: Karin Bergholm Andersson 
Handledare: Maria Forsner  

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  
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Bilaga 3 
 
Informationsbrev till verksamhetschefer 
 
Information om studie som berör sjuksköterskans erfarenheter av att vårda personer 
med demenssjukdom 
 
Förfrågan angående tillstånd att få genomföra en intervjustudie inom er verksamhet. 
Resultatet av studien kommer att presenteras i en uppsats vid Högskolan Dalarna och utgör ett 
examensarbete för distriktsköterskeutbildningen. Syftet med studien är att belysa 
sjuksköterskans erfarenheter av att vårda personer med demenssjukdom samt hur vården 
anpassas.  
Studien kommer att genomföras i form av intervjuer med sjuksköterskor i hemsjukvården i X 
och X kommun. Varje intervju beräknas ta cirka 1 timme. Informanterna bestämmer själva tid 
och plats för genomförandet av intervjun som spelas in och sedan analyseras. Informanternas 
identitet kommer inte att kunna spåras och materialet behandlas konfidentiellt.  
 
Ansvarig för studien.  
  
 
Falun 

Leg. Sjuksköterska 
 

--------------------------------- 

Karin Bergholm Andersson 
E-mail: karin.bergholm@liv.se 
 
 
Handledare: 
Maria Forsner, Universitetslektor Högskolan Dalarna 
E-mail: mfr@du.se 
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Bilaga 4 

 

Information om studie som rör sjuksköterskors erfarenheter av att möta vårdtagare 

med demensdiagnos.  
 

Hej! 
Du inbjuds härmed till denna studie då Du är verksam distriktssköterska inom kommunal 
hälso- och sjukvård samt att Du har mycket att tillföra undersökningen.   
Syftet med studien är att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att möta vårdtagare med 
demenssjukdom samt hur anpassning av vårdåtgärder sker. Resultatet av studien kommer att 
presenteras i en magisteruppsats vid Högskolan Dalarna och utgör ett examensarbete för 
distriktsköterskeutbildningen.   
Studien kommer att genomföras i form av intervjuer med fyra stycken sjuksköterskor. Varje 
intervju beräknas ta 30-45 minuter. Informanterna bestämmer själva tid och plats för 
genomförandet av intervjun som spelas in och sedan analyseras. Informanternas identitet 
kommer inte att kunna spåras och materialet behandlas konfidentiellt. Ditt deltagande i 
undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 
motivering.  
 
Ansvariga för studien.  
                                                                        
                                                                                   
  
                                                                                  
--------------------------------- 
Karin Bergholm Andersson                                                      
E-mail: karin.bergholm@liv.se 
Tel. 070-335 23 51 
Leg. sjuksköterska 
  
 
Handledare: 
Maria Forsner, Universitetslektor Högskolan Dalarna 
E-mail: mfr@du.se 
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