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Sammanfattning 
Idag lever 160 000 med en demenssjukdom i Sverige. Nio av tio personer med demenssjukdom 

uppvisar någon gång beteendemässiga eller psykiska symtom. Termen BPSD är en förkortning 

för beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom. Kvalitativ metod med induktiv 

ansats.  Semistruktererade intervjuer användes som datainsamlingsmetod, 10 undersköterskor 

deltog. Deltagarna kommer från olika avdelningar på ett särskilt boende. Syfte med studien var 

att beskriva vårdpersonalens förhållningssätt och att skapa en bra relation vid vård av personer 

med demenssjukdom som uppvisar BPSD. De två kategorier som framkom var: 

Kommunikationens betydelse i vården av personer med BPSD och Upplevelse av 

relationsskapande åtgärder. Resultatet visade att icke farmakologiska åtgärder för att minska 

symtom vid BPSD var att föredra hos deltagarna i studien. Kunskap och erfarenhet var betydande 

för den personcentrerade vården. Även arbetsmiljö visade sig vara viktig för att som vårdpersonal 

kunna ge bra vård. Personalen ser behovet av icke farmakologiska åtgärder för att minska BPSD 

men resurserna i form av personal är inte alltid tillfredställande. 

Nyckelord: BPSD, demens, icke farmakologiska åtgärder, innehållsanalys, vårdpersonal. 
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Abstract 

Today 160 000 people live with dementia in Sweden. Nine out of ten people with dementia 

sometime exhibit behavioral or psychological symptoms. The term BPSD is an abbreviation for 

behavioral and psychological symptoms in dementia. Qualitative method with the inductive 

approach. Semi-structured interviews were used as data collection method, 10 nurses 

participated. The participants came from different departments in a special housing. The aim of 

this study was to describe nursing staff attitudes and creating a good relationship in the care of 

people with dementia who exhibit BPSD. The two categories that emerged were: The importance 

of communication in the care of people with BPSD and Experience of relationship-building 

measures.The results showed that non-pharmacological measures to reduce the symptoms of 

BPSD was preferable among the participants in the study. Knowledge and experience were 

significant for the person-centered care. Also working environment proved to be important for 

healthcare professionals to provide good care. The staff sees the need for non-pharmacological 

measures to reduce BPSD but resources in terms of staff is not always satisfying. 

 

Keywords: BPSD, content analysis, dementia, health professionals, non pharmacological 

measures 
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Bakgrund 

Demenssjukdomar 

Idag lever 160 000 med en demenssjukdom i Sverige (Socialstyrelsen, 2014). I en studie av 

Spector, Orrell och Goyder (2013) beskrivs att det år 2010 uppskattades till 35 600 människor 

med demens i värden. Och att det då förväntas vara 65 700 med demens år 2030 (Orrell & 

Goyder, 2013). Demens beskrivs enligt Läkemedelsboken (2014) som störningar i 

beteendemässiga, kognitiva, emotionella och neurologiska funktioner. Det beskrivs som ett 

kliniskt syndrom. Praktiska svårigheter, desorientering, språkstörning, initiativ/vilja, omdöme 

och enligt DSM-IV någon minnestörning som påverkar patientens liv arbete eller socialt liv och 

har funnits där vanligen minst 6 månader och ska inte förväxlas med tillfällig konfusion. En 

förändrad åldersstruktur gör att antalet personer med demenssjukdom ökar med stigande ålder. 

Det finns differentialdiagnoser såsom psykiatriska sjukdomar, depression, hjärntumörer, 

vitaminbrist, ämnesomsättningssjukdomar, skalltrauma/hjärnblödning, Normaltryckshydrocefalus 

NPH. Det kan vara så att delirium (konfusion) ger en tillfällig störning av den kognitiva 

förmågan och en demensutredning kan utesluta andra möjliga sjukdomar som orsak till den 

nedsatta förmågan. Man gör först en basal utredning som innehåller två delar, en social och en 

medicinsk  (Läkemedelsboken, 2014). 

Alzheimers sjukdom utgör ca 60 % av alla demenssjukdomar och är den vanligaste av 

demenssjukdomarna. Alzheimers anses inte heller röra sig om en enda sjukdom utan flera olika 

beroende på patientens ålder ärftlighet och andra uppkomstmekanismer. Vaskulär demens är en 

sekundär demenssjukdom och är den vanligaste av dem och symtomen mellan den och 

Alzheimers sjukdom skiljer sig åt. Frontotemporal demens som i huvudsak kommer med symtom 

från frontalloberna ger symtom som bland annat personlighetsförändringar, blanddemens Lewy 

body demens  ses som en blandning av Parkinsons sjukdom och Alzheimers sjukdom. Lewy 

body demens innehåller inledningsvis synhallucinationer och i slutet av den sjukdomen 

förekommer ofta det som kallas beteendemässiga och psykiska symtom BPSD (Svenskt 

demenscentrum, 2016). 
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Termen BPSD är som beskrevs i tidigare stycke en förkortning för Beteendemässiga och 

psykiska symtom vid demens. BPSD innefattar en rad olika symtom som är alla svåra att hantera 

för vårdpersonal och anhöriga. Det kan vara psykiska symtom som hallucinationer, eller 

beteendemässiga symtom som skrik, rop och störd dygnsrytm. För BPSD finns ingen klar 

behandlingsmetod, symtomen måste identifieras, tolkas innan åtgärder sätts in. Behandlingen kan 

omfatta bemötande och omvårdnadsåtgärder och i vissa fall läkemedel (Svenskt demenscentrum, 

2016). Symtom vid demenssjukdom delas in i olika delar, kognitiv försämring, försämrad ADL 

funktion och beteendestörning. Dessa beteendestörningar kallas ofta BPSD, det definieras som 

vanliga symtom vid demenssjukdom och innebär störningar i tolkning av sinnesintryck, tanke, 

stämningsläge eller beteenden. BPSD är mest vanligt i mitten av demenssjukdomen och kan 

försvåra vården mycket. Symtomen skapar lidande och är ofta orsaken till att den demenssjuke 

hamnar på någon sorts boende (Dehlin & Rundgren, 2007). Det är mycket komplext att vårda 

demenssjuka med BPSD-symtom och man  har försökt ta fram riktlinjer för detta.  Man bör starta 

upp med icke farmakologiska omvårdnadsåtgärder först för att i ett skede eller hos personer där 

det inte hjälper prova ut läkemedels som passar individen (Azermai, Petrovic, Elseviers,  Jolyce 

Bourgeois,Van Bortel & Vander Stichele, 2012) . 

 

BPSD-registret 

BPSD-registret är ett kvalitetsregister vars syfte är att minska beteendemässiga och psykiska 

symtom vid demenssjukdom och det lidande det innebär med BPSD samt att öka livskvalitén för 

demenssjuka personer. Den som registreras måste ha en demenssjukdom men diagnos behöver 

inte vara fastställd. Man utför en skattning av olika symtom, tänkbara orsaker till BPSD, vilka 

vårdåtgärder som kan behövas och utformar en personlig bemötandeplan. Här registreras även 

vilka läkemedel som personen kan tänkas använda. Dessa åtgärder utvärderas ca 4-5 veckor efter 

skattningen (BPSD-registret, 2015). 

Grunden för behandling av BPSD är personcentrerad omvårdnad och en individanpassad fysisk 

miljö (Socialstyrelsen, 2010). 
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Mycket beror på omständigheterna och att anpassa och individualisera vården är viktigt. 

Omvårdnaden borde utformas olika om den demenssjukes beteendeförändring beror på ett sätt att 

kommunicera. Det gäller för samma person vid olika tidpunkter och även för olika personer. 

Omvårdnaden ska utgå från den demenssjukes livsvärldsperspektiv därifrån utgår den person 

centrerade omvårdnaden för människor med en demenssjukdom (Edvardsson, 2010). Ett av 

målen för en personcentrerad vård är att skapa en självständighet för den enskilde personen med 

demenssjukdom och för att kunna behålla de funktioner han/hon har så länge det går, ta tillvara 

på varje individs unika kvalitéer möjligheter intressen erfarenheter och behov i stället för att 

enbart fokusera på deras sjukdom och diverse symtom (Ouldred & Bryant, 2008). 

Omvårdnaden är enligt Travelbees omvårdnadsteori känslan av att få patienten känna sig behövd 

och att som personal hjälpa patienten att bemästra sjukdom och lidande för att känna en mening 

med sin upplevelse. Hon tar även som utgångspunkt att varje människa är en unik individ som 

endast existerar en gång (Kirkevold, 2008). 

 

Personalens upplevelser och åtgärder 

Enligt Skovdahl, Kihlgren & Kilgren, (2003) upplever personal mycket problem med brukare 

med BPSD. De upplever ofta maktlöshet, att arbetet är krävande och att det är svårt att påverka 

personen med demenssjukdom, de känner sig frustrerade över tidsbrist och att behöva prioritera 

bland de boende, denna personalgrupp ansåg även att rutiner var viktigt för att nå en känsla av 

balans då brutna rutiner och överdrivna krav kunde leva till aggressivitet. För att nå en balans 

mellan krav och kompetens är kunskap om individen, demens och aggressivitet och teoretiska 

kunskaper en förutsättning. För att leva upp till kraven krävs kunskap och ett varmt intresse för 

individerna och deras vård. Att visa respekt för integritet och inte gå in med förutfattade 

meningar i situationer är viktigt. Att bygga upp en nära och uppriktig relation under icke 

aggressiva stunder är viktigt för att kunna ge rätt stöd samt att visa respekt kan leda till en känsla 

av trygghet och tillit mellan vårdpersonalen och den boende (Skovdahl, Kihlgren & Kilgren, 

2003).  
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Samspelet mellan vårdare och patient är en utmaning och beteendestörning innebär en ytterligare 

svårighet. Som vårdgivare måste man försöka förstå beteendestörningar och försöka ligga steget 

före och förebygga via handling eller läkemedel, att kunna sätta sig in i den demenssjukes värld 

av tex. ångest och oro. Om vårdpersonalen känner sig oförmögen att hantera situationen kan det 

vara nödvändigt att skydda den demenssjuke och andra från skada (Graneheim, Isaksson, 

Persson-Ljung, Jansson (2005). Som vårdpersonal måste man vara flexibel och finna sig i 

situationen som den är just då. Enligt Travelbees omvårdnadsteori bör vårdpersonal fokusera 

mera på den sjukes upplevelse av sjukdom och lidande än till diagnoser eller objektiva 

bedömningar (Kirkevold, 2008). 

 

Problemformulering 

Genom att intervjua omvårdnadspersonal på särskilt boende vill författarna kunna komma fram 

till vårdpersonalens förhållningssätt vid vård av personer med demenssjukdom som uppvisar 

BPSD. Mycket dold kunskap om hantering av olika symtom vid BPSD finns hos 

omvårdnadspersonal. Resultatet av studien kan även ge tankar och reflektion kring resultaten av 

olika åtgärder.  

 

Syfte 

Att beskriva vårdpersonalens förhållningssätt vid vård av personer med demenssjukdom som 

uppvisar BPSD. 
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Metod 

Design 

Studien har en kvalitativ metod med induktiv ansats. Som datainsamlingsmetod användes 

semistrukturerade intervjuer. Kvalitativ forskning börjar ofta med frivilliga deltagare men många 

kvalitativa studier utvecklas till en “purposivesampling” strategi. Det innebär att de deltagare som 

anses kunna gynna studien mest väljs ut (Polit & Beck, 2012). 

 

Urvalsgrupp 

Åtta kvinnor och två män som arbetar som undersköterskor tillfrågades om medverkan i studien. 

 

Tillvägagångssätt 

En förfrågan om att utföra studien på ett särskilt boende i Östersunds kommun inhämtades från 

enhetschef på det utvalda boendet i Östersunds kommun, först genom muntlig information sedan 

genom ett informationsbrev med godkännande. Se bilaga 1. De tillfrågade valdes ut genom 

konsekutivt urval, det informerades om studien och de tio första som tackade ja fick medverka. 

Tio stycken undersköterskor ansågs lämpligt. Undersköterskorna kom ur personalgrupper både 

dag och natt och med tanke på att forskarna och deltagarna inte skulle känna varandra för väl. På 

avdelningarna där deltagarna arbetade finns boende med blandade diagnoser, ej enbart demens. 

Information om studien skedde genom både muntlig information och via ett informationsbrev där 

information om studien samt BPSD fanns beskrivet, samt med godkännande om deltagande i 

studien. Se bilaga 2.  

 

Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer användes för att  författarna ville vara säkra på att vissa punkter togs 

upp i de kvalitativa intervjuerna. Se bilaga 3 för Frågeguide. Innan själva datainsamlingen 

började hölls en förberedande intervju där båda författarna var med, detta för att intervjumetoden 
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skulle vara samspelt då de individuella intervjuerna genomfördes och för att se om något behövde 

ändras i tekniken eller frågeguiden.  

Efter utvärdering av den förberedande intervjun ändrades inget i frågeguiden. Under den 

förberedande intervjun fanns störande moment som t.ex. annan personal som kom in i rummet. 

Resterande intervjuer genomfördes individuellt av författarna och spelades in på det särskilda 

boendet i ett avskilt rum utan risk att bli avbrutna av störande moment. Enligt Polit och Beck 

(2010) vet forskaren vad som kommer frågas men kan inte förutse svaret. Forskarens roll i 

processen är något strukturerad medan deltagarens roll inte är strukturerad. Denna metod ger 

deltagaren frihet att illustrera och förklara ämnet som de själv vill (Polit & Beck, 2010). 

 

Databearbetning och analys 

Direkt efter att intervjuerna var genomförda transkriberades dessa. Den transkriberade texten 

analyserades enligt Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys. 

Texten läses igenom av båda författarna för att få en helhetsbild. Därefter identifierades 

meningsenheter. Meningsenheter som hade samma mening markerades med en färgkod och 

delades sedan in i subkategorier som sedan bildade olika kategorier.  Se tabell 1.  för exempel på 

meningsenheter. Detta gjorde författarna tillsammans och diskuterades så att kategorierna stämde 

överens med meningsenheterna. Totalt bildades två kategorier; Kommunikationens betydelse i 

vården av personer med BPSD samt Upplevelse av relationsskapande åtgärder. 

Enligt Krippendorff (2004) kan en text särskiljas och kategoriseras med delar av texten som har 

liknande innehåll. Det är sedan de kategorierna som framkommit som analyseras, sammanfattas 

och ligger till grund för slutsatsen (Krippendorff, 2004). 
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Tabell  1. 
Meningsenhet Kondencerad 

meningsenhet 
Kod Subkategori Kategori 

oro tycker jag dom 

uppvisar allihopa och där 

gäller det att försöka 

lyssna och försöka 

avstyra, komma med 

andra vinklar och 

förslag, gå ut och gå, 

läsa, gå in på rummen 

Oro uppvisar de 

flesta. Det 

gäller att 

lyssna, avstyra, 

andra vinklar 

och förslag, gå 

ut och gå, läsa, 

enskildhet. Att 

förebygga oro 

med aktivitet 

Blå Förebygga BPSD 

symtom med 

omvårdnadsåtgärd

er 

Kommunikatione

ns betydelse i 

vården av 

personer med 

BPSD 
 

Försöka veta vad dom 

hade. Om man vet vad 

dom haft för sig förr. 

Styra in dom på att gå 

tillbaka, vad jobbade 

dom med? Har dom 

jobbat med djur och 

natur kanske dom kan 

återberätta. 

Bakgrunden 

kan vara viktig 

och kan 

användas i den 

personcentrerad

e omvårdnaden 

Röd Levnadsberättelse 

som hjälp 
Upplevelse av 

relationsskapande 

åtgärder 
 

Avskärma dem från det 

som kan vara oroande, 

eller den. 

Avskärma från 

yttre orande 

moment 

Blå Förebygga BPSD 

symtom med 

omvårdnadsåtgärd

er 

Kommunikatione

ns betydelse i 

vården av 

personer med 

BPSD 
 

 

Etiska överväganden 
Innan studien började lämnades ett informationsbrev med information om studien, dess syfte, 

frivilligt deltagande och möjlighet att avbryta deltagandet utan vidare förklaring till enhetschef på 

boendet och ett godkännande erhölls. Liknande informationsbrev lämnades till utvalda deltagare 

samt att de fick muntlig information om studien, med brevet följde en svarsblankett med skriftligt 

godkännande om medverkan. Eventuella etiska svårigheter skulle kunna vara att kollegorna 

känner igen vissa delar av resultatet och kan koppla detta till sin egen arbetsplats. 

Materialet efter intervjuerna avidentifierades för att skydda deltagarnas identitet. Bandinspelning 

och anteckningar efter intervjuerna  kommer att förstöras efter godkännande av studien. 
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Samtycke från deltagarna är inhämtat och de informerades om att de när som helst kunde avbryta 

intervjun. 

 

Resultat 
Resultatet kommer att presenteras enligt de subkategorier och kategorier som framkom i analysen 

av intervjumaterialet, se Figur 1. 

 

               

 

Figur 1. 

 

Kommunikationens betydelse i vården av personer med BPSD 

I intervjuerna framkom att vilket bemötande du som vårdpersonal har är avgörande för hur 

situationen blir, att vara glad och positiv samt att respektera självbestämmande kommer man 

långt med i omvårdnaden av personer med demens.  Deltagarna pratade mycket om att vården är 

personcentrerad och det krävs ofta att man spelar olika roller beroende på vem man hjälper, man 

lär känna personerna eftersom och lär sig vad som är viktigt för just den personen. 

 

"Jag tycker det är roligt att jobba med dementa, det är väl därför jag gjort det så många år, jag 

tycker att det är.. ja men alltså man får ju spela en roll... alla demenser är olika och det är  olika 

situationer hos olika men det är ju man får spela en roll hos var och en, och många gånger så 

kommer man långt bara med att vara glad,. att man inte  kommer in och bestämmer utan att jag 

kommer in som en glad kompis som ska hälsa på." 

Kommunikationens 
betydelse i vården av 
personer med BPSD

Förebygga BPSD 
symtom med 

åtgärder

Upplevelse av 
relationsskapande 

åtgärder

Levnadsberättelse 
som hjälp

Arbetsmiljö
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Några deltagare pratade om att det inte alltid är nödvändigt att tala om hur verkligheten är eller 

rätta någon som tror att man är någon annan, det bästa kan vara att spela med för att inte såra 

någon exempelvis om någon frågar efter mamma och pappa. Deltagarna i studien menar att som 

vårdpersonal tala om vem man är och vad som skall hända när man i en omvårdnadssituation 

skall hjälpa någon är viktigt, inte för många personal då den demenssjuke då kan gå i försvar, att 

försöka själv och sedan be om hjälp om detta behövs upplevs av flera deltagare underlätta 

situationen. Deltagare menar att personalen koncentrerar sig mera på den demenssjuke och ser 

hur denne reagerar om man är färre personale. Det ansågs viktigt för deltagarna att man som 

vårdpersonal hela tiden är uppmärksam och kan läsa av tidiga orostecken innan något sker. 

 

"Sen också att vid oro, att man är uppmärksam hela tiden, det är ungefär som att ha småbarn 

eller en hundvalp eller vad som helst. Alltså du måste ha ögon och öron med dig hela tiden så 

inte någonting hinner hända och att man kan läsa av orostecken och sånt." 

 

Det framkommer i intervjuerna att det första  personalen gör är en bedömning av situationen och 

om den är hanterbar, är inte situationen hanterbar och du som vårdpersonal inte får kontakt med 

den demenssjuke kan man avvakta. Den demenssjuke blir som regel lättare att hjälpa senare 

istället för att lägga energi på att envisas att lösa situationen. Detta beskriver flera deltagare som 

att påbörja ett nytt nu, det kan förändra situationen, göra den mer hanterbar och skona den 

demenssjuke. Flera deltagare beskriver att ibland kan ett andra och tredje försök behövas innan 

man lyckas slutföra åtgärden. I flera intervjuer menar deltagarna att det bästa är om den 

demenssjuke kan göra så mycket som möjligt själv vid omvårdnad och att man som vårdpersonal 

endast finns med som stöd.  
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I intervjuerna beskrevs att  man som vårdpersonal ibland kan stöta på en situation som inte är 

hanterbar hur mycket man än försöker, kanske finns inte heller tid att försöka flera gånger då 

personen inte blir lugnare. Då var det bästa enligt flera deltagare att lämna den demenssjuke i 

fred, den demenssjuke behöver kanske få vara själv och ha det tyst och lugnt. 

 

"..men då är det bara att försöka ta undan så att det inte gör illa sig själv och försöka avvakta. 

man kan ju hålla lite koll på avstånd då, det är ju samma det där om nån är på rymmen och du 

inte får med dig den in igen, det går ju inte då är det bara att låta det vara och hålla koll på 

avstånd." 

 

Deltagarna i intervjuerna beskriver att hastiga åtgärder kan påverka den demenssjuke negativt, 

panik kan uppstå och ingenting stämmer för den demenssjuke. De kanske inte känner igen 

vårdpersonalen eller sina anhöriga. En lösning som framkom i intervjuerna är då att låta den 

demenssjuke ta första steget vid kontakt, det kan enligt deltagares erfarenhet underlätta och 

minska negativa reaktioner. Det framkommer i intervjuerna att ibland vet man som vårdpersonal 

inte vad som triggar igång till exempel aggressivitet, det kan vara en så liten sak som att man ber 

någon flytta till en annan plats vid matbordet, att som vårdpersonal då försöka styra lite lirkande 

utan att uppmana kan vara viktigt för att undvika oönskade situationer ansåg flera deltagare vara 

ett bra sätt. Tålamod är en viktig egenskap hos vårdpersonal som arbetar med personer med 

demenssjukdom detta togs upp i flera intervjuer. 

 

"..det är väl som vi pratade om förut med tålamod för det är nog a och o. Det är många gånger 

som man är helt slut när man kommer hem i huvudet, men just det att man har ändå, man har 

försökt.." 

 

I intervjuerna framkom att vårdpersonalen får en positiv effekt får du som vårdpersonal genom 

att avleda och behålla lugnet trots stress och tidsbrist. Deltagarna menar att personalens stress kan 
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öka den demenssjukes oro. Att nonchalera så att den demenssjuke ej känner sig sedd och hörd 

gör även det ofta att de varvar upp och blir oroliga eller arga. 

 

 

 

”Är man ensam på en demensavdelning och sätter sig ner så kommer oftast alla och sätter sig 

tillsammans. De känner av att ingen har tid, de ser att det rör sig och då måste även de röra 

sig”. 

 

Flera av deltagarna beskrev att som vårdpersonal visa rädsla eller oro har dålig effekt vid till 

exempel ett aggressivt beteende, det kan göra att den demenssjuke känner att den har övertaget på 

ett icke önskvärt sätt. Om det inte går att avleda framkommer i flera intervjuer att ett avvaktande 

förhållningssätt är att föredra, att hålla koll på avstånd så att den demenssjuke inte gör sig själv 

eller andra illa. Ett avvaktande förhållningssätt kan enligt deltagare vara av nytta även vid andra 

situationer som oro och om någon person packar och skall hem. Det visade sig i intervjuerna att 

tidsbrist på grund av många andra sysslor på avdelningen kan göra det svårt för vårdpersonalen 

att ta sig den tid som egentligen skulle behövas för att till exempel trösta när någon är ledsen. 

 

Förebygga BPSD symtom med åtgärder 

För att försöka förebygga BPSD symtom framkommer det  i intervjuerna vara viktigt att hitta 

orsaken till oro, att ta bort det som kan störa, är det något i miljön så kan man flytta eller byta 

plats på. Flera deltagare menar att om den demenssjuke packar och vill gå hem så kan de få göra 

det, packa sin väska och gå ut för att man senare kan styra om och gå in igen, deltagare menar att 

man måste avleda och använda fantasin.  

Saker som framkommer i intervjuerna är att den demenssjuke kan hjälpa till med vardagssysslor 

på avdelningen för att avleda och denne glömmer bort att den ville åka hem. Att avleda menar 

deltagare att man inte ska se som att man lurat någon och är  inget att skämmas för som personal. 
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I intervjuerna framkom att inte låta den demenssjuke delta i aktiviteter eller att ta undan denne 

upplevs inte som ett bra sätt, då är det bättre att som personal sätta sig ned en stund och prata, 

stressa inte, det tillför bara onödig stress för den demenssjuke.  

 

Att den demenssjuka personen få delta i aktiviteter som sång och musik och känna glädje här och 

nu trots eventuell oro senare upplevs som viktigt av deltagarna. Deltagarna ser att roliga 

aktiviteter påverkar den demenssjuke positivt ibland långt efter det hänt då de ibland kommer 

ihåg detta. Deltagarna upplever att man först tillgodoser de basala behoven så som till exempel 

hunger och toalettbesök är viktigare att försöka med än att ta till läkemedel. 

 

De intervjuade beskriver att man måste vara lugn och inte vara många som pratar över huvudet 

på den demenssjuke vid omvårdnad, att inte prata i munnen på varandra. Detta är ett 

störningsmoment för den demenssjuke som kan trigga upp denne till en nivå som blir svår att 

hantera. 

 

”Det absolut största felet är att det är fler, det ser man på en gång. De har ingen koll alls på vad 

som händer och sker för det är röster från alla håll, så när vi skött om honom då har jag pratat 

med honom och de andra har hantlangat och det går hur bra som helst” 

 

Deltagare beskriver att man kan prata om tidigare händelser för att bryta situationen, det är viktigt 

att ha kontakt så att den demenssjuke personen förstår vad du menar, att möta den demenssjuke 

här och nu. Det är också bra att ta hjälp av varandra som personal vid omvårdnadssituationer det 

kan gå lättare om någon annan får försöka för att undvika tjat. Som personal måste man även ta 

tid på sig att sitta ner, att se den demenssjuke och möta denne var han/hon befinner sig just då 

prata om rädslan om det är rädsla och ångest hos den demenssjuke, att prata och resonera sig 

fram så att den demenssjuke förstår bättre och förklara vad man ska göra. 
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”Prata först och i andra hand ge läkemedel. Läkemedel har biverkningar, det har inte bemötande 

och åtgärder.” 

 

 

 

I intervjuerna framkom att tid och närvaro från personalen kan ha en lugnande effekt hos den 

demenssjuke, att tillsammans med den demenssjuke titta på Tv, dricka kaffe eller följa med in på 

rummet kan göra att det som upplevdes förvirrat hos den demenssjuke kan glömmas bort. 

Deltagare menar att det är mycket viktigt är att vara lyhörd och ta det lugnt, inte stressa trots 

larm, fokusera på stunden hos den enskilde och hjälpas åt kollegor emellan, att som personal ha 

respekt för den enskildes självbestämmande samt ha tålamod och ta reda på vad den demenssjuke 

vill. 

 

Flera av deltagarna menar att om personalen känner den demenssjuke sedan tidigare upplevs det 

lite lättare att kunna känna av, backa tillbaka och pröva något annat för att avleda den 

demenssjuke. De menar även att det är viktigt att vara tydlig och förklara vad man ska göra, 

känna av om den demenssjuke orkar eller vill. Vill de inte medverka vänta en stund och börja om 

senare. Starta ett nytt nu och låta någon annan ta larmtelefonen.  

 

Deltagare beskriver att sång kan underlätta vid omvårdnaden. Att spela musik som den 

demenssjuke tycker om eller sjunga antingen enskilt för den demenssjuke eller tillsammans med 

kan lugna den demenssjuke. Olika saker för aktivering som beskrivs i intervjuerna är bland annat. 

barnböcker, mjukdjur för att få känslan av att ha en katt i sängen, erbjuda fika eller gå ut på en 

promenad en stund om personen är orolig för att byta miljö en stund så att denne blir nöjd och 

senare gå tillbaka.Att ge kroppskontakt i form av kramar och att hålla handen kan ge en lugnande 

effekt då den demenssjuke känner sig sedd och kan tröstas. 
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"..många saknar kramar. Att få en kram. Sen hänger det ju på hur jag som personal är, vågar 

jag, vad har jag själv för gränser.  Jag är kramig ja men då kan jag kramas, jag kan bju på den 

kramen absolut. Hitta en bra väg, eller sitt och håll handen. Har många gånger en lugnande 

effekt.  Har märkt att inför läggning så är det många som funkar att fråga om dom vill ha en 

godnattkram." 

 

Deltagare beskrev att de tider på dygnet när all personal försvinner vid hemgång kan trigga en 

oro. Det är önskvärt att personalen stannar kvar på avdelningen under denna tidpunkt för att inge 

trygghet.  Deltagare menar att många gånger är det bättre att låta den demenssjuke vara på sitt 

rum och välja själv när denne är redo för omvårdnad. Flera deltagare menar att man kan som 

personal lägga fram kläder i en ordning som passar och förebygga så mycket det går för att skapa 

en bra dag för den boende.  I intervjuerna framkommer att ofta är miljön av betydelse, det kan till 

exempel ibland skapa oro med för mycket aktivitet. 

 

Underhållning och sång kan vara trevlig för stunden för vissa medan det för andra skapar ångest 

över mycket människor omkring och då menar en av de intervjuade att det är viktigt att även här 

känna av och ha en god kontakt med anhöriga och övriga vänner som kommer på besök och 

förklara hur det kan vara. 

 

Upplevelse av relationsskapande åtgärder 

I intervjuerna beskrevs att det kan vara så att den demenssjuke känner av och kan fästa sig vid 

något hos personalen eller hysa agg mot någon som vi inte förstår orsaken till. Det handlar om 

personkemi. Ibland kan det vara så att det handlar om att byta ansikte då det kan handla om den 

gode och den onde. Deltagare beskriver att ha tid sätta sig ner försöka bygga upp ett förtroende, 

använda fantasin och lirka för att uppnå en god omvårdnadssituation är viktigt. Att sätta sig in i 

var den demensjuke befinner sig och om han/hon är orolig eller aggressiv och att försöka prova  
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olika infallsvinklar, utan att vara tjatig. Man provar att bryta mönstret utifrån hur individen är. 

Det är även viktigt att lyssna och invänta svar för god kontakt. 

 

"Nån någon som är väldigt orolig eller har ångest. Bästa är ju att känna att man liksom har tid. 

Och sen kunna sätta sig ner och försöka bygga upp ett förtroende, för det är det det hela går ut 

på känner jag. Att man liksom bygger upp ett förtroende att den känner sig lugn/trygg med mig 

som person" 

Deltagarna beskrev att det är viktigt med ett bra bemötande och att inte forcera och styra, ibland 

kan man behöva backa undan och vänta lite. Fler av de intervjuade menar att de agerar lite som 

skådespelare, det gäller att känna av varje situation, vara lyhörd och känna av. Någon uttrycker 

det som att använda sina känselspröt och beskriver det som att; vad kan jag göra kanske vill den 

demenssjuke ha kroppskontakt eller inte, vad kan jag skämta om och vad kan jag inte skämta om 

utan att det möjligen leder till ett missförstånd. Flera deltagare beskriver att det är viktigt att alltid 

fråga om det är okej att utföra omvårdnadsåtgärden, att vara smidig och inte alltid lämna öppet 

för ett nej och att vara förberedd på det. 

Några deltagare beskriver att man inte alltid behöver genomföra det man tänkt som tillexempel 

en dusch och att det  även är  viktigt att man håller vad man lovat. Om man som personal svarar 

på ett larm och har lovat att återkomma senare gör det också för då inleds ett förtroende. 

 

Levnadsberättelse som hjälp 

I intervjuerna framkom att information och kunskap om den demenssjukes bakgrund underlättar i 

omhändertagandet i stressade omvårdnadssituationer. Informationen kan man enligt deltagare 

söka hos annan personal i teamet eller hos anhöriga. Information om bakgrunden är ett verktyg 

för att kunna avleda och om de har en levnadsberättelse bidrar det till större kännedom om den 

demenssjuke och kan användas i den personcentrerade omvårdnaden. Enligt flera intervjuade kan 

vetskap om var de bott och arbetat med samt vad de tyckt om att göra  vara en hjälp för att få 

kontakt med den demenssjuke och bryta mönster istället för att använda läkemedel för att lugna. 
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"..vi hade ju de här levnadsberättelserna då, och dom var faktiskt bra många  gånger, för då 

kunde man ju gå och kika där då om dom pratade om nått speciellt namn som dom sa kanske var 

nån bror men det visade sig kanske vara sonen och ....ju mer man vet desto bättre är det ju men 

samtidigt kan man ju inte lära sig allihopa heller" 

 

Arbetsmiljö 

En bra miljö i arbetsgruppen är viktig för demensvården. Enligt flera deltagare en bra arbetsgrupp 

som utstrålar lugn och ro är viktigt för miljön på avdelningen och för att kunna ge så bra vård 

som möjligt. Att man känner stöttning och får hjälp av sina kollegor i jobbiga arbetssituationer 

som att till exempel behöva utföra något för att undvika vanvård och att man arbetar mot samma 

mål. Är det dålig stämning i arbetsgruppen smittar detta av sig till de boende.Man gör heller inget  

jobb att vara stolt över som vårdpersonal och arbetsglädjen försvinner. 

 

Deltagare menar att man även inom personalgruppen har olika tålamod, man måste kunna vara 

ärlig och berätta att man till exempel har en dålig dag, då detta kan smitta av sig på de boende 

och göra att man inte gör ett bra jobb. 

 

"..en del har mer tålamod än andra, så det kan ju ha med det att göra också.  Man har ju olika 

trösklar på det också och sen att man säger att “idag har jag en dålig dag så jag orkar inte med 

den här” ja men säg det då för då tar ju nästa över istället,att man kan vara så ärlig i 

personalgruppen också. För man är inte på topp varje dag och då tycker jag att man skall vara 

ärlig och säga det också, för det smittar av sig på dom som bor och speciellt dementa läser av 

väldigt väl." 

 

Enligt deltagare kan förklarandet av åtgärder för övrig personal i arbetsgruppen vara ett exempel 

för att få förståelse för sitt handlande, fås inte önskad förståelse tas hjälp av annan legitimerad 
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personal, man får heller inte bli för bekväm i sin roll som vårdpersonal och tro att man kan allt, 

det kan då bli fel för att man inte anstränger sig och allt bara rullar på.  

 

Enligt deltagarna är egna erfarenheter och hur man själv skulle ha agerat i en viss situation 

avgörande för vilken förståelse man ger övrig personal. Om man tar sig tid för att till exempel 

sätta sig ner hos den demente för att lugna.  

 

Det framkom i intervjuerna att flexibiliteten, kommunikationen och att kunna ge och ta tips och 

råd kan underlätta för arbetsgruppen att arbeta mot samma mål, vilket ger ett bra arbetsklimat. 

Man får inte vara rädd att fråga varandra och dela kunskaper inom arbetsgruppen. 

 

"..man ska ju jobba åt samma mål kanske då och va intresserad, man ska kunna och sen att man 

måste kommunicera med varann hela tiden, att ja men du lyckades med det där, hur gjorde du? 

att man hela tiden bollar med varann och tipsar varann  “men du såhär gjorde jag och det 

funkade”. och sen också att “den här gången gick det inte bra för mig, vill du prova? 

 

Exempel på ett stressande moment för vårdpersonalen som kommer upp i intervjuerna är 

larmtelefonen. Om flera larm kommer samtidigt, särskilt från någon som ej brukar larma larma 

eller om man inte får kontakt med den som larmat, så måste man som vårdpersonal ha flera saker 

på gång samtidigt och prioritera mellan flera viktiga beslut. Ett annat stressande moment som 

kommer upp i intervjuerna är anhöriga som håller koll och räknar minuter tills personalen 

kommer efter att den boende larmat. Det visade sig genom intervjuerna att idealet vore om det 

fanns sådan personaltäthet så att aktiviteter som promenader och egen tid med den demenssjuke 

hinns med utan att det sker till priset av att något annat blir ogjort. De flesta deltagarna tycker inte 

det är roligt att som personal behöva be om något som vore självklart. 

 

”Det är ju människor man tar hand om och det blir som en sorts förvaring, det är väl det som är 

så tråkigt”. 
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I intervjuerna framkommer att vara mänsklig och ibland göra fel som vårdpersonal mitt i stressen 

av att handla snabbt och snabba beslut, ibland är oundvikligt. Deltagare menar att man hinner inte 

sätta sig ner och fundera ut bästa möjliga åtgärd för att hantera situationen, men att det går inte 

älta och lasta sig själv för detta. I flera intervjuer framkommer att då är det mycket värt för 

vårdpersonalen att ha en stabil arbetsgrupp som man får stöttning av.   

Kunskap och intresse inom vårdyrket visade sig vara viktigt för deltagarna, otrygg personal och 

lite erfarenhet upplevs kunna bidra till att inte veta hur man skall hantera BPSD-symtom. Många 

gånger används då läkemedel i större utsträckning. Deltagarna menade även att om den 

demenssjuke har en demensdiagnos kan det göra att du som vårdpersonal har en ökad förståelse 

och på ett lättare sätt kan bemöta, kommunicera och hjälpa den demenssjuke. 

 

"..personal som är intresserad av det dom gör och inte bara är placerade för att det skall vara ett 

huvud nånstans, man skall ha kunskapen och intresset. Man ska tycka om att jobba med 

människor, det är a och o tycker jag." 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Semistrukturerade intervjuer valdes som datainsamlingsmetod då det ansågs vara det mest 

lämpade för besvara syftet. 30 minuter ansågs lämpligt för att få ett tillräckligt resultat. Tio 

deltagare var tillräckligt då resultaten riktades åt samma håll. Intervjuerna spelades in på band,  

en nackdel kan ha varit att deltagarna kände sig obekväma med detta. Då de flesta intervjuer 

utfördes enskilt var frågeguiden till stor hjälp för att få liknande intervjuer. För att få ett  

detaljerat underlag i intervjuerna krävdes följdfrågor som: vad hände då, vad gjorde du då osv. En 

fördel var att den första intervjun som utfördes gjordes gemensamt. Det var ibland svårt att få 

deltagarna att prata om specifika situationer och den intervjuade kom mer och mer in på allmäna 
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saker om demens och BPSD samt åtgärder. Detta hade kanske kunnat undvikas om  författarna 

haft större erfarenhet i intervjuteknik.  

 

Att utföra intervjuerna på arbetsplatsen gick oftast bra då ett avskilt rum användes och personalen 

kände att de hade tiden att medverka. Det som vid något tillfälle hände var att annan personal inte 

respekterade att rummet var upptaget och kom in i alla fall. Oftast kom den intervjuade in på rätt 

spår ganska snabbt igen efter detta. Då lite erfarenhet av kvalitativ innehållsanalys  och 

forskningsprocess fanns  har stort fokus legat på att förstå den delen. En svårighet i analysen har 

visat sig vara att subkategorier och kategorier flyter mycket in i varandra och vid vissa tillfällen 

var det svårt att bedöma under vilken kategori texten skulle tillhöra. Det kan vara en risk att liten 

erfarenhet att ta ut meningsenheter bidragit till detta. Styrkan i studien är att deltagarna fått bra 

information, både muntlig och skriftlig samt att det i en kvinnodominerande yrkesgrupp deltog 

två män i studien.  

 

Det är till styrka i studien är att vi varit två författare som kunnat diskutera och genomföra 

analysen. En fördel är att vi båda arbetat flera år inom geriatrisk vård och är väl insatta i området, 

vilket även kan ses som en nackdel om våra egna värderingar fått för stort inflytande under 

arbetsprocessen. 

 

Resultat diskussion 

Det framkom tydligt i resultatet att de flesta av deltagarna föredrog omvårdnadsåtgärder framför 

läkemedel för att minska symtom vid demens. Framförallt för att läkemedel ger biverkningar och 

i slutändan kan det bli så att personalen får mera jobb med att se till så att den demenssjuke inte 

ramlar och slår sig efter att ha fått läkemedel. Det är inga stora avancerade avledningar som 

behövs för att den demenssjuke skall få något annat att tänka på och lugna ner sig. Det de flesta 

deltagare pratar om är promenader, musik, hjälpa till med sysslor på avdelningen, samtal och att 

bli sedda av personalen.  



 23 

Enligt Kihlgren och Skovdal (2008) finns kliniska erfarenheter där man sett att massage och 

beröring kan leda till välbefinnande och lugn samt främja en positiv kontakt mellan en person 

med demenssjukdom och omvårdnadspersonal inom vården av demenssjuka. Riskerna för att 

använda metoden är begränsade då inga biverkningar har rapporterats i någon av studierna som 

gjorts. Resultatet visar också att handmassage kan ge en omedelbar effekt eller en minskning av 

agitation en kortvarig sådan (Kihlgren, Skovdahl: Läkemedelsverket 5:2008).  

För att kunna utföra aktiviteter som gynnar de demenssjuka framkom det att det saknas personal 

inom vården för att hinna med aktiviteter, samt alla andra sysslor som måste utföras på 

avdelningen. Samtidigt handlar detta mycket om ekonomi, vilket deltagarna samt även författarna 

är väl medvetna om och en ökad personalstyrka går ofta ej att ordna. Kanske skulle kommunen 

satsa på att försöka rekrytera frivilligarbetare som kan hjälpa till på boendet några timmar per 

dag, någon dag i veckan för att de boende skall ha större möjlighet att aktivera sig och bli trött på 

ett naturligt sätt. Det kommer säkert minska symtom av BPSD och både den boende och 

personalen kommer må bättre, detta styrks av Volicer, Somard, Heartquist Pupa, Medrek och 

Riordan (2006) som kommit fram till att kontinuerliga aktiviteter hos personer med demens  

minskar isolering, symtom så som vandrande och agitation, viljan att delta i aktiviteter ökade 

samt  tilliten och förtroendet för andra medlemmar  och anhöriga.. Resultatet av detta är att 

mindre läkemedel användes enligt vid behovs ordination, mindre sömnstörningar och agitation 

(Volicer, Somard. & Heartquist Pupa, Medrek & et al.,2006).  

I slutändan kanske det sparas pengar på detta om sjukskrivningar minskar för att personalen 

känner sig sedda och har mera tid för det som finns planerat. Frivilligarbete inom vården ses ofta 

som meningsfullt och positivt både för vårdpersonal och den frivilligarbetande. Volontärerna kan 

involveras i dagliga aktiviteter eller i enskilda konversationer med personerna med demens. 

Däremot var det tydligt i studien att volontärer behöver en introduktion samt tillsyn vid 

interaktion med personer med svårare demens (Van der Ploeg, Mbakile, Genovesi & O´Connor, 

2012).  
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Levnadsberättelsen är ett verktyg för personal som inte träffar den demenssjuke så ofta så som 

sjuksköterskor och vikarier, samt att rutinerna kring vården av den demenssjuke blir så 

kontinuerliga som möjligt vilket kan bidra till en lugnare miljö för den demenssjuka.  Detta är ett 

enkelt sätt att engagera anhöriga, få kontakt med dem och snabbt få en överblick över den 

demenssjuke personens tidigare liv, favorit musik, intressen och hobbys, något som verkligen 

borde prioriterads då man  i intervjuerna ser att de även är till nytta i vården kring att kunna 

hjälpa den demenssjuke personen på bästa sätt.  

I en studie av Sung, Chang och Lee (2009) framkommer att insamlandet av  information om 

favoritmusik via till exempel anhöriga och att låta den demenssjuke lyssna på sin favoritmusik 

lindrar ångest. Då varje vårdtagare skall ha en utsedd kontaktperson så borde en levnadsberättelse 

vara en självklar del i den personcentrerade omvårdnaden. Kolanowski, Fick, Frazer och Penrod 

(2010) visar att en framgångsrik användning av icke farmakologiska åtgärder innebär rätt 

personal vid rätt tillfälle och med rätt utbildning. Att se den demenssjuke som den person 

han/hon är och att man kan identifiera behovet av att veta saker om deras förflutna deras tidigare 

uppehälle och intressen genom anhöriga som besöker dem. Vidare beskriver man att det är svårt 

att vårda den demenssjuke utan att lära känna personen speciellt när han/hon nyss flyttat in på 

boendet och/eller om inga anhöriga finns som känner till något från deras förflutna (Kolanowski, 

Fick, Frazer och Penrod, 2010).  

 

Något som kom fram i resultatet är att vid passbyten kan en oro triggas hos den demenssjuke. 

Detta är viktigt att försöka att förebygga för den demenssjukes välmående och  för 

vårdpersonalens arbetsmiljö. Att som vårdpersonal försöka undvika att prata om att man går hem, 

utan bara lämna över och gå styrks av Fukui, Okada, Nishimoto & Nelson- Becker, (2010) som 

menar att de flesta människor följer en daglig vana att efter skymning återvända hem, vissa 

personer med demenssjukdom identifierade sig med anställda när de gjorde sig redo att återvända 

hem (Fukui, Okada, Nishimoto & Nelson- Becker. 2010), Vårdpersonalen som finns kvar på 

avdelningen finns till hands under denna tid och kan avleda i form av olika aktiviteter. Om 
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möjligt planerar vårdavdelningen dagen från morgonen och anpassar raster osv. så att det inte till 

exempel infaller i samband med de boendes måltider för att få måltidsro. 

 

Flera av deltagarna talade om att de måste spela olika roller beroende på vilken person de skulle 

hjälpa, man måste känna av stämningsläge hos den demenssjuke och ha tålamod och inte skynda 

på. Dock finns vissa gånger som åtgärder inte hjälper och det enda man som vårdpersonal kan 

göra är att avvakta och finnas vid sidan om. 

 

Fukui, Okada, Nishimoto & Nelson- Becker (2010) menar att om vårdpersonalen är flexibel och 

tar sig  extra tid att lyssna och reagera på olika sätt kan det förhindra ett senare aggressivt 

beteende hos den demente.   

 

Deltagarna pratar också om att lära sig se tecknen på att den demenssjuke börjar bli orolig eller 

arg och försöka bryta beteendet redan där innan det gått för långt, för då kan det vara för sent att 

göra något. Att hinna bryta beteendet innan det brutit ut ökar den demenssjukes välbefinnande. 

Kanske slipper man som personal även att hamna i en etisk situation där man som vårdpersonal 

vet att en viss åtgärd vore som bäst för den demenssjuke, men att det är svårt att utföra pågrundav 

BPSD symtom. Deltagarna hade sina egna erfarenheter för att lösa sådana situationer utan att det 

blir för dramatiskt för den demenssjuke och detta måste man se som en stor tillgång i vården och 

dela med sig av. Enligt SBU (2007) kan vårdpersonalens erfarenhet, kunnande och attityd 

påverka vad en viss insats leder till (SBU, 2007).  

 

Tid för reflektion och utbyte av erfarenheter för personalgrupperna borde det finnas tid för, det 

kan underlätta deras arbete och hjälpa ny vårdpersonal. Deltagarna i studien pratar mycket om att 

möta den demenssjuke i den värld den befinner sig, här och nu. Det krävs kunskap och erfarenhet 

för att kunna göra detta på bästa sätt.  
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Graneheim Isaksson, Person-Ljung & Jansson (2005) beskriver i sin studie att möta personen i 

dennes värld innebär att finna rationella och logiska sätt att lösa problem, samt att ha tålamod och 

förstå beteendestörningar, att försöka ligga steget före för att skydda medboende och kollegor 

från en kaotisk situation och från skada. Kaotiska episoder innebär etiska dilemman om att göra 

gott för den enskilda personen och övriga på boendet.  

Som vårdpersonal kan man känna sig oförmögen att hantera situationen och anser det nödvändigt 

att begränsa personen med demens genom fysisk eller kemisk väg för att skydda medboende och 

kollegor från skada. Å andra sidan begränsar dessa åtgärder friheten för personen med demens 

(Graneheim, Isaksson, Person-Ljung & Jansson, 2005).  

Resultatet styrks genom artikeln av Graneheim, Isaksson, Person-Ljung & Jansson (2005) där 

några deltagare talade om att inte alltid lämna öppet för ett nej i omvårdnad, att lirka för att utföra 

omvårdnadsåtgärder som det kanske egentligen protesteras emot av den demenssjuke. Självklart 

kommer känslan av att man går emot den demenssjukes vilja men att tänka sig som det beskrivs i 

artikeln att om den demenssjuke varit frisk skulle åtgärden överensstämma med dess vilja kan 

göra situationen lättare för vårdpersonalen, även här måste ledningen vara på samma spår och 

stötta personalen i dess åtgärder.  

 

I resultatet beskrivs att deltagarna helst ser att den demenssjuke  klara så mycket som möjligt 

själv. Det är inte en lätt uppgift att som vårdpersonal kunna lösa svåra situationer och att kunna 

hjälpa någon med demenssjukdom men en frisk kropp och det är viktigt att man som 

vårdpersonal ej tar överhanden utan tillåter att den demenssjuke tar egna beslut. Att finna tiden 

och tålamodet att stå avvaktande vid sidan om och på ett mer eller mindre osynligt sätt styra lite 

vad som skall göras vid t.ex. morgonomsorg.  

 

För att kunna ha förståelse och tålamod som vårdpersonal krävs kunskap, genom kunskapen om 

demenssjukdom fås en annan förståelse för agerande och reaktioner hos den demenssjuke och 

man kan då som vårdpersonal hantera detta på ett annat sätt än om man  inte hade någon kunskap 

alls, detta styrks av Skovdahl, Kihlgren och Kihlgren (2003) att om personalen skall kunna utföra 
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sitt arbete så bra som möjligt är en positiv och bra arbetsmiljö samt kompetens, samhörighet och 

stöd från kollegor ett måste. Individuella krav på de boende leder till trygghet, tillit och kontroll 

över sin egen situation för personen med demens. Detta är av stor betydelse för att bygga upp 

positiva situationer och för att kunna förebygga aggressivt beteende. För detta krävs att 

vårdpersonalen har kunskap om varje individ och har ett uppmuntrande handlingssätt mot den 

boende (Skovdahl, Kihlgren & Kihlgren, 2003). 

 

 

Även att personen med demenssjukdom får känna att man har rätt och att kunna ta egna beslut är 

viktigt för att förebygga aggressivt beteende.  Den boendes engagemang och kompetens kan med 

enkla knep tas tillvara, genom  att ge verbal information eller icke verbal stöttning/handledning 

och att man som vårdpersonal inväntar så den boende hinner tänka igenom saken (Skovdahl, 

Kihlgren & Kihlgren, 2003). 

 

Kommunikation är vårdpersonalens viktigaste redskap enligt Travelbee, genom kommunikation 

delar eller förmedlar man känslor. Det är viktigt att känna av stämningen och att ha 

fingertoppskänsla i kommunikation. Annars kan man missa viktig information som den 

demenssjuke förmedlar via tal och kroppsspråk (Kirkevold, 2008). 

 

Det framkommer i resultatet att det är mycket viktigt med ett gott bemötande en kommunikation 

för att bygga upp ett förtroende med den demenssjuke annars går det inte att få hjälpa denne på 

ett bra sätt.  

Det är i kommunikationen som en relation etableras (Kirkevold, 2008). 

 

I resultatet framkommer att erfarenhet är av stor betydelse och man har mycket att dela med sig 

av till varandra. Detta kan vara bra för ledningen att tänka på när man planerar personalen på 

avdelningen, att man blandar personal med mycket erfarenhet och personal som arbetat kortare 

tid och har ett annat synsätt och kan se saker med nya ögon och finna förbättringsområden man 
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inte tänkt på innan. Enligt Lee, Hui, Kng och Wai Auyeung (2013) har vårdpersonal som arbetet 

under fem år mindre svårigheter i arbetet än de som arbetat tio år eller över det inom vården (Lee, 

Hui, Kng, Wai Auyeung, 2013). 

 

Enligt Travelbees relationsteori är det viktigare att förhålla sig till individens upplevelser av 

sjukdom och lidande än till sin egen eller annans diagnos eller objektiva bedömning. Hon 

fokuserar på samspelet mellan patient och personal, hur samspelet kan upplevas och vilka 

konsekvenser det kan ha för patienten och dennes tillstånd (Kirkevold, 2008). 

Det är personalen som har ansvaret för att en relation etableras och upprätthålls men relationen 

måste vara ömsesidig (Kirkevold, 2008).  

 

Stödet från ledningen är viktigt och att man inte som enskild personal eller arbetsgrupp känner 

sig utlämnade och övergiven av ledningen i svåra situationer. Skovdahl, Kilhlgren och Kihlgren 

(2003) menar att stöd och regelbunden handledning från ledningen är något som av 

vårdpersonalen anses viktigt för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt, brist på stöd till 

personalen kan ge känslor av att inte tas på allvar och maktlöshet. 

 

 Okunskap och ointresse inom vården av dementa ansågs av de intervjuade öka 

läkemedelsanvändningen för de med BPSD symtom. Med mera utbildning ökar förståelsen för 

symtom hos BPSD. Detta styrks i en studie av Spector, Orrell & Goyder (2013) där beskrivs det 

att utbildningsprogram för personalen kan minska BPSD-symtom hos demensjuka som bor på ett 

äldreboende, studien visade även att utbildning i BPSD kan undvika läkemedelsanvändning och 

att det då ger ökad säkerhet och livskvalité för demenssjuka personer med BPSD. Utbildning gav 

även en positiv effekt på attityder hos personalen och om deras kunskap att hantera psykiska 

problem. Stressymtom hos personal minskade med utbildning (Spector, Orrell & Goyder, 2013).  

Även en studie av Khan och Kurtis (2011) visar på minskad läkemedelsanvändning på 

sjukhem/särskilt boende efter utbildning i icke farmakologiska metoder för att hantera BPSD 

(Khan & Curtice, 2011). 
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Förförståelse 

Under arbetets gång har medvetenhet om förförståelse funnits då vi båda arbetar inom vården och 

möter dessa patienter. Vi med tanke på detta försökt hålla oss så neutrala som möjligt under 

arbetets gång och har haft en handledare som stöttat oss vad gäller vår förförståelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLUTSATS 

Studien visar att icke farmakologiska åtgärder är att föredra framför farmakologiska åtgärder, 

man kan med enkla medel förbättra arbete och miljön kring den demenssjuka som uppvisar 

BPSD. Ett gott och bra bemötande, kunskap, intresse och en bra arbetsmiljö bidrar till bättre vård 

av personer med BPSD. Något som upplevdes som problem var tidsbrist för att hinna de icke 

farmakologiska åtgärderna för att minska och/eller förebygga symtom hos personer med BPSD 

och att larmtelefonen kan vara störande för i arbetet. 
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Bilaga 1 
Till enhetschef för vård och omsorg Lit 

 

FÖRFRÅGAN- beträffande tillstånd att rekrytera deltagare till en studie gällande BPSD 

via Häradsgården, Lit. 

 

År 2010 i världen uppskattades till 35.600 tusen människor med demens, år 2030 förväntas det 

vara 65.700 tusen personer med demenssjukdom. Förlusten av den egna funktionsförmågan i 

samband med demenssjukdom är svårt och många hamnar på särskilt boende. Det uppskattas 

att 80% av personer med demens som bor på ett vårdhem har BPSD. Beteendemässiga och 

psykologiska symtom vid demens (BPSD) används internationellt som ett samlingsnamn och 

kan visa sig i samband med en demenssjukdom. BPSD och de beteenden som beskrivs under 

detta uttryck kan vara såväl beteendemässiga som till exempel vandrande, rastlöshet, 

aggressivitet, apati/att man drar sig tillbaka eller så beskrivs det som psykologiska symtom som 

till exempel sömnproblem, hallucinationer, irritabilitet och oro, verbal eller fysisk aggressivitet är 

relativt vanliga beteenden och kan ses hos mer än hälften av personer med demensdiagnos. 

 

Syftet med denna studie är att beskriva vårdpersonalens upplevelse av svåra situationer samt 

vilka åtgärder som vidtogs vid vård av personer med demenssjukdom som uppvisar BPSD. 

Resultatet av denna studie hoppas visa vilket behov av utbildning inom BPSD som finns. 

Personal på boendet kommer intervjuas med tanke på syftet och detta kommer sedan 

sammanställas och finnas till förfogande för enheten senare med tanke på att finna eventuella 

utbildningsmöjligheter. Intervjuerna kommer genomföras av en sjuksköterska under ca 30-45 

minuter, vi kommer om möjligt utföra intervjuerna på arbetsplatsen på en ostörd plats. Innan de 

tillfrågade tackar ja till deltagande får de muntlig information samt ett informationsbrev med 

skriftlig information om studien och får om de godkänner deltagande skriva under ett samtycke. 

Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att motivera varför. 

Denna studie är en magisteruppsats i specialistutbildningen Vård av Äldre för sjuksköterskor. 

Denna förfrågan avser erhållande av tillstånd att rekrytera deltagare till denna studie på 

Häradsgården, Lit. 
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Med vänliga hälsningar 

Andréa Hopstadius     Malin Olofsson 

Leg. Sjuksköterska    Leg. Sjuksköterska 

xxx@hotmail.com     xxx@hotmail.com 

       

 

Handledaransvariga: 

K-G Norbergh, docent MIUN   

karl-gustaf.norbergh@miun.se     

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

 

Medgivande ges härmed till att rekrytera deltagare till en studie vid Häradsgården i Lit. Studien 

kommer genomföras under våren 2013. 

 

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

Namnteckning, enhetschef vid Häradsgården, Lit. 

 

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

Ort och datum 
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Bilaga 2 

Till dig som blivit utvald att medverka i en forskningsstudie 

 

Personalens kunskap om BPSD och behovet av utbildning 

Beteendemässiga och psykologiska symtom vid demens, BPSD, är ett uttryck som kom under 

1990-talet. Det används internationellt som ett samlingsnamn för symtom som kan visa sig vid en 

demenssjukdom och i samband med denna. BPSD och de beteenden som beskrivs under detta 

uttryck kan vara såväl beteendemässiga som till exempel vandrande, rastlöshet, aggressivitet, 

apati/att man drar sig tillbaka eller så beskrivs det som psykologiska symtom som till exempel 

sömnproblem och hallucinationer, irritabilitet och oro verbal eller fysisk ggressivitetet är relativt 

vanliga beteenden och kan ses hos mer än hälften av personer med demensdiagnos. Förlusten av 

den egna  funktionsförmågan i samband med demenssjukdom är svårt och många hamnar på 

särskilt boende. Det uppskattas att 80% av personer med demens som bor på ett vårdhem har 

BPSD. Syftet med denna studie är: Att beskriva vårdpersonalens upplevelse av svåra situationer 

samt vilka åtgärder som vidtogs vid vård av personer med demenssjukdom som uppvisar BPSD. 

 

Du som deltagare kommer bli intervjuade med tanke på syftet. Studiens resultat hoppas leda fram 

till vad som bör satsas på inom utbildning för vårdpersonal som arbetar med personer med 

demenssjukdom. Intervjun pågår i ca 30-45 minuter och kommer om möjligt genomföras på en 

ostörd plats på arbetsplatsen. Intervjun kommer att spelas in och  dina svar kommer senare att 

avidentifieras och behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dessa. Deltagandet i studien är 

frivilligt och kan när som helst avbrytas utan motivering varför. Efter studien är avklarad och 

godkänd kommer materialet från intervjuerna att förstöras. 

Denna studie är en magisteruppsats i specialist utbildningen Vård av äldre för sjuksköterskor. 

Godkännande om deltagande gör du genom att fylla i bifogad svarsblankett. 

 

Vänligen 

Andréa Hopstadius     Malin Olofsson 

Leg. Sjuksköterska     Leg. Sjuksköterska 

xxx@hotmail.com                xxx@hotmail.com 

       

mailto:xxx@hotmail.com
mailto:xxx@hotmail.com
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Handledaransvariga: 

K-G  Norbergh, docent MIUN  

karl-gustaf.norbergh@miun.se    

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

 

Jag har tagit del av informationen och ger mitt samtycke till deltagande i studien: 

__________________________________________ 

Namnteckning 

__________________________________________ 

Ort/datum 

__________________________________________ 

Telefon 

__________________________________________ 

Mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.miun.se/sv/universitetet/Organisation/institutioner/ihv/Om-IHV/Organisation/Medarbetare/Sundsvall/Norbergh-Karl-Gustaf/
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BILAGA 3 

 

Frågeguide 

Kan du berätta om dina omvårdnadsåtgärder vid vård av personer med demenssjukdom som 

uppvisar beteende och psykiska störningar (BPSD). Hur reagerade du? 

 

Finns något inom vård av demenssjuka som man bör undvika? 

 

Vad är viktigt för dig som vårdpersonal för att kunna utföra god omvårdnad? 

 

Kan något inom demensvården förbättras? 

 

Är det något du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


