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Abstrakt
Syftet med denna studie har varit att undersöka vilken betydelse handledning har för personal 

som arbetar med personer med demens. Handledningens syfte och mål är riktade till både 

personal och vårdtagare och det övergripande målet är att den ska främja den enskilda 

människan som söker vård och omsorg. Tanken med handledning är även att den som blir 

handledd ska ta med sig det man tagit del av till sitt yrkesutövande. Handledning är ett sätt att 

ge personalen den bekräftelse de saknar, och att de skulle få stöd och utbildning vid 

handledning. Personalen som medverkade i studien beskriver att betydelsen av att få 

handledning innebär en trygghet att veta att de kan få hjälp, när de stöter på problem som de 

inte klarar av. Behovet av handledning finns eftersom de möter situationer som de inte har 

varit om som de behöver veta hur de ska hantera.

Datainsamlingen genomfördes i form av intervjuer med tre undersköterskor, deras enhetschef 

och kommunens demensvårdsutvecklare samt litteraturstudie. Resultatet av intervjuerna visar 

att det är av stor betydelse för personalen att få handledning och att behovet av handledning 

styrs utifrån vårdtagaren.  

Sökord: Handledning, demens, demensomsorg.
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Abstract
The aim with this study has been to examine which importance supervision has for the 

employees that works with pepole with dementia. The supervisions object and gooals are 

direct to both employees and the persons with dementia and overarching is that it should 

support the individual who search for care. The thought with supervision is also that the one 

who get the supervison will bring it whit herself to its working practice. Supervision is a way 

to give the emploeeys the confirmation they miss, and that they whould get support and 

education by supervision. The employees that where cooperation in the study descibes that the 

examine of get supervision means safety to know that you could get help, if you hit any 

problems that you couldn’t handle and the need of supervision always will be there as long as 

there is situations that you meets that you need to know how to handle. The data collection 

carry through in the form of interviews with three employees, their manager and 

dementiacaredeveloping as well as study of literature. The result of the study shows that there 

is of great examine for the employees to get supervision and that the needs of supervision is 

managed from the individual who search for care.

Keywords: supervision, dementia, dementia care.
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Förord

Jag vill säga ett stort tack till intervjupersonerna som tog sig tid och ställde upp 

på intervjuerna så att denna studie blev möjligt. Jag vill även tacka min 

handledare Lena Widerlund för idéer och synpunkter vid genomförandet av 

studien.

Boden januari 2009

Lisa Lestander
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1. Inledning

I det här första kapitlet ges en presentation av ämnet för studien. I kapitlet presenteras även

syftet med studien och dess forskningsfrågor.    

I Sverige har medellivslängden ökat och ju äldre man blir desto större är risken att drabbas av 

en demenssjukdom, vilket har inneburit att antalet personer med demens har ökat kraftigt de 

senaste decennierna och att ökningen kommer att fortsätta. Risken att drabbas av demens 

fördubblas för varje 5 års klass från 60 år och uppåt. Merparten av dem som har en 

demenssjukdom är kvinnor eftersom kvinnor lever längre än män, men även andelen

demenser i de äldsta åldersklasserna är större hos kvinnor än hos män (DS 2003). 

   

Personer som har en demenssjukdom har ofta ett avvikande beteende till följd av sjukdomen 

(Hällgren – Graneheim, 2004). Beteenden som är vanligt förekommande i samband med 

utvecklingen av demens är oro, irritabilitet och aggressivitet och bland anhöriga och 

vårdpersonal kan dessa beteenden upplevas som svåra att bemöta (Edberg, 2002). I olika 

stadium av demensen kan det förekomma en ökad misstänksamhet, aggressivitet, depression, 

oro, och ängslan. Symtomen brukar benämnas som beteendemässiga och psykiska symtom 

vid demens (BPSD) och kan tillsammans med avvikande beteende förekomma vid alla 

demensformer (Cars & Zander, 2006).

  

Personer med demens får ofta svårigheter att tillgodose sina grundläggande behov, vilket 

innebär att han/hon blir beroende av andras beslut och handlingar (Hallberg, 1997). För att 

kunna bemöta den som har demens är det viktigt att försöka förstå vad som ligger bakom 

symtomen och det förändrade beteendet (Cars & Zander, 2006). 

   

Att arbeta med personer med demens kräver fantasi och inlevelse eftersom demensen är 

orsaken till personens uttryckssätt och beteenden. Som personal är det viktigt att använda sina 

kunskaper för att förstå vad personen med demens vill och menar (Grönquist et al, 2000). 

Enligt Cars & Zander (2002) är de som arbetar inom demensomsorgen känslomässigt utsatta 

eftersom de använder sig själva som redskap. Därför behövs det stöd för personalen i 
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omsorgsarbetet och en sådan stödinsats kan vara handledning. Att arbeta med och möta 

personer som är hjälpbehövande på ett professionellt och empatiskt sätt ställer stora krav på 

personalen. De behöver få möjligheter till att befria sig från känslomässig belastning, betrakta 

sig själv, låta sina vilsna tankar få ett tillhåll och se situationen ur ett annat perspektiv. Genom 

handledning får personalen möjlighet att behålla och utveckla sin professionalism (Grönquist, 

2004).

1.2 Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse handledning har för personal som 

arbetar med personer med demens.

1.3 Forskningsfrågor

De forskningsfrågor som studien utgår från är följande:

 Vilka erfarenheter har personalen av handledning?

 Vilket behov har personalen av handledning?

1.4 Begrepp

Demensteamet

Demensteamet är ett av de projekt som i undersökningskommunen ingår i Kompetensstegen. 

Den är en flerårig nationell satsning för att stödja kommunernas långsiktiga kvalitets - och 

kompetensutvecklingsarbete inom vård och omsorg om äldre (www.kompetensstegen.se).

Demensvårdsutvecklare

Demensvårdsutvecklarens arbetsuppgift är att utbilda, handleda personalen i bemötande av 

omsorgstagaren utifrån dennes individuella behov samt att stödja personalen inom 

äldreomsorgen och i omsorgen av en vårdtagare med demenssymtom när grundkompetensen 

inte räcker till. Demensvårdsutvecklaren ingår i demensteamet (www.kompetensstegen.se).

Personer med demens 

Vid beskrivning av personer med demens kommer jag att använda benämningen vårdtagare.

http://www.kompetensstegen.se
http://www.kompetensstegen.se
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2. Bakgrund

I det här kapitlet bearbetas bakgrunden för studien utifrån litteratur.

2.1 Handledning

Nationalencyklopedin (2009) beskriver handledning som ett praktisk-pedagogiskt stöd som 

ges kontinuerligt under utbildning eller praktik och inom omsorgsyrken används särskilda 

handledare som stöd för att bevara och vidareutveckla yrkeskunskapen. Handledningens syfte 

är att skapa gynnsammare förutsättningar för och öka förmågan att ge god omvårdnad, att ha 

en stödjande funktion i svåra och krävande situationer och vid etiska dilemman samt att 

motverka stress. Handledning är inriktad på professionella metoder och processer i arbetet.

Handledningens huvudmål är att utveckla eller vidareutveckla den professionella 

kompetensen som kan bidra till utveckling av yrkesidentiteten (Tveiten, 2000). 

Melin-Emilsson (2004) skriver att målet med handledningen är att försöka begripa det som 

händer i omsorgsarbetet och hur personalen med hjälp av handledning tar sig an och försöker 

lösa det som är problematiskt. Avsikten med handledning är att utveckla och vidareutveckla 

professionell kompetens (Tveiten, 2000).I omvårdnadsarbetet samarbetar personalen och

erfarenheter och situationer från det dagliga arbetet ger en kompetens som är viktig för sin 

vårdtagare, arbetsplatsen och för yrket (Johansson & Skärgren, 2007). Att reflektera före 

under och efter ett handledningstillfälle är avgörande för att yrkesutövandet ska bli bra. 

Yrkesutövarna har mycket underförstådd eller tyst kunskap som bör sägas för att 

vidareutveckla den enskildas kompetens (Tveiten, 2000).

Handledningens syfte och mål är att riktade till både personal och vårdtagare. Övergripande är 

att den ska främja den enskilda människan som söker vård och omsorg. Tanken med 

handledning är även att den som blir handledd ska ta med sig det man tagit del av till sitt 

yrkesutövande (Grönquist, 2004). Enligt Melin-Emilsson (2004) är handledning det främsta 

pedagogiska arbetsredskapet för arbete inom äldreomsorgen.
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Handledningen är en del av verksamhetens mål vid arbetsplatser inom vård och omsorg och

kan även vara en del av kvalitetssäkringen av arbetsplatsen. Personal inom omsorgen om 

personer med demens arbetar med människor med olika avvikande beteende och utsätts därför

för olika påfrestning i mötet med vårdtagare. Men med hjälp av handledning kan man lära sig 

att tackla påfrestningarna (Johansson & Skärgren, 2007). Handledning är en förutsättning för 

yrkesutveckling och ger möjlighet till granskning och reflektion i pågående processer. 

Forskningsresultat visar att yrkeskategorier som arbetar med människor har förstått att 

handledning är viktig (Tveiten, 2003). Handledning är ett sätt att ge vårdpersonalen den 

bekräftelse de saknar, och att de skulle få stöd och utbildning vid handledning (Melin-

Emilsson, 2004).

   

I arbeten med människor i behov av vård och stöd, ska personalen ofta lösa svåra situationer 

och därmed göra svåra val. Vanliga frågor i handledning handlar om människor med svåra 

avvikande beteenden. Genom handledning kan personalen få hjälp av handledaren och 

arbetskamrater som tillsammans kan bearbeta och förstå vad det man är med om vilket kan 

vara avlastande och utvecklande (Larsson, 2005).     

Enligt Melin-Emilsson, 2004 är den vanligast förekommande handledningsmodellen inom 

äldreomsorgen i Sverige idag den problemorienterande. Där vårdtagarens situation eller 

problem står i centrum för inlärningen som har sin utgångspunkt i att lära sig i hur man löser 

detta på bästa sätt. Men även handledning i stödjande syfte förekommer även som metod. 

Cars och Zander (2002) skriver att den jagstödjande metoden framförallt innebär hjälp till 

självhjälp. Metoden går ut på att upprätthålla och stärka de förmågor som fungerar. Kärrman 

och Olofsson (2008) skriver att personalen ska ge lagom mycket stöd så att personen med 

demens får göra så mycket som möjligt själv. Därför är det av vikt att uppmuntra, motivera 

och ge muntlig vägledning. När vårdtagaren får använda de förmågor som fortfarande finns 

kvar stärks självkänslan och självförtroendet. 

Enligt Tveiten (2000) har handledningen sin utgångspunkt i relationen till yrkesutövningen.

Kärnan är att fokus sätts på vårdtagaren och de olika teoretiska förståelseramarna utgör 

verktyg för att lösa dennes problem. Forskare och kliniskt verksamma menar att behovet av 

utbildning om exempelvis demenssjukdomar och vikten av personalens förmåga att rätt kunna 

tyda de dementas symtom när personalen upplever det som en svårighet (Melin-Emilsson, 

2004). Handledning ska vara betydelsefull, professionell assistans i individers och gruppers 
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inlärning och utveckling (Tveiten, 2000). Handledning används för att personal ska utvecklas 

och när man utvecklas så lär man. Den används även för att lära sig en ny arbetsmetod eller 

arbetsuppgift och att bearbeta en stark eller svårhanterlig händelse på arbetsplatsen. I 

yrkesmässig handledning pratar man om olika situationer som personalen har varit med om 

och hur man ska utföra arbetsuppgifterna (Johansson & Skärgren, 2007). Handledning är 

oftast planerat efter efterfrågan, när behoven finns hos yrkesutövarna (Tveiten, 2000). 

Vid handledningstillfällena får personalen tillsammans med sina kollegor och en handledare 

diskutera och reflektera över sådant som de varit med om i arbetet. Personalen kan få hjälp att 

se på de olika situationerna på nya sätt och tolka vad som kan ligga bakom ett visst beteende 

hos personen med demens. Tanken med handledning är att den ska bidra till personalens

personliga utveckling och på sikt höja kvaliteten på demensomsorgen (Wallskär, 2007). 

Genom att reflektera över yrkeserfarenheter kan personalen bli medveten om grunden för 

yrkesutövandet: Vad skedde? Hur handlade jag? Vilka var de fackmässiga värderingar som 

låg till grund för handlingarna? Vad vet jag om klientens upplevelse? Vad skulle jag ha gjort 

annorlunda? Hur kändes det att vara i den här situationen? Vilka behov hade jag? Vad 

behöver jag nå? Vad behöver jag för att vidareutveckla mig? Genom att reflektera över sådana 

frågor kan personalen bli medveten och trygg i sina ämnesmässiga värderingar, värden och 

förhållningssätt. Det innebär att kompetensen blir reflekterande och medveten, och det är då 

möjligt att identifiera sig med den egna yrkesgruppen (Tveiten, 2000).  Medvetenhet är en 

byggsten när det gäller yrkesidentitet, att i handledning bli medveten om vad som gör att man 

handlar på ett visst sätt och vad som ligger till grund för det. En ökad medvetenhet gör att 

man reflekterar vidare och genom reflektionen sker den yrkesmässiga växten (Petersson & 

Vahle, 1997). 

En ökad förståelse som erhålls i och med handledning är även en viktig del i den psykosociala 

arbetsmiljön. Arbetsgivaren tar hand om sin personal genom att erbjuda handledning. 

Handledning är även viktig för att utveckla yrkeskompetensen. När man får möjlighet att 

reflektera över och bearbeta de dagliga händelserna i arbetet ger det nya kunskaper och 

kompetenser. Handledningen ger även möjlighet till utveckling av professionella vårdgivare 

(Johansson & Skärgren, 2007). Tveiten (2000) skriver att efter många års erfarenhet som 

handledare har de visat sig att personalen anser att de lär sig att kommunicera med 

vårdtagarna genom handledning, vilket kan hänga samman med att handledning till stor del 

handlar om kommunikation. Kvaliteten på kommunikationen har stor betydelse för kvaliteten 
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på yrkesutövandet och har en central roll i yrken som handlar om relationer och samarbete 

mellan människor. 

Erfarenheten och upplevelsen av handledning hos deltagarna har stor påverkan på hur 

handledningen blir. Det finns verksamma som anser att det är onödigt att sitta och prata om 

det man gör, men det är ändå vanligast att de som får handledning är positiva till att ha 

handledning, men det som kan skilja sig är på vilket sätt man vill använda den (Larsson, 

2005).

De fåtal studier som gjorts om regelbunden handledning har ofta visat på positiva effekter för 

medarbetarna och de demenssjuka personerna. Det är främst personalens förståelse för vad 

som ligger bakom svåra situationer i arbetet exempelvis att någon brukare uppträder 

aggressivt som har ökat (Wallskär, 2007).

2.2 Demens

Demens är en fortskridande och bestående nedbrytning av hjärnans funktioner på grund av en 

sjukdom eller skada som drabbat hjärnan (Almberg & Jansson, 2007) och ger en 

funktionsnedsättning då minnet och tankeförmågan successivt går förlorad (Tiwe, 1998). 

Vilket innebär att demens inte är någon enhetlig sjukdom utan ett komplex av olika symtom. 

Minnesstörningen är det vanligaste symtomet, men andra symtom som oförmågan att känna 

igen personer/föremål, bristande förmågan att utföra praktiska handlingar och svårigheter att 

orientera sig i tid och rum är också vanliga (Sandman & Wimo, 1999).

   

Det är många olika sjukdomar som döljer sig bakom begreppet demens, och gemensamt för 

dem alla är att hjärnans celler skadas (Almberg & Jansson, 2007). De vanligast 

förekommande demenssjukdomarna är Alzheimers sjukdom, vaskulär demens och 

frontallobsdemens (DS 2003:47). 

Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen, och den omfattar 60-70 procent av 

antalet personer med demens (Lanesjö, 2008). De flesta blir sjuka efter 65 års ålder, men det 

finns även en tidig form av sjukdomen som drabbar yngre. De tidiga och sena formerna av 

sjukdomen skiljer sig lite gällande sjukdomsbilden. Man tror att den tidigare formen kan vara 

ärftlig och de flesta lider av den sena formen av Alzheimers sjukdom, senil demens. 

Alzheimers sjukdom börjar smygande, minnet och rumsuppfattningen påverkas tidigt och 
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även förmågan till abstrakt och logiskt tänkande. Det kan pågå ett par år innan symtomen blir 

allvarliga. Det som sker är att nervcellerna dör cell för cell, hjärnan har dock stor 

reservkapacitet men när cellförlusten fortsätter och blir allt tydligare märks att det är något 

som är fel. Det händer att många tror att glömskan är normal för åldrandet (Tiwe, 1998).

   

Vaskulär demens utgör 25-30 procent av demenssjukdomarna. Orsaken är förändringar i 

blodkärlen och hör oftast samman med en åderförkalkningssjukdom (Lanesjö, 2008). Det är 

inte riktigt känt varför man får vaskulär demens men det anses vara en större risk för de som 

röker och de som har högt respektive lågt blodtryck och hos de som har en framskriden 

kärlsjukdom (Tiwe, 1998).Vanligt är också att vaskulär demens utlöses efter en stroke 

(Lanesjö, 2008).  

   

Vid frontallobsdemens är skadorna lokaliserade i hjärnans frontallober (pannlober) (Sandman 

& Wimo, 1999) och debuteras oftast tidigt, i 45-65 årsåldern (Lanesjö, 2008). Personligheten 

förändras och omdömet försvinner och känslorna trubbas av. Vilket gör att den som drabbats 

kan göra sånt som förr var helt främmande. Tidiga symtom är insiktslöshet, omdömeslöshet 

och oro och den som drabbats av frontallobsdemens blir ofta lättirriterad, rastlös och 

depressiv men i början av sjukdomen kan minne och rumsuppfattning finnas kvar (Tiwe, 

1998).  Cirka 5 procent av alla demenssjukdomar är frontallobsdemenser (Lanesjö, 2008).

   

Demensen påverkar personens förmåga till abstrakt tänkande och förmågan att kunna dra 

slutsatser. Svårigheter som kan uppkomma vid bristande och nedsatta förmågor kan var att 

genomföra viljemässiga och kontrollerande handlingar. Personen blir oförmögen att samordna 

tankar och handlingar och att finna meningsfulla sysselsättningar. Vilket kan resultera i att 

personen uppfattas som orolig och rastlös (Edberg, 2002).

  

2.3 Beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdomar, BPSD.

Enligt Edberg (2002) är vanligt förekommande beteenden i samband med demens oro, 

irrabilitet och aggressivitet. Kärrman och Olofsson (2008) skriver att den medicinska 

beteckningen vid beteendestörningar och psykologiska symtom vid demens är BPSD 

(behavioural and psychiatric problems of dementia). Personer med beteendestörningar kan 

vara aggressiva, vandra omkring, svära och skrika, och psykologiska symtom kan vara 

vanföreställningar, hallucinationer, sömnrubbningar, labila känslor och ångest. Edberg (2002) 
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skriver att beteendeförändringarna som hör till demenssjukdomen kan upplevas som 

påfrestande och svåra att hantera för personalen. 

3. Metod

I det här kapitlet beskrivs vilken metod som använts och tillvägagångssättet samt en 

metoddiskussion.

Syfte med studien var att undersöka vilken betydelse handledning har för personal som 

arbetar med personer med demens. Jag har använt mig av en kvalitativ metod för att på bästa 

sätt få svar på frågeställningarna genom att göra personliga intervjuer med personal som 

undersköterskor, demensutvecklare samt enhetschef eftersom jag fann de som mest lämpad. 

Enligt Kvale (1997) använder man sig av personliga intervjuer för att kunna beskriva 

verkligheten på ett så rikt och detaljerat sätt som möjligt, utifrån intervjupersonens 

förhållningssätt. Genom kvalitativa forskningsintervjuer byggs kunskap, utifrån en samverkan 

mellan två personer som utbyter olika synpunkter om ett ämne. Författaren menar vidare att 

den kvalitativa intervjun är en unik kraftfull och känslig metod som används för att kunna 

fånga erfarenheter och betydelser ur intervjupersonernas vardag.

   

Personliga intervjuer genomfördes med tre personer som har undersköterskeutbildning och 

arbetar på ett demensboende. De tre intervjupersonerna har olika erfarenheter av att arbeta 

inom demensomsorgen. Jag har även intervjuat deras enhetschef samt kommunens 

demensvårdsutvecklare. Studien har begränsat sig till ett demensboende i en kommun i 

Norrbotten.

3.1 Tillvägagångssätt

En första kontakt tog telefonledes med kommunens demensvårdsutvecklare för få information 

om vilken personal som har fått handledning. Demensvårdsutvecklaren i sin tur 

rekommenderade mig att kontakta en enhetschef vid ett av undersökningskommunens 

demensboende. Telefonledes togs kontakt med enhetschefen på demensboendet då studien 

presenterades och syftet med den, samt för att få ett godkännande till att genomföra 

intervjuerna med personalen. Jag bokade in ett personalmöte för att presentera studien och hur 
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den kommer att gå till, då jag också gjorde en förfrågan till de anställda på demensboendet om 

de var intresserade av att medverka. Jag lämnade ut ett informationsmaterial/brev till 

tillfrågade intervjupersoner, sedan kontaktade jag enhetschefen för att boka in 

intervjutillfällena. 

Intervjuerna genomfördes på en plats där det kändes bäst för personalen att vara och tog cirka 

en timme. Intervjuerna spelades in på band. 

3.2 Analysarbete

Analysen av data började redan när den samlades in. Materialet studeras noggrant och skrevs 

ut ordagrant. När jag sammanställt alla intervjuer i skriftlig form, valdes det som var relevant 

för studien utifrån syftet. Rubrikerna i resultatredovisningen utgår från det som framkommit 

under genomgången av intervjusvaren. Intervjupersonerna benämns som informanter och 

intervjupersoner. Sedan har citat plockats ut sagda av informanterna i intervjuerna. 

3.3 Etisk diskussion

Etiska ställningstaganden som jag har tagit är att jag har informerat intervjupersonerna om 

vilka villkor som gäller för deras deltagande och jag har inhämtat och erhållit deras samtycke

innan intervjuerna påbörjats. Jag har undanhållit vilken ort denna studie är genomförd. För de 

som läser rapporten kan inte intervjupersonerna identifieras. De som blivit intervjuade kan 

känna igen sina egna kommentarer. Jag har utgått ifrån Vetenskapsrådets (2008) fyra 

huvudkrav för forskningsetiska principer.

4. Analys

I detta kapitel presenteras vad som framkom utifrån de intervjuer som genomförts.

4.1 Personalens behov av handledning 

Enligt Bengtsson, (2003) ska omsorgspersonal som använder sig själva som arbetsredskap i 

arbetet i en nära relation till människor, ska ha möjlighet att lämna ifrån sig det svåra genom 

handledning. En bra demensomsorg utgår ifrån personalen och då måste de också ha ett bra 
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stöd, då det också viktigt att arbeta utifrån personalens självkänsla. En av informanterna 

säger: 

Det som jag känner är viktigt är att handledningen bör fokuseras utifrån bemötandet 
och värderingar, det är det som är a och o.

Informanten påpekar att bemötandet är en viktig del. En av dem berättar att det som främst 

kräver handledning för oss som personalen på demensboendet när vårdtagarna reagerar på ett 

inadekvat sätt som inte passar in i personalens värderingar. Informanterna håller med varandra 

och tycker att arbetet med personer med demens är tungt, väldigt tungt psykiskt, vilket gör att 

de flesta är trötta i huvudet när de kommer hem från arbetet. En av informanterna säger att 

hon vill att det ska vara tyst när de kommer hem och arbetet kan även vara tungt fysiskt 

eftersom de har vårdtagare som även är fysiskt tungskötta. Enligt Bengtsson (2003) kan 

personalen vara mycket lyhörda för vårdtagarnas behov medan de kan vara mindre lyhörda 

för sina egna. Cars och Zander, (2002) menar att det är krävande att arbeta med personer med 

demens på ett kunnigt och engagerat sätt.   

Majoriteten av informanter säger att om det är något som de upplever som ett problem så tar 

de ofta upp problemet på personalmöten och teamträffar och det löser sig alltid. Det kommer 

alltid nya vårdtagare och vissa är svårare meddans andra är enklare att bemöta. Informanterna 

upplever att de i arbetslaget ofta pratar om olika omvårdnadssituationer samt att de har ett 

samarbete med sjuksköterskan och enhetschefen. En av informanterna säger: 

Sköterskan är det bara att ringa, henne har vi mycket hjälp av.

En av informanterna berättar att det finns ett ökat behov av handledning särskilt när det 

uppkommer situationer som personalen inte riktigt har varit med om och då menar 

informanterna att det är bra att de får handledning. En av informanterna säger att även om

handledningen kanske inte fungerar lika bra i praktiken som i teorin, så är det alltid är bra att 

ha fler arbetsverktyg att välja mellan.

Flera informanter menar att det finns alltid ett behov av handledning men tror att det är 

enhetschefens beslut när handledning kan ske spontant utan att det finns ett akut behov. De 

tror att det är för att hon som chef måste ju prioritera och det är säkert pengar och 

arbetsgivaren som styr. Informanterna tror också att enhetschefen säkert vill att personalen 

ska få mera handledning och att hon gör sitt bästa för att de ska få det. En informant säger:



17

När hon besöker avdelningen så ser och märker hon om det är oroligt och då brukar 
hon ta upp och fråga om vi vill ha handledning.

Citatet beskriver att chefen ”läser av” hur personalen fungerar i arbetet. En av informanterna 

säger att chefen kanske tänker så här: utifrån den ordning som det är idag så är det alltid 

enhetschefen som kontaktar demensteamet, eftersom de aldrig tar uppdrag från personalen, så 

det kan hända att enhetschefen påverkar hur ofta personalen ska få handledning och menar på 

att det behöver min inte personal eftersom; ni är så pass duktiga, men det är ju inget som vi 

som personal som arbetar på demensboendet vet. Demensvårdsutvecklaren berättar att hon 

kan se när demensteamet har fått uppdrag att handleda personalen, att det är olika från 

enhetschef till enhetschef, en del enhetschefer handleder själva eftersom de anser att det 

kanske inte är någonting de behöver ta in demensteamet för.

4.2 Personalens svårigheter i arbetet med personer med demens

Att möta svårigheter är en påfrestning för den professionelle, det är därför viktigt att 

personalen har ett gemensamt förhållningssätt (Carlander, 2001). Intervjupersonerna berättar 

att de främst använder sig av ett jag stödjande förhållningssätet som arbetssätt, i arbetet med 

vårdtagarna. Enligt Cars och Zander, (2002) innebär den jagstödjande metoden framförallt 

hjälp till självhjälp och fokuserar på att upprätthålla och stärka de förmågor som fungerar hos 

den enskilde. 

Bengtsson (2003) skriver att om vi inte vet hur vi ska göra eller hur vi ska bete oss i svåra 

situationer när det gäller att bemöta människor ställs vi inför etiska dilemman som kräver 

eftertanke och reflektion. Enligt intervjupersonerna är svårigheterna i arbetet med personer 

med demens de situationerna som knyts till de symtom som exempelvis är beteendemässiga 

och psykiska. 

Enligt Arnemyr (1996) är den vanligaste frågan som hon får av personal om svårigheter i 

arbetet med personer med demens, ”hur kan jag hjälpa Asta att duscha”? Det stämmer överens 

med informanternas uppfattning och en säger:

Rent praktisk så är det duschen som är ett problem.

En av informanterna beskriver att man måste försöka analysera vad det är som leder till det 

där beteendet vid duschningen och varför har det blivit så och på vilket sätt kan man bemöta 
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de. Informanterna berättar även att symtom som hallucinationer och vanföreställningar är 

vanligt förekommande. 

Kärrman och Olofsson (2008) skriver att sömnrubbningar är ett vanligt förekommande 

symtom eftersom personer med demens ofta vänder på dygnet. Att sova på dagen och vara 

vaken på natten kan leda till en ond cirkel. En av informanterna berättar att: 

Sömnrubbningar som kommer på grund av brist på aktiviteter under dagen är vanligt 
förekommande bland vårdtagarna på boendet. 

För att minska sömnrubbningarna är det som Kärrman och Olofsson (2008) skriver viktigt att 

vardagen fylls med innehåll (aktiviteter) och stimulans för att motverka sömnrubbningar. 

En av informanterna berättar att vårdtagarna som kommer till demensboendet idag i

jämförelse med för tio år sedan, har gått längre i sin demens och då fodras det väldigt mycket 

mer av personalen och en av informanterna beskriver det som följer:

De människorna som kommer till oss är ju äldre människor som har levt ett 
jättelångt liv och de har en livserfarenhet som vi som personal inte kan se men den 
är så tjock, och vi som personal som ska möta personerna med demens har ju en 
väldigt liten livserfarenhet.

Att personalen har liten kunskap om vårdtagarnas livserfarenheter kan ibland leda till att de

möter svåra situationer i arbetet. Kärrman och Olofsson (2008) skriver att ju mer personalen

vet om den boendes bakgrund och tidigare liv ju lättare blir det. Arbete med personer med 

demens innebär möten med vuxna människor med ett långt liv bakom sig. En av 

informanterna berättar att när de inte förstår vårdtagaren blir det också svårare för de som 

arbetar på boendet. Enligt Kärrman och Olofsson (2008) finns det numera en mängd strategier 

för att möta beteendeförändringar. Viktiga egenskaper hos personalen är empatisk förmåga, 

tålmodighet och vänlighet. Det handlar om att skapa en god relation till den som vårdas och 

det gör man genom att vara flexibel, fantasifull och genom att använda humor och beröring.

Informanterna beskriver att personalen måste vara väldigt, väldigt ödmjuk och försöka skaffa 

sig tillit, till den som är i behov av stöd och sedan ska de vi ju naturligtvis hjälpa till med det

som vårdtagaren behöver hjälp med.
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Kärrman och Olofsson (2008) skriver vidare att personalen ska försöka bemöta personen med 

demens i den värld som den befinner sig i. En av informanterna berättar att vårdtagarna måste 

få ha kvar sitt egenvärde och få göra det som de själva klarar av och som personalen ska de

stötta vårdtagarna. Informanten säger också att det är viktigt att personalen inte använder sig 

av härskarteknik och tar över, som personal är det lättare att göra det själv eftersom det går 

fortare än att de som bor här gör det. En av informanterna säger:

Vårdtagarna vi har hand om har inte så bråttom, här måste ju vi som personal jobba 
med oss själva väldigt, väldigt mycket.

Personalen måste hela tiden tänka tillbaka och tänka på vad det är som de har så bråttom till.

Kärrman och Olofsson (2008) skriver att den ena dagen är inte den andra lik på ett 

demensboende och det är en stor utmaning att arbeta med personer med demens. Polmé 

(2008) skriver att som professionell medarbetare måste man känna till målet med det egna 

arbetet och den betydelse arbetsinsatsen har. Enligt en av informanterna finns det personal 

som har arbetat på boendet och som har sagt att de inte klarar av att arbeta så här, och då

kanske de själva måste tänka på om det är akutsjukvård de ska arbeta inom. En annan 

informant beskriver arbetssituationen så här:

Då du jobbar inom just sån här verksamhet då måste du tänka till lite, räkna till tio 
flera gånger.

Bengtsson (2003) skriver att människor som har mist sina vitala delar av sin livskvalitet och 

som kräver omfattande insatser av personal. Enligt Kärrman och Olofsson (2008) är det

viktigt att inte ta åt sig personligen vid svårigheter i bemötandet, utan att man ska försöka 

identifiera problemet. En informant berättar att de har förståelse för att alla människor inte är

lämpade att arbeta med personer med demens och informanten framhåller; att de kan vara 

duktiga som personer ändå. En av informanterna framhåller att det ofta har att göra med 

fallenhet och det är ju vissa som har mera fallenhet för arbetet och det beskriver det som; att 

man kan se det genom att det är lugnt på avdelningen. Av detta citat framgår det att samspelet 

mellan personalen och vårdtagaren är viktig. Carlander (2001) skriver att om inte kontakten 

med brukaren fungerar kan det bero på att något i kontakten väcker negativa känslor. Enligt 

informanterna är det viktigt att möta vårdtagarna där de befinner sig och som personal kan de 

inte komma på arbetet och vara sura och tvära och ha mungiporna och axlarna som hänger ner 

i golvet. En av informanterna uttrycker det som följer:
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Det köper ingen dement, eftersom de läser ditt kroppsspråk och din mimik så väldigt 
väl så kan jag inte det så, jag måste kunna ge, ge hela tiden och alla fixar inte det. 

Personer med demens vill ha trygghet och de vill se folk och bli sedda av personalen som 

arbetar. Enligt Kärrman och Olofsson (2008) är en trygg och accepterande miljö viktig för 

personer med demens. Intervjupersonen berättar vidare att det är vårdtagarnas trygghet att 

vara på boendet och det kan vara enerverande för vårdtagarna om personalen inte är på 

humör. En av informanterna säger: 

För det man som personal kommer in och inte är kan förstöra hela dagen för de 
dementa på avdelningen, och det är det jag menar att man ser väldigt tydligt, som 
chef behöver jag bara öppna dörren så ser jag det. 

Av citatet framkommer att det är viktigt för vårdtagarna att personalen ser de boende så att de 

känner sig trygga. Bengtsson (2003) påtalar att det kan vara mycket påfrestande att i längden 

vårda personer med demens och ge dem en kärleksfull omsorg. En av intervjupersonerna 

berättar att det var en flicka som arbetade på samma demensboende som informanten som sa,

Att du kan ju inte kräva att jag ska le varje dag. Informanten förklarar vidare att det kan inte 

någon kräva av en. En annan informant säger:

Som personal så måste du tänka dig för eftersom allt det du gör avspeglar sig där 
inne, så ibland måste man ju tyvärr sätta på sig en mask.

Informanterna är medvetna och berättar att eftersom det är ett serviceyrke, de som bor på 

boendet är ju personalens kunder, eftersom de köper insatserna och betalar dyrt och som kund 

vill de ha och kan kräva ett vänligt bemötande och en av informanterna gör en jämförelse och 

säger:

Jag kan gå hem och uppfostra mina barn som är min skyldighet som förälder, men 
jag kan inte som personal komma in på ett demensboende och uppfostra någon som 
är 80 år och är i en demenssjukdom.

Personal som arbetar med vårdtagare med demens kan uppleva många svårigheter i arbetet, 

och som en informant beskriver det så är det är ingen som har sagt att det är lätt. Informanten 

berättar vidare att det gäller ju att se det, för när personalen har skapat lugn på boendet och 

personalen ser glada vårdtagare, då trivs vårdtagarna och personalen har skapat trygghet, men 

sen kommer det alltid att vara några av vårdtagarna som alltid vill hem och så är det bland 

personer med demens.
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En annan informant berättar att i arbetet med vårdtagare måste personalen informera dem

tydligt, man kan jämföra det med i skolan där det krävs att läraren har en pedagogisk 

utbildning och där läraren måste se att varje barn utvecklas. Informanten säger att när 

personalen arbetar med personer med demens har inlärningen fallerat, eftersom ett barn är ju 

mottaglig för information men en vårdtagare med en demens är inte mottaglig för all 

information eftersom demensen gör att hjärnan inte kan ta emot information som ett barn kan. 

Informanten berättar också att som personal vinner de på att vara väldigt ödmjuka med 

vårdtagarna. Informanten säger att jag tar den här koppen jag är törstig för att jag som 

personal ska visa att jag respekterar de, många dementa tror att det är deras men låt de tro det, 

som personal så vinner man ju på det och man behåller lugnet hos vårdtagaren och som en 

annan av informanterna som säger:

Som personal måste tänka och se att varje dag så gör jag något bra.

De flesta informanterna tycker att svårigheterna i arbetet är att personalen får lirka ganska

mycket och de måste ha mycket fantasi och det tar länge tid innan de lär känna hur 

vårdtagarna fungerar. En informant berättar att vårdtagarna kräver ens uppmärksamhet hela 

tiden, varje gång de möts, hon berättar vidare att det är för att vårdtagarna inte kommer ihåg 

att det är 15 gången man ses idag och en av informanterna säger:

Kanske hör man, var ska jag sova för etthundrafemte gången.

Vanligt förekommande är att personer med demens är som plåster på människor som befinner 

sig i närheten. En av informanterna berättar att det är väldigt givande att arbeta med personer 

med demens men samtidigt väldigt krävande; det är handlar om att både ge och ta.

Informanten berättar vidare att det som är negativt är att det finns för lite resurser/personal 

som arbetar vilket kan ha konsekvenser som att: vi inte känner oss tillräckliga. Bengtsson, 

(2003) skriver att när personal ställs inför svårigheter i vid vården och omsorgen av äldre 

uppstår etiska dilemman, det kan exempelvis vara att inkräkta på den äldres självständighet. 

En av informanterna berättar att det kan vara påfrestande när man måste kliva över 

vårdtagarens integritetsgräns och göra något mot vårdtagarens vilja, men personalen måste ju 

hjälpa dem med saker som att duscha och att byta kläder även om de inte vill. Vidare 

beskriver informanten att svårigheten i arbetet kan vara att personalen inte vet hur de ska 

hjälpa dem som är oroliga, vilket innebär att personalen får försöka att lirka med vårdtagarna 
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och det fungerar olika bra eftersom de är flera olika personer som arbetar. Informanten tror 

även att det kan bero på personkemin och en av informanterna säger:

Ibland så kanske man inte går ihop med varandra för att man har fel personkemi. 

Att personalen och vårdtagaren inte fungerar bra tillsammans kan vara svårt. Informanterna 

berättar att de får göra så gott de kan och det är viktigt att de hittar lugnet för vårdtagarna så

att de mår bra. Enligt Kärrman och Olofsson (2008) är personalen den största kvalitetsfaktorn 

i sig för ett gott bemötande. Grunden till ett gott bemötande bygger på gemenskap och att 

vårdtagaren med demens känner sig trygg.

4.3 Personalens erfarenheter av handledning 

Att ordna handledning på ett strukturerat sätt har inte tidigare ansetts som något självklart 

inom demensomsorgen (Cars & Zander, 2002). En informant berättar att de får handledning 

någon gång per år, och då har kommunens demensteam kommit eftersom enhetschefen har 

kallat in dem men informanterna är eniga och en säger:

Det är alldeles för sällan vi får möjlighet till handledning.

Handledning är inte någonting som förekommer fortlöpande. Informanterna berättar också att 

när personalen har teamträffar tar de upp svårigheter som finns, att de lyfter fram det och det 

upplever informanterna som något bra.

En av informanterna menar att enhetschefen kan kontakta demensteamet för att personalen 

ska få handledning och då kommer de och observerar, personalen och någon representant från 

teamet diskuterar och kommer med goda råd och det görs vid behov. Informanten säger vidare 

att de alltid kan kontakta demensteamet för att få råd och någon från teamet kan komma över

om så behövs, sen berättar informanten att de även har teamträffar med sjuksköterskan, då de

går igenom varje vårdtagare och det kan vara så att vi som personalen inte alltid är eniga och 

enhetschefen säger ibland:

En del av de i personalen kanske inte alltid förstår vikten med att få handledning, 
meddans en del av personalen kanske känner att de inte behöver handledning, 
eftersom de tycker att de kan ju det här.
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Enhetschefen menar att personalen kanske tar det som kränkande att få handledning eftersom 

det finns de som tycker att de är fullärda och tror att de vet hur de ska hantera alla situationer.

Hon berättar vidare att personalen har haft handledning, men att hon kanske ibland borde ha 

påkallat den tidigare och hon säger. De flesta av informanterna är eniga och tycker att 

erfarenheterna av handledningen de har haft i samband med de svåra omvårdnadssituationerna

har fungerat mycket bra.

En av informanterna berättar att om det har varit något speciellt med någon vårdtagare, om 

det har varit ett problem så har personalen fått handledning av demensteamet. Informanten

säger också att demensteamet har kommit in och observerat och försökt tyda situationen om 

vart problemet ligger, det har uppfattas som både positivt och negativt. Några av 

informanterna anser att det är alltid bra att personalen får mera verktyg att arbeta med, 

meddans några tycker att det inte alltid fungerar, och en beskriver det så här:

Ibland är det bra och ibland så funkar det inte, men det blir aldrig sämre efter ett 
handledningstillfälle.

En annan av informanterna menar att få handledning från kommunens demensteam är mycket 

värdefullt men det kan mottagas på olika sätt som följande citat beskriver:

Sen är det ju alltid i en arbetsgrupp så att en del tar åt sig mer meddans en del inte 
alltid tar åt sig och då kan det bli en del konflikter för att en del tycker att det inte att 
det bra. 

Handledning kanske inte är det som mottas på samma sätt av alla i personalgruppen. En av 

informanterna berättar att de en gång hade en kvinna som kom och satt och pratade med

gruppen och de fick ta upp sådant som att duscha någon som är svår att duscha, vårdtagare 

som är oroliga och aggressiva. Och hon uttrycker att:

De skulle vara nyttigt att alltid ha någon till hands, som alltid var där. Demensteamet 
kommer ju då och då, men det är ju inte alltid. 

Av citatet framkommer att personalen ofta ställs inför svåra situationer och skulle då behöva 

råd och stöd men att demensteamet inte alltid finns där för att stödja personalen. 

Demensvårdsutvecklaren berättar att hon eller hennes kollegor från demensteamet arbetar så 

att de alltid går in i arbetsgruppen och ser; ibland i flera timmar och ibland i flera dagar tills 
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man har bildat sin egen uppfattning av situationen och har fått se hur det fungerar och vad 

det är som kan vara orsaken. Demensvårdsutvecklaren berättar vidare att de frågar även 

personalen vad de har för åsikter och på det sättet blir det också klarare om vart problemet kan 

ligga, genom att de har en liten röd tråd, så att de i diskussionen också se på vilket sätt 

problemet ska lösas. 

En av informanterna berättar att demensteamet använder sig främst av det jag stödjande 

förhållningssätet, för att stärka personlighet och integritet och bevarandet av 

självbestämmandet. Det är det ”jag stödjande” förhållningssätet som personalen använder när 

de har kartlagt vilka funktioner som är nedsatta eller helt förlorade och då arbetar de på det 

sättet för att undvika att vårdtagaren ska försämras.

Enligt en av informanterna förekommer handledningstillfällena både i grupp och enskilt. Men 

oftast är de i grupp. Om handledningstillfället är enskilt är det oftast när enhetschefen anser 

att det är en personal som kanske inte trivs i gruppen och enhetschefen inte riktigt når den 

personen så kan enhetschefen rekommendera och ringa till demensteamet för enskild 

handledning, det har enligt enhetschefen förekommit några fall av, som enhetschefen säger:

Kanske beror det på att man inte längre trivs med jobbet som man kanske har jobbat 
med i trettio år och att man inte längre får någonting tillbaka och det kan vara lite 
svårt att erkänna för sina kompisar/kollegor. 

Som framgår av ovanstående citat så förekommer det enstaka fall av enskild handledning, 

men till övervägande del så sker handledningen i grupp. Informanterna berättar att 

handledarna strävar efter att all personal ska få möjlighet att bli sedda och hörda eftersom att

alla innehar kunskap och erfarenhet. Demensvårdsutvecklaren säger:

De som är tystast oftast har lösningen på problemet. 

Av citatet framkommer att det är viktigt att alla får tillfälle att göra sin röst hörd. 

Demensteamet har som en regel att aldrig vara mer än åtta personer vid ett 

handledningstillfälle och det gäller även vid utbildningar för att alla i gruppen ska bli sedda 

och hörda. Demensvårdsutvecklaren berättar att i en grupp så går smärtgränsen till att samtala 

så att alla blir hörda vid åtta personer annars måste man ändra hela innehållet. Handledningen 

som personalen får via demensteamet är i regel på uppdrag av enhetschefen och då är det 

oftast när det har uppstått ett problem eller en situation som personalen känner att de inte 
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klarar av. En av informanterna berättar att då går demensteamet in med handledning och ofta 

är det ganska så tätt mellan gångerna om det är flera tillfällen som är planerade för 

handledning. Demensvårdsutvecklaren också att det är viktigt att de möter personalen varje 

vecka under de första två till tre veckorna, för att sedan träffas mer sällan för att så 

småningom avslutas. Demensvårdsutvecklaren berättar att:

De finns nackdelar med att handledningen inte är regelbunden, jag tycker att det är 
en nackdel att man bara går in och handleder när det uppstår ett problem.

Demensvårdsutvecklaren beskriver att personalen skulle behöva ha regelbunden handledning 

och att utvecklingen går år det hållet men än är det en lång väg att gå. Hon menar även att

enhetschefen har en handledarroll och då kan det se lite olika ut, beroende på hur 

enhetschefen ser på problematiken och behovet som hennes personal har av handledning.

4.4 Betydelsen för personalen av att få handledning

Cars och Zander, (2002) beskriver att de som arbetar inom demensomsorgen använder sig 

själva som redskap i arbetet och är därför en yrkesgrupp som är känslomässigt utsatta. En av 

informanterna anser att handledning är av väldigt stor betydelse eftersom personalen möter 

människor i svåra situationer. Enligt en av informanterna är handledning bra eftersom 

personalen får prata om svårigheterna och diskutera. Hon menar att det är bra om de får utbyta 

idéer vid handledningstillfället och hon säger att det kan få personalen att tänka om och säger; 

så att vi tänker att vi kanske testar så här istället. 

Bengtsson (2003) skriver att personalens egna ambitioner om att uträtta ett värdefullt och 

omsorgsfullt arbete kan leda till misslyckanden, vilket leder till att de känner sig otillräckliga. 

Det är svårt att känna arbetsglädje när arbetsbördan och problemen är för stora. Informanterna

berättar att det innebär en trygghet att veta att de kan få hjälp om personalen stöter på problem 

som de inte klarar av. De anser att de har fått väldigt mycket utbildning av kommunens 

demensteam och på så sätt har de lärt sig mycket och utvecklats, men de skulle vilja ha 

mycket mer kompetenshöjning. En informant säger att det finns utbildningar som inte alla har 

fått gå som exempelvis att bemöta våld, eftersom det förkommer aggressivitet på 

demensboendena är det viktigt att kunna bemöta sådana situationer. Informanten berättar 

vidare att hon önskar att hon skulle få gå alla utbildningarna eftersom att hon vill höja sin

kompetens och speciellt när hon fått riktad kompetens i form av utbildningstillfällen av 

demensteamet. Den specifika kompetensen för individen underlättar för dem i arbetet med 
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vårdtagarna med demens. Informanten trycker även på att det är alltid bra att få ut sina tankar 

och erfarenheter och diskutera med varandra. Cars och Zander, (2002) skriver att för att 

förhindra utbrändhet hos personalen och ge förnyelse i omsorgsarbetet behövs stöd i olika 

former. Handledning är en sådan insats som kan ge ökad kraft, arbetsglädje och engagemang.

En av informanterna tycker att handledning hjälper i arbetet och menar att de som personal får 

stöd. En annan beskriver det och säger att; det blir ju att man tänker mera att man hittar 

andra lösningar än i just de man har försökt. En tredje beskriver situationen såhär:

Många kan säga så här att jag har ju jobbat så länge men vadå det händer ju alltid 
något, man måste ju vara öppen, man blir lätt hemmablind. 

En annan informant säger att det bara behövs att det kommer någon ny personal som säger;

har ni prövat på det här sättet och det kan vara mycket värdefullt för personalen och kan leda 

till reflektioner och att de försöker att lösa problemet.

Efter handledningen återstår det största arbetet och då är det enligt en av intervjupersonerna 

extra viktigt att:

Personalen måste ha ett dagligt stöd och då är det ju enhetschefernas uppgift och då 
är det skiljer sig från enhetschef till enhetschef beroende på hur det fungerar. 

Det dagliga stödet efter handledningstillfället är enligt informanten viktigt för att personalen

ska kunna arbeta mot målet.



27

5. Diskussion

I detta avslutande kapitel presenteras en diskussion utifrån slutsatserna.

Antalet personer med demens i Sverige har ökat kraftigt de senaste decennierna och att 

ökningen kommer att fortsätta (DS 2003). Edberg (2002) skriver att vanligt förekommande 

beteenden i samband med utvecklingen av demens är oro, irritabilitet och aggressivitet och 

bland anhöriga och vårdpersonal kan dessa beteenden upplevas som svåra att bemöta. En av

informanterna beskriver att personalen måste försöka analysera vad det är som leder till det 

där beteendet och varför har det blivit så och på vilket sätt kan de bemöta det. Enligt Hallberg, 

(1997) får personer med demens ofta svårigheter att tillgodose sina grundläggande behov, 

vilket innebär att han/hon blir beroende av andras beslut och handlingar. Enligt informanterna 

är det viktigt att möta vårdtagarna där de befinner sig. För att kunna bemöta den som har 

demens är det viktigt att försöka förstå vad som ligger bakom symtomen och det förändrade 

beteendet (Cars & Zander, 2006). 

Syftet med denna studie var att undersöka vilken betydelse handledning har för personal som 

arbetar med personer med demens.

De forskningsfrågor som studien utgår från är följande: Vilka erfarenheter har personalen av 

handledning? Samt Vilket behov har personalen av handledning?

Handledningens syfte och mål är att riktade till både personal och vårdtagare. Övergripande är 

att den ska främja den enskilda människan som söker vård och omsorg. 

Handledningen är en del av verksamhetens mål vid arbetsplatser inom vård och omsorg, det 

kan även vara en del av kvalitetssäkringen av arbetsplatsen. Personalen arbetar med 

människor, och de utsätts för påfrestning i mötet med vårdtagare (Johansson & Skärgren, 

2007). I arbeten med människor i behov av vård och stöd, är personalen ofta med i svåra 

situationer där man måste göra svåra val. Vanliga frågor i handledning handlar om människor 

med svåra avvikande beteenden (Larsson, 2005). Genom handledning kan de få hjälp av 

handledaren och arbetskamrater kan tillsammans bearbeta och förstå vad det de är med om 

vilket kan vara avlastande och utvecklande (Larsson, 2005).  
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Den problemorienterade handledningsmodellen är enligt Melin-Emilsson, (2004) den 

vanligast förekommande handledningsmodellen inom äldrevården i Sverige idag. Där 

vårdtagarens situation eller problem står i centrum för inlärningen som har sin utgångspunkt i 

att lära sig i hur man löser detta på bästa sätt. I undersökningskommunen använder de sig av 

den jag stödjande metoden som Cars & Zander (2002) menar på att den framförallt innebär 

hjälp till självhjälp. Metoden går ut på att upprätthålla och stärka de förmågor som fungerar. 

Enligt intervjupersonerna är svårigheterna i arbetet med personer med demens de 

situationerna som knyts till de symtom som exempelvis är beteendemässiga och psykiska. 

Vårdtagarna som kommer till demensboendet idag i jämförelse med för tio år sedan, har gått 

längre i sin demens och då fodras det väldigt mycket mer av personalen. Enligt Kärrman och 

Olofsson (2008) finns det numera en mängd strategier för att möta beteendeförändringar. 

Viktiga egenskaper är empati, tålmodighet och vänlighet. Det handlar om att skapa en god 

relation till den som vårdas och det gör man genom att vara flexibel, fantasifull och genom att 

använda humor och beröring. Personalen ska försöka bemöta personen med demens i den 

värld som den befinner sig i. Informanterna beskriver att svårigheterna med vårdtagarna är att 

de får lirka mycket och då de måste ha mycket fantasi och det tar länge innan de lär känna hur 

vårdtagarna fungerar.

Informanterna säger att det kan vara krävande när personalen måste kliva över en annans 

persons integritetsgräns, men de menar på att de måste hjälpa de med saker som att duscha 

och att byta kläder även om de inte vill. Johansson & Skärgren (2007) skriver att med hjälp av 

handledning kan man lära sig att tackla påfrestningarna. Tanken med handledning är även att 

den som blir handledd ska ta med sig det man tagit del av till sitt yrkesutövande (Grönquist, 

2004). Vid handledning får personalen tillsammans med sina kollegor och en handledare 

diskutera och reflektera över sådant som de varit med om i arbetet. Man kan få hjälp att se på 

de olika situationerna på nya sätt och tolka vad som kan ligga bakom ett visst beteende hos en 

person med demens (Wallskär, 2007). 

Enligt Bengtsson, (2003) ska omsorgspersonal som använder sig själva som arbetsredskap i 

arbetet i en nära relation till människor, ska ha möjlighet att lämna ifrån sig det svåra genom 

handledning. Informanterna berättar att det finns ett ökat behov av handledning särskilt när 

det uppkommer situationer som personalen inte riktigt har varit i och då menar informanterna 

på att det är bra att de får handledning. Bengtsson (2003) skriver vidare att personalens egna 

ambitioner om att uträtta ett värdefullt och omsorgsfullt arbete kan leda till misslyckanden, 
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vilket leder till att man känner sig otillräcklig. Flera av informanterna menar på att det finns 

alltid ett behov av handledning men tror att det är enhetschefens beslut när handledning kan 

ske spontant utan att det finns ett akut behov Informanterna berättar att det finns ett ökat 

behov av handledning särskilt när det uppkommer situationer som man inte riktigt har varit i 

och då menar informanterna på att det är bra att man får handledning. Informanterna berättar 

att de får handledning någon gång per år. Enligt Cars och Zander (2002) så har ordnad

handledning på ett strukturerat sätt tidigare inte ansetts som något självklart inom 

demensomsorgen. En av informanterna framhåller att handledning inte är någonting som är 

förekommer fortlöpande. Informanten berättar vidare att när personalen har teamträffar tar de 

upp svårigheter som finns, att de lyfter fram det och det upplever informanterna som något 

bra. En av informanterna berättar att om det har varit något speciellt med någon vårdtagare, 

om det har varit ett problem så har personalen fått handledning av demensteamet.

En av informanterna anser att handledning är av väldigt stor betydelse för att när personalen 

möter människor så hamnar de ofta i svåra situationer och det handlar ju också om att under 

handledningen lär personalen sig ett etiskt förhållningssätt. Enligt en av informanterna är 

handledning bra eftersom personalen får prata om det och diskutera. Informanten berättar att 

det är bra om de får utbyta idéer vid handledningstillfället och hon säger att det kan få oss 

som personal att tänka om

Cars & Zander (2002) skriver att för att förhindra utbrändhet hos personalen och ge förnyelse 

i omsorgsarbetet behövs stöd i olika former. Handledning är en sådan insats som kan ge ökad 

kraft, arbetsglädje och engagemang. Informanterna tycker att handledning hjälper de i arbetet 

och menar på att de får stöd.

Av de få studier som gjorts om regelbunden handledning har ofta visat på positiva effekter för 

medarbetarna och de demenssjuka personerna. Det är främst personalens förståelse för vad 

som ligger bakom svåra situationer i jobbet exempelvis att någon brukare uppträder aggressivt 

ökat (Wallskär, 2007).
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Bilagor

Bilaga 1

Förfrågan om medverkan i studie

Vill du medverka i en studie som har syftet att studera vilken betydelse handledning har för 
personal som arbetar med personer med demens som har ett avvikande beteende. 
För att jag ska kunna besvara syftet är just dina kunskaper och erfarenheter av handledning av 
stor betydelse, därför skulle vi gärna vilja intervjua dig. Intervjuerna har jag planerat att 
genomföra under vecka 40.

Deltagandet är frivilligt och din medverkan kan när som helst avbrytas utan att du behöver ange 
skäl. Intervjun kommer att spelas in på band för att underlätta insamlingen av data och beräknas 
ta 40-60 minuter. Banden kommer inte att kunna kopplas till din identitet eller finnas med på 
inspelningen och utskrivna intervjuer, banden kommer att raderas när studien är godkänd.

Jag läser sista terminen på Sociala omsorgsprogrammet vid Luleå tekniska universitet. Studien är 
en c-uppsats och mitt examensarbete, som ingår i min utbildning. Då den är godkänd kommer den 
att finnas tillgänglig för läsning på universitets hemsida http://epubl.ltu.se

Om du är intresserad av att medverka i studien kan du anmäla ditt intresse till enhetschefen Karin 
Ulander senast fredag 26 september. Har du några frågor eller funderingar om studien är du 
välkommen att kontakta mig.

Med vänlig hälsning

…………………………...                                           ……………………………….. 
Lisa Lestander                     Lena Widerlund
Sociala Omsorgsprogrammet                     Universitetsadjunkt/handledare  
Kurs:O0014A                     0920- 49 10 00
lisles-2@student.ltu.se                      
070-226 35 89 

http://epubl.ltu.se
mailto:2@student.ltu.se
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Bilaga 2

Intervjuguide- Demensvårdsutvecklaren

 Beskriv dina arbetsuppgifter som demensvårdsutvecklare och i demensteamet?
 Hur mycket tid ägnar du som demensvårdsutvecklare och demensteamet till 

handledning ute på demensboendena?
 Beskriv din roll som handledare och vilket förhållningssätt du har?
 Kan du beskriva vanliga omvårdnadssituationer som personalen behöver handledning

i?
 Beskriv hur ett vanligt handledningstillfälle ser ut?
 Beskriv hur du upplever att personalen tar emot handledningstillfällena?
 Beskriv vilka behov av handledning du upplever att personalen har? 
 Påverkar enhetschefen personalens möjligheter till handledning?
 Tycker du att det behövs mer kunskap och utbildning för personal som arbetar med 

personer med demens?

Intervjuguide - Enhetschef demensboende

 Beskriv personalens svårigheter i arbetet med vårdtagarna med demens?
 Beskriv vilket behov du upplever att din personal har av handledning?
 Beskriv din uppfattning av personalens erfarenheter av handledning?
 Vem är det som handleder personalen?
 I vilken form får personalen handledning?
 Beskriv vad du gör om det finns ett akut behov av handledning?
 Beskriv vad det betyder för dig som enhetschef att personalen får handledning?
 Tycker du att det behövs mer kunskap och utbildning för din personal som arbetar 

med personer med demens?
 Beskriv hur man ska vara som personal i arbetet med personer med demens?

Intervjuguide- Undersköterskor/personal demensboende

 Hur länge har du arbetat inom demensvården och vad har du för 
utbildningsbakgrund?

 Hur upplever du att det är att arbeta med personer som har en demenssjukdom? 
(negativa och positiva synvinklar)

 Beskriv vilka svårigheter du som personal upplever att det finns i arbetet med 
personer som har en demenssjukdom?

 Beskriv vilket behov av handledning du känner att du har?
 Beskriv dina erfarenheter av handledning?
 I vilken form ges handledningen?
 Beskriv vad det betyder för dig att få handledning i ditt arbete?
 Har du någonstans att vända dig om du känner att det finns ett akut behov av 

handledning?
 Beskriv vilket stöd du har från din enhetschef gällande handledning?
 Tycker du att det behövs mer kunskap och utbildning för er som arbetar med en 

demens?




