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Abstrakt 

En demenssjukdom kan ha flera orsaker och risken att drabbas av denna sjukdom ökar med 

åldern. Typiska tecken på demenssjukdom är att minnet och den intellektuella förmågan hos en 

person gradvis och stadigvarande försämras. Behandlingen är inriktad på att ge den som fått en 

demenssjukdom ett så bra liv som möjligt och att bromsa sjukdomens utveckling. För den 

anhöriga kan det vara svårt att acceptera att den närstående drabbas av demenssjukdom och det 

blir en förlust som kan orsaka sorg, allt eftersom den närståendes sjukdom fortskrider och 

personligheten förändras. Syftet med studien var att undersöka vilket stöd som kommunen och 

landstinget kunde erbjuda till människor som drabbats av en demenssjukdom i åldersgruppen 

65 – 75 år, samt omfattningen av respektive huvudmans utformning av anhörigstöd. En god 

demensvård bedrivs med både hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och socialtjänstlagen 

(SFS 2001:453) som grund och kräver en nära samverkan mellan de två huvudmännen 

kommun och landsting. En kvalitativ undersökningsmetod användes eftersom den ansågs vara 

den mest lämpade för denna typ av studie. Intervjuer har genomförts med representanter från 

kommun och landsting. För att belysa anhörigas situation, genomfördes även intervjuer med 

anhöriga till individer med demenssjukdom, detta för att få veta hur de uppfattar stödet som 

kommun och landsting har att erbjuda. Det händer att omsorgen och omvårdnaden klaras av 

anhöriga helt utan stöd av samhället. Ibland kan behovet av omsorg och omvårdnad bli alldeles 

för stort, det kan exempelvis handla om att den anhöriga inte längre kan vårda sin närstående i 

hemmet och då måste svåra beslut fattas. Det finns stöd för anhöriga, i första hand utgörs det 

av avlastning i hemmet, men för många anhörigvårdare är det inte den optimala lösningen. I 

studien har det visat sig att bemötandet är av största betydelse, framförallt i möten med 

personer med demenssjukdom. Det gäller att hitta former för hur man ska arbeta med personer 

som har en demenssjukdom och bemöta dessa, utifrån varje enskild individ. Det har också visat 

sig vara betydelsefullt med spetskompetens inom demensvården för att behålla, utveckla och 

sprida kunskap om demenssjukdomar, om god omvårdnad och om demenssjukas och deras 

närståendes behov. Fortbildning och kompetensutveckling behövs på olika nivåer i 

organisationen. Där det finns demensvårdsutvecklare, annan personal med utbildning inom 

området eller ett demensteam finns också goda förutsättningar för samverkan och för en god 

demensvård.

Sökord; demens, samverkan mellan kommun och landsting, utformning av demensvård, stöd.
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Abstract 

Dementia can have several causes, the disease increases with age. A typical sign of dementia is 

that the mind and the intellectual ability for a person gradually and permanently deteriorates. 

Treatment is focused on giving the suffering person as good a life as possible and slow down 

the development of the disease. Dementia is also known as the relatives / related parties disease 

as the burden of seeing a close relative change without chance of treatment can be 

overwhelming. There is a possibility that care can be given by relatives without support from 

the community, but this is often not the case. The purpose of this study was to examine the 

extent of support the municipality and county council offers people affected by dementia in the 

age group 65 to 75 year, and the extent of support of relatives.  A qualitative research method 

was used as it was best suited for this type of study. Interviews were carried out with 

representatives from the municipality and county council. For the study to be as realistic as 

possible interviews with relatives of individuals with dementia were also conducted.

Good dementia care is conducted with both health law and social law as a basis and requires 

close coordination between the two principals’ municipality and county. It has been proven to 

be significant for an organisation working with dementia care to possess front edge 

competence in the field. Constant capacity building is needed in order to find structured ways 

of meeting and understanding individuals suffering from dementia and their needs. 

Keywords; dementia, cooperation between municipality and county council, design of 
dementia care, support.
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Förord 

Vi vill tacka alla respondenter som gjort vår studie möjlig att genomföra. Ett tack 

vill vi även ge vår handledare Lena Widerlund vid Luleå tekniska universitet, 

som stöttat oss vid vårt arbete och gett oss många bra tips.

Luleå  oktober 2009

Linda Andersson
Maria Eliasson
Emma Rutberg
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1. Inledning 

Enligt socialstyrelsen insjuknar 25 000 personer årligen i någon form av demenssjukdom. I 

tidiga faser bor de flesta personer med demens i ordinärt boende. I det egna hemmet lever man 

sitt liv som man själv vill, känner igen sina saker och vet var allting finns, vilket skapar en 

trygghet (Armanius Björlin et al, 2004). En dag händer någonting och därefter blir ingenting 

sig längre likt. Ofta dröjer det innan sjukdomen blir synbar och konsekvenserna av glömskan 

blir påtaglig. Detta visar sig oftast först genom att man får svårigheter att utföra praktiska saker 

i vardagen och oförmågan att känna igen personer och föremål. När detta sker är tragedin ett 

faktum för både den sjuka och dess anhöriga (Wimo & Sandman, 1999). Enligt Mossberg Sand 

(2002) är omsorg om äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättning enligt svensk 

lagstiftning ett samhällsansvar. Människor skall ha möjlighet att bo kvar i hemmet oavsett 

vilket hjälpbehov de har. Enligt Socialtjänstlagen 19 § (SFS 2001:453) skall socialnämnden 

verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga 

förhållanden och med respekt för deras självbestämmande och integritet.

Vidare skriver Mossberg Sand (2002) att detta ansvar ligger på kommunerna som ska se 

till att detta kan möjliggöras. De anhörigas insatser skall endast bygga på frivillighet och att få 

tillgång till samhällets hjälp är en demokratifråga som gäller individens rätt till hjälp oavsett 

familjesituation. Trots detta är inriktningen med kvarboendeprincipen knappt genomförbar 

utan de anhörigas insatser och i dagsläget finns en medvetenhet om att den största delen av all 

sådan hjälp utförs av närstående, ibland under stora uppoffringar.

Enligt Wimo et al (2005) fanns år 2005, 29,3 miljoner demenssjuka personer världen över, 

detta blir uppskattningsvis en samhällskostnad på 315,4 biljoner USA dollar. I Sverige fanns 

142 200 personer med demenssjukdom och av dessa bedömdes 64 500 bo i särskilda 

boendeformer. Det vill säga att drygt femtio procent bor kvar hemma (Socialstyrelsen, 2005).

Professor Bengt Winblad (2007) vid Karolinska Institutets Alzheimerscentrum menar att 

ansvaret för vården och omsorgen av personer med demenssjukdom successivt har förflyttats 

över på de anhöriga. Rundgren och Dehlin (2004) skriver att gruppen 65-åringar och äldre 

kommer att öka avsevärt det närmaste decenniet och gruppen 80-åringar och äldre beräknas 

nästan ha fördubblats år 2030.
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1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att undersöka vilket stöd kommunen och landstinget kan erbjuda till 

människor som drabbas av en demenssjukdom i åldersgruppen 65 – 75 år, samt omfattningen 

av respektive huvudmans utformning av anhörigstöd. Studien fokuserar på följande 

forskningsfrågor:

1. På vilket sätt samverkar kommunen och landstinget när en individ drabbas av en 

demenssjukdom? 

2. Vad anser anhöriga om utformningen av demensvården, samt samarbetet mellan 

kommun och landsting?

3. I vilken omfattning och utformning finns stöd till personer som drabbas av en 

demenssjukdom och till deras anhöriga? 

1.2 Begreppsförklaring  

Studien fokuserar på personer med demens och deras anhöriga. För att så långt som möjligt 

undvika upprepningar och göra texten mer läsvänlig kommer vi växelvis att använda uttryck 

och begrepp som; demensdrabbade, brukare eller personer med demens.

Intervjupersoner

De intervjuade personerna i studien benämns som; respondent, informant, kommunpersonal 

eller landstingspersonal.

Demensteam

Sammansatt grupp i kommunal verksamhet bestående av olika yrkeskategorier, exempelvis 

arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska samt undersköterska med specialiserad utbildning 

inom demensområdet.

Demensvårdsutvecklare

I demensvårdsutvecklarnas yrkesroll ingår att både självständigt och tillsammans med andra 

kunna bedöma den demensdrabbades funktioner samt kunna planera, genomföra och utvärdera 

kvalificerad behovsanpassad demensvård. De skall även kunna samverka med anhöriga, dels 

för att ha möjlighet att se och möta deras behov av råd och stöd men även för att kunna ge den 

demensdrabbade en god omvårdnad. Samarbetsförmågan är en annan viktig egenskap en 
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demensvårdsutvecklare behöver ha för att kunna planera och genomföra utvecklingsåtgärder i 

rollen som handledare. Dessa egenskaper kommer väl till nytta då denne skall kunna fungera 

som en resurs i ett demensteam och informera och kommunicera med politiker i deras arbete 

med planering och utbyggnad av demensverksamheten. Detta kräver i sin tur att 

demenvårdsutvecklaren kan tolka och granska aktuell forskning på ett kritiskt sätt, för att sedan 

kunna omsätta den praktiskt i sitt arbete med den demensdrabbade. Detta möjliggör 

yrkesrollens medverkan i utvecklingen av demensomvårdnaden där bemötande och 

kommunikation har en avgörande roll (Johansson - Brannmark.se).

Dagverksamhet

Dagverksamhet är ett bistånd i form av sysselsättning, gemenskap, behandling eller 

rehabilitering utanför den egna bostaden. Denna insats är individuellt behovsprövad och kan 

ges med stöd av socialtjänstlagen (SFS 2001:453), till vuxna personer med psykiska och 

fysiska funktionsnedsättningar oavsett ålder. Insatsen ges huvudsakligen under dagtid och 

oberoende av om den enskilde bor i ordinärt eller särskilt boende. Syftet med dagverksamhet 

kan även vara avlösning. Med dagverksamhet avses inte öppen verksamhet, som t.ex. 

kaféverksamhet och andra former av träffpunkter (Socialstyrelsen, 2005).
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2. Bakgrund

Demens är en folksjukdom som kräver mycket omsorg och omvårdnad under lång tid till varje 

människa som drabbas. Sjukdomen drabbar inte bara den enskilde utan också i hög grad 

anhöriga. Det finns i dag mycket kunskap om demenssjukdomar och även om den ännu inte 

kan botas kan mycket göras för att underlätta vardagslivet. En demensdiagnos innebär att flera 

samverkande faktorer prövas och nedsatt minnesförmåga är en av faktorerna för att en 

demensdiagnos ska kunna fastställas. De andra faktorerna är att andra intellektuella (kognitiva) 

områden berörs t.ex. orientering, planeringsförmåga, omdömesförmåga, tänkande, 

abstraktionsförmåga, språkförmåga och sinnesbearbetning. Det som händer vid en 

demenssjukdom är att hjärnans celler förstörs och dör i en hastighet som är snabbare än det 

naturliga åldrandet (Fahlander et al, 2009). Personer med demens behöver stöd från 

omgivningen för att kunna upprätthålla sin identitet, veta vem han/hon är och vad han/hon 

uträttat i sitt liv. Att få betrakta sig själv som en någorlunda självständig individ är naturligtvis 

av stor betydelse för självförtroendet. I kontrast till olika begränsningar som demenssjukdomen 

medför, finns den enskildes känsloliv och behov av gemenskap och delaktighet kvar (Ericsson, 

1991). Om en diagnos ställs tidigt och medicinering då påbörjas kan aktivitetsförmågan och 

den sociala förmågan upprätthålls under en längre tid. Det är numera möjligt för fler och fler 

att bo hemma, tillsammans med anhörig eller ensamma i sin bostad, med olika stödinsatser från 

de olika huvudmännen. I takt med att antalet äldre blir fler vet man att gruppen med 

demenssjukdomar kommer att öka. Både för den enskilde, deras anhöriga och för samhället i 

stort, finns en önskan om att erbjuda ett gott stöd och därmed senarelägga institutionsboende. 

Detta kan ske genom att i ett tidigt skede ”fånga upp” personer med demenssjukdom och deras 

anhörigas behov av hjälp- och stödinsatser (Månsson Bergqvist, 1997).

2.1 Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid 
demenssjukdom

Enligt Socialstyrelsen (2009) bör all vård, omvårdnad och omsorg om personer med 

demenssjukdom bygga på ett personcentrerat förhållningssätt och ett multiprofessionellt 

teambaserat arbete. Socialtjänsten och hälso- och sjukvården bör ge personalen, främst 

kommunalt anställda vårdbiträden och undersköterskor möjligheter till utbildning som är 

långsiktig, kombinerad med praktisk träning, handledning och feedback. Detta för att höja 

livskvaliteten och hälsan för personer med demens. Det högst prioriterade bör vara att ge dessa 

en personcentrerad omsorg och omvårdnad. Detta uppnås med fördel genom ett 
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multiprofessionellt arbete, som syftar till att bidra till kontinuitet i vården och omsorgen, och 

underlätta bedömningar som kräver flera perspektiv/kompetenser och att finna problem och 

lösningar samt att personens behov av vård och omsorg tillgodoses ur ett helhetsperspektiv. Ett 

multiprofessionellt arbete kan förebygga och minska förekomsten av beteendeproblem hos 

personer med demenssjukdom och minska de anhörigas stress. 

Enligt Socialstyrelsen (2009) bör det utföras en tidig social utredning, som syftar till att 

öka möjligheterna för den enskilde att påverka sin kommande vård och omsorg. En 

regelbunden, åtminstone årlig, strukturerad medicinsk och social uppföljning av personer med 

demenssjukdom syftar till att bedöma sjukdomen och dess konsekvenser, personens behov av 

medicinska och sociala insatser samt att se till att dessa tillgodoses. Vidare beskrivs att hälso-

och sjukvårdens uppföljning vanligtvis omfattar en medicinsk undersökning, en 

läkemedelsgenomgång, strukturerad bedömning av personens funktionsförmåga samt ett 

samtal med närstående. Socialtjänstens uppföljning syftar till att bedöma om personen får sina 

behov tillgodosedda av socialtjänst och i vissa fall hemsjukvård och om det är aktuellt att 

ompröva eller besluta om biståndsinsatser och hemsjukvård. Det förekommer att socialtjänsten 

och hälso- och sjukvården gör en gemensam bedömning av personens behov och tillsammans 

planerar för hur behovet ska tillgodoses. En sådan gemensam bedömning är ofta en 

förutsättning för att personen får samtliga behov tillgodosedda.

2.2 Kommunens och landstingets ansvar/samverkan 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) omfattas landstingets ansvar av;

 Öppen och sluten vård, akut och planerad vård samt allmän och specialiserad vård vid 

vårdcentraler och sjukhus

 Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel

 Läkarmedverkan – avtal som reglerar omfattningen av läkarinsatser (inklusive 

konsultativa insatser till kommunens personal i patientrelaterade ärenden) skall träffas 

lokalt mellan kommun och landsting

 Läkemedel

Enligt Dahlén & Bahri (2006) har primärvården en stor roll avseende den medicinska och 

psykologiska vägledningen. Ju längre sjukdomen fortskrider, desto mer ökar behovet av 

stödinsatser i hemmet och också av särskilt boende. Många kompetenser och professioner 

behövs för upptäckt av en demenssjukdom och stöd vid tidig demens, så som 

primärvårdsläkare, specialistläkare, distriktssköterska, biståndsbedömare, hemtjänstpersonal, 
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rehabiliteringspersonal, anhörigstödjare, personal vid korttidsboenden och dagverksamheter 

samt inom akutsjukvården. Kunskapen om de olika aktörernas uppdrag, ansvar och kompetens 

varierar, det kan råda olika uppfattningar om hur ett problem ska hanteras, såväl mellan som 

inom de olika professionerna. För att samverkan mellan kommun och primärvård ska lyckas 

krävs att olika professioners synsätt blir tydliggjorda och att man kan kommunicera omkring 

vilka effekter de olika synsätten får på det gemensamma arbetet. Det handlar alltså inte om att 

alla ska tänka lika utan om att acceptera olikheterna och använda dem på ett konstruktivt sätt. 

Vinsten med samverkan är att åstadkomma något tillsammans som är bättre för den sjuke och 

dennes anhöriga än det aktörerna kan göra var och en för sig (ibid.). 

Enligt Sammanhållen hemvård (SOU 2004:68) behöver ansvarsfördelningen mellan 

kommuner och landsting när det gäller hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel, bli 

tydligare och mer enhetlig i landet. Bäsén (2004) skriver att kommuner och landsting tolkar 

ansvaret olika och skjuter över det på varandra. Vidare kan man läsa att man i så stor 

utsträckning som möjligt bör tydliggöra ansvaret för vård och omsorg och samla detta för 

hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt och särskilt boende hos en huvudman. 

Jersild (2003) beskriver att samverkan inte är något som uppstår helt plötsligt utan den 

behöver planeras och stödjas. Om det går trögt i samarbetet eller om det misslyckas beror det 

mycket sällan enbart på enskilda medarbetares attityder eller insatser. Det är ett ledningsansvar 

att skapa rätt förutsättningar för samverkan. Samverkan kan också ses som en lärandeprocess 

där aktörerna successivt förfinar och förbättrar samarbetet kring en gemensam uppgift. Arbetet 

över olika gränser syftar till att öka livskvaliteten för den enskilde genom stöd, tidig upptäckt 

och behandling av demenssjukdomen samt på sikt skjuta upp behovet av insatser från kommun 

och primärvård. 

Vidare skriver författaren att de äldre och eller personer med funktionsnedsättning behöver 

samordning, närhet och kontinuitet, för att kunna garantera ett gott omhändertagande. Detta 

betyder att det måste finnas en ansvarig utgivare för omhändertagandet av varje äldre person. 

Jersild (2003) tror att nyckeln till en god äldrevård är en utbyggd och effektiv primärvård. Han 

menar vidare att någon i ett s.k. äldrevårdsteam som kan bestå av t.ex. läkare och 

distriktssköterska med flera, inte släpper taget utan att primärvården hela tiden är uppdaterad 

om hur den äldre mår och var denne befinner sig, i hemmet eller tillfälligt intagen för 

sjukhusvård.

Sedan ädelreformen infördes 1992 så har det största ansvaret för den omvårdnad och 

omsorg som äldre patienter behöver efter att de akuta vårdinsatserna är avslutade, hamnat hos 

kommunerna. På grund av detta är det av största vikt att det finns en vårdkedja som fungerar. 
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En sådan innebär, med undantag för den oumbärliga omvårdnaden och omsorgen efter 

utskrivningen, att olika medicinska insatser även kan sättas in efter att patienten lämnat 

vårdcentralen eller skrivits ut från sjukhus (Socialstyrelsen, 2002 b).

Enligt riksdagens nationella handlingsplan (prop. 1999/2000:149) för utveckling av hälso-

och sjukvården år 2000 har primärvården fått en mycket viktig och betydelsefull roll när det 

gäller vården av de äldre, det beskrivs även att primärvården bör byggas ut. I denna 

handlingsplan lyfts särskilt primärvårdens centrala roll fram, i avseende att skapa bättre och 

mer gynnsamma förutsättningar för samverkan med den specialiserade vården vid sjukhus och 

mellan landsting och kommuner. Till exempel uppges det att den enskilde läkaren i samverkan 

med andra professioner inom primärvården, har en förpliktelse att ansvara för patientens 

grundläggande hälso- och sjukvårdsbehov samt att skapa en kontinuitet och sammanhang i 

vårdinsatserna till den enskilde (Socialstyrelsen, 2002 b).

I en rapport som handlar om vård av personer med demenssjukdom utgiven av Statens 

beredning för medicinsk utvärdering (SBU) (2007) kan man läsa följande: 

Ibland kan mediciner få en demenssjuk person att må bättre, men minst lika viktigt 
som den medicinska behandlingen, är de andra insatser som görs för att personen ska 
få en så bra vardag som möjligt. Omvårdnad är att kommunicera med den 
demenssjuka personen, att stimulera henne/honom till olika aktiviteter och att på 
olika sätt försöka ge den demenssjuka angenäma upplevelser. Det kan handla om allt 
ifrån att prata en stund om vårtecknen utanför fönstret till att arrangera 
gruppaktiviteter som promenader, massage eller musikstunder. Omvårdnad kan vara 
spontana, enkla vardagsmöten eller planerade aktiviteter med ett bestämt syfte och 
en utvald metod. Syftena med omvårdnad kan vara att hjälpa den sjuka att bland 
annat bibehålla sina funktioner, att få leva i en trygg och stimulerande miljö, att få 
utföra fysisk aktivitet och att få möjlighet att kommunicera trots demenshandikappet. 
Syftet kan också ofta vara att stärka den demenssjuka personens självkänsla. I 
begreppet omvårdnad ligger även insatser för att stödja vårdarna, exempelvis genom 
regelbunden handledning, kompetensutveckling och – när det gäller anhöriga som 
vårdar – praktisk avlastning. Grundtanken är att om vårdarna – dvs. anhöriga liksom 
professionella vårdare – får ökad kompetens och trivs med sin uppgift så leder det till 
högre livskvalitet för de demenssjuka personerna (Sid.9). 

2.3 Klassifikation och utredning av olika demenssjukdomar

Vid misstänkt demenssjukdom ska både en medicinsk och en social utredning göras. Båda 

utredningarna är viktiga dokument för den fortsatta behandlingen och stödet till den sjuke och 

dennes anhöriga. En utredning om en persons sociala situation görs vid biståndsbedömningen i 

samband med ansökan om hemtjänst, dagverksamhet, ledsagning, korttidsvistelse eller vid 

ansökan om en plats på ett äldreboende. Den sociala utredningen går som en röd tråd genom 

alla utredningar och är mycket viktig för att tydliggöra den enskildes historia/nuvarande 

förmågor och framtida behov. Därför är en demensutredning av största vikt som syftar till att 

hjälpa både den sjuke och dess anhöriga. Det finns utmärkta vårdprogram, skrifter och 
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riktlinjer, samt information till både anhöriga och drabbade för att de ska känna att det finns 

möjlighet till stöd och tröst. Men även för att eventuellt kunna bromsa sjukdomsförloppet med 

mediciner (Wimo & Sandman, 1999). 

Enligt Armanius Björlin et al (2004) kan klassifikationen av demenstillstånd bygga på 

olika principer. I Sverige används oftast en gruppering som baseras dels på kända eller 

förmodade orsaker till demenssjukdom, dels på de sjukliga förändringarnas utbredning i 

hjärnan. Alla personer med sviktande minne samt de personer där misstanke om demens 

föreligger bör utredas. Detta är av betydande vikt på grund av att det finns ett flertal tillstånd 

där demenssymptomen orsakas av behandlingsbara sjukdomar. Förutom vikten av att kartlägga 

de behandlingsbara formerna av demens, är en utredning även av stor betydelse på grund av att 

demenssjukdomar är kroniska tillstånd vilket påverkar de insjuknade och deras närstående 

under resten av livet. Det är därför viktigt att tillhandahålla all befintlig information om 

sjukdomens karaktär och förlopp direkt till dem som insjuknat eller indirekt som närstående. 

Till följd av detta ges de insjuknade och dess närstående en viss möjlighet att anpassa sina liv 

och skapa bättre förutsättningar, för att klara de svårigheter som uppstår i och med att 

sjukdomen fortskrider. Dessutom är det oftast enklare att utreda dessa tillstånd om de drabbade 

befinner sig tidigt i sjukdomsförloppet. Enligt författaren fokuserar utredningen på att 

identifiera behandlingsbara och andra sekundära demensliknande tillstånd. Att utreda vilken 

typ av demens som föreligger samt bedöma sjukdomsgraden hos patienten och vilket 

hjälpbehov av medicinsk karaktär som föreligger (ibid.).

2.3.1 Den medicinska utredningens innehåll

En medicinsk utredning skall innehålla en kroppslig och psykiatrisk undersökning (inklusive 

noggrann anamnes), någon form av hjärnavbildande undersökning samt en utredning av 

patientens kognitiva förmåga. Dessutom bör man även göra en utredning av patientens sociala 

nätverk (Armanius Björlin, et al 2004).

2.4 Stöd till personer med demens

Tanken med att bo kvar hemma så länge som möjligt är god då det visat sig att personer med 

demenssjukdom kan fortsätta följa sina invanda rutiner vilket skapar en trygghet för dem. De 

har även möjlighet att bibehålla sina sociala kontakter och detta faktum sägs borga för en god 

livskvalitet enligt Armanius Björlin, et al. (2004). Det finns dock motståndare till detta synsätt, 

som menar att ansvaret för vården av och omsorgen om dessa personer successivt har 



15

förflyttats till de anhöriga. Att en svårt demenssjuk bara får i genomsnitt 1,5 hemtjänsttimmar 

per dygn, vilket inte kan kallas för omsorg utan endast för förvaring av sjuka människor. 

Insatserna till personer med demenssjukdom avser ofta endast basbehov, dvs. hjälp med mat 

och hygienen. Detta anses inte vara tillräckligt då dessa personer har ett stort behov av trygghet 

och aktivitet, att få vistas på en plats där de känner sig hemmastadda och har möjlighet att 

umgås med andra människor (Winblad, 2007).

Enligt Lindgren (2008) finns det cirka 84 000 anhörigvårdare i Sverige och dessa utför 

betydande vård- och omsorgsinsatser som kommunen annars skulle stå för. Fler personer med 

bland annat demenssjukdom bor kvar i det egna hemmet, därmed ökar även de anhörigas 

ansvar och i fyra av fem fall är det make eller maka som vårdar sin anhörige. Som stöd till dem 

som vårdar sina sjuka närstående finns insatser som växelvård, vilket innebär att den sjuke 

periodvis vistas på ett särskilt boende. Författaren menar vidare att närstående behöver allt stöd 

de kan få. På det flesta orter utöver primärvårds- och kommunala insatser finns anhöriggrupper 

och föreningar där de angöriga kan träffas och utbyta erfarenheter. När svårigheterna kommer 

och personen med demenssjukdom får problem med det vardagliga livet är hemtjänsten ofta 

den första hjälpinstans de möter. Personalen ställs ofta inför svåra frågor och många etiska 

dilemman.

För att kunna ge bästa tänkbara individuella vård och omsorg till den demensdrabbade, har 

det visat sig att det krävs att personalen vet något om vårdtagarens livsmönster, vanor, 

intressen, större livshändelser, sociala sammanhang och värderingar. Därför är det viktigt att 

den kommunala biståndshandläggaren gör en noggrann individuell behovsbedömning, och 

sedan beslutar vilka insatser som den enskilde är berättigad till (Socialstyrelsen, 2008).

Även personalens möjlighet och vilja, till att skapa goda relationer till de demenssjuka 

personerna är av största betydelse. Att personen med en demenssjukdom genomgått en 

demensutredning är också något som gynnar den drabbade (Wimo & Sandman, 1999).

2.5 Anhörigas situation

Makar som tillsammans har utvecklats i ett långt och gemensamt liv drabbas ofta båda av olika 

funktionsnedsättningar under ålderdomen. Att bli vårdare till en närstående kan initieras på 

olika sätt, men ofta är det den enes sjukdom som förändrar rollen från make/maka till vårdare. 

Den av makarna som är frisk kan tvingas att ta över den andres uppgifter i det gemensamma 

livet, till exempel hemmets skötsel. Dessa upplever det som sin plikt att ta de vårdande 

uppgifter som behövs, för att kunna upprätthålla ett meningsfullt familjeliv med känsla av 
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tillgivenhet och tillhörighet. Då ett äktenskap ingås lovar makar att vara trogna och stå vid 

varandras sida i nöd och lust. Detta löfte kan vara grunden till pliktkänslan att ta hand om sin 

make/maka. Många av vårdgivarna känner att den andre partnern skulle ha gjort samma sak om 

de själva hade blivit sjuka (Blomqvist & Edberg, 2004). 

Butcher, Holkup & Coen Buckwalter (2001) samt Sanders (2005) beskriver att 

omvårdnaden av en person med demens ofta är väldigt kravfylld och pågår mer eller mindre 

dygnet runt. Detta faktum medför i sin tur att det övriga arbetet som också behöver utföras blir 

eftersatt. Om det då inte finns tid till detta, så är sannolikheten överhängande att de egna 

behoven hamnar i skymundan och den anhörigas frihet blir inskränkt vilket även beskrivs av 

Persson & Zingmark (2006).

2.6 Stöd till anhöriga

Demens kallas även de anhörigas/närståendes sjukdom och belastningen på och bördan hos de 

anhöriga/närstående är stor (Bengtsson, 2003). Abrahamsson (2003) skriver om SOS-

syndromet, ett begrepp som beskriver anhörigas upplevelser i relation till den sjuke närstående, 

Sorg, Oro och Samvetsförebråelser. Sorgen kan vara att livet tillsammans slutar så tragiskt och 

att planerna som de gjort tillsammans, inte längre kan förverkligas. Dessutom förloras en 

person genom personlighetsförändring, inte genom döden. Så anhöriga har svårt att sörja, då 

personens yttre är det samma, men innehållet är förändrat. Oron kan vara att personen inte ska 

klara sig, inte äta eller dricka tillräckligt eller att personalen är ovänlig mot den sjuke. 

Samvetsförebråelserna kan bestå av att den anhörige skrikit till den sjuke på grund av 

okunskap om sjukdomen. Vidare förekommer förebråelser för att den anhörige inte har 

upptäckt sjukdomen tidigare och att inte längre orka bo tillsammans med den sjuke eller att inte 

försöka lite till. Anhöriga har också samvetsförebråelser för att de inte orkar besöka personen 

med demenssjukdomen oftare. 

Enligt Cullberg (2006) hamnar anhöriga ofta i någon form av kris, stress eller psykiska 

påfrestningar eftersom demenssjukdomen medför en förändrad livssituation, denna situation 

kan ses som en krisreaktion. Vid oväntade, svåra yttre påfrestningar benämns detta som en 

traumatisk kris som delas in i fyra faser chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och 

nyorienteringsfasen. Almberg & Jansson (2003) skriver att de anhöriga ofta har en lång och 

mödosam tid framför sig när en familjemedlem får diagnosen demens.

Abrahamsson (2003) beskriver att många anhöriga känner sig rådvilla och vet inte hur de 

ska hantera de situationer som uppkommer. Vidare beskriver författaren att risken för stress, 
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mental och fysisk ohälsa, social isolering och ekonomiska problem är större hos anhöriga till 

demensdrabbade jämfört med familjer som inte drabbats av demenssjukdom. Demenssjukdom 

är en sjukdom som drabbar flera funktioner i hjärnan. Den medför också betydande 

påfrestningar hos anhöriga. 
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3. Metod

Syftet med studien var att undersöka vilket stöd kommun och landsting kunde erbjuda till 

människor som drabbats av en demenssjukdom i åldersgruppen 65 – 75 år, samt omfattningen 

av respektive huvudmans utformning av anhörigstöd. En kvalitativ undersökningsmetod ansågs 

vara mest lämpad till denna typ studie, för att kunna få svar på de frågeställningar som hör till 

syftet. 

Den kvalitativa metoden kännetecknas av att den inbegriper skrivna eller talade, verbala 

formuleringar och att siffror eller tal inte används (Backman, 1998). Kvale (1997) menar att 

kvalitativ forskning skapar meningsfulla tolkningar utifrån mänskliga relationer, att kunskap 

byggs utifrån en samverkan mellan två individer som utbyter åsikter om ett ämne, i motsats till 

kvantitativ forskning som utgår ifrån objektiva data. Han menar vidare att styrkan med 

kvalitativa intervjuer är att de kan beskriva verkligheten på ett rikt och detaljerat sätt. Utifrån 

den intervjuade personens perspektiv och tar därmed fasta på olika personers uppfattningar 

vilket ger en mångsidighet. Vid genomförandet av en kvalitativ studie är medvetenheten om 

det kommande resultatet av vikt. För att belysa anhörigas situation, genomfördes även 

intervjuer med anhöriga till individer med demenssjukdom, detta för att få veta hur de uppfattar 

stödet som kommun och landsting har att erbjuda

3.1 Urval 

I undersökningen intervjuades 18 personer. Sex av dessa var anhöriga till personer med 

demens och resterande representerades av yrkeskategorier som, läkare, arbetsterapeut, 

sjukgymnast, enhetschef, biståndshandläggare och undersköterska. Dessa professioner var 

anställda hos kommun respektive landsting, detta för att kunna få kunskap om de två 

huvudmännens ansvar och se om synsättet hos dessa skiljer sig ifrån varandra samt hur de 

samverkar. 

3.2 Tillvägagångssätt 

En första kontakt skedde via telefonsamtal med två kommuner och ett landsting, för att få 

kontakt med personer som har kunskap inom området. Studien presenterades för urvalsgruppen 

genom ett informationsbrev. Denna innehöll även en förfrågan om medverkan i en intervju, 

samt information om rätten till att avbryta sin medverkan i undersökningen. Även information 

om konfidentialiteten av intervjuerna gavs, dvs. de uppgifter som de intervjuade lämnat (band 

eller utskrift) har förvarats på ett sådant sätt att ingen obehörig skulle kunna ta del av det. 
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Personuppgifter kommer inte att vara kopplade till intervjuerna. Inspelningar och utskrifter 

förstörs när studien var färdig (granskad och examinerad). Efter att respondenterna tagit del av 

informationsbrevet och givit ett godkännande för medverkan i en intervju, bokades tid för ett 

möte. För att materialet skulle kunna användas gav respondenterna sitt samtycke till att deras 

intervjusvar kommer att ligga till grund för de slutsatser som studien leder till. Respondenterna 

informerades om att intervjumaterialet enbart skall användas för denna studie och att den 

färdiga uppsatsen blir en offentlig handling.

Intervjuerna som genomfördes var halvstrukturerade. Innebörden av denna typ av intervju 

var att en intervjuguide användes som stöd och som komplement användes följdfrågor som inte 

fanns med i intervjuguiden, detta för att få en så djupgående information som möjligt. Kvale 

(1997) menar att fördelen med halvstrukturerade intervjuer är att den ger möjlighet för 

intervjuaren att följa upp intressanta trådar som framkommer under intervjun. 

I den empiriska studien intervjuades både yrkesprofessioner och privatpersoner. Detta 

innebar att två olika intervjuguider upprättades, den ena för olika yrkesprofessioner i kommun 

och landsting och den andra för anhöriga till personer med demens. 

3.3 Analysarbete 

Intervjuerna spelades in på band för att koncentrationen skulle kunna läggas på frågorna och 

svaren. Inspelning gjordes även för att kunna skriva ut intervjuerna ordagrant. Det var av stor 

vikt att skriva ut intervjuerna ordagrant och att sammanställa med övriga intervjuer, för att 

kunna tolka materialet på ett rättvisande sätt och därmed stärka trovärdigheten i slutsatserna. 

Därefter valdes delar av materialet ut, som var relevant i förhållande till syftet och 

frågeställningarna. Citat användes för att illustrera och stärka analysens trovärdighet. 

3.4 Metod diskussion

Intervjuer genomfördes med representanter från två kommuner och ett landsting. Få 

representanter från landstinget ville ställa upp på en intervju, detta kan ha medfört att studien 

inte har blivit helt rättvisande. För att belysa de anhörigas situation, genomfördes även 

intervjuer med anhöriga till individer med demenssjukdom, detta för att få veta hur de uppfattar 

det stöd som kommun och landsting har att erbjuda.

Kvale (1997) menar att när man forskar i ett ämne gäller det att vara totalt öppen för 

innehållet i studien. Att arbeta med utgångspunkt i empirin som man sedan sammanför till en 

lämplig teori, dvs. att arbeta induktivt, kan vara svårt på grund av att de teoretiska synsätt som 

man bär med sig kan komma att påverka genomförandet av undersökningen. Man bör också 
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vara uppmärksam på att man omedvetet kan ha en viss förförståelse och syn på omvärlden och 

sedan tolka empirin utifrån teorin dvs. ha ett deduktivt arbetssätt.

Medvetenhet finns om att den intervjuade kan ha svårt att tala negativt om verksamheten de 

är anställda i. Detta kan dock inte ha påverkat slutsatserna, då både negativa och positiva 

beskrivningar gavs. Storleken på studien kan ha påverkat slutsatserna där en större studie 

kunde ge en mer rättvis bild av än vad som är möjligt inom ramen för denna studie.

Vid intervjutillfällena och i informationsbrevet påtalades att materialet är konfidentiellt 

och att det i analysen inte ska vara möjligt att känna igen någon. Detta har gjort att det i flera 

fall varit svårt att styrka det som framkommit med citat då dessa har varit för avslöjande. Ett 

annat sätt hade kunnat vara att genomföra studien med en enkät undersökning, men detta hade 

inte gett det resultat som vi fått i studien. Den kvalitativa undersökningsmetoden har givit oss 

ett mer verklighetsnära resultat än vad en kvantitativ undersökning hade gjort. Det faktum att 

yrkeskategorierna bland respondenterna var varierande gav ett omfattande helhetsperspektiv 

om hur samverkan mellan de olika professionerna fungerar. Vi anser att vi uppnått syftet med 

studien.

Avsikten med denna studie var inte att göra någon jämförelse mellan de kommuner som 

studien omfattas av. Efter sammanställningen av intervjumaterialet framkom att det fanns 

olikheter mellan kommunernas sätt att arbeta, samt utformningen av stöd till personer med 

demens och deras anhöriga. Att belysa dessa olikheter framstod relevant för att skildra 

intervjuerna på ett så rättvisande sätt som möjligt.

3.5 Etisk diskussion

De etiska ställningstaganden som vi ställdes inför var om benämningen av varje yrkeskategori 

till alla citat var nödvändiga. Det faktum att studien är genomförd i två mindre kommuner som 

tillhör samma landsting, medför att urvalet av varje yrkeskategori var minimal. På grund av 

risken för identifiering av respondenterna benämns endast vid enstaka tillfällen vilken 

yrkesprofession som uttalar sig, på grund av detta kan texten bli mer svårläst. 
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4. Analys 

Kapitlet nedan är en sammanställning av information som framkommit av respondenterna.

4.1 Ansvarsområden 

Enligt Dahlén & Bahri (2006) består landstingets ansvarsområde av i huvudsak diagnostisering 

och medicinskbehandling. Kommunen ansvarar för den personliga omvårdnaden, insatserna 

som hemtjänsten utför beviljas efter den enskildes behov, rådande lagstiftning, samt 

kommunens riktlinjer. Trots detta framgår det av intervjuerna att gränsdragningen för vad som 

ingår under varje huvudmans ansvar är diffus, det är i samverkansprocessen som oklarheterna 

framkommer. En respondent säger:

Det är ju så när det är två huvudmän, det blir lite oklart. Landstinget gör ju det vi ska, 
vi ska ju utreda om det finns en sjukdom.

  

Ovannämnda referens beskriver det övergripliga i varje huvudmans ansvarsområde, citatet 

tyder på att det i arbetet som sker på individnivå uppstår meningsskiljaktigheter om vilken 

huvudman som ska ta ansvar för vad.

4.1.1 Kommunens ansvarsområde 

Kommunens insatser för äldreomsorgen styrs av Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) vilket ger 

den enskilde möjlighet att ansöka om bistånd i form av bland annat, hjälp i hemmet och särskilt 

boende, för att uppnå en skälig levnadsnivå. Kommunala riktlinjer som kan variera mellan 

olika kommuner, reglerar vad som anses vara en skälig levnadsnivå och avgör därmed 

utformningen och omfattningen av insatserna. 

Hjälp i hemmet innebär att hemtjänsten ger stöd och hjälp för att underlätta vardagen. 

Insatserna ska utformas på ett sådant sätt som tränar och stärker den enskildes fysiska förmågor 

och ökar möjligheten till ett så självständigt liv som möjligt. En respondent uppger att:

Grundtanken till insatserna är; hjälp till självhjälp. Men i praktiken är det inte 
självklart att det är så, på grund av tidsbrist hos personalen och brukarnas gamla 
vanor om att hemtjänsten är pigor. De insatser som hemtjänsten utför är; personlig 
omvårdnad, svarar på trygghetslarm, serviceinsatser i form av tvätt/klädvård, 
mathållning, inköp eller städning och insatser för att bryta isolering.

Det respondenten menar är att personalen inte ska hjälpa brukarna med insatser som de klarar 

av själv, samt att de ska delta i insatserna efter egen förmåga. Det finns även möjlighet att 

ansöka om insatser i form av dagverksamhet, avlastning/växelvård i hemmet eller på ett 

korttidsboende. Socialdepartementet (2009) skriver att hemtjänstens insatser ger ett viktigt stöd 
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för personer med demens och avlastning för den anhörige. Avlastningen för personer med 

demens är dock en avvägning då miljöombyten många gånger kan göra dem mer oroliga, vilket 

kan medföra att de under vistelsen på korttidsboendet måste medicineras ännu mer. Därför kan 

det vara bättre att ha avlastningen hemma och maken/makan själv kan åka iväg någonstans. En 

respondent berättar: 

Vi försöker att bibehålla dem i hemmet så länge som möjligt eftersom de hittar och 
känner sig trygga i sin egen hem- och närmiljö. Ju färre gånger de behöver flytta 
desto bättre. 

En annan informant berättar att det tidigare också fanns anhörigvård att tillgå men att det i 

dagsläget är borttaget. Däremot har regeringen nyligen kommit med nya riktlinjer i form av en 

skärpning av socialtjänstlagen (2001:453) som gäller anhörigstöd och innebär att kommunerna 

nu har en skyldighet att erbjuda stöd till anhöriga som vårdar en närstående. Informanten 

berättar att anhöriga även kan beviljas hemvårdsbidrag såvida de själv orkar ta hand om den 

demenssjuka personen

4.1.2 Landstingets ansvarområde

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) har landstinget ansvar för utredning, diagnos, 

behandling och uppföljning vad gäller demenssjukdom och även övriga sjukdomar. En 

respondent berättar att det viktigaste landstinget gör vid en demensutredning, är att sätta en 

diagnos och säger: ”Diagnosen sätter även ord på problemen som uppstår vid 

demenssjukdom.” Detta citat tydliggör vikten av diagnostisering som inte bara rör det 

medicinska, utan som även är betydelsefullt för den enskilde. Det framkommer även att 

landstinget ansvarar för hemsjukvårdspatienter, detta innebär den sjukvård som ges i det egna 

hemmet. Insatserna som omfattas av detta är exempelvis; sårvård, inkontinensskydd och hjälp 

med injektioner och medicinering.

Vidare berättar respondenten:

Det är inget tvång att göra uppföljningar av behandlingen av patienterna och det 
skiljer sig mellan olika landsting. Landstingsledningen inte givit primärvården i 
uppdrag att ha en särskild demensorganisation, så som särskilda demensteam, 
demensansvariga läkare eller sjuksköterskor på vårdcentraler eller 
demensmottagningar för att möta personer med demenssjukdom.

Detta tyder på att landstingsledningen kanske inte förstår behovet av detta slags stöd, som 

tidigare nämndes kommer gruppen personer med demens att öka, vilket förmodligen medför att 

behovet av stöd även ökar. Primärvården har dock ett stort och viktigt ansvar avseende den 

medicinska och psykologiska vägledningen.



23

4.2 Samverkan mellan kommun och landsting

I intervjuerna framkommer det att samverkan mellan kommun och landsting är densamma 

oavsett om det handlar om en person med demenssjukdom eller om en person som exempelvis 

har en fraktur. Samverkan sker till exempel genom att en landstingsanställd distriktssköterska, 

arbetsterapeut eller sjukgymnast, respektive en kommunal biståndshandläggare eller 

hemtjänstpersonal initierar ett ärende. Detta sker oftast genom att de ger information om att de 

uppmärksammat ett hjälpbehov hos en person som kan behöva stöd i form av kommunala eller 

hälso- sjukvårdsinsatser. En kommunal informant berättar om hur samverkan mellan 

kommunen och landstinget sker och säger: ”Det är ett vardagligt samarbete, en 

informationsöverföring där vi ställer frågan: vad kan vi göra och vad kan du göra?” En annan 

informant menar att ovannämnda professioner från landstinget är duktiga på att se och ge 

signaler om att någon kanske behöver kommunens stöd, informanten ger följande exempel: 

”Ofta kommer distriktssköterskan med information åt oss om att någon börjar bli väldigt dålig 

och kanske glömmer att ta medicinerna eller lämnar spisen på och sånt där.” De intervjuade 

kommunala informanterna menar att kontakten med landstinget sker lika ofta från båda håll 

och en informant berättar: 

Eftersom det många gånger är så att om kunden kommer till kommunen först så har 
de ofta ett behov av hälso- och sjukvården också, till exempel med mediciner och 
liknande men informationen kan också gå den andra vägen, att landstinget först får 
informationen då någon kanske inte kan sköta sina läkemedel eller liknande och så 
uppmärksammar de oss om att den enskilde behöver stöd.

Ovanstående tyder på att den informationsöverföring som sker mellan de olika professionerna 

inom kommun och landsting är viktig för den enskilde. För att personer med en demensdiagnos 

ska kunna få en så god vård och omsorg som möjligt, menar Jersild (2003) att det krävs stöd 

från de båda huvudmännen i form av en tidig diagnostisering och medicinering samt insatser i 

hemmet. Socialstyrelsen (2009) skriver att ett gemensamt arbete från flertalet professioner ofta 

är en förutsättning för att personen får samtliga behov tillgodosedda. En respondent berättar 

att:

När en individ bedöms vara medicinskt färdigbehandlad på sjukhuset skrivs denne ut 
till det ordinära boendet.

Detta kan tolkas som att landstingets ansvar upphör när patienten blir medicinskt 

färdigbehandlad. Om individen inte anses klara sig i hemmet på egen hand, eller med befintliga 

insatser, ska biståndshandläggaren kallas till en vårdplanering på avdelningen där individen är 

inskriven. Detta för att kartlägga dennes eventuella behov av kommunens hemtjänstinsatser. 

Efter vårdplaneringen gör biståndshandläggaren en individuell behovsbedömning utifrån de 
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sökta insatserna i kombination av individens hjälpbehov och tar sedan beslut enligt 

Socialtjänstlagen (2001:453) och kommunens riktlinjer. Enhetschefen för den hemtjänstgrupp 

som individen tillhör får ett uppdrag av handläggaren och upprättar då tillsammans med 

hemtjänstpersonalen en arbetsplan, som beskriver de insatser som individen blivit beviljad. 

Denna arbetsplan skall följas upp av enhetschef och hemtjänstpersonal inom tre veckor efter att 

den enskilde blivit utskriven från sjukhuset. En av de intervjuade biståndsbedömarna beskriver 

det som följer:

Det är viktigt att de får bo in sig när de kommer tillbaka till hemmet. Detta på grund 
av att det är en tillrättalagd miljö på landstinget och hemma är det helt annat. Ofta 
blir de sjukare och mer hospitaliserade på sjukhuset. När de kommer hem så känner 
de igen sig och de kanske inte är lika dementa som de är på sjukhuset, de klarar sig 
bättre.

Under intervjun med informanten framkommer det att en demenssjuk person ofta visar fler 

sjukdomssymptom på sjukhuset än i hemmet. Under en sjukhusvistelse måste patienten visa 

hänsyn till andra och följa de regler och rutiner som finns där. Månsson Bergqvist (1997) 

skriver att de insatser som utförs i hemmet och därmed främjar kvarboendeprincipen, har visat 

sig vara särskilt gynnsamma för personer med demens. Detta beror enligt Armanius Björlin, et 

al. (2004) på att personer med demenssjukdom då kan fortsätta att följa invanda rutiner och 

bibehålla sociala kontakter, vilket skapar trygghet. Detta kan även möjliggöra en 

senareläggning av flytt till särskilt boende. Socialstyrelsen (2009) skriver att all vård och 

omsorg om personer med demenssjukdom bör vara personcentrerad. Vidare betonar 

respondenten att målet med en uppföljning efter hemkomsten från sjukhuset är att bedöma om 

personen får sina behov tillgodosedda genom biståndsinsatserna eller om det är aktuellt med en 

om- eller nyprövning av besluten. Det är viktigt att arbetsplanen är aktuell för att personalen 

skall ha möjlighet att återkoppla till enhetschefen när det är något som inte fungerar. 

Under intervjuerna framkommer det att omsorgen om personer med demenssjukdom kräver 

en nära samverkan mellan de två huvudmännen, kommun och landsting. Denna bör bedrivas

genom ett mångprofessionellt gemensamt teamarbete med en gemensam, medveten strategi för 

bemötande och omhändertagande av personer med demenssjukdom och deras närstående under 

hela sjukdomsutvecklingen. Det har därför visat sig viktigt med spetskompetens inom området 

för att behålla, utveckla och sprida kunskap om demenssjukdomar och god omvårdnad om 

demenssjukas, samt deras närståendes behov. En kommunal enhetschef menar: 

Det behövs någon med spetskompetens som kan berätta om 
personlighetsförändringar eller bromsmediciner och liknande. För om medicinen är 
totalt fel så har ju inte vi någon koll på det, för vi har ju inte den kunskapen och 
uppstår då problem för den enskilda på grund av detta så måste det självklart 
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uppmärksammas. Sen personalen blivit av med delegationen att dela ut medicinen, 
(nu mer räcker det med en handräckning) så har man tappat kunskapen om detta.

Det framkommer av informantens utsago att bristande kunskap kan leda till felbehandlingar 

och oriktiga beslut i omsorgen om demensdrabbade personer. Varpå det behövs personal med 

någon sorts spetskompetens som kan bistå med råd och stöd i arbetet med dessa personer. 

Socialdepartementet (2003) betonar att kommuner och landsting har en viktig uppgift när det 

gäller utbildning och handledning av personal. God vård och omsorg och en väl fungerande 

dagvård är av central betydelse för personer som drabbats av demenssjukdom och deras 

anhöriga. Detta gäller i såväl ordinärt boende som i särskilt boende (ibid.).

Informanterna anser att nya arbetssätt, arbetsmetoder och rutiner behöver utvecklas inom 

vården och omsorgen om personer med demenssjukdom. Fortbildning och 

kompetensutveckling behövs på olika nivåer i organisationen och en informant säger att: 

Kunskapen om demenssjukdomar och kunskapen om hur man bemöter och förhåller 
sig till dem som är demenssjuka behöver alla!

Med kunskap skulle många onödiga problem inom demensvården och omsorgen elimineras 

eftersom bemötande och förhållningssätt har en central betydelse i samspelet och arbetet med 

dessa personer.

Kommuner och landsting har som tidigare nämnts en viktig uppgift när det gäller att 

genomföra fortbildningssatsningar och handledning för allmänläkare i primärvården, 

demensvårdsutvecklare och övrig personal. En god demensvård bedrivs med både hälso- och 

sjukvårdslagen och socialtjänstlagen som grund och kräver en nära samverkan mellan 

huvudmännen med mångprofessionellt team arbete och en medveten gemensam strategi. 

Målsättningen med en god demensvård, behandling och omsorg är, att bevara personens 

mentala funktioner så långt det är möjligt samt att bibehålla sociala kontakter och lindra 

sjukdomssymtom. När det inte längre är möjligt gäller det i huvudsak att försöka ge tröst och 

skapa ett så gott liv som möjligt för den sjuke, men också att stödja och avlösa de närstående 

(Socialdepartementet, 2003). 

Det finns även stora brister när det gäller kunskap, samverkan, planering och vårdprocesser 

i omsorgen om personer med demenssjukdom, vilket en informant påtalar enligt följande:

Angående förbättringsbehovet så skulle bättre kunskap inom demenssjukdomar 
behövas för alla yrkesprofessioner inom både kommun och landsting som träffar 
drabbade personer, det är brister överallt. Det finns mycket, mycket, mycket 
kunskaper som skulle underlätta för alla berörda om de visste.
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I studien framgår det att tillräcklig kunskap om demenssjukdomar och demensutredningar är 

viktiga förutsättningar för att framförallt primärvården ska kunna göra utredningar. Även 

företagshälsovården behöver ökade kunskaper för att upptäcka de första tecknen på demens. En 

respondent från landstinget uppger att: 

Det finns behov av att informera allmänheten om demenssjukdomarna samt om vård 
och behandling av personer med demenssjukdom. Det behövs mer resurser och ett 
förstående för att det är en sjukdom! 

Respondenten betonar att behovet av utbildning och resurser inom vården av dementa är stort 

och växande. Detta framkommer även av Socialstyrelsens riktlinjer (2009) som bland annat tar 

upp betydelsen av kunskapsspridning till allmänheten, samt stöd till de drabbade och deras 

anhöriga. Johansson (1998) menar att en välutvecklad äldreomsorg och ett välanpassat och 

funktionellt stöd för de anhöriga bidrar till en rad goda effekter. Dessa kan tillsammans bidra 

till en ökad motivation att hjälpa närstående samt ge dem förhöjd trygghet och fysisk 

avlastning. Det är däremot inte självklart att man som anhörig får stöd vilket författaren 

benämner som ”anhörigparadoxen” vilket innebär att ju mer man gör som anhörig desto 

mindre hjälp får man från samhället (ibid.).

Under intervjuerna framkom det vidare att stödbehoven för anhöriga ser olika ut i lika 

skeden av sjukdomsutvecklingen och redan i de planer för demensvården som kommuner och 

landsting upprättar i samverkan, bör ett genomtänkt stöd till de närstående vara en viktig 

ingrediens. 

4.2.1 Brister i samverkan 

Det framkommer av intervjuerna att man i den ena kommunen anser att samverkan mellan 

kommun och landsting fungerar bra, medan man i den andra kommunen ser en del brister. I 

stycket nedan redogörs uppgifter från respondenter i kommunen där man ser brister i 

samverkan.

Samtliga respondenter i denna kommun är eniga i att samverkan mellan kommun och landsting 

kan bli mycket bättre. Det framkommer att de bristande faktorerna är förståelse för varandras 

områden och kunskaper inom dessa, samt kommunikationen mellan huvudmännen.  Flera av 

respondenterna uppger att de tror att samverkan skulle fungera mycket bättre om man skulle ha 

ett team med deltagare från både kommun och landsting som jobbar tillsammans kring 

personen med en demenssjukdom. Att man går lite över gränserna, så att inte ansvaret skjuts 

över på varandra. Det skulle bli så att när man uppmärksammar ett problem hos en enskild, att 
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man då samverkar kring den enskilde och inte funderar på vems ansvar problemet är. I nuläget 

är samverkan mellan kommun och landsting väldig minimal, eftersom det skett så stora 

nerdragningar. På det området borde landstinget och kommunen bli väldigt mycket bättre på att 

samarbeta. En respondent uppger att personal från de olika huvudmännen inte träffas ofta, när 

detta dock sker är det vid vårdplaneringar eller via patientrådet. Denne fortsätter; ”Bara det 

finns resurser så kan vi bli tusen gånger bättre från båda hållen”.

Det framkommer att man i kommunen saknar en ledning och en politisk styrning som 

förstår vikten av samverkan. En av respondenterna uttryckte; 

”Idag är det mycket prat om pengar. Vem det är som ”äger” problemet. Man sitter 
nästan och kastar skit på varandra och det är inte meningen”.  

Mycket beror på att man försöker komma fram till vem det är som ska stå för kostnaden, 

gränsdragningen går vid vad som ingår i sjukvård och vad klassificeras som egenvård. 

Något som framkommer ur en av intervjuerna är att länsstyrelsen har framfört kritik för 

bristerna i samverkan mellan kommun och landsting. 

Det finns en gråzon mellan vad som ingår i respektive huvudmans ansvar, i denna 
gråzon frodas illabefinnandet både för anhöriga och vårdtagarna.     

Det är här den enskilde kan komma att hamna i kläm mellan huvudmännen. Om instanserna 

skjuter över ansvaret på varandra, är det lätt att den enskilde blir förbisedd. 

Huvudmännen har upprättat en samverkansgrupp, för att få denna att fungera, inte bara runt 

personer med demenssjukdomar, utan samverkan i övrigt. Utgångspunkten är att det ska finnas 

ett bra samarbete kring vårdtagarna som hamnar på Meddix, vilket är ett datasystem som 

används för kommunikation mellan instanserna. I Meddix skriver landstinget in patienter som 

blivit inlagda och utskrivna, utifrån det skickas kallelser för vårdplaneringar, för att kommunen 

ska kunna ta del av dessa. En av respondenterna uppger att samverkan har blivit sämre nu än 

vad den har varit. Denne säger även att landstinget tycker att kommunen inte tar emot 

utskrivna patienter tillräckligt fort. Diskussionen gäller när en patient är medicinskt 

färdigbehandlad. 

Om en människa t ex kommer in för ett vätskande bensår, så står det i kallelsen på 
meddix att det är en ohållbar hemsituation. Då tänker jag så här att ohållbar 
hemsituation är att hemtjänsten inte har fungerat, att det är kaos i hemmet. Men det 
är inte så, utan att hemtjänsten har skickat in den här personen för att bensåret 
vätskar och de inte kunnat sköta denne i hemmet. Då säger de på landstinget efter t 
ex andra dagen att de är medicinskt färdiga. Vi har ingen sjukvård inom 
äldreomsorgen, det är primärvården som har det, men de vill delegera bort vissa 
uppgifter till undersköterskorna. 
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Det kan antas att det brister i kommunikationen mellan huvudmännen. Som tidigare nämndes 

är kommunikationen ett av de viktigaste redskapen för en fungerande samverkan. Det talas 

även om att bristerna kan vara beroende på vilka yrkeskategorier som samtalar. 

Det är landstingets sjuksköterska som fyller i utskrivningen i Meddix och enhetschefen 

kvitterar denna. En av enhetscheferna ansåg att det skulle vara bättre om vårdpersonalen skulle 

kvittera utskrivningen, eftersom det då skulle finnas möjlighet för dem att kontakta sjukhuset 

för frågor och mer information. Det är vårdpersonalen som har den grundläggande kunskapen 

om alla brukare, medan enhetschefen bara besitter den ytliga översikten och kunskapen. I och 

med detta skulle dialogen hamna på en annan nivå och det skulle bli en mer naturlig kontakt 

mellan kommun - och landstings personal. Det skulle även medföra att färre brukare hamnade i 

kläm mellan de olika huvudmännen. En av kommunens respondenter uttryckte sig så här:

Landstinget ser ofta det sjuka, medan vi försöker se det friska hos våra brukare. Hos 
oss är de inte patienter utan de är brukare. Ibland har vi olika syn på våra brukare, de 
kan tycka att de kommer in till dem för lättvindigt, att det är kaos i det sociala de 
kommer in för, att det är en ohållbar hemsituation. Men det kanske inte alltid är 
sanningen i problemet, det är oftast en underliggande orsak till att de kommer, det 
kan vara en begynnande urinvägsinfektion som gör personen mer förvirrad, men när 
de fått läkemedel så försvinner förvirringen. Vi har kanske inte alltid förståelse för 
varandras expertis, landstinget kan det medicinska, men vi kan det omvårdande. Där 
brister vi mycket tror jag.

Även detta tyder på att kommunikationen inte fungerar, från båda parter. En av respondenterna 

uppger också att samverkan mellan hemtjänst och primärvård inte fungerar tillfredställande. 

Hemtjänsten är van att arbeta självständigt och det finns inte någon naturlig kontakt mellan 

landsting och kommun. Man träffas inte i några forum, utan hemtjänsten ringer till 

primärvården när ett problem blir så stort att man inte klarar av att sköta om brukaren. Det blir 

inte något preventivt arbete. Om kontakten fanns i ett tidigare skede, så fanns det en möjlighet 

att lösa problemet innan det gått för långt. Huvudmännen försöker få igång samverkan som går 

ut på att personal från vårdcentralerna ska delta i hemtjänstgruppernas brukarmöten. Vilket 

förutsätter att alla dessa grupper har möten där man samtalar kring alla brukare. Det är bestämt 

att alla enhetschefer skickar ut tider till vårdcentralen, så att de ska kunna delta. Under dessa 

brukarmöten belyses problematiska moment som annars kanske blivit förbisedda.
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4.2.2 Anhörigas uppfattning om samverkan

På frågan om de anhöriga upplevt någon samverkan mellan kommun och landsting svarar en 

anhörig:

Nej det har jag inte märkt av i någon större utsträckning, inte förrän hon kom in på 
särskilt boende och vi hade vårdplanering och anhörigträff. Då var sjuksköterskor 
och andra från kommunen sida där medan landstinget hade en sjukgymnast på plats 
för att diskutera hjälpmedel, med mera. 

Samverkansformerna för den demensdrabbade verkar ske lite i skymundan för den enskilde i 

ordinärt boende enligt den anhörige ovan. Socialstyrelsen (2004) skriver att samverkan mellan 

anhöriga och offentliga insatser, det vill säga kommun, primärvård och landsting kommer att 

vara en förutsättning för att lösa de stora och viktiga uppgifter, i form av mer information samt 

ökade resurser till de drabbade och dess anhöriga. Detta är de utmaningar som samhället står 

inför när det gäller demensvården och omsorgen. Genom att hitta åtgärdsformer för dessa 

uppgifter skulle man även kunna uppmärksamma och nå anhörigvårdare tidigare och därmed 

ge möjlighet till stöd och på så vis även kunna förebygga ohälsa.

Det framkom även att närstående till demensdrabbade märkt av samverkan när kommunens 

hemtjänst kontaktat distriktssköterskan eller arbetsterapeuten i något ärende varpå denne då 

gjort ett hembesök hos den demenssjuka personen. En anhörig uppger: 

En förutsättning för att det ska finnas en kontakt mellan personen med demens och 
kommunen är att det måste finnas en ansökan om kommunala insatser eller ett 
pågående ärende.

Några anhöriga upplevde att kontakten mellan brukare, distriktssköterska och läkare sköttes 

relativt smidigt och enkelt, på grund av distriktssköterskans nära samarbete och kontakt med 

läkaren. I fråga om samverkan mellan de båda huvudmännen och den anhöriga framgick att det 

fanns ett ganska väl fungerande samarbete. Anhöriga har också känt att de haft stöd från båda 

parter i och med att de fått personliga kontakter och telefonnummer förmedlade som de kunnat 

ringa om de undrat över något eller om något har hänt, vilket följande citat av en närstående 

ger uttryck för:

Jag tyckte samarbetet fungerade bra, jag fick alltid höra att det bara var att ringa om 
jag fick några problem eller annat.

I motsats till ovannämnda kritiserar en anhörig landstinget då denne ifrågasatte varför den 

närstående med demens skulle ha så mycket mediciner och därför ville få information om de 

olika läkemedlen. Något entydigt och konkret svar på denna fråga fick den anhörige aldrig och 

berättar: 

Ingen tog tag i det förrän vid ett läkarbesök långt efter att hon flyttat in på ett 
sjukhem. Då rensade en läkare i hennes medicinlista och sa att hon hade alldeles för 
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mycket onödiga mediciner. Hon fick bland annat flera tabletter som skulle vara 
lugnande. Vem vet hur mycket de har påverkat henne? De satte bara in nya mediciner 
utan att kolla vad hon redan hade.

Detta tyder på att denna anhöriga verkar vara orolig för övermedicinering och ifrågasätter 

landstingets insikt i den befintliga medicineringen. 

4.3 Stöd till personer med en demenssjukdom

Omfattningen av stödet till personer med demenssjukdom anses som icke tillräckligt av de 

kommunala informanterna och de menar vidare att det behövs förbättringar inom området. De 

anser liksom de anhöriga att det skulle behövas en demensförening i kommunen som skulle 

kunna tillföra mer stöd till de drabbade, en informant/anhörig uttrycker behovet enligt nedan:

En demensförening eller anhöriggrupper skulle nog också behövas och vara 
uppskattade här om de fick vetskap om att det fanns, och fick mer information om 
demens och syftet med gruppen. Det skulle även kunna motverka isoleringen för de 
drabbade. Skulle man kunna få dem att komma till någon sorts anhörigcirkel så 
skulle man kanske mer spontant kunna ordna avlastning i form av avlösning i 
hemmet osv. Det ska inte behöva vara någon jätteprocess innan. Man skulle spontant 
kunna åka bort bara en natt utan att behöva ansöka om det veckor i förväg.

Ovanstående tyder på att anhöriga till personer med demenssjukdom har ett större behov av 

stöd än vad som kan erbjudas dem i dagsläget. Eftersom anhöriga inte är någon homogen 

grupp skulle syftet med stödet variera från informationsgrupper till utökade möjligheter för 

avlastning. Johansson (2007) beskriver att behoven hos anhöriga som vårdar en 

demensdrabbad närstående är föränderliga. Enligt studier som gjorts har kontinuerlig avlösning 

i någon form, visat sig vara viktigt och är även den mest efterfrågade stödformen för anhöriga i 

denna utsatta situation.

En kommunrepresentant berättar att demenssjukdomar fortfarande är tabubelagda och att 

det är mycket skamkänslor hos dem som drabbas. Därför borde ämnet demens belysas överallt 

för att försöka motarbeta detta faktum. Sjukdomen borde uppmärksammas såväl för allmänhet 

som för personal och politiker, den intervjuade fortsätter: 

Alla borde få höra vad demenssjukdomar är, att alla kan drabbas oavsett om man är 
högt beläst eller har arbetarbakgrund. Även om man nu säger att det kan vara en 
skyddande faktor att ha ett socialt umgänge och lösa korsord och sånt där men det är 
ju ändå ingen säkerhet, drabbas kan man ju ändå! Att belysa vad demenssjukdomar 
är känner jag är viktigt, att försöka få bort den där skammen som finns!

Vid flera tillfällen under intervjuerna har det framkommit att en demenssjukdom i allmänhet 

ute i samhället upplevs som skamlig och tabubelagd, vilket även ett Medicinska program i 

Östergötland (1999) skriver om. Det har högre status att drabbas av någon annan vanlig 

folksjukdom än av demens. Detta kan bero på det lite konstiga och för många ologiska 
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beteende som den demensdrabbade kan uppvisa. På grund av skammen och 

sjukdomssymptomen kan slutsatser dras om att dessa två faktorer tillsammans, utgör en 

anledning till att många drabbade och deras anhöriga isolerar sig från sin omgivning. Med 

ökade kunskaper om demenssjukdomar kan vi få en större förståelse för de demenssjuka och 

deras beteende. Därmed kan vi även lägga grunden för ett bättre liv, inte bara för de 

demensdrabbade utan även för deras anhöriga.

Under intervjuerna framkommer en annan viktig aspekt vilket är att kunskap ökar förståelsen 

för personlighetsförändringarna som sjukdomen medför. Finns då förståelse och kunskaper på 

alla nivåer bland personalen så kan man bemöta den enskilde på ett mycket bättre sätt. En 

informant uppger att de allra flesta som får en demensdiagnos hamnar i en depression inom 

kort efter beskedet och önskar att det skulle finnas mera professionellt stöd. Informanten 

berättar: 

Perioden som nydiagnostiserad, upplevs värst för den demensdrabbade som då 
behöver ett omfattande psykiskt stöd. Det är en så enorm psykisk press att få en 
demensdiagnos, vilket gör att den kan jämföras med en dödsdom. Att bära en sådan 
börda på axlarna är obeskrivbar, detta är en av de värsta sakerna man kan drabbas av. 
Även oron före är stor med tankar som: vad är det med mig?

En annan informant menar att en viktig aspekt är vilka värderingar man har:

Vi har nu år 2009 och både allmänhet såväl som personal inom vård och omsorg 
utsätter de demenssjuka personerna för kränkningar gång på gång än idag, vilket 
betyder att det fortfarande finns jättemycket att göra inom området. Om man bara 
kan sitta och prata eller lyssna på den ny diagnostiserade och kanske även räcka över 
ett papper med ett telefonnummer så vore det nog så värdefullt. 

Denne informant talar även om vikten att kunna tala om för den nyinsjuknade att han/hon ska 

ringa ett visst nummer och/eller träffa en kontaktperson eller kanske ett demensteam när 

han/hon bearbetat budskapet/diagnosen och vill prata. Informanten menar att det är viktigt att 

det finns någon som kan ge tips och råd och försöka hjälpa den sjukdomsdrabbade så långt det 

är möjligt. Konkreta former av stöd som kan hjälpa personer med demens är medicinering i 

form av bromsmediciner, lugnande m.m. Det finns även en del hjälpmedel att tillgå som kan 

hjälpa personer med demenssjukdom att ge utlopp för frustration, till exempel genom att de får 

sitta och nypa i något. 

En respondent upplever att personal från landstinget också verkar komma in sent i ärenden 

som berör personer med demenssjukdom, exempelvis med medicineringen och säger: ”detta 

resulterar i att det inte ger så mycket som det hade kunnat göra om de skulle ha kommit in 

tidigare”. Respondenten menar att den demensdrabbade kanske inte heller accepterat att det 

håller på att ske förändringar, då demensen inte kommer över en dag och säger att den 
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drabbade säkert känner att ”något håller på att hända med mig” och redan där borde de få hjälp 

och kontakt med någon som kan hjälpa dem vidare. Informanten avslutar med att säga att det 

förmodligen inte är lätt att acceptera vilket också bland annat Ingberg & Klang (2005) och 

Brandt, Sahlin & Svensson (1994) då de bland annat skriver om svårigheten att acceptera en 

demensdiagnos trots sjukdomens ofrånkomliga faktum.

Enligt en av de intervjuade enhetscheferna är kommunens hemtjänst ett stort stöd för 

många personer som är demenssjuka och bor i det egna boendet. Personalen i hemtjänsten är 

de som tillsammans med anhöriga sköter om brukarna men även fungerar som ett bollplank för 

de närstående. En biståndshandläggare berättar att de flesta gånger som det brister i hemmet, är 

personer med demenssjukdomar inblandade. Denne menar även att en stor del av arbetet med 

personer som har en demensdiagnos handlar om bemötandet. En annan informant talar om 

betydelsen av att hitta den ”röda tråden” för varje individ med målet att hitta en lösning för att 

få vardagen att fungera samt att hitta rutiner för olika moment i vardagen och att kombinera 

detta med meningsfulla aktiviteter. Informanten berättar: 

De gånger det inte fungerar i hemmet handlar det oftast om att personalen arbetar 
eller bemöter på väldigt olika sätt. Man måste tänka på hur sjukdomen påverkar 
individen, att exempelvis det som denne gjort en timme tidigare eller det man sagt 
för en minut sedan inte finns kvar i minnet. Att bemöta en person med en 
demenssjukdom på ett bra sätt, går ut på att den sjuke inte ska förstå att det är något 
som brister hos denne. Det gäller att kunna spela med och leva sig in i deras värld.

Bemötande, vikten av kunskap och förståelse för sjukdomen är något som är genomgående i 

samtliga intervjuer. Även Socialstyrelsen (2009) poängterar att relevant utbildning, ger 

personer med demens möjlighet till ökad livskvalitet och välbefinnande.

4.3.1 Anhörigas uppfattning om utformningen av vården och omsorgen 

Anhöriga anser att utformningen av demensvården inte är helt genomtänkt och att den kan bli 

mycket bättre. En av de intervjuade anhöriga säger: 

Samhället borde veta vid det här laget att det är en sjukdom och mer resurser bör 
tillsättas åt denna grupp med människor som är en väldigt stor del av samhället. Det 
borde finnas mer aktiviteter och lokaler som demenssjuka kan vistas i och ha olika 
träffar och bara umgås med sina anhöriga och andra som  har samma sjukdom.

Om de tillfrågade anhöriga skulle få bestämma så skulle all omsorg tilldelas mer resurser och 

vara mer skräddarsydd, eftersom de menar att personer med demenssjukdom är väldigt olika 

och har olika diagnoser. En anhörig ger exempel: 

Vissa stannar hemma för att de inte vågar gå ut och andra smiter, någon äter inget för 
att de inte kan öppna kylskåpsdörren, medan en annan äter upp nästan allt för att 
denne inte känner av mättnadskänslan, osv.
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I studien framkommer det av intervjupersonerna att insatserna som kommunen tillhandahåller 

är lika för alla. Trots detta ser de inte likadana ut när det gäller utförandet av dem tillsammans 

med den enskilde, eftersom de individuella behoven är olika. Några brukare behöver 

exempelvis bara hjälp med att sätta igång en aktivitet, medan andra behöver total hjälp med 

den, som till exempel duschhjälp.

Att behoven ser olika ut beror förutom att brukare inte är någon homogen grupp, på att demens 

inte är bara en sjukdom. Åstrand (2003) skriver om att demens är en diagnos och benämning 

för ett flertal symtom i hjärnan som kan bero på olika sjukdomar och skador. Dessa kan sedan 

indelas i olika huvud- och undergrupper.

Närstående till personer med demenssjukdom uttrycker också ett tätare behov av nattlig 

tillsyn och en anhörig berättar: 

Det är nätterna som är mest kritiska, man vet inte om personen ligger hemma i 
sängen och sover eller om denne har gått ut någonstans…

Vad gäller information till den sjuke och dennes anhöriga framkommer det att det finns brister. 

En anhörig uttryckte:

Alla borde också få mer kunskaper om det här, nog är det mycket de anhörigas 
sjukdom. Nu tror jag inte min demensdrabbade närstående lider så mycket av det 
längre men i början var det nog hemskt för henne, hon ville inte bli sådär! Hon borde 
ha fått mer stöd när hon fick sin diagnos, någon som både kunde lyssna och prata 
med henne om vad som skulle hända och så. Vi visste ju inte så mycket mer heller. 
Fast hon kanske inte hade velat prata om det ändå……..Jag vet inte.

Även detta tyder på att hjälpinsatser och tidig diagnostisering är av vikt för att bromsa 

sjukdomsförloppet. Även Månsson Bergqvist (1997) belyser vikten av detta, för att den sociala 

förmågan och aktivitetsförmågan skall bibehållas så långt som möjligt (Månsson Bergqvist, 

1997).

4.3.2 Individanpassning 

Det har visat sig under studien att biståndshandläggarens arbete är grunden till individanpassad 

omsorg, oavsett vem och vilket hjälpbehov som föreligger. En av biståndshandläggarna 

berättar hur arbetsgången ser ut. När biståndshandläggaren fått vetskap om ett uppmärksammat 

hjälpbehov, så försöker denne i första hand att ta kontakt med personen som ärendet gäller och 

boka en tid för ett möte som ofta sker hemma hos den hjälpsökande. Handläggaren uppger att:

Under detta möte utreder jag behovet hos den hjälpsökande och kan då erbjuda olika 
former av åtgärder, till exempel tillsyn på kvällen, larm eller något annat som den 
enskilde behöver för att kunna vara trygg i hemmet. Faktorer som jag tittar på är vad 
de använder för belysning (levande ljus?), hur spisen ser ut, och om de har mycket 
möbler och grejer omkring sig för att kunna analysera och sedan försöka minimera 
skaderisken i hemmet.
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Mat och sömnrutiner är något biståndshandläggaren också försöker kartlägga då det är väldigt 

viktigt hos en demenssjuk och kan förvärra tillståndet om det inte tillgodoses på rätt sätt. 

Vidare berättar handläggaren att man kan testa den sökande personen med demens genom att 

ställa en fråga på två olika sätt, till exempel: 

Vem är din närmaste och vad har han/hon för telefonnummer och var bor de? Efter 
ett tag upprepar jag frågan på ett lite annorlunda sätt. På så vis kan jag ofta märka 
hur långt det har gått, då jag ibland får två helt olika svar eller så kan den 
demenssjuka säga rakt ut att; det där kommer jag inte ihåg. Då ställer jag inte frågan 
fler gånger.

Det handläggaren beskriver är hur denne testar personen hon möter, detta ger en tydligare bild 

av hur sjukdomen ter sig för just denna individ. Heister Trygg (2008) skriver att man i mötet 

med en person med demens ska undvika att kommunikationen liknar ett förhör. I detta fall 

respekterar handläggaren den enskildes integritet genom att inte upprepa frågan. Även 

Hallberg (1998) skriver att ett mångdimensionellt förhållningssätt är önskvärt för att samspelet 

mellan den enskilde och myndighetspersonen ska fortlöpa på ett smidigt sätt.

För personer med demenssjukdom som har hemtjänstinsatser bör kommunen planera så att 

de får träffa samma personal ur hemtjänstgruppen så ofta och långt det är möjligt (Jersild, 

2003). En av respondenterna uttryckte:

Detta är dock inte alltid så lätt att genomföra alla gånger på grund av skiftarbete och 
så vidare, men tanken finns i alla fall där.

Det är viktigt att grundtanken för kontinuitet finns, även om det kan vara svårt att överföra till 

verkligheten. En annan respondent berättar att hemtjänstgrupperna idag är stora och det ofta är 

nya vikarier, vilket ibland kan vara till nackdel för brukarna. Enligt denne kan nya människor 

skapa förvirring hos personer med demens.

Vidare berättar en annan respondent att den enskilde måste vilja ha insatserna, eftersom 

kommunen aldrig kan tvinga någon, såvida de inte riskerar att skada sig själva eller någon 

annan med deras beteende. Om ett hjälpbehov ändå föreligger, men brukaren trots det avböjer 

insatser, försöker representanter från äldreomsorgen alltid att övertala denne, genom att 

använda olika strategier för att få dem att ta emot hjälpinsatser vilket slutligen oftast godtas. 

Hallberg (1998) beskriver att det krävs kunskap om individen i ett historiskt livsperspektiv, 

i form dennes personlighet och vanor. Detta anses vara betydelsefullt på grund av att en 

persons livshistoria formar och anger individens karaktär och identitet, genom att den bottnar i 

individens unika erfarenheter, sammansättning av personligheten och de värderingar som anger 

riktningen i personens liv. En respondent berättar:
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Vid oklara fall försöker jag som handläggare, med den enskildes tillstånd, att ta reda 
på mer om hur den demenssjuka personen fungerat tidigare och hur denne fungerar 
nu av t ex distriktssköterskan, syskon eller barn. Men ibland har personen ett så litet 
nätverk så det nästan är omöjligt att få reda på något, och då liknar det mer ett 
Sherlock Holmes arbete.

Det framstår viktigt att personalen känner till individens bakgrund, detta för att kunna ge bästa 

tänkbara individuella vård och omsorg till den demensdrabbade. För att omsorgspersonalen ska 

få tillgång till denna information är det viktigt att biståndshandläggaren tillsammans med 

anhöriga bistår med så mycket information som möjligt. 

Biståndshandläggaren menar också att hjälpbehovet hos den enskilde med demens oftast är 

störst under kvällen och natten. Om handläggaren har fått signaler om att personen med 

demens nattvandrar mycket så brukar biståndshandläggaren kontakta distriktssköterska, läkare, 

arbetsterapeut eller sjukgymnast för att begära ett Mini Mental Test (MMT) test om de inte 

redan har utfört ett, för att underlätta arbetet. Om brukaren ligger runt 15 på skalan så bedöms 

denne som oförmögen att bo kvar i det egna hemmet och behöver en plats på ett särskilt 

boende. Om det just då inte finns platser att erbjuda så placeras personen på ett korttidsboende 

undertiden. Återigen för att minimera skaderisken i hemmet! Biståndshandläggaren menar 

vidare att det kan vara svårt att bedöma personer som ligger i åldersspannet 65-75 år eftersom 

det då är svårt att veta vad som beror på normalt åldrande och vad som kan vara en 

begynnande demens. I allvarligare fall tas kontakt med en läkare via landstinget då 

biståndshandläggaren behöver dennes underskrift för att kunna föra en person med demens till 

sjukhus eller ett annat boende tills sjukdomstillståndet är utrett. Denna metod är dock en sista 

utväg då, handläggaren bokstavligt talat bönar och ber och alltid försöker att övertala den 

sjukdomsdrabbade att prova något annat boende tills sjukdomstillståndet är utrett. Denne 

uttrycker: ”Tvång är sista utvägen och aldrig roligt. Det är en mycket svår balansgång!”

Enligt Socialstyrelsen (2009) bör all vård, omvårdnad och omsorg bygga på 

personcentrering. En landstingspersonal berättar att de försöker att individanpassa 

hjälpbehoven så långt det är möjligt och säger: 

Detta kan vara ett dilemma eftersom en demensdrabbad inte själv kan påtala sitt 
hjälpbehov. Om denne kan påtala detta finns anledning att ifrågasätta om det 
föreligger något sådant behov. Det är oftast anhöriga som påtalar vad de tycker att 
demenssjuka personer har behov av, på grund av detta faktum så förloras också en 
del av det individanpassade hjälpen.

Detta kan tolkas som att skillnaden mellan vad som är den enskildes behov och de anhörigas 

önskemål, är svårbedömd i de fall då den enskilde själv inte kan tala för sig. 
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4.3.3 Betydelsen av kunskap

Alla deltagare i studien menar att det skulle behövas mer utbildning och kunskap för anställda 

på alla nivåer, som kommer i kontakt med personer med demenssjukdom, såväl inom 

kommunal som landstings verksamhet. En respondent uppger: 

Jag ser ett uppenbart dilemma, mycket av kunskapen går ofta förlorad. Detta på 
grund av att kollegor och personal ofta väljer föreläsningar eller utbildningar som 
ligger närmast deras egna arbetsuppgifter, där en undersköterska ofta får utbildning 
om olika sjukdomstillstånd eller liknande, medan cheferna ofta väljer utbildningar 
som har med till exempel personalpolitik eller administration och liknande att göra. 
Det borde vara mer än bara en kurs eller en föreläsning i ämnet, och det skulle även 
behöva göras lite efterarbete för att kunna diskutera vidare och kunna känna att det 
ger något i praktiken med.

Respondenten belyser att mycket av kunskapen går förlorad, detta för att det saknas en 

möjlighet för personalen att diskutera hur den nya kunskapen skall omsättas i praktiken. 

Socialstyrelsen (2009) beskriver att kommun och landsting bör ge mer utbildning till 

personalen, för att kunna höja den enskildes livskvalitet och hälsa. Respondenten tror att 

förändringar kan ske genom små medel. Med fokus på en bättre förståelse för sjukdomen, kan 

situationen förbättras markant för den demensdrabbade. Det är idag vanligt att den bristande 

förståelsen medför oönskade reaktioner hos personen med demenssjukdom. Kunskap och 

förståelse är således nyckelorden.

4.3.4 Bemötande

Det framgår av studien att kommunens hemtjänst är ett stort stöd för många personer som är 

demenssjuka och bor i den egna bostaden. Det är de som tillsammans med anhöriga sköter om 

brukarna och de fungerar som ett bollplank för anhöriga. En respondent berättar att de flesta 

gånger som det brister i hemmet, handlar det om personer med demenssjukdomar. Enligt 

Wimo & Sandman (1999) handlar en stor del av arbetet med personer som har en 

demensdiagnos om bemötandet. Detta framgår även av följande utsaga: 

Det gäller att hitta former för hur man ska arbeta med personer som har en 
demenssjukdom och bemöta dessa på ett respektfullt sätt. En viktig aspekt i detta är 
att hitta den ”röda tråden” för varje individ, som kan vara en lösning för att få 
vardagen att fungera, samt att hitta rutiner för olika moment i vardagen och att 
kombinera dessa med meningsfulla aktiviteter för varje individ. 

Några informanter anser att det finns brister överallt och menar att just bemötandet är A och O, 

framförallt när det gäller möten med personer med demens. Inom akutsjukvården tror en 

informant att det skulle behövas bättre kunskaper om bemötande och demenssjukdomar, för 

denne upplever att demensdrabbade personer blir åsidosatta. En annan informant uppger: 
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Jag tror att biståndshandläggare ibland missar signaler när de besöker personer med 
en demenssjukdom i hemmet. Man kanske inte känner igen tecknen eftersom de 
sjukdomsdrabbade är så bra på att dölja det, då de har strategier som heter duga 
ibland. Man måste ha ganska bra kontakt med dem man besöker eller lära sig att se 
att det är något som inte stämmer. Hur man ställer frågor till en demenssjuk är också 
viktigt, för om man ställer en fråga till någon som inte förstår den, eller innebörden
av den, så kommer svaret inte att bli ja eftersom man inte vet vad det är. Det går inte 
att bara ställa en rak fråga, till exempel ”vill du åka” för då får man ett nej. För det 
man inte vet, det svarar man nej på.

Det råder delade meningar bland informanterna, inte bara angående bristerna i stödet och 

samverkan mellan kommunen och landstinget, utan även mellan kommunens egna 

verksamheter och anställda. Detta kan tolkas som att det saknas en inblick i och förståelse för 

varandras arbetsuppgifter.

För att återgå till betydelsen av goda kunskaper och ett adekvat bemötande ger en annan 

respondent fler exempel på brister i bemötandet. Denne berättar att: 

Man ser ofta när de demensdrabbade flyttar in på enheterna, att personalen där lider 
av tidsbrist och är så styrda av rutiner så att det inte finns en chans för dem att se den 
demensdrabbade individen i sig. Man plockar bort de kunskaper de har när de 
kommer. Bara för att det inte funkade en gång så provar man inte igen. Det finns 
inga nyanser.

En tolkning av detta kan vara att personalen inte är villiga att ändra på sina invanda rutiner och 

arbetssätt, för att på ett habiliterande sätt bevara de funktioner som den enskilde besitter. Wimo 

& Sandman (1999) belyser vikten av att personalen själva vill skapa möjlighet och ta ansvar 

för att befrämja goda relationer till de demenssjuka personerna. 

Alla respondenter i studien är dock överens om att det råder ett stort förbättringsbehov 

angående hur man bemöter och förhåller sig till de drabbade personerna. Dessa kunskaper 

borde alla yrkesprofessioner inom både kommun och landsting som har kontakt med personer 

med demens få ta del av. En respondent berättar: 

Det är viktigt att tvätta bort stämpeln om att demenssjuka inte vet någonting, när de i 
själva verket vet jättemycket, så mycket mer än vad vi tror. Däremot kan det vara 
svårt för dem att förmedla eller få fram det dem vet.

Att personer med demens fått denna stämpel är ett tecken på att vi i samhället har en tendens 

av att kategorisera människor. Enligt Giddens (2007) måste vi för att kunna förstå avvikelsens 

natur, ta reda på varför en viss människa får en avvikande stämpel. De etiketter som sätts på 

olika kategorier av avvikelser är ett uttryck för samhällets maktstruktur.
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4.4 Anhörigas situation

Studiens visar att en demenssjukdom innebär att den sjuke under en följd av år uppvisar en 

tilltagande försämring. Många anhöriga beskriver att de har haft en diffus känsla av att allt inte 

står rätt till, utan att kunna peka på vad som varit fel. En anhörig som lever med en person med 

demenssjukdom kommer under en lång tid att få hela sin tillvaro förändrad. Olikheterna mellan 

anhörigas resurser och förmåga att fungera gör att erfarenheter varierar från person till person. 

Det som kan vara en belastning för en del, klaras med lätthet av andra. En anhörig berättar 

följande om sin situation:

Han har haft det i fem år. Han har alltid behövt mitt stöd och min hjälp. I början av 
sjukdomen var han ju väldigt nere om man säger så... Och då var det mer det 
psykiska stödet jag fick ställa upp med åt honom, trösta osv... Men sjukdomen 
förändras och då ändras även stödet och hjälpen. Det ställer mer krav på mig 
psykiskt och fysiskt nu att jag ska orka med kroppsligt och själigt.

Denna beskrivning stämmer överens med Butcher, Holkup och Coen Buckwalter (2001) samt 

Sanders (2005) som skriver att omvårdnaden av personer med demens ofta är väldigt kravfylld 

och pågår mer eller mindre dygnet runt. Detta faktum förorsakar i sin tur det övriga arbetet som 

också behöver utföras ofta försakas. Om det då inte finns tid till detta, så är sannolikheten 

överhängande att de egna behoven hamnar i skymundan och den anhörigas frihet blir inskränkt 

vilket även beskrivs av Persson & Zingmark (2006) och Sanders (2005). En anhörig uttrycker:

Någon hade behövt ta hand om min familj under hennes sjukdomstid. Alla var 
engagerade i henne och själv fokuserade man mer på henne än på familjen. Det var 
det enda man tänkte på då. Man var så låst, man oroade sig under hela sin vakna tid.

Många anhöriga beskriver en ständig trötthet. På grund av bruten nattsömn och anspänning 

dagtid som gör att många känner sig “helt slut“. Bundenheten och tröttheten är en delförklaring 

till att många drar sig undan vänner och bekanta, samt riskerar en relativ social isolering. Till 

detta bidrar också att en del vänner kan vara oförstående inför problemen, eftersom den sjuke 

många gånger kan visa en “fin fasad“ vid kortare möten. Den anhörige kan också vara rädd 

eller hela tiden känna en anspänning för att personen med demens skall göra eller säga något 

opassande i sociala sammanhang. En respondent berättar att denne uppmärksammat att många 

anhörigvårdare har övergett sig själva, sina egna behov och många gånger sina intressen och 

säger.  

Det de pratar om är relaterat till den de vårdar och deras behov har blivit ett på något 
sätt. De har lämnat sitt eget liv och de är inte alltid medvetna om det. Det stödet som 
anhörigvårdare ofta är i behov av är att få distans till sin situation, att få spela ut sina 
känslor och tankar. För många anhörigvårdare är det alldeles självklart att de skulle 
vårda sina anhöriga, man vill inte att de ska flytta till ett boende, men de behöver 
hjälp med att bättre kunna hantera sin situation. Både när det gäller livskvaliteten för 
den de vårdar, men också för sig själva.
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Det faktum att de anhöriga kan glömma bort sig själv, kan medföra att de inte orkar sköta sina 

närstående i längden, trots att viljan finns. 

Vidare uppger en respondent från kommunen att ett indirekt anhörigstöd kan vara att de får 

ta med sig sin närstående till en trevlig stund, att göra något tillsammans. Det är mer i den 

formen som kommunen har haft anhörigstöd, förutom att de tillsammans med frivilliga 

organisationer har haft anhöriggrupper. Men det är svårt att samordna så att den anhörige kan 

frigöras för att kunna delta. 

En anhörig anser att stödet till deras närstående är utformat så att de har de flesta insatser 

och hjälpmedel, som de kan beviljas i hemmet och att omfattningen av dessa måste räcka till i 

dagsläget. På natten är det dock ganska osäkert och där hade de önskat ännu mer tillsyn men 

denna möjlighet finns tyvärr inte. Denne berättar även om individanpassningen av stödet som 

ges till dennes närstående:

Insatserna är väl individanpassade utifrån den tid som personalen är hos oss. De 
försöker alltid utgå ifrån min närstående och försöker hitta lösningar på hur de skall 
få honom/henne att utföra och gå med på saker. Vissa i personalen har också fått 
tillgång till mer tid för att ha möjlighet att övertala honom/henne till en aktivitet som 
ofta kräver en stunds samtal innan. Men trots detta är det ändå inte säkert att det 
fungerar alla gånger. 

En tolkning av detta är att personalen gör så gott de kan med den tiden de har. De har inte 

möjlighet att sitta hos en vårdtagare hur länge som helst. Vissa aktiviteter går lättare och bättre 

att utföra med somliga än med andra, men det beror också på vilket humör personen med 

demens är på. 

En anhörig framför sina åsikter och säger:

De senaste årens alla nedskärningar har slagit hårt mot de svaga grupperna i 
samhället och dit hör demenssjuka och deras anhöriga. Allt mer hör man tongångar 
om att anhöriga måste ta en större del av ansvaret för vården. Anhöriga tar redan i 
dag en stor del. Utan deras insatser skulle hela systemet braka samman. Det är 
kommunens insats i omvårdnaden som är ett komplement till anhöriga som vårdar 
den demenssjuke och inte tvärtom! Många anhöriga sliter och tyngs av dåligt 
samvete.

Enligt Mossberg Sand (2002) ska anhörigas insatser bygga på frivillighet och att dessa ska få 

tillgång till samhällets hjälp. Författaren menar att kvarboendeprincipen, som innebär att den 

enskilde ska ha möjlighet att bo kvar i det egna boendet oavsett vilket hjälpbehov som 

föreligger, knappt är genomförbar utan de anhörigas insatser. I dagsläget finns en medvetenhet 

om att den största delen av hjälpinsatserna för personer med demens utförs av närstående, 

ibland under stora uppoffringar.
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4.4.1 Stöd till de närmast anhöriga

En enhetschef berättar om att de anhöriga är en bortglömd del av samhället och dessa gör en 

otroligt stor insats. Många av brukarnas anhöriga är mycket trötta och påfrestas psykiskt. Oftast 

är brukaren i ett sådant tillstånd att de saknar sjukdomsinsikt. De lever i sin veklighet och mår 

ganska bra i den, medan det är de anhöriga som far illa. Sjukdomen påverkar anhöriga mycket, 

dessa mår dåligt av att ta hand om sina närstående. Enhetschefen berättar vidare om en anhörig 

till en av brukarna som ofta ringer till denne:

Jag känner att jag är en stor ventil åt henne, jag behöver inte säga mycket utan bara 
lyssna och hon vet att jag finns där för henne när hon ringer.

Detta är en form av anhörigstöd, att ha någon som lyssnar och förstår är viktigt för att kunna 

hantera sin situation. Vidare uppger respondenten att anhöriga gärna vänder sig till 

enhetscheferna, det känns tryggt för dem att prata med någon som känner till situationen och 

har möjlighet att påverka om det är något som inte är bra. Som enhetschef känner man till sina 

brukare och man vet hur personalen arbetar.

Lindgren (2008) menar att anhöriga behöver allt stöd de kan få. Under intervjuerna 

framkommer att kommunens stöd till de anhöriga inte är tillräcklig, många av respondenterna 

är eniga i att mer resurser bör tilldelas denna typ av verksamhet. Det som är tillgängligt idag är; 

avlösarservice, samt olika grupper och aktiviteter som ordnas av kommunen. Många frivilliga 

organisationer bland annat kyrkan tar initiativ till olika former av aktiviteter, kommunen 

försöker då gå in och finnas tillsammans med brukaren, så att den anhörige kan frigöras. När 

det ordnas olika aktiviteter så är det tyvärr så att många av brukarnas anhöriga behöver 

avlastning samtidigt, det finns inte alltid personal för att tillgodose detta behov. Kommunen 

försöker få igång ett samarbete med Röda Korset, som vid dessa tillfällen skulle kunna hjälpa 

till och sitta tillsammans med brukarna. 

En respondent påpekar att kommunens riktlinjer för anhörigstöd är under omarbetning, på 

grund av den nya lagändringen. Som enligt Socialtjänstlagen (SFS 2 001:453) innebär att 

socialtjänsten ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som 

är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionsnedsättning. En 

av informanterna menar att kommunen även skulle göra en ekonomisk vinning på att satsa mer 

på anhörigstöd och utryckte sig så här:

Det är ändå en ekonomisk vinst, det är hemskt att säga så, men det gynnar 
kommunen att anhöriga orkar sköta den demente i hemmet, så att man inte behöver 
ha vårdpersonal för det eller en boendeplats, för det är inte billigt. Så länge de orkar 
så är det tyvärr en ekonomisk vinst för kommunen.

Samtliga respondenter är eniga om att det behövs mer anhörigstöd, men det är kommunernas 
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ekonomi som avgör vad som står till fog för de anhöriga. 

Av intervjuerna framkommer att landstinget inte har något stöd till de anhöriga på så sätt att 

det finns någon verksamhet som de ansvarar för. Däremot ger arbetsterapeuterna olika råd och 

tips. Det viktigaste för anhöriga är att de också får en insikt i sjukdomen och vet vad den 

innebär. 

4.4.2 Kommun A

Det framgår av intervjuerna att kommunen hade ett projekt i form av en dagverksamhet, som 

var ett stort stöd för personer med demenssjukdomar som bor i ordinärt boende. När brukarna 

vistades på dagverksamheten fick de stimulans, träning och social samvaro. När 

projektpengarna tog slut lades dagverksamheten ner, trots att behovet kvarstår. Det som finns 

kvar idag är ”matlaget”, som innebär att de äldre träffas i en lokal tillsammans med personal 

och lagar mat och äter tillsammans. Man försöker även att ha någon form av daglig aktivitet, t 

ex bingo. Det pågår ett nytt demensprojekt i kommunen, där medarbetarna i detta projekt 

fungerar som ett stöd för personer med diagnosen demens, anhöriga, samt för personalen i 

bemötandefrågor. I demensprojektet försöker man fånga de stunder som är betydelsefulla för 

varje individ, för att de ska känna sig bekräftade. Det kan t ex handla om taktilmassage, läsning 

eller promenader. En respondent betonar:

Det gäller att hitta stunderna som gör att det planar ut mer, till exempel genom att 
finna ett lugn till kvällen, som sedan medför att även natten blir bra. Det gäller att 
vara uppfinningsrik och se personen för vem den är och inte kategorisera på grund av 
sjukdomen. Det stöd vi ger till de anhöriga handlar ofta om att få den anhöriga att 
förstå vad som ingår i sjukdomsbilden, som i sin tur förklarar den demenssjukes 
beteende.

Detta tyder på att personalen försöker se individen bakom sjukdomen och på så vis blir även 

hjälpinsatserna mer individanpassade. Socialstyrelsen (2009) anser att prioritering bör läggas 

på personcentrerad omvårdnad och omsorg.

4.4.3 Kommun B

I denna kommun försöker man fokusera på stödet till de demensdrabbade och deras närstående, 

vilket saknas i många kommuner. Detta gör man genom att bland annat bilda ett demensteam. 

Tanken är att teamet ska kunna stödja personer som nyss blivit diagnostiserade och genom 

dagverksamheten också kunna ge de drabbade en mening i tillvaron. I form av enklare 

sysselsättning samtidigt som brukarna får social samvaro. I kommunens verksamhet kan de 

erbjuda daglig verksamhet tre ggr/vecka, sex timmar per gång för personer som är 

diagnostiserade som demenssjuka men personalen ansvarar för gästerna i princip redan innan 
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de kommit dit eftersom de som bor ensamma oftast blir uppringda på morgonen och påminda 

om att taxin kommer och hämtar dem till den dagliga verksamheten. När gästerna, som de 

kallas i verksamheten, kommer möter personalen dem, så att det inte blir något glapp i kedjan 

och eliminerar samtidigt risken för att något skall kunna hända dem (förirrar sig). 

Personalen på dagverksamheten försöker anpassa deras verksamhet efter personligheten på 

gästerna och vilket språk de talar så att det inte ”krockar”. Ericsson (1991) skriver att få 

betrakta sig själv som en självständig och respektabel individ är av stor betydelse för 

självförtroendet. Personalen berättar att om de till exempel ser att två personer inte riktigt 

kommer överens så tänker personalen på det när de utför aktiviteter och placerar dem sida vid 

sida istället för mittemot varandra vid måltidssituationer, för att undvika onödiga 

sammandrabbningar vilket belyses av följande citat:  

Vi försöker också alltid att se till deras sjukdomstillstånd så att de med medelsvår 
demens får vara tillsammans och de som inte är lika långt gångna får detsamma. Allt 
för att våra gäster ska få ut så mycket som möjligt av vår verksamhet men även för 
att undvika onödiga konflikter och problem som annars kan uppstå.

Personer med demenssjukdom har fått uppleva nederlag gång på gång i form av att de upptäckt 

att de inte klarar av att göra vissa saker längre som de klarat innan. Därför är det viktigt att få 

deras självförtroende att växa igen och detta gör personalen bland annat genom reminiscens 

vilket innebär att de stimulerar sinnena hos sina gäster genom att använda sig av exempelvis 

gamla redskap som ska få de demenssjuka att känna igen, minnas och berätta saker från förr 

(FoU Rapport 2008:50). En av personalen uppger: ”Det är ju för dem vi är här, det är inte dem som är 

här för oss.”

I arbetet med personer med demens försöker de kommunala respondenterna att tänka på 

individens behov. Kommunen har två personer som tituleras demensvårdsutvecklare och de 

skall försöka överföra så mycket som möjligt av deras kunskaper till övrig omsorgspersonal, 

vilket möjliggör en större förståelse och en bättre kunskap hos dem att ta hand om personer 

med demenssjukdomar och deras anhöriga. Respondenten har även förhoppningar om att 

personalen genom ovanstående förhoppningsvis också kommer att få en bättre förståelse för 

vad demens innebär och hur det kan påverka individen, så att de i sin tur kan bemöta 

demenssjuka personer på rätt sätt och ha en förståelse över deras sjukdom.

4.4.4 Olikheter mellan de aktuella kommunerna

För att utöka samverkan har medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i vad vi kallar kommun 

A, kontaktat vårdcentralen (landstinget) angående ett remissförfarande. Detta medför att när 

läkaren efter en demensutredning, ger en demensdiagnos till en person, ska de försöka få ett 
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medgivande av den drabbade och dennes anhöriga. För att få tillstånd att kontakta 

dagverksamhetspersonalen, så att de får ta del av den informationen och träffa den enskilde och 

dennes närstående. Förhoppningen är att kunna upprätthålla en kontinuerlig kontakt med dem 

tills det är dags att komma till dagverksamheten, då detta inte alltid är aktuellt, när de precis 

fått sin diagnos.

Syftet med remissen är att personer med demenssjukdom och deras närstående ska få hjälp 

mycket tidigare i sjukdomen, för att avlasta de anhöriga redan i ett tidigt skede. Samt att 

försöka utöka tiden för kvarboende i det egna hemmet genom att avlasta anhöriga och 

senarelägga tiden för en flytt till särskilt boende, då personen med demens inte längre är aktuell 

för insatsen dagligverksamhet. Detta vinner förstås också kommunen på, då det är meningen att 

det ska gynna båda parter. Därför har kommunen frågat landstinget om hjälp, så när någon får 

en demensdiagnos av läkaren och den personen godkänner remissen så kan läkaren kontakta 

personalen på dagverksamheten så att de kan se vad de kan hjälpa dem med. Detta samarbete 

tidigarelägger hjälpmöjligheter. 

I landstingets ansvarsområde ingår i huvudsak diagnostisering och medicinskbehandling 

enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).  Gemensamt för kommun och A och B är att de 

tillhör samma landstingsområde och i dessa två kommuner finns det inte någon läkare som har 

huvudansvaret för personer med demenssjukdomar. En respondent berättar:

Alla läkare håller sig dock ajour för vad som gäller vid demenssjukdom. Patienterna 
fördelas utifrån födelsedatum. Denna personal följer patienten under hela resans 
gång. De gör uppföljningar, kontrollerar den medicinska behandlingen, samt utför 
hembesök och bistår vid eventuella hinder i hemmiljön.

Detta bidrar till att det blir en kontinuitet i vården, att personen med demens får träffa samma 

personer när de vänder sig till landstinget. Detta förutsätter dock att dessa personer finns kvar i 

tjänst. 

En respondent från kommun A anser att personalen på observationsavdelningen på den 

lokala vårdcentralen ofta har varit tillmötesgående och ställt upp när ett sjukhus skickat hem 

personer med demenssjukdom på en fredag eftermiddag innan det framkommit hur 

hemsituationen sett ut och kommunen fått möjlighet att verkställa aktuella insatser. Vid dessa 

tillfällen har de ibland skrivit in dessa personer över helgen för att säkerställa säkerheten för 

personen med demens och avlasta de anhöriga. De tillfällen de nekat har enligt personalen på 

den avdelningen och vår informants utsago varit på grund av en nästan fullbelagd avdelning i 

samband medför liten personalstyrka, vilket då i princip omöjliggjort för dem att ta emot en 

person med demenssjukdom på grund av att det då lätt kan bli rörigt på avdelningen och 

därmed föreligger skaderisk. Informanten menar vidare att ambulanspersonalen på orten och 
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personalen på den lokala vårdcentralen har en god personkännedom då de ofta har träffat dessa 

personer innan i något sammanhang.

Genom uppsökande verksamhet försöker också kommun A att gå ut med information om 

vilka insatser som finns för personer med demenssjukdom och deras anhöriga.
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5. Avslutande diskussion

Vid analysen av intervjuerna kunde vi konstatera en relativt stor samstämmighet mellan 

deltagarna. 

I de kommuner där denna studie utfördes, hade primärvården inte någon organiserad 

demenssjukvård i form av personer med specialkompetens inom området, även om detta var på 

gång i en av kommunerna.

Angående samverkansformerna mellan kommun och landsting skiljde kommunerna i 

studien sig åt genom att den ena av dem hade utökat samarbetet med landstinget ifråga om 

omhändertagandet av den nydiagnostiserade. I övrigt var samverkan de två huvudmännen 

emellan densamma, oavsett demenssjukdom hos den enskilde eller ej. Den vanligaste formen 

av samarbete skedde när någon profession från landstinget uppmärksammade ett hjälpbehov 

från en enskild och då initierade denne ärendet till kommunen, eller vice versa från 

kommunens sida till landstinget. Enligt Socialstyrelsen (2009) krävs en nära samverkan mellan 

huvudmännen för att en optimal omsorg om personer med demenssjukdom ska vara 

genomförbar. Denna bör bedrivas genom mångprofessionellt teamarbete av personer med

spetskompetens i demenssjukdomar, samt en gemensam strategi för bemötande och 

omhändertagande av demenshandikappade och deras närstående som också bör få ett 

igenomtänkt stöd under hela sjukdomsförloppet. 

Enligt Mossberg Sand (2002) skall de anhörigas insatser endast bygga på frivillighet men 

Winblad (2007) menar att ansvaret för vården av personer med demenssjukdom successivt har 

förflyttats över till de anhöriga. Det framkom även att många anhörigvårdare sliter väldigt hårt 

med sin närstående som lider av demenssjukdom. Detta kan även leda till att den anhörige blir 

sjuk och i sin tur kräver sjukhusvård. Då uppstår ett dilemma om vem som ska sköta den som 

drabbats av demens när denne bor hemma. Om den anhörige hade fått stöd i ett tidigare skede 

hade detta kunna undvikas. Kommunerna brister även i det preventiva arbetet med anhörigstöd. 

I och med lagändringen finns förhoppningar om att det ska ske förändringar angående detta. En 

av respondenterna nämnde att det är en ekonomisk vinst för kommunen att anhöriga orkar 

vårda sina sjuka närstående i hemmet så länge som möjligt. Trots detta är satsningen på 

anhörigstöd väldigt sparsam. Om kommunen skulle vårda alla personer med demenssjukdom 

som finns i hemmen idag, så skulle det skapa oändliga kostnader för respektive kommun i 

förlängningen. Därmed bör man satsa mer resurser på att ge stöd åt dessa anhöriga.

Många anhöriga anser att personen med demens i allmänhet känner sig tryggare i sin egen 

hemmiljö. Detta kan vara en anledning till att en del inte vill att dennes sjuke närstående ska 
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åka iväg på avlastning på t ex korttidsenheten. Ur ett anhörigperspektiv kan det vara bra att den 

anhöriga själv får åka bort på avlastning och under tiden ska det finnas personal hemma som 

tar hand om den demenssjuke personen. Detta är dock inget som gynnar kommunens budget. 

Butcher, Holkup och Coen Buckwalter (2001) skriver om att vårda en närstående med demens 

dygnet runt är en nästan omöjlig uppgift, men ändå finns det många anhöriga som försöker så 

länge som möjligt. Därför är det nödvändigt att ge anhöriga stöd och hjälp i deras svåra 

situation. En slutsats av detta kan vara att det ovannämnda preventiva arbetet kan bestå av 

uppsökande verksamhet, så att stödet kan sättas in så fort som möjligt och i rätt form.

Enligt Cullberg (2006) behöver de anhöriga stöd och information under sjukdomsförloppet. 

De behöver få förklaring av symtom, sjukdomsförlopp och uppkomna förändringar i tillståndet. 

Dessutom krävs råd och vägledning hur de skall hantera vårdsituationer som uppkommer. 

Denna studie visar dock att många anhöriga till personer med demenssjukdom är nöjda med de 

resurser som står till deras förfogande, men deras uttalanden genomsyras av en besvikelse över 

de insatser som kommunen bistår med. De uttrycker även en stor missbelåtenhet över att de 

fåtal aktiviteter som finns för de demensdrabbade oftast läggs ner av ekonomiska skäl. 

I studien framkom det av samtliga respondenter att mer resurser bör läggas på personer 

med demenssjukdom. Skulle man kunna införa ett teamarbete mellan olika professioner i ett 

tidigare skede av sjukdomen, så kunde därmed också bättre förutsättningar för personens 

framtid skapas. Detta skulle även medföra att omsorgen om personer med en demenssjukdom 

blev mer individanpassad. Att lära känna individen tidigt i sjukdomen möjliggör också för 

denne själv att påverka omsorgens utformning i framtiden. Detta påpekas av respondenterna 

och även av Socialstyrelsen (2009), som uppger att det högst prioriterade bör vara att ge 

personer med demenssjukdom en personcentrerad omvårdnad.

Nyckelorden som varit genomgående för denna studie för att möjliggöra och skapa en god 

vård och omsorg, samt att tillgodose den enskildes livskvalitet, har varit stöd, kunskap, 

individanpassning och bemötande!
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Bilaga 1

                                                                                               2009-09-02

                                                                                          
                                       
                                           

Informationsbrev och förfrågan om medverkan i en studie.        

När någon drabbas av en demenssjukdom krävs resurser och stöd både från olika professioner 
och huvudmän.  Denna studie är ett examensarbete och utförs på C-nivå och fokuserar på vilka 
resurser och vilket stöd som kommunen och landstinget kan erbjuda till människor som 
drabbas av en demenssjukdom i åldersgruppen 65 – 75 år, samt om det finns anhörigstöd att 
tillgå. Det vore därför mycket värdefullt för oss om vi fick möjlighet att ta del av dina gedigna 
kunskaper och erfarenheter inom området, genom att få göra en intervju med dig.

Vi, som ska genomföra studien, är studenter vid Luleå Tekniska Universitet och vi går termin 
sju på Sociala omsorgsprogrammet 210 högskolepoäng. Denna utbildning leder till en yrkes-
och kandidatexamen i Social omsorg. 

Vår avsikt är att intervjua både olika yrkesprofessioner med gedigen kunskap inom området 
och anhöriga till personer med en demensdiagnos. Intervjuerna kommer att bandas och 
materialet från intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, med andra ord kommer 
enbart författarna att ha tillgång till materialet. Inspelningar och skrifter förstörs när 
examensarbetet är godkänt. Deltagandet i intervjuerna är frivilligt och får avbrytas om så 
önskas, intervjuerna beräknas ta cirka en timme att genomföra. Studien kommer att publiceras 
under december månad och finnas tillgänglig via Luleå tekniska universitets hemsida 
(http://epubl.ltu.se).

Vår förhoppning är att utföra intervjuerna under veckorna 38 – 40. Vi hoppas innerligt att du 
vill medverka i studien och kommer att kontakta dig inom de närmsta dagarna med en 
förfrågan om deltagande, samt en överenskommelse om en eventuell tid och plats för en 
intervju.

Hör gärna av er om ni har några frågor om studien.

Med vänliga hälsningar

Maria Eliasson 
Tfn. 070-258 21 38                                          Handledare; Lena Widerlund     
Linda Andersson                                             Luleå Tekniska Universitet
Tfn. 070-663 65 23                                         Tfn. 0920- 49 38 5                                     
Emma Rutberg 
Tfn. 073-040 00 37     

http://epubl.ltu.se
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Bilaga 2 

Intervjuguide: Kommun / Landsting

1. Titel

2. Antal arbetade år

3. Beskriv dina huvudsakliga arbetsuppgifter. 

4. Vilket/vilka ansvarsområden du har gentemot personer med demenssjukdomar och vad 
detta innebär för arbetsuppgifter. 

5. Vilka insatser är kommunen resp. landstinget ansvariga för vad gäller personer med olika 
demenssjukdomar.

6. Berätta vilket stöd eller vilka insatser du kan initiera/besluta/genomföra för en person 
med demens och eller anhörig.

7. På vilket sätt tar ni hänsyn till individens behov i arbetet med personer med demens? 

8. Hur skulle du beskriva omfattningen av stödet till personer med demenssjukdom? Anser 
ni att det behövs förbättringar inom området?

9. Beskriv/Förklara vad du utgår från inför ett beslut om stöd till en person med demens 
eller en anhörig.

10. Har ni någon verksamhet riktad till de anhöriga? Hur ser denna verksamhet ut i så fall 
och vilken funktion fyller denna?

11. Hur skulle du beskriva omfattningen av stödet till de anhöriga? (tillräckligt eller ej) Finns 
det några brister och i så fall vilka?

12. Beskriv hur samverkan sker mellan kommun och landsting angående insatser/stöd till 
personer med demenssjukdom? 

(Om ja)  
På vilket sätt?
- hur sker denna samverkan?
- i vilken omfattning? (hur ofta?)
- vem tar kontakten?
- vem upprätthåller kontakten?
- förbättringsbehov?
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Bilaga 3

Intervjuguide: Anhöriga

1. På vilket sätt är du anhörig till en person med demenssjukdom?

2. Hur lång tid har din anhörige varit sjuk och behövt din hjälp?

3. Beskriv vilken kontakt med kommunen respektive landstinget och hur den fungerar?

- Hur ofta sker kontakten mellan kommunen och landstinget och dig eller dig anhörige?
- Hur länge har den pågått?

4. Vilken information om eventuella insatser/stöd etc. har du fått av kommun respektive 
landsting? 

5. Beskriv vilket stöd kommunens representant erbjöd din närstående och dig som 
anhörig?

6. Beskriv vilket stöd landstingets representant erbjöd din närstående och dig som 
anhörig?

7. Beskriv omfattningen och individanpassningen av de insatser din anhörige har. Anser 
du att insatserna uppfyller din anhöriges behov?

8. Vad anser du om utformningen av demensvården?

9. Vilket behov har du av anhörigstöd?

10. Har du blivit erbjuden någon form av anhörigverksamhet? Iså fall vad anser du om 
denna? Finns det något mer du har behov av?

11. Hur har du upplevt att samverkan mellan kommunens och landstingets verksamhet 
fungerar gentemot er?


