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Abstrakt 
 
Sveriges befolkning blir allt äldre och med hög ålder ökar risken för att 
drabbas av olika demenssjukdomar, framförallt Alzheimers sjukdom. Den 
som drabbas av demenssjukdom behöver ibland någon form av särskilt 
boende. Den boendeform som bäst passar för personer med Alzheimers 
sjukdom är ett gruppboende för 6-10 personer. Det som i litteraturen 
framhölls som viktigt för gruppboendeformens funktion var bland annat rätt 
planlösning och boendemiljö, selektion av de boende men också 
problematiken kring kvarboendeprincipen. Handplockad personal, 
individualiserad och meningsfull aktivering för de boende, ansågs också 
som viktigt för gruppboendeformen samt att verksamheten utvärderades och 
kvalitetssäkrades. Syftet med studien var att utifrån dessa aspekter belysa 
hur gruppboendeformen för personer med demenssjukdomar ser ut idag. 
Fungerar den på det sätt som i litteraturen framhålls som viktigt? 
Undersökningen genomfördes i en Norrbottenskommuns samtliga 
gruppboenden för personer med demenssjukdomar, sammanlagt åtta 
enheter. Intervjuer gjordes med en personal på varje enhet och dess chefer. 
Analysen visade att gruppboendena fungerade relativt bra i de områden som 
studerats dock med vissa undantag. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sökord: Gruppboende för personer med demenssjukdomar, demensboende,  

  gruppboendeform, Alzheimers sjukdom 
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Introduktion 
Sveriges befolkning blir allt äldre. Största ökningen sker i de äldsta åldersgrupperna där 

framförallt andelen 80 år och äldre ökar. Den del av befolkningen som är under 

pensionsåldern förblir konstant eller börjar till och med minska (SOU, 2002). Det innebär i 

stort sett att det mellan åren 2000 och 2030 sker en fördubbling av antalet 80 år och äldre 

(Statistiska centralbyrån, 1999). En bidragande orsak är att en stor del av befolkningen, ”40-

talisterna” når hög ålder. I dag vet man att hög ålder är en stor riskfaktor för att drabbas av 

olika sjukdomar, framförallt demenssjukdomar. För närvarande finns det ca 133 000 personer 

som har någon form av demensdiagnos och 20-30 000 som nyinsjuknar varje år (Marcusson, 

Blennow, Skoog och Wallin, 1995; Socialstyrelsen, 2000). Enligt Socialstyrelsen (2000) leder 

ökningen till att det i Sverige, mellan åren 2010 och 2050, sker en fördubbling av antalet 

personer med demenssjukdomar. Detta kommer att ställa stora ekonomiska krav på samhället, 

framförallt med tanke på att vården och omsorgen av personer med demenssjukdomar är 

dyrare än annan åldringsvård. Redan idag går hälften av kommunernas totala kostnad för 

äldreomsorgen till vården och omsorgen av de demenssjuka.  

Demenssjukdomarna räknas som den fjärde största folksjukdomen i Sverige och är 

därmed ett av samhällets största medicinska och psykosociala problem. För att på ett värdigt 

sätt kunna hjälpa de som drabbas av sjukdomen krävs en långsiktig planering.1 Kommunerna 

har skyldighet att ge stöd och hjälp så att äldre människor kan bo hemma så länge som 

möjligt. Men det ska även finnas särskilda boendeformer för de som behöver särskilt stöd i 

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

förhållanden med en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra (SFS 2001:453). 

Boendeformen som personer med demenssjukdomar bör ha när ordinärt boende inte 

fungerar är ett hemlikt boende (Ahlman et al.1995; Annerstedt et al.1988; Asplund 1998; 

Basun et al. 1999; Melin & Bang Olsen, 1999; Zingmark, 1994). Det ska fungera som en 

vårdform mellan hemmet och sjukhemmet, det vill säga som ett ”mellanboende”. Det är 

dessutom viktigt att det görs en selektion av personerna med demenssjukdomar för att få ut 

det ”goda” av gruppboendeformen (Socialstyrelsen och Boverket, 1988). De som bor i ett 

gruppboende ska enligt litteraturen, kunna tillgodogöra sig den individinriktade vården och 

omsorgen men även fungera tillsammans med andra i det gemensamma boendet (Annerstedt 

et al. 1988; Beck-Friis, 2001).  Detta försvåras många gånger på grund av 

”kvarboendeprincipen” som innebär att den boende har rätt att bo kvar till livets slut 

                                                 
1 Äldre på egna villkor 2002, Temablad 12, Socialdepartementet. www.aldreprojektet.gov.se 2002-10-31 



 5

(Annerstedt, 1995; Asplund, 1998; Beck-Friis, 2001). Vidare bör personalen som ska arbeta i 

denna boendeform vara intresserade av att arbeta med personer med demenssjukdomar och 

anställas utifrån tidigare erfarenheter och personlig lämplighet (Beck-Friis, 1988; Zingmark, 

Sandman och Norberg, 2002). Utvärdering och kvalitetssäkring av verksamheten anses som 

särskilt viktigt för gruppboendeformen. Anledningen är främst att bibehålla och öka 

personalens kompetens i syfte att utveckla verksamheten mot den framtida inriktningen 

(Beck-Friis, 2001; Franke - Wikberg, 1980; SOSFS 1998).    

Syftet med studien är att, utifrån vissa aspekterna belysa hur gruppboendeformen för 

personer med demenssjukdomar ser ut idag. Fungerar den på det sätt litteraturen framhåller 

som viktigt? De aspekter som studerats är, planlösning och boendemiljö, de boende och deras 

aktivering, personal och utvärdering samt problematiken kring kvarboendeprincipen. 

Efter denna introduktion presenteras sjukdomsbild och beteende hos personer med 

demenssjukdomar. Avsnittet ”Från institution till gruppboende” är en historisk beskrivning av 

boendeformer för personer med demenssjukdomar. Vidare följer en sammanställning av 

litteraturens syn på de aspekter som studerats och de konsekvenser som framkommit vid 

tidigare utvärderingar av gruppboendeformen. En presentation av den undersökta kommunens 

demensvård avslutar bakgrundsmaterialet. Därefter följer en metoddel och en presentation av 

det sammanställda och analyserade empiriska materialet. Uppsatsen avslutas med en 

diskussion. Gruppboende för personer med demenssjukdomar kommer fortsättningsvis i 

rapporten att benämnas gruppboende. 

 

Sjukdomsbild och beteende 
Medicinska Forskningsrådet (1995) beskriver demens som ett förvärvat kliniskt syndrom med 

en stadigvarande nedsättning av minne och andra intellektuella funktioner. Bland annat 

försämras orienteringsförmågan och språket, men även påverkan på personligheten och de 

emotionella funktionerna är vanligt förekommande. Enligt Marcusson med flera (1995) kan 

dessa symptom ses vid ett sjuttiotal olika sjukdomar men den dominerande diagnosen är 

Alzheimers sjukdom. Den fick sitt namn redan år 1907 när den tyske läkaren Alois Alzheimer 

beskrev en 51-årig kvinna som insjuknade med bland annat minnessvårigheter. Fram till 

1970-talet betraktades sjukdomen som relativt sällsynt och användes som diagnos endast på 

personer som insjuknade före 65 års ålder. När personerna var äldre än 65 år användes 

diagnosen ”senil demens”. Under 1970-talets gång förändrades den benämningen till ”senil 

demens av Alzheimertyp”. Idag har sjukdomen endast ett namn oavsett när i livet den 
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debuterar, det vill säga Alzheimers sjukdom (Marcusson et al. 1995). Oavsett demenstyp 

krävs stora insatser från samhället, framförallt kommer en stor del av de som drabbas av 

demenssjukdomar att behöva någon typ av särskilt boende (Annerstedt et al.1988). 

Beteenden hos personer med demenssjukdomar varierar. Förutom att den kroppsliga 

funktionen blir sämre får de svårt att koncentrera sig och att utföra vardagliga sysslor. 

Svårigheter att känna igen personer och sammanhang samt att orientera sig i tid och rum, 

bidrar också till att försvåra vardagen. Ett vanligt symtom hos personer med 

demenssjukdomar, framförallt de med Alzheimers sjukdom, är att de ofta pratar om hemmet, 

de packar och gör allt för att få komma "hem" (Zingmark 1994). Detta beteende beror inte på 

vantrivsel utan är detsamma var de än befinner sig. Det "hem" de är på väg till existerar inte. 

Demens kan ses som en existentiellt hotande hemlöshet. Det är därför av stor betydelse att 

vården och omsorgen utformas med ambitionen att den som är demenssjuk ska kunna känna 

sig så hemma som möjligt i tillvaron.  Detta ställer stora krav på personalen och det är 

nödvändigt att de förstår den dementes beteende. Viktigt är också att ha förståelse för att 

personer med demenssjukdomar har känslor, tankar och önskningar fastän de har en skadad 

hjärna (Zingmark 2000). Dessutom är det av vikt att de inte känner sig ensamma och 

övergivna eftersom det kan framkalla känslor av hemlängtan och ångest (Ahlman et al.1995; 

Basun et al. 1999; Melin & Bang Olsen, 1999; Zingmark, 1994). Dessa känslor kan även 

utlösas när de utsätts för höga ljud, störd dygnsrytm, nya ansikten, nya miljöer eller andra 

svårförståeliga situationer. Ett sätt att förebygga detta är ett gruppboende där personer med 

demenssjukdomar kan ha en bra relation till personal och övriga boende och på så sätt känna 

sig trygga och få leva ett meningsfullt liv (Zingmark, 1994).  

 

Från institution till gruppboende 
Under de senaste trettio åren har det skett betydande framsteg inom demensvården. Personer 

med åldersdemens vårdades tidigare på olika typer av institutioner inom kommun och 

landsting. De vårdades på avdelningar som bestod av långa korridorer och stora salar där flera 

personer bodde, dessutom tillsammans med patienter som hade andra sjukdomar. Det fanns 

ingen specifik demensvård och många gånger kunde vården liknas med förvaring (Asplund, 

1998).  

Fram till 1980-talets början var integrationstanken den dominerande inom demensvården 

det vill säga att personer med demenssjukdomar skulle integreras med andra patienter inom 

den somatiska vården. Vissa hävdade att det skulle vara till dementa personers fördel (Gaunt, 
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Öhlander och Schwarz, 1994). Under början av 1990-talet förändrades dock tankegångarna i 

och med en ny psykosocial modell "Dementia Care Mapping". Den koncentrerade sig på den 

faktiska interaktionen, mötet, det vill säga då personalen möter personer med demens och 

deras fysiska, psykiska, sociala och känslomässiga behov. Samverkan mellan människan 

bakom sjukdomen och miljön betonades (Asplund, 1998). Olika miljöfaktorer blev därför 

viktiga både vid behandling och bemötande av personer med demenssjukdomar (Ahlman et 

al.1995). Det innebar att de i motsats till tidigare skulle segregeras från personer utan 

demenssjukdomar. Behovet av en vårdnivå mellan hemmet och sjukhemmet, för personer 

med demenssjukdomar, uppdagades. Den demenssjukes omvårdnadsbehov översteg 

hemtjänstens resurser, men man var inte i behov av sjukhemsboende (Asplund, 1998). För 

mycket svårt demenssjuka människor skulle det dessutom behövas speciella enheter på grund 

av att deras beteende gjorde det svårt att vårda dem tillsammans med andra (Annerstedt et al. 

1988). 

Det första gruppboendet, i Sverige, tillkom av en slump år 1979. Orsaken var en tillfällig 

omplacering, av patienter med demenssjukdomar, till små enheter. Detta på grund av en 

ombyggnation av ett ålderdomshem i Upplands-Bro. Där hände någonting som man inte hade 

räknat med. De patienter som tidigare hade räknats som mycket störande och stökiga 

utvecklade i den lilla gruppgemenskapen ett bättre beteende. Lugn och trivsel hade ersatt stök 

och oro. I februari 1985 startades Baltzargården i Stockholm, som ett projekt för att utveckla 

de positiva egenskaper man sett i gruppboendet i Upplands - Bro (Beck-Friis, 2001). I Malmö 

startades också ett gruppboende i projektform som föll väl ut och idén spreds över landet 

(Ahlman et al. 1995). Enligt Socialstyrelsen (1996) fanns det faktorer som försvårade 

utvecklingen. Det var bland annat frågan om vem som skulle ha det övergripande ansvaret. 

Den oklara ansvars- och uppgiftsfördelningen samt bristen på samverkan mellan 

huvudmännen, kommunen och landstinget, gällde inte bara vården av personer med 

demenssjukdomar utan all vård och omsorg av äldre. Riksdagen beslöt därför att tillsätta en 

delegation som skulle utreda konsekvenserna av ett samlat kommunalt ansvar för äldre och 

handikappade. Deras rapport bekräftade behovet av en förändring från två till en huvudman.  

Det pekades bland annat på att:  

- Det fanns två parallella organisationer, kommun och landsting som gav likartad vård 

och service. 

- Oklarheter om vem av huvudmännen som hade ansvaret försvårade uppbyggnaden av 

alternativa boende- och vårdformer för det ökande antalet äldre.  
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- Man visade på att ett socialt synsätt hade fått stå tillbaka för det traditionella 

sjukvårdsperspektivet, även då det var det sociala omvårdnadsbehovet som 

dominerade. 

- Den enskilde hade problem att veta vem som var ansvarig för vad. 

- Äldre personer tvingades i onödan flytta mellan olika boende och vårdformer. 

- Flexibiliteten i resursanvändningen begränsades genom att kommun och landsting 

hade olika budgetar. 

- Uppdelningen av arbetsuppgifter i service och vårdarbetet riskerade att ske mer efter 

administrativa gränser än den enskildes behov. 

- Människor vårdades onödigt länge på sjukvårdens institutioner på grund av ett dåligt 

samarbete mellan landsting och kommun. 

Beslut togs för att reformera omsorgerna om äldre personer och personer med 

funktionshinder. Detta skulle ske genom den så kallade Ädelreformen vilken trädde i kraft 

den 1 januari 1992. Ädelreformen innebar att kommunerna fick ett samlat ansvar för 

långvarig service, vård och omsorg. Det övergripande syftet med reformen var att skapa klara 

ansvarsförhållanden och ändamålsenliga organisatoriska förutsättningar för att utveckla 

samhällsinsatserna efter de målsättningar som riksdagen beslutat (Socialstyrelsen, 1996). I 

samband med reformen byggdes en mängd gruppboenden för äldre och funktionshindrade. 

Det möjliggjordes av att kommunerna fick ett särskilt statsbidrag för att kunna finansiera 

utbyggnaden (Beck-Friis, 2001; SOU 1996/1997). 

Trots ökningen av personer med demenssjukdomar har inte antalet platser på 

gruppboendena ökat (Socialstyrelsen 2000). Det finns idag cirka 14 000 platser på 

gruppboende vilket är oförändrat sedan mitten av 1990- talet. Den planerade utbyggnaden till 

25 000 platser fram till år 2000, genomfördes aldrig (Annerstedt, 1995).  

 

Det specifika med gruppboendeformen 

Följande rubriker framhålls i litteraturen som viktiga för gruppboendeformens funktion. Det 

är, som tidigare nämnts, rätt planlösning och boendemiljö, selektion av de boende men också 

problematiken kring kvarboendeprincipen. Handplockad personal, individualiserad och 

meningsfull aktivering för de boende, anses också som viktiga för gruppboendeformen samt 

att verksamheten utvärderas och kvalitetssäkras.  
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Planlösning och boendemiljö 

Gruppboendena för personer med demenssjukdomar ska bestå av små enheter med 6-10 

boenden i varje, ha en öppen och enkel planlösning och framkalla en känsla av att vara i ett 

hem. De allmänna utrymmena ska vara lättillgängliga och lockande genom bra ljus, 

genomtänkt färgsättning, behagliga ljud och dofter (Annerstedt et al. 1988; Asplund, 1998; 

Basun et al. 1999; Beck-Friis, 1988). Personalens kompetens och en god omvårdnad kan dock 

kompensera brister i boendets planlösning och miljö. Vissa utvärderingar tyder också på att 

boendemiljön blir mindre viktig i demenssjukdomens senare stadier när behovet av trygghet 

är mest betydelsefull (Zingmark, 1989). Gruppboendena ska ligga på bottenplan och i direkt 

anslutning bör det finnas en gemensam trädgård som de boende ska kunna nyttja utan att 

tillkalla personal. Förutsättningen för detta är att det finns någon typ av avgränsning, 

exempelvis häck eller staket (Annerstedt et al. 1988; Asplund, 1998; Basun et al. 1999; Beck-

Friis, 1988). År 1995 var dock endast cirka 50 procent av landets gruppboenden för personer 

med demenssjukdomar placerade i markplan (Socialstyrelsen, 1995).  

 

De boende och deras aktivering   

För att det positiva i gruppboendeformen ska kunna tillvaratas ska en medicinsk, social och 

psykologisk utredning, det vill säga en demensutredning, (bilaga 1) utgöra underlaget för en 

professionell biståndsbedömning. Det är dessutom viktigt att det görs en selektion av 

personer, med avseende på vilken demenssjukdom de har och hur långt gångna de är i sin 

sjukdom (Annerstedt et al. 1988; Beck-Friis, 2001; Socialstyrelsen och Boverket, 1988). För 

att få ut det ”goda” av gruppboendeformen menar Annerstedt (1988) och Beck-Friis (2001) 

att de boende dessutom även bör ha god motorisk rörlighet samt fungerande syn och hörsel. 

Som tidigare nämnts ska vården och omsorgen vara individinriktad och det gäller även 

aktiveringen för de boende (Basun et al.1999; Beck-Friis, 2001). Socialstyrelsen och 

Boverket (1988) menar att den ska vara funktionsbefrämjande, normal och kännas 

meningsfull för den demenssjuke. Aktiviteterna skall framförallt utgå från den demenssjukes 

förutsättningar, behov och intressen. Enligt Melin & Bang Olsen (1999) är det som är 

meningsfullt för en människa inte automatiskt meningsfullt för en annan. 

 

Ibland framhålls det i litteraturen att demenshandikappade personer tycker om 
att leka med bollar eller sjunga allsång, och att dessa eller andra specifika 
aktiviteter skulle vara speciellt lämpade för aktivering inom demensvård. Sådana 
påståenden är i sak lika absurda som att påstå att alla personer med ryggskott 
skulle tycka om att spela fia. (s.288) 
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Vardagsaktivering, att delta i de vardagliga sysslorna, är den form av aktivering som bäst 

lämpar sig för personer med demenssjukdomar. Kanske främst på grund av att den erbjuder 

många olika möjligheter även i den senare delen av sjukdomsförloppet. 

 

Personal och utvärdering 

Gruppboendeformen ställer stora krav på personalen. De ställs många gånger inför svåra 

vård- och omsorgssituationer, vilka underlättas om de framförallt är intresserade av sitt arbete 

och motiverade att göra ett bra jobb. En förutsättning är att de får kontinuerligt stöd och 

handledning som riktas mot den verksamhet de arbetar i. En annan är att 

personalbemanningen ska vara högre än inom andra särskilda boendeformer (Beck-Friis, 

1988; Socialstyrelsen och Boverket, 1988; SOSFS 1998). Personalens kompetens och hela 

gruppboendeformens utveckling är, trots de kriterier som tidigare nämnts, beroende av att 

verksamheten kvalitetssäkras. De interna processerna ska analyseras utifrån tidigare 

fastställda mål. Det vill säga att uppföljningar och utvärderingar, av varje enskild verksamhet, 

ska göras regelbundet och givetvis av den person som genomfört arbetet (Beck-Friis, 2001; 

SOSFS 1998). Vad är då en utvärdering? Eliasson (1990) beskriver utvärdering som att ”… 

man värderar vad som hänt, vad man gjort, hur väl man lyckats i det man ville uppnå, 

konsekvenserna av det man gjorde” (s.5). Anledningen till att man utvärderar är  framförallt 

för att få fram viss information och utifrån den utforma den framtida inriktningen (Franke-

Wikberg, 1980). 

 

Konsekvenser av gruppboendeformen 
Olika utvärderingar av gruppboendena, som gjordes i landet i slutet av 1980- talet och början 

av 1990-talet, visade att både anhöriga och personal var positiva till boendeformen. Dessutom 

såg man behandlingsvinster i form av att personer med demenssjukdomar behövde mindre 

medicin men även att depressioner, rastlöshet och aggressivitet avtog. De boende blev ofta 

lugnare (Asplund 1998).  Problem som framkom var främst att cirka 25 procent av de boende 

på landets demensboenden inte var demensutredda och för cirka 10 procent fanns det inte 

några uppgifter om att någon demensutredning var gjord (Socialstyrelsen, 1995). Man såg 

även att personer med vissa typer av demenssjukdomar inte passade på gruppboende 

framförallt de demenstyper där uttalad aggressivitet hörde till sjukdomsbilden. Även dålig 

motorik gjorde att personer med demens var svåra att vårda på gruppboende (Asplund 1998). 

I många kommuner vårdas personer i olika stadier av demenssjukdomen på samma 
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gruppboende. Orsaken är oftast ”kvarboendeprincipen” det vill säga att den boende har rätt att 

bo kvar till livets slut. (Annerstedt, 1995; Asplund, 1998; Beck-Friis, 2001). Denna princip 

bottnar enligt Socialstyrelsen och Boverket (1991) i den enskildes rätt att få bo kvar i sin 

bostad. Den rätten garanteras genom upplåtelseavtal. Besittningsrätten har visat sig bli ett 

problem. Det har alltså uppstått en konflikt mellan Hälso- och sjukvårdslagens krav på 

adekvat vård, den boendes besittningsrätt och Socialtjänstlagens regler om bistånd.  

Kvarboendet bidrar även till att det blir en ökad vårdtyngd på gruppboendena.  Enligt 

Annerstedt (1995) skapar det en ogynnsam miljö och förtar mycket av gruppboendets positiva 

effekter. Hon menar att det då bara är ”förvaring” och att målsättningen, ökad livskvalitet, har 

tappats bort. Annerstedt skriver vidare att ”... man måste ändra kurs och planera för en 

mångfald och en flexibilitet i demensvården. Detta innebär att den närmast heliga 

”kvarboendeprincipen” måste omvärderas.” (s.11) 

En diskussion måste föras om konsekvenserna av kvarboendeprincipen. Framförallt för att 

gruppboende för personer med demenssjukdomar riskerar att bli ett sjukhem istället för den 

”mellanboendeform” som var meningen (Zingmark, 1989). 

Under 1990-talet var vården och omsorgen av personer med demenssjukdomar inte något 

undantag för kommunernas besparingar. Utan de utsattes också som andra verksamheter för 

krav på rationalisering och effektivisering. Det blev svårare att få en plats på gruppboende. 

De som flyttade in var många gånger avsevärt mycket sämre än tidigare och personalen 

uttryckte besvikelse, hopplöshet och en känsla av stagnation. Personalen ansåg sig inte kunna 

arbeta på det sätt man tidigare gjort på grund av att de boende blivit så mycket mer vård- och 

omsorgskrävande (Asplund, 1998). 

 

Den undersökta kommunen 

År 1987 tillsatte det aktuella landstinget en arbetsgrupp för att utreda alternativa 

boendeformer för demenssjuka personer i kommunen. De gjorde bland annat ett studiebesök 

på Baltzargården i Motala. Detta ledde till en tvåårig försöksverksamhet av gruppboende i 

landstingets regi. Sex långvårdspatienter med demensdiagnos valdes ut. De flyttade till en 

villa i utkanten av stan där de fick egna rum och ett hemlikt boende. Personalbemanningen 

låg på 1,06 årsarbetare/boende dagtid och 0,32 nattetid. I utvärderingen av verksamheten 

framkom det att en utökning av ”mellanboendeformer” var ett steg i rätt riktning och att det 

fanns många kvalitativa vinster. Gruppboende var dock inte den enda lösningen utan man 
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skulle sträva efter modeller som var människovärdiga, tillfredsställande för personalen och 

ekonomiskt genomförbara (Zingmark, 1989). 

Kommunen har idag totalt 11 äldreboenden med sammanlagt 643 platser i egen regi. Av 

dessa är 77 platser speciellt för personer med demenssjukdomar, vilka är fördelade på åtta 

olika gruppboenden. Fyra av dessa är på ett eller annat sätt integrerade i andra äldreboenden 

och resterande finns samlade i en gemensam byggnad. Kommunen bedriver två 

dagverksamheter som i första hand är till för de personer med demenssjukdomar som 

fortfarande bor hemma. För dessa finns dessutom en speciell avlastningsenhet med elva 

platser, i syfte att underlätta för anhörigvårdarna (Äldreomsorgen, 2002). 

Någon utbildning för personalen som specifikt riktar sig mot vård och omsorg av personer 

med demenssjukdomar finns inte i den undersökta kommunen. Däremot har all tillsvidare 

anställd personal erbjudits, en för kommunen skräddarsydd, undersköterskeutbildning där 

vård och omsorg om personer med demenssjukdomar ingår (Äldreomsorgen, 2000). 

I kommunen finns en demenssjuksköterska anställd på halvtid som är patientansvarig för 

de fyra samlokaliserade gruppboendena. Dessutom har hon ansvar för handledning och 

fortbildning för personalen på kommunens alla gruppboenden för personer med 

demenssjukdomar.  

En årlig kvalitetsutvärdering genomförs där vårdtagare och anhöriga besvarar frågor om 

vad de anser om de insatser som erhålls på kommunens äldreboenden. Personalen får besvara 

frågor om vad de tycker om sitt arbete och resultaten redovisas varje år i kommunens 

årsredovisning (Äldreomsorgen, 2001) 

 

Metod 
Arbetet startade med en studie av tidigare forskning och övrig litteratur i ämnet. Den 

empiriska studien begränsades till aspekterna planlösning och boendemiljö, de boende och 

deras aktivering, personal och utvärdering samt problematiken kring kvarboendeprincipen. På 

grund av områdets rika omfattning var en avgränsning nödvändig. Orsaken till varför de 

nämnda aspekterna ingick i undersökningen var framförallt att de i litteraturen framhölls som 

viktiga för boendeformen. För att få en helhetsbild av gruppboendena omfattade 

undersökningen kommunens samtliga gruppboenden, vilket möjliggjordes av det begränsade 

antalet enheter. Syftet med detta var att sträva efter så god reliabilitet som möjligt (Patel & 

Davidson, 1994). Valet av metod för den empiriska studien var intervjuer med en delvis 

strukturerad intervjuguide (Trost, 1997), där syftet var att begränsa intervjupersonerna till 
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frågeområdena (bilaga 2). En personal och boendechefen från varje gruppboende ingick i 

undersökningsgruppen. Avsikten att belysa området både ur arbetsgivar- och 

arbetstagarperspektiv var på grund av att båda perspektiven går in i- och till stor del är 

beroende av varandra.  

Äldreomsorgschefen i den utvalda kommunen kontaktades för att godkänna 

genomförandet av undersökningen. En presentation av studien genomfördes på ett 

”veckosamråd” där alla boendecheferna var samlade. Sedan gjorde vi en muntlig presentation 

av oss själva och vår studie på varje gruppboende. Samma information lämnades även 

skriftligt (bilaga 3) till den personal som inte var närvarande. Arbetsgruppen fick själva 

avgöra om någon och i så fall vem som skulle intervjuas, förutsatt att personen var 

tillsvidareanställd och hade arbetat minst fem år på gruppboendet. Kontakt togs efter några 

dagar med både boendechef och personal för att få namn på eventuell intervjuperson samt 

bokning av tid för intervjuerna. Sammanlagt genomfördes tretton intervjuer, fem med 

boendechefer och åtta med personal. Det vill säga att samtliga kommunens gruppboenden var 

representerade i studien. Gruppboendenas inre och yttre miljö observerades och 

dokumenterades i samband med intervjutillfällena. 

De på band inspelade intervjuerna skrevs ned ordagrant och lästes ett flertal gånger, 

kodades och sorterades inom de områden som valts att studeras (Trost, 1997). Därefter 

sammanställdes och analyserades varje områdes data ytterligare med hjälp av underområdena 

i intervjuguiden.  Alla synpunkter ansågs lika viktiga och presenteras bearbetade i vår studie i 

löpande text. De citat som används i analysen är omarbetade till skriftspråk utan att 

innebörden har ändrats.  

Utelämnandet av begreppsförklarningar, bland annat orden aktivering och kvalité, var 

avsiktligt med syfte att se vad den intervjuade själv ansåg att begreppen stod för. Givetvis 

inser vi att reliabiliteten hade blivit ännu bättre om all personal på gruppboendena ingått i 

undersökningen. Detta var dock ej möjligt inom de givna ramarna av studien.  
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Analys 
Den empiriska datan har analyserats utifrån tidigare nämnda aspekter. Under varje rubrik 

återfinns både personalens och arbetsledarnas utsagor samlade. 

 

Planlösning och boendemiljö 

Gruppboendenas utformning i den undersökta kommunen varierar, dock har alla boende egna 

lägenheter. Antalet boendeplatser vid varje enhet varierar mellan åtta och tio. Av de åtta 

undersökta gruppboendena är det endast ett där lägenheterna ligger runt de gemensamma 

utrymmena. Resterande är utformade enligt ”korridormodellen” det vill säga som den 

traditionella institutionsutformningen. Vid samtliga gruppboenden finns gemensamma 

utrymmen för måltider och samvaro. Tre av de åtta gruppboendena är lokaliserade i markplan 

med uteplatser omgivna av staket eller häck som gör det möjligt för de boende att själva 

vistas ute. Resterande fem ligger på andra våningen och har tillgång till balkong för 

utevistelse. Det är inte alltid möjligt att låta de boende själva vistas ute, främst beroende på 

om någon har tendenser till att klättra över räcket eller inte.  

 

De boende 

Enligt boendecheferna finns det just nu inga lediga platser på något av kommunens 

gruppboende för personer med demenssjukdomar och de flesta upplever att det finns en 

efterfrågan. I dag är det ett krav att alla som flyttar in på gruppboende har en demensdiagnos. 

Vid enstaka tillfällen har det dock funnits personer på gruppboendena som inte haft någon 

diagnos men då har särskilda omständigheter varit orsak till placeringen. Det finns en 

variation av olika demenssjukdomar representerade, trots detta finns det i nuläget ingen med 

uttalad aggressivitet på något av gruppboendena. Vid de tillfällen när uttalad aggressivitet har 

utgjort ett problem har personen i fråga flyttats till eller direkt fått annan särskild boendeform. 

På frågan om alla som flyttat in hade god motorisk rörlighet svarade boendecheferna att ”… 

det inte alltid var självklart” ”… de två sista som flyttade in hade rullator redan när de kom 

men mentalt tror jag att det var rätt”.  De flesta ansåg ändå att de som nu flyttar in ”… 

många gånger är för långt gångna i sin sjukdom för att ha någon glädje av demensboendet”.  

Någon saknade en typ av bedömning som tidigare använts ”… jag tycker att man ska göra en 

skattning så man ser hur långt de har gått i sin demens”. Det vill säga en medicinsk 

bedömning av läkare som visade hur långt gången personen var i sin sjukdom, med syfte att 

underlätta bedömningen av vilken boendeform som bäst passar den demenssjuke.  
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Personalen upplever också att de som flyttar in är sämre kroppsligt men även att de i 

allmänhet är längre gångna i sin sjukdom. En av orsakerna tror personalen är att ”… de idag 

har möjlighet och uppmuntras att bo hemma så länge som möjligt men för vårdformen är det 

en nackdel, de har redan passerat stadiet i sjukdomen då de kan tillgodogöra sig fördelarna 

med gruppboendeformen”. Funderingar finns om det enda som är kvar av 

gruppboendeformen är namnet. En annan orsak är att det blir ”… en miss redan vid 

bedömningen, det måste bli bättre kommunikation mellan hemtjänstassistenten och 

boendechefen”.        

   

Aktivering 

Den aktivering som både boendechefer och personal anser som viktig och genomförbar är det 

de kallar individuell vardagsaktivering. ”… det är vardagsaktivering det handlar om, vi ska 

ha dem med i vardagen så de har kvar vardagsfunktionerna, som när vi städar och bäddar så 

skulle det gå mycket fortare om man gjorde det själv men det är då man ska komma ihåg att 

de boende ska vara med.” ”… aktiveringen ska vara så individuell som möjligt, men då är 

det upp till oss att vara vakna, det finns möjligheter bara vi som personal är alerta.” Stora 

konstlade aktiviteter, exempelvis olika typer av underhållning eller gemensamma utflykter är 

svårt att genomföra. De boende har, menar man, olika intressen och olika förutsättningar att 

tillgodogöra sig aktiviteter. ”… det vardagliga är nog aktivering till exempel att klä på sig, 

dagliga sysslor och möjligtvis någon promenad.” Därför utgår man från den enskilda 

individens behov och önskningar. Det framkommer dock vid flera av intervjuerna en 

frustration över att det inte genomförs aktiviteter där alla deltar. Det finns inga extra pengar 

till aktiviteter utan de genomförs med den befintliga personalen och de boende får själva 

bekosta exempelvis inträde eller fika. 

  

Personal 

När boendecheferna tillsätter tjänster, på gruppboendena för demenssjuka personer, är det inte 

hur länge de sökande har arbetat eller vilken utbildning de har som är det viktigaste. 

Personliga egenskaper och lämplighet har däremot en framträdande roll. Den person som ska 

arbeta på gruppboende ska vara intresserad av att arbeta med dementa personer, ha god 

samarbetsförmåga, vara kreativ och kunna ta egna initiativ. Erfarenhet och stresstålighet 

anges också som positiva egenskaper för den sökande. Det framkommer även att vissa 

anställningar är gjorda på grund av kommunens skyldighet att omplacera personal till annat 
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arbete. I några fall har boendechefen ändå haft möjlighet att först se om personen i fråga kan 

anses som lämplig att arbeta på gruppboende. 

De flesta av den intervjuade personalen angav i sin tur att de blev handplockade, antingen 

tillfrågade eller genom någon typ av anställningsintervju. Endast en uppgav att arbetad tid var 

avgörande vid anställningen. Orsakerna till att personalen hade sökt ett arbete på 

gruppboende var väldigt olika, flera på grund av ett intresse att arbeta i den speciella 

boendeformen men även med personer som drabbats av demenssjukdomar. En angav att det 

var slumpen som gjorde att hon sökte tjänsten. Oavsett orsak till varför de sökte, så trivs de 

med sitt arbete och känner tillfredsställelse. Arbetet uppges också vara en utmaning, roligt 

och omväxlande.  

Personalbemanningen på gruppboendena ser lite olika ut. Räknat i årsarbetare/boende så 

ligger fördelningen på gruppboendena mellan 0.61 och 0.75 för dagpersonalen. 

Nattbemanningen är som minst 0.14 och som mest 0.24 årsarbetare/boende. Minsta 

nattbemanningen finns på det gruppboende som består av fyra enheter och högsta 

bemanningen på det gruppboende som ligger separat. Ett av de integrerade gruppboendena 

har ingen fast stationerad nattpersonal. Nattillsynen sköts gemensamt av äldreboendets 

personal. Larmmattor och rörelselarm är installerade vilka indikerar när någon lämnar sin 

lägenhet.   

Alla boendecheferna säger att det har varit dåligt med kontinuerligt stöd och handledning 

från deras sida. De uppger alla en förväntan på förbättring i och med att kommunen har tillsatt 

en demenssjuksköterska, vilken ses som en kvalificerad och engagerad resurs i att stötta och 

handleda personalen på gruppboendena. Extern handledning har getts vid vissa tillfällen 

exempelvis när någon av de boendes beteende varit svårt att förstå men även vid speciella 

arbetssituationer eller att personalen själva har önskat handledning.  

Personalen tillfrågades om de fick kontinuerligt stöd och handledning och i så fall av vem. 

Alla sa att de fick handledning, i vissa fall av arbetsledaren eller handledning utifrån, men 

inte kontinuerligt. De flesta vänder sig till andra arbetskamrater för att få stöd. Någon sa sig 

”… sakna stöd och bekräftelse, främst i akuta situationer när man mår dåligt på grund av 

känslor av otillräcklighet i det dagliga arbetet på gruppboendet”. En annan sa ”… man 

känner sig värdelös när man gjort allt man kan och ändå inte får förståelse, jag saknar 

förståelse från ledningen inte bara från arbetsledningen utan även från den högre ledningen. 

Jag skulle vilja visa vad som händer här, hur vi jobbar och hur det är här”.  Några säger 

också att ”… vi vill inte bli jämförda med andra boendeformer, vi vet att alla har det tufft 

men det är inget stöd.” Andra ”… känner sig på sidan om, vi träffar arbetsledning och 
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sjuksköterska endast ett fåtal gånger per vecka”. Någon upplever sig som ”… den som alltid 

tar kontakt och är besvärlig och det känns inte som ett naturligt samarbete.” Även 

personalen har höga förväntningar på kommunens demenssköterska och några enheter uppger 

att de redan har börjat anlita henne för kontinuerlig handledning.   

 

Utvärdering 

På frågan om det genomfördes regelbundna kvalitetsutvärderingar av den egna verksamheten, 

berättade de flesta om den i kommunen årliga kvalitetsutvärderingen eller om varje 

äldreboendes kvalitetsgrupp. De uppgav en medvetenhet om att de inte utvärderade det 

dagliga arbetet men även en önskan att kunna avsätta mer tid till reflektion och uppföljning. 

Det är dock ett boende som numera alltid avsätter halva tiden vid gruppträffarna till 

uppföljning/utvärdering av sina rutiner och arbetssätt. Detta dokumenteras för kommande 

uppföljningar. Enligt personalen på detta boende är det något som fungerar mycket bra.   

 

Kvarboendeprincipen  

Boendecheferna ser den som ett hinder för gruppboendeformen. För att gruppboende ska 

fungera som det är tänkt, en boendeform mellan hemmet och sjukhemmet, så måste de 

boende flytta när de blir för tunga att vårda. “Givetvis tvingas ingen att flytta men om det blir 

ett arbetsmiljöproblem så måste man agera annars blir det ett sjukhem och då faller 

meningen med gruppboende.” Boendeformens intentioner försvåras när någon av de boende 

eller deras anhöriga nekar att flytta till annan boendeform. För att motverka detta arbetar man 

aktivt med att förbättra informationen om meningen med boendeformen. Den börjar redan vid 

inflyttningssamtalet och ska helst ses som en naturlig del i dialogen mellan personal och 

anhöriga. Nekar de anhöriga trots detta så menar boendecheferna att man måste visa 

förståelse och respekt för deras beslut. Man är medveten om att det ibland är personalen som 

undviker att väcka en diskussion om flyttning. Det kan bero på att det i vissa fall är 

”känslomässigt väldigt jobbigt, både etiskt och moraliskt, därför väntar de in i det längsta”. 

Någon uttryckte det ”tänk om de dör när de har flyttat, då hade det varit lika bra att de fått 

vara kvar”. Kvarboendeprincipen leder till att det bor flera på gruppboendena som är 

sjukhemsmässiga vilket gör att de som egentligen behöver ett gruppboende får flytta in på 

sjukhem för att platserna på gruppboendena redan är upptagna. Någon anser att ”… om 

gruppboendena skulle fungera som en boendeform mellan hemmet och sjukhemmet så räcker 

antalet platser som vi har i kommunen i dag, det som däremot skulle behövas är ett eget 

sjukhem för personer med demenssjukdomar”.  
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Även personalen ser kvarboendeprincipen som ett hinder för gruppboendeformen. ”Den 

gör det svårt att bedriva demensvård och känns som en kloss i arbetet gruppboende ska vara 

en vårdform mellan hemmet och sjukhemmet och inte ett boende till livets slut.” Personalen 

bekräftar att de boende ofta bor kvar för länge på grund av att ”det är känslomässigt jobbigt 

att aktualisera en flytt”. Men det framkom även en känsla av att bli betraktade som obekväma 

och besvärliga när de ansåg att det vara dags att flytta en boende till sjukhem. Personalen 

säger sig då ”… hamna i ett etiskt dilemma vi vill både bespara de boende en flyttning men vi 

vill också bedriva verksamheten som den är tänkt, det handlar om att rätt personer ska bo på 

gruppboende”.  Någon ansåg att detta försvåras av att kommunen har riktlinjer som säger att 

den som bor på gruppboende ska vara fysiskt rörlig. ”Det skulle vara bättre att se till mer än 

kroppen. De som mentalt passar på demensboende trots att de blivit sämre fysiskt bör få bo 

kvar så länge de får ut något av boendeformen. Däremot skulle de som ingenting får ut av 

boendeformen flytta, oavsett den fysiska rörligheten.” 

 

Diskussion 
Innan de sammanfattande slutsatserna dras måste det poängteras, att avsikten med uppsatsen 

är att belysa hur det ser ut på kommunens demensboenden inte att göra en jämförelse av 

boendena.  

Utformningen av gruppboendena varierar. Anmärkningsvärt är att endast ett boende är 

utformat med en öppen och enkel planlösning. Litteraturen framhåller att tillgängligheten av 

de gemensamma utrymmena och närheten till personalen är en viktig del i att förhindra ångest 

och oro hos den demenssjuke. Dessutom är det svårare för personalen att ha överblick över de 

boende i och med en dylik utformning av lokalerna (Annerstedt et al. 1988; Asplund, 1998; 

Basun et al. 1999; Beck-Friis, 1988). I studien framkom att endast tre av de åtta 

boendeenheterna är placerade på bottenplan. Detta tror vi påverkar de boendes självständighet 

negativt, i och med att de inte själva kan nyttja uteplatser. En förklaring till att det ser ut som 

det gör är att verksamheten bedrivs i lokaler som tidigare använts till traditionell åldringsvård. 

Orsaken till varför kommunen inte strävat efter att använda lokaler i markplan får dock 

lämnas obesvarad. Men som vi tidigare nämnt är inte planlösningen det enda som avgör 

kvalitén på omsorgen. 

En demensutredning är grunden för att ”rätt” personer ska bo på gruppboende för 

personer med demenssjukdomar och på så sätt kunna ta del av den specifika vård- och 

omsorgsformen (Annerstedt et al. 1988; Beck-Friis, 2001; Socialstyrelsen och Boverket, 
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1988). I den undersökta kommunen har demensutredningar alltid varit och är fortfarande ett 

krav för att få bo på demensboende. Detta är mycket positivt med tanke på att år 1995 var, 

som vi tidigare nämnt, så stor del som 25 procent av de boende på landets demensboenden 

utan demensdiagnos. Kravet på demensutredning, i den undersökta kommunen, kan vara en 

bidragande orsak till att man inte har något uttalat problem med personer med aggressivt 

beteende. En uttalad önskan framkom dock om bättre samarbete, mellan biståndsbedömare 

och boendechefer, för att säkerställa att den demenssjuke får rätt boendeform men även ett 

återinförande av den typ av skattning, av demensgrad, som tidigare gjorts av demensläkaren.  

Vi anser att detta förslag måste utredas, främst för att biståndsbedömaren ska få ett bättre 

underlag för sin bedömning. Personalen upplever många gånger att personerna redan vid 

inflyttningen är för långt gångna i sin demenssjukdom för att kunna tillgodogöra sig 

boendeformen. Numera bor dessutom många dementa hemma längre, troligtvis på grund av 

en väl fungerande hemtjänst och uthålliga anhörigvårdare. Det medför att den demenssjuke 

ibland är så långt gången i sin sjukdom att denne inte kan tillgodogöra sig 

gruppboendeformen trots rätt diagnos. Det är dessutom av vikt att selektionen av de boende 

görs dels med tanke på demensdiagnos men även på hur långt gångna de är i sin 

demenssjukdom (Annerstedt, 1988; Beck-Friis, 2001). Fungerar selektionen fullt ut så behövs 

troligtvis ingen ökning av antalet platser trots den, tidigare nämnda, framtida ökningen av 

personer med demenssjukdomar. Däremot bör rutiner utarbetas för att få en smidig övergång 

till annan särskild boendeform. I den genomförda studien har ”aktualisering av en flytt” 

framkommit som ett stort etiskt och moraliskt problem. Det finns inga klara regler eller 

normer utan det är omsorgspersonalen som i de flesta fall måste påbörja diskussionen, med 

berörda parter, om att flytta en vårdtagare. Bristen på klara direktiv sätter dem i en onödig 

situation som skulle underlättas av förankrade rutiner. Vid vissa tillfällen undvek man helt 

enkelt att aktualisera en ”flytt” just för att slippa de etiska och moraliska problemen. Dessa 

problem bottnar troligtvis i en kluvenhet mellan vetskapen om att den demenssjuke, när 

sjukdomen avancerat, bör flytta till annat särskilt boende men också kunskapen om hur den 

demente påverkas av att flytta och deras rätt till kvarboende. Aktiviteter för personer med 

demenssjukdomar skall enligt Socialstyrelsen och Boverket (1988) framförallt utgå från den 

demenssjukes förutsättningar, behov och intressen. Det vill säga att den ska vara 

individinriktad. Den frustration som personalen känner över bristen på stora gemensamma 

aktiviteter tror vi speglar den allmänna uppfattningen om att aktiviteter ska vara organiserade 

och konstlade. I själva verket gör de helt rätt när de prioriterar de vardagliga aktiviteterna.  
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Som tidigare nämnts ska personalen till gruppboenden för personer med 

demenssjukdomar handplockas och anställas utifrån tidigare erfarenheter och personlig 

lämplighet. I den undersökta kommunen har man i enstaka fall använt dessa tjänster till 

omplaceringar av personal som inte fysiskt klarat av annat arbete. Detta bör göras med 

försiktighet och inte ses som en generell lösning vid omplaceringar inom äldreomsorgen. 

Framförallt är det viktigt att personen som ska omplaceras har en uttalad önskan att arbeta 

med demenssjuka människor och inte tvingas att välja mellan detta arbete och arbetslöshet. 

 Gruppboendenas personalbemanning i den undersökta kommunen ser lite olika ut. I 

jämförelse med den försöksverksamhet som i slutet av 1980 talet bedrevs i kommunen verkar 

bemanningen väldigt låg. Dagpersonalens bemanning är idag 0.61-0.75 årsarbetare/boende 

och i försöksverksamheten var den hela 1.06. Nattpersonalens bemanning är idag 0.14-0.24 

årsarbetare/boende och i försöksverksamheten var den 0.32. Trots att det ställs samma krav på 

personalen då som nu. En fundering blir om det var för hög bemanning i 

försöksverksamheten eller om den är för låg idag? I den genomförda studien framkom 

dessutom att fast stationerad nattpersonal inte alltid var en självklarhet. Lättåtkomlig personal 

är en förutsättning för vården och omsorgen av personer med demenssjukdomar (Ahlman et 

al.1995; Basun et al. 1999; Melin & Bang Olsen, 1999; Zingmark, 1994). Vi ifrågasätter till 

hur stor del den personliga närvaron kan och bör ersättas med mekaniska larm.   

Stöd och handledning är en viktig förutsättning för att personalen ska klara de stora krav 

som ställs på dem (Beck-Friis, 1988; Socialstyrelsen och Boverket, 1988; SOSFS 1998). I 

den genomförda studien framkom att handledning oftast förekom vid speciella situationer. 

Främst personalen i de integrerade gruppboendena saknade kontinuerlig handledning. De 

uttalade alla dessutom mer eller mindre en känsla av utanförskap och isolering men även att 

de vissa gånger i stället för stöd blev jämförda med andra särskilda boendeformer. Detta tror 

vi till viss del kan bero på att boendecheferna för de integrerade gruppboendena inte enbart 

har demensboendet som ansvarsområde. Kanske skulle detta kunna undvikas om kommunens 

alla gruppboenden för personer med demenssjukdomar placerades under samma 

arbetsledning.  

För att utveckla en verksamhet bör man göra regelbundna kvalitetsutvärderingar av det 

dagliga arbetet (Beck-Friis, 2001; SOSFS 1998).  På frågan om huruvida deras arbete 

utvärderades berättade de flesta om kommunens övergripande kvalitetsutvärdering inte om 

utvärdering av det dagliga arbetet.  Det fanns dock en medvetenhet om bristerna på 

uppföljning och utvärdering men också en önskan om att kunna prioritera tid till reflektion 

och uppföljning. Vad vi ser är att kvalitetsutvärderingar av det dagliga arbetet inte alltid 
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”räknas” som utvärdering utan benämningen utvärdering står för något stort och 

övergripande. Det här är kanske något som bör lyftas fram och diskuteras eftersom det är en 

viktig del för att verksamheten ska kunna utvecklas.  

Sammanfattningsvis överensstämmer de undersökta gruppboendena relativt bra, i de 

områden som studerats, utifrån vad litteraturen anser vara det viktiga för gruppboendeformen. 

De diskussioner som förts är där undersökningen visat på olikheter. Vi menar för den delen 

inte att det är ”fel” utan kanske bör olikheterna lyftas fram för en djupare diskussion inom 

verksamheten. Det övergripande målet med gruppboendeformen är givetvis att de boende ska 

tillförsäkras en värdig ålderdom. 
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           Bilaga 1 
Utredning av demenssjukdomar i den undersökta kommunen 
 
Utredningen av minnesnedsättningar börjar på vårdcentralen där läkaren gör en allmän 
hälsoundersökning, i syfte att utesluta andra orsaker till minnesnedsättningen. Blodprover och 
MMT test ingår även i undersökningen. Hittas inga orsaker, till minnesnedsättningen, 
remitteras personen till lasarettets demensläkare för demensutredning. Där tas man emot av 
ett demensteam bestående av sjuksköterska och undersköterska. De bokar tid för 
skiktröntgen, EEG och första läkarbesöket. I samband med röntgenundersökningarna skrivs 
en levnadshistoria tillsammans med personen och de anhöriga. Tid finns även för att prata 
enskilt med de anhöriga för eventuellt ytterligare information. 
Cirka två veckor efter röntgenundersökningarna kommer personen tillbaka för sitt första 
besök hos demensläkaren. Denne har då gått igenom remissen från vårdcentralen, 
demensteamets utredning och alla provsvar. Läkaren fortsätter utredningen med samtal, 
ytterligare MMT-test och i vissa fall tas ett prov på ryggmärgsvätskan. Personen får sedan gå 
hem och komma på återbesök efter ca 1 månad. Vid detta återbesök ställs en eventuell 
demensdiagnos och personen blir erbjuden att pröva ”bromsmedicin” för att bromsa 
sjukdomsförloppet. Återbesökstid bokas efter ytterligare sex månader för utvärdering av 
bromsmedicinens effekt. Fram till dess gör demensteamet kontinuerlig uppföljning via 
telefon. Innan sista läkarbesöket skickas en enkät som personen och anhöriga ska fylla i. 
Denna, i samband med tredje läkarbesöket, ligger till grund för eventuellt fortsatt 
medicinering. När utredningen är klar återremitteras personen till sin vårdcentral för fortsatt 
uppföljning  
 
Efter personlig kommunikation med demensläkare, Arne Zingmark  2002-10-31 
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          Bilaga 2    1(2) 
Intervjuområden - Boendechef 
 

Bemanningsfördelning/ Personaltäthet  
Sköterskebemanning 
Beläggning på boendet, lediga platser  

 
 
PERSONAL 

Tillvägagångssätt vid anställning av personal, speciella kriterier m.m. 
 
Tillhandahålls kontinuerligt stöd och handledning,   
Vad, när, hur, av vem, och i vilken omfattning 

  
 
 
DE BOENDE 

Demensutredda? 
 
God motorisk rörlighet och fungerande syn och hörsel. 
 
Typer av demens 
 
Uttalad aggressivitet 

 
 
AKTIVERING/UTVÄRDERING 

Extra resurser till aktivering, både ekonomiska och personal 
 
Kvalitetsutvärderingar, regelbundna?, form?  

 
 
KVARBOENDEPRINCIPEN 
      Positiva och negativa aspekter av kvarboendeprincipen 
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            2(2) 
Intervjuområden – Personal 
 
PERSONAL 

Utbildning   
 
Riktad mot demenssjukdomar  
 
Orsaker till valet av arbetsplats 
 
Anstälningsform (intervju, LAS-ordning, annat) 
 
Tillhandahålls kontinuerligt stöd och handledning,   
Vad, när, hur, av vem, och i vilken omfattning 

  
 
DE BOENDE 

Förändring av ”hälsotillståndet” hos de nyinflyttade 
I så fall vad   

 
 
AKTIVERING/UTVÄRDERING 

Möjligheter till aktivering för de boende 
 
Vardagsaktivering 
 
Extra resurser,  ekonomiska och personal  
 
Kvalitetsutvärderingar, regelbundna? Form? 

 
 
KVARBOENDEPRINCIPEN 

Positiva och negativa aspekter av kvarboendeprincipen 
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           Bilaga 3 
Luleå Tekniska Universitet 

Institutionen för hälsovetenskap 
Sociala omsorgsprogrammet 140 p, T7 

Examensarbete, 10 p-uppsats  
Handledare Lena Widerlund 

 
 

 
 

Gruppboende för personer med 
demenssjukdomar 

 
 
Avsikten med undersökningen är att se hur dagens gruppboende ser ut med 
utgångspunkt från några av de kriterier som låg till grund för boendeformens 
utveckling. Vi har valt att begränsa oss till frågor som handlar om miljö, 
personal- och inflyttningskriterier, aktivering, utvärdering och 
kvarboendeprincipen. 
 
För att få reda på detta har vi för avsikt att intervjua en av er i personalgruppen. 
Det enda vi vill är att du har arbetat minst fem år på demensboendet och är 
beredd att avsätta ca. 45 min av din arbetstid. Du som är intresserad meddelar 
detta till din arbetsledare så vi vet vem vi ska kontakta för att boka tid och plats 
för intervjun. 
Vi kommer att samtala runt de områden vi valt att studera. Samtalet kommer att 
spelas in på band, endast för att underlätta vår sammanställning. Dessutom 
kommer personalansvarig arbetsledare också att intervjuas men vid ett annat 
tillfälle. 
 
Svaren kommer att behandlas konfidentiellt. Band och ev. utskrifter kommer att 
förstöras efter arbetets färdigställande.  I vårt examensarbete kommer inga namn 
att användas vare sig på kommun, gruppboende eller på personal.  
 
 
Många vänliga hälsningar och tack på förhand. 
 
Annika Wallin   Inger Lundberg 
Wallinsvägen 4   Nygatan 33A 
94591 Norrfjärden   94133 Piteå 
Tel: 200329    Tel: 91643 
Mob: 070-5746025  Mob: 070-6485179 


