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Abstrakt 
Syfte: Att beskriva vårdpersonalens upplevelser av utmaningar i stödet av personer drabbade 

av demenssjukdom och BPSD 

 

Design: En kvalitativ intervjustudie i fokusgrupper. Totalt intervjuades elva personer från två 

vård- och omsorgsboenden i Norrbotten.  

 

Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier som beskriver personalens upplevelser och 

utmaningar: Att vilja möta personen bakom sjukdomen, Att behöva sina kollegor, Att det är 

svårt att räcka till. Personal strävade efter att möta personen bakom sjukdomen men mötte 

olika hinder i sitt arbete. Flera krav på personalen belystes samtidigt som resultatet visade på 

konsekvenserna av att inte kunde erbjuda den vård eller det bemötande personalen ville ge. 

Detta ledde till stress och dåligt samvete. Resultatet visade vilken betydelse kollegor hade i 

arbetet gällande kommunikation, teamarbete och att arbeta efter samma mål. 

 

Slutsatser: Resultatet visade att utmaningarna i omvårdnaden av personer med 

demenssjukdom och BPSD är många. Genom att som arbetsledare ta del av dessa svårigheter 

kan de ge vårdpersonal de förutsättningar som krävs för personcentrerad vård till personer 

med demenssjukdom och BPSD. På så vis kan förhoppningsvis fler som arbetar med 

personer med demens vara nöjda med sitt arbete och fortsätta ta hand om de människor som 

behöver dem på bästa sätt. 

 

Nyckelord: vårdpersonal, välbefinnande, personer med demens, personcentrerad omvårdnad, etik, 

utmaningar 
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Abstract 
Aim: To describe staffs experiences of challenges when nursing people with dementia and 

BPSD.  

 

Design: A qualitative study with interviews of focus groups. Eleven persons from two 

nursing homes in the north of Sweden were interviewed.  

 

Results: The analysis emerged into three categories that describes staffs experiences and 

challenges:  To aim for seeing the person behind the illness, the importance of colleagues, it 

is difficult to be sufficient. Staff wanted to meet the person behind the dementia but meet 

difficulties in their work. The staff had a demanding job and faced challenges as an effect of 

not giving the right care that the staff wanted to give. The consequence of this was stress and 

bad conscience. The result marked the importance of having colleagues to communicate with, 

who wants to work in a team and after the same goals.  

 

Conclusion: The challenges in nursing care of people with dementia and BPSD are many. 

Superiors can learn from these difficulties to provide staff what they need to give person 

centered care to people with dementia and BPSD. That can lead to more job satisfaction 

among healthcare staff  so they can keep on taking care of the people who needs them.  

 

Key words: staff, well-being, persons with dementia, person-centered care, ethics, challenges 
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Inledning 
 

Demenssjukdom  

Att drabbas av demenssjukdom innebär att livet begränsas. Kolanowski, Fick, Frazer och 

Penrod (2010) fann i sin studie att personer med demenssjukdom riskerar att få låg 

livskvalitet i sitt liv. Sjukdomen ger enligt Tabloski (2010) funktionsnedsättningar som 

främst leder till problem med minnet samt svårigheter att tyda en persons identitet. Förmågan 

att vara självständig och utföra vardagliga aktiviteter försvinner allt eftersom och leder till att 

bli beroende av hjälp med allt som vardagen innehåller. Eftersom sjukdomen drabbar olika 

delar av hjärnan går varken förloppet eller konsekvenserna som skadan leder till att förutspå. 

  
Det går inte går att bota en demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2016). Åtgärder från hälso- och 

sjukvården och socialtjänsten handlar om att lindra olika symtom och underlätta livet för den 

drabbade. Ungefär 160 000 människor i Sverige beräknas vara drabbade. Den största 

riskfaktorn är hög ålder och risken för att insjukna ökar med tiden (Socialstyrelsen, 2016). I 

Folkhälsorapport (2009) står att det finns fler kvinnor än män som är drabbade av 

demenssjukdom, vilket beror på att de löper högre risk att drabbas samt att det är fler kvinnor 

i befolkningen i de äldsta åldersgrupperna. Över 17 procent av Sveriges befolkning, ungefär 

1,6 miljoner människor är 65 år eller äldre. I samma rapport står det att andelen äldre i 

befolkningen har ökat och beräknas fortsätta öka till följd av ökad medellivslängd. Idag bor 

omkring hälften av alla med demenssjukdom i Sverige på särskilda boenden. 

 

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom  

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom förkortas till BPSD. BPSD kan 

innebära agitation, ångest, depression, apati, irritation, förvirring, vanföreställningar, 

hallucinationer, sömnproblem och förändrad aptit (Cerejeira, Lagarto & Mukaetova-

Ladinska, 2012). Drygt 90% av personer med demenssjukdom drabbas någon gång under 

sjukdomsförloppet (Bergh, Engedal, Roen & Selbaek, 2011). Konsekvenser kan bli fler 

funktionsnedsättningar utöver det demenssjukdomen redan orsakat, samt försämrad 

livskvalitet för både människan det uppstår hos och vårdpersonalen (Finkel, 2000). En 

utredning av BPSD handlar om att finna anledningen till varför symptom uppstår. 

Edvardsson, Winblad och Sandman (2008) poängterar vikten av att ha förståelse för 

beteenden utifrån individens perspektiv och upplevelse. Trots att personer med 

demenssjukdom kan ha problem med språk och kommunikation är det värdefullt att ställa 
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öppna frågor för att låta dem själva beskriva de känslor som kan leda till ökad förståelse för 

symtom och beteenden (Cerejeira, Lagarto & Mukaetova-Ladinska, 2012). Ett plockigt 

beteende kan vara ett sätt för en person att uttrycka sina känslor (Johansson, Zingmark & 

Norberg, 1999). Stress som en följd av misslyckade försök att hantera den omgivande miljön 

kan också orsaka BPSD (Cerejeira, Lagarto & Mukaetova-Ladinska, 2012). Istället för att 

försöka få personen att komma tillbaka till den värld som inte har med demenssjukdomen att 

göra anser Zingmark, Sandman och Norberg (2002) att fokus bör vara på att skapa en känsla 

av att vara hemma i den värld personen lever i. Eftersom tids- och rumsuppfattningen ofta är 

förändrad lever personer med demenssjukdom i nuet vilket kan innebära att de befinner sig på 

olika platser och i olika tider av livet (Kolanowski et al., 2010). Som en följd av att en person 

försöker framföra berättelsen om sitt liv och strävar efter att behålla sin personlighet kan 

BPSD uppstå (Graneheim & Jansson, 2005). Kärnan i behandlingen av BPSD är enligt 

Socialstyrelsen (2016) personcentrerad omvårdnad.  

 

Personcentrerad omvårdnad 

Begreppet personcentrerad omvårdnad handlar om att sätta personen bakom sjukdomen i 

fokus och se personligheten mer som instängd än förlorad (Edvardsson et al., 2008). Ekman 

(2015) skriver att personcentrerad vård förutsätter professionell kompetens och etisk 

medvetenhet hos all vårdpersonal och chefer. Det grundar sig på att se personen som en egen 

person med vilja, förmågor, och behov. Vidare beskrivs i studien att om personalen vid ett 

demensboende strävar efter att arbeta personcentrerat är det möjligt att skapa en bättre 

relation mellan personalen och personen med demenssjukdom (Ekman, 2015). Allt eftersom 

demenssjukdomen fortskrider och försvåras hotas personens självkänsla och självbild. 

Nordenfeldt (2010) skriver att personer med demenssjukdom riskerar att bli behandlade som 

saker i stället för personer, som en följd av brist på kunskap om demens och de problem som 

kan uppstå. Edvardsson, Fetherstonhaugh och Nay (2010) menar att det därför är av vikt att 

stärka identiteten. Vårdpersonal kan stödja det liv som tidigare var normalt för personen med 

demenssjukdom och dennes familj (Edvardsson et al., 2010). Edvardsson et al. (2008) menar 

att det kan göra mycket gott genom att stötta upplevelsen av att vara en människa och bidra 

till en ökad delaktighet i beslut som gäller individen och att bara som personal ta sig tid. 

Även Sandman och Kjellström (2013) har sett fördelar med att ta sig tid till dialoger. Förutom 

att själva relationen till personen som tar emot vården stärks kan personalen känna sig mer 

tillfreds med sitt arbete. Kolanowski, Fick, Frazer och Penrod (2010) nämner vikten av att ta 

sig tid och lära känna personen då det kan hjälpa vårdpersonal att se vad som kan orsaka 
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BPSD. I deras studie upptäcktes att vårdpersonal upplevde det särskilt svårt att möta en 

person med BPSD i sin verklighet.  

 

Att möta personer med demenssjukdom 

Tankar och förhållningssätt påverkar mötet med en annan individ. Nordenfeldt (2010) anser 

att värdigheten hos en person med demenssjukdom påverkas av hur omgivningen ser på 

individen. En person som uppfattas aggressiv av personal kan i själva verket vara rädd eller 

frustrerad. Sårbarheten är stor särskilt i sociala situationer, de flesta människor har normalt en 

viktig position i sådana sammanhang. Vidare beskrivs att vårdpersonal ofta vet hur de ska 

handla och vara på rätt sätt i mötet med personer med demens men att stress påverkar dem att 

handla annorlunda (Nordenfeldt, 2010).  

 

I en studie av Zwijsen et. al (2013) upplevde personalen att agitation och aggression var 

svårast att hantera i arbetet med personer drabbade av demenssjukdom, jämfört med 

hallucinationer och apati som upplevdes lätthanterliga. I studien visades symtomen i sig vara 

den faktor som upplevdes svårast att hantera för personalen, hur frekvent de förekom hade 

ingen större betydelse. Det fanns ett starkt samband mellan symtomen och upplevelsen av 

svårigheter hos vårdpersonalen. Sandman och Kjellström (2013) skriver att arbetsklimatet 

inom en verksamhet kan påverka personalens möjligheter att göra etiska överväganden och 

fatta etiska beslut. I ett arbetsklimat där vårdaren inte är tillfreds i sin arbetssituation finns 

stor risk att detta speglar sig i mötet med dem som tar emot vården. I en studie av Horttana, 

Fahlström och Ahlström (2010) upplevde personalen svårigheter att veta om de handlade rätt 

i olika situationer. Det uppstod problem när den demenssjuke påverkade andra sjuka personer 

med sitt beteende. Dauwerse, Van der Dam och Amba (2012) beskriver att det finns ett stort 

behov av etisk support för personal inom äldreomsorgen. 54% av personalen upplevde att det 

saknades etiska träffar, 92% menade att de inte fick etisk konsultation. Åhlin, Ericson-

Lidman, Norberg och Strandberg (2015) fann i sin studie att personal som arbetar i offentliga 

organisationer hade höga nivåer av samvetsstress orsakade av tidsbrist för att hinna tillgodose 

vårdtagarens behov. De kände sig tvingade att ge omvårdnad som inte kändes rätt i större 

utsträckning jämfört med personalen som arbetade privat. Albes, Van den Block och Vander 

Stichele (2014) beskriver i en belgisk studie vårdpersonalens erfarenhet av att vårda personer 

med demenssjukdom i livet slut. Där upptäcktes att 56% av männen och 35% av kvinnorna 

upplevde att arbetet med demenssjuka var kopplat till hög känslomässig belastning. Åhlin et 

al. (2015) belyser ett behov av att ha större förståelse för sambandet mellan samvetsstress och 
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utbrändhet hos vårdpersonal. Det finns ett starkt samband med förekomst av BPSD och 

utmattning hos vårdpersonal (Zwijsen et. al, 2013).  

 

Problemformulering 
Personer med demenssjukdom och BPSD har behov av att mötas som individer, få stöd i 

upplevelsen av sin verklighet och bevara sin självkänsla. Att erbjuda omvårdnad som är 

anpassad efter de olika behoven hos personer med demenssjukdom och BPSD ställer stora 

krav på vårdpersonalen samtidigt som det finns hinder för att kunna förverkliga det. 

Forskning visar att bemötandet och omvårdnaden påverkas av hur vårdpersonalen mår. Flera 

studier visar att vårdpersonal utsätts för samvetsstress och riskerar att drabbas av utbrändhet. 

Alltför lite uppmärksamhet riktats mot vårdpersonalens upplevelser av arbete i demensvården 

med målet att öka personalens välbefinnande och höja vårdkvalitén för personer med 

demenssjukdom. Ytterligare kunskap om detta kan öka förutsättningarna för vårdpersonal att 

ge personcentrerad vård till de som är drabbade av demenssjukdom.  

 

Syfte 
Att beskriva vårdpersonalens upplevelser av utmaningar i stödet av personer drabbade av 

demenssjukdom och BPSD. 

 

Metod 

Design 

Författarna ville undersöka och beskriva vårdpersonalens upplevelser och därför valdes en 

kvalitativ ansats. Trost (2010) menar att tanken med kvalitativa intervjuer är att material 

bearbetas och analyseras genom att försöka utröna vad den enskilde menar och tänker. 

 

Urval  
Den vårdpersonal som studien är riktad mot är undersköterskor och vårdbiträden. 

Vårdpersonal som arbetade dagtid valdes eftersom att de oftast arbetar närmast personer med 

demenssjukdom och BPSD. Nattpersonal och korttidsvikarier exkluderades. Den 
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bakgrundsinformation som efterfrågades var ålder med förhoppningen att deltagarna skulle 

vara i olika åldrar för att öka studiens trovärdighet.   

 

Enhetscheferna och vårdpersonalen på respektive boende fick muntlig och skriftlig 

information om studien (bilaga 2). Efter att författarna fått enhetschefernas tillstånd att 

genomföra intervjuerna fick vårdpersonalen samma muntliga information och ett 

informationsbrev på träffar där de var samlade. Vårdpersonalen som ville delta i studien 

lämnade sedan informationsbrevet som även innehöll deras skriftliga samtycke till forskarna.  

 

Polit och Beck (2012) menar att skriftligt samtycke är en viktig säkerhetsåtgärd och att 

personerna som erbjuds att delta får korrekt information om studien och att de känner att de 

deltar av egen fri vilja. 18 samt 22 på respektive boende erbjöds att delta i studien, samtliga 

var ordinarie personal och kvinnor. Elva kvinnor som var mellan 21-64 år valde att delta. 

Intervjuerna genomfördes i grupper om två till tre personer, totalt ägde fem intervjuer rum. 

 

Datainsamling 

Den kvalitativa studien genomfördes med intervjuer i fokusgrupper. Begreppet förklaras av 

Trost (2010) som menar att fokusgrupper definieras av att intervjuerna har ett fokus och 

således ett visst tema. Författarna eftersträvade i denna studie grupper med ett mindre antal 

deltagare för att underlätta att minnas vad som sades och de intryck som gavs. 

 

Författarna utförde intervjuerna på för dem bekanta boenden på avskilda platser på respektive 

avdelning. Den ena författaren höll i två intervjuer och den andra i tre. Samtliga intervjuer 

höll på i 60-90 minuter. Författarna var klädda i privata kläder och använde sig av öppna 

frågor till intervjuerna för att motivera till berättande. Westlund (2009) samt Holm-Ivarsson 

och Ortiz (2013) menar att öppna frågor inbjuder till berättande svar som kommer direkt från 

hjärtat. Samtalsledaren måste även vara intresserad av det som sägs och det har betydelse för 

att kunna bygga kontakt, skapa förtroende och för att etablera ett gott samarbetsklimat i 

intervjun. En frågeguide användes (bilaga 1) för att få svar på syftet med studien. Följdfrågor 

ställdes för att uppmuntra till konversation och diskussion samt när oklarheter uppstår. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon. Respektive författare antecknade 

kärnmeningar, känslor och kroppsspråk under intervjuerna. De inspelade intervjuerna skrevs 

ut ordagrant och utgjorde tillsammans med anteckningarna underlag för analysen.  
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Vid den muntliga informationen påtalades att deltagandet var frivilligt och att samtliga hade 

rätt att avbryta sitt deltagande när än de ville under studiens gång. Informationsbladet 

innehöll information om konfidentiell hantering och frivillighet samt kontaktuppgifter till 

författarna om funderingar eller frågor skulle uppstå. Informationsblad som var påskrivna 

förstördes när arbetet var färdigt. Författarna förvarade det skriftliga och inspelade materialet 

på säker plats och förstörde det efter det att studien var färdig. Det finns inga personuppgifter 

i resultatet som innebär att någon av de intervjuade kan identifieras och ur denna synvinkel 

nämns inte heller relationen mellan boendena och författarna närmare i studien. 

 

Analysmetod 

För att analysera materialet användes en kvalitativ innehållsanalys. Graneheim och Lundman 

(2004) beskriver denna process med att intervjumaterialet först skrivs ut, varpå texten och 

anteckningarna läses igenom flera gånger. Detta för att få en känsla för helheten. Efter detta 

steg tog författarna ut meningar som ansågs svara mot syftet och kondenserade dessa. Att 

kondensera innebär enligt Graneheim och Lundman (2004) att korta ned insamlad data för att 

få lite text med mycket information, till så kallade meningsenheter. För att säkerställa att 

information inte försvann i kondenseringen läste författarna igenom intervjuerna under 

processen och kontrollerade innehållet ett flertal gånger. Därefter grupperades de 

kondenserade meningsenheterna i koder och kategorier. En kod ska kunna beskriva 

meningsenheternas innehåll kortfattat (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna läste 

igenom koderna tillsammans upprepade gånger för att lättare tolka och förstå innehållet. 

Detsamma gällde kategoriseringen som genomfördes i flera steg. För att komma fram till vad 

kategorier och koder ska kallas menar Graneheim och Lundman (2004) att två forskare kan 

reflektera och diskutera det tillsammans. Slutligen kan informationen som kategorierna 

innehåller formuleras till teman som synliggör innehållet i intervjuerna. I analysprocessen 

slog författarna ihop flera kategorier till tre. 

 

Resultat 
 

Resultatet av analysen mynnade ut i tre olika kategorier som beskrivs i löpande text med citat 

från intervjuerna. 
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Att vilja möta personen bakom sjukdomen 

De intervjuade belyste vikten av att lära känna personen bakom demenssjukdomen för att få 

kunskap om det liv de hade levt och deras livsberättelse. Det var viktigt att ha tid till detta för 

att skapa en god relation. Personalen beskrev att kunskap om personens identitet kunde 

användas till att utgå från tidigare värderingar och åsikter i situationer när det inte längre var 

möjligt för personen att uttrycka sin vilja. Informationen som livsberättelsen innehöll kunde 

användas för att anpassa bemötandet efter den enskilde individen, vilket ökade möjligheten 

att erbjuda den goda personcentrerade omvårdnaden personalen ville ge. Genom att få 

engagera sig i sådant som var betydelsefullt för den enskilda individen kunde personalen 

känna att de gav glädje och hade gjort något gott. I intervjuerna nämndes även en känsla av 

att ha lyckats på jobbet. Personalen hade erfarit uppskattning av både anhöriga och individen 

själv när de engagerat sig. Att ha lärt känna en individ kunde enligt deltagarna bidra till ökad 

förståelse för reaktioner olika erfarenheter kunde innebära, att tidigare jobb och psykiska 

sjukdomar exempelvis kunde påverka och skapa beteenden. En av de intervjuade uttryckte:  

 

“Jag tänker på han som kom upp tidigt varje morgon och var stressad för att han skulle 

mjölka korna, han blev så lättad när vi redan hade gjort det och när allt han frågade efter 

var klart”. (5:16:G). 

 

I intervjuerna ansågs personcentrerad vård kunna underlätta kartläggning av BPSD. När 

vårdpersonal lärt känna en person med demenssjukdom blev det lättare att uppmärksamma 

intryck som kunde orsaka BPSD och som var ett hinder för personalen i mötet. Intryck som 

nämndes i intervjuerna var särskilda färger, personalens kläder och att bära glasögon. 

Vardagliga aktiviteter kunde innebära alltför många intryck eller att för höga krav ställs på 

personen, vilket kunde leda till BPSD. Deltagarna påtalade vikten av att tänka på personernas 

känslor. Rädsla kunde visa sig som ilska eller andra känslor och upprepningar i beteendet 

kunde bottna i något annat. Ilska och depression kunde uppstå hos personen med 

demenssjukdom vid flytten till boendet. Personalen menade att personerna ofta inte själv valt 

att få lämna sitt hem vilket troligtvis var jobbigt för dem.  

 

I samtliga intervjuer belystes vikten av rätt bemötande. Deltagarna menade att både 

erfarenhet och kunskap var av värde och behövdes för att kunna hantera situationer som 

uppstod i vardagen hos personer med BPSD. De som intervjuades reflekterade ständigt över 

hur bemötandet påverkade personen med demenssjukdom, både gällande sina egna och 
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andras handlingar. Dåligt bemötande kunde skapa både ilska och frustration hos personen 

med demenssjukdom. Stress hos en kollega kunde räcka för att skapa oro på en avdelning och 

det belystes att kommunikationen med personer med demenssjukdom hade betydelse. 

Personalen uppmärksammade vikten av att tänka på hur den verbala och icke verbala 

kommunikationen kan uppfattas i mötet, då kroppshållning och tonläge kan påverka och 

orsaka BPSD. Allt handlade om att ha kännedom om vad som fungerade bäst för den enskilda 

individen för att kunna anpassa kommunikationen på rätt sätt. Kunskap om professionellt 

bemötande fanns, men personalen menade att personer med demens ändå inte alltid blev 

bemötta på ett bra sätt.  

 

I mötet med en person som är drabbad av BPSD menade personalen att det var viktigt att 

kunna anpassa sig efter olika situationer och att sätta sig in i personens upplevda värld. 

Personalen upplevde att arbetet krävde att de var flexibla i mötet och att de kände personen. 

Att bjuda på kaffe kunde fungera som avledande när BPSD uppstod. Att inte alltid prata utan 

istället agera kunde underlätta i mötet, eller att låta en kollega ta vid för att se om ett nytt 

ansikte kunde underlätta situationen. Resultatet visade även att ett bemötande som fungerade 

en dag inte alltid var det rätta nästa dag. Personalen kunde inte alltid tolka vad som ledde till 

att bemötandet blev rätt och inte heller vad som var fel när mötet med personen inte blev bra. 

De beskrev att de ibland provade avleda på olika sätt för att hjälpa en person med BPSD men 

att ingenting hjälpte. Det var inte alltid möjligt att komma fram till vad vissa i 

personalgruppen gjorde när de lättare accepterades av en person, men deltagarna menade att 

personkemin hade betydelse. En annan svårighet som belystes i omvårdnaden var psykiska 

problem i bakgrunden hos personerna då de krävde mer tid av personalen. Vidare menade 

personalen att det inte var alla som försökte förstå individens verklighet vilket skapade oro 

och hinder i omvårdnaden. Rätt bemötande kunde både minska förekomsten av BPSD och 

skapa trygghet.  

 

“Ofta hittar man ett sätt för att hantera sådant som kan uppstå för att man känner dem som 

bor här. Vi har en som älskar äpplen som brukar bli på bättre humör om man erbjuder 

honom det, men ibland fastnar det i hans huvud. En kväll kunde han inte somna förrän han 

fick ett äpple i handen, då låg han och sov med det i handen” (4:4:B). 

 

Att behöva sina kollegor 

Betydelsen av samarbete med kollegor och att arbeta i ett team poängterades i intervjuerna. 
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Att arbeta i ett team innefattade att sträva efter samma mål i sitt arbete. Personalen ansåg det 

som ett hinder i omvårdnaden när inte hela personalgruppen strävade efter samma mål eller 

brydde sig om teamarbete. I kontrast till det positiva med att arbeta i team belystes 

konsekvenserna av att arbeta själv som hindrade dokumentation, god kommunikation, 

teamarbete och de mål personalen ville arbeta mot. I intervjuerna beskrevs ensamarbete 

hindra personcentrerad vård eftersom det inte fanns tid till alla personer med 

demenssjukdom. Det fanns inte möjlighet till att trösta den som var ledsen, orolig eller arg 

och ansågs vara omöjligt att arbeta avledande, vilket i sig ansågs kunna orsaka BPSD.  

 

“Vi ska ha färre personal och utföra mera arbete och hela tiden använder de sig av vårt 

dåliga samvete. Hur länge orkar vi?” (1:6:D). 

 

Personalen menade att det var viktigt att hjälpa varandra. En person med demenssjukdom 

kunde ha lättare att ta emot hjälp av vissa i personalgruppen, men då dessa inte orkade ta 

hand om individen accepterades det av övriga kollegor. Ett öppet arbetsklimat och rak 

kommunikation med sina kollegor ansågs vara det arbetsgruppen eftersträvade. En annan 

viktig del gällande kommunikation var att påminna varandra om att ha ett professionellt 

bemötande mot de som tar emot vården trots att det ansågs vara upp till var och en att 

reflektera över. Kollegor var betydelsefulla eftersom de tog över arbetet när andra gått hem 

för dagen, vilket ledde till att det var lättare att släppa olika tankar efter arbetspassets slut. 

Deltagarna belyste vikten av att kollegor umgås utanför arbetet, samt att prata med varandra 

om svåra upplevelser och etiska dilemman för att tillsammans komma fram till vad som 

kunde vara rätt eller fel. Personalen menade att det inte var lätt att välja att göra rätt men att 

lösningen på ett problem kunde handla om att välja det som orsakade minsta möjliga skada.  

 

Deltagarna menade att arbetet med personer som har demenssjukdom kunde sänka den 

kollegiala toleransnivån. När samarbetet fungerade och det var en god stämning i 

personalgruppen blev det dock lättare att orka med arbetet.  

 

Att det är svårt att räcka till 

Denna kategori beskriver flera dimensioner av att inte räcka till för att kunna ge 

personer med demenssjukdom den omvårdnad de är i behov av. Det handlar om 

vilken inverkan tid och miljö har, vad personalbrist och otillräcklig bemanning kan 
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innebära för att personal ska vara närvarande och lugna i mötet med personerna. 

Även hur organisatoriska förändringar hindrar personal i sitt arbete kommer att lyftas.  
 

Personalen beskrev problematiken i inte räcka till. I första hand var tiden inte tillräcklig. Det 

ansågs inte vara möjligt att göra saker i varje individs takt och att anpassa omvårdnaden efter 

vad som var bäst för just den personen. Att hjälpa någon att klä på sig eller att få i sig sina 

måltider togs upp som exempel på en del av omvårdnaden där personer med demenssjukdom 

var i behov av mer tid än vad som kunde erbjudas som ett resultat av tidsbristen. Något som 

påverkade personalens möjlighet att vara räcka till var de praktiska arbetsuppgifterna, som 

beskrevs som stressande. Det kunde handla om att hinna ta tid till att städa, tvätta kläder och 

att göra beställningar. I intervjuerna visade det sig vara dessa praktiska uppgifter som 

personal hade svårt för att släppa när de gick hem för dagen, trots att det beskrevs som viktigt 

att lämna arbetet i samband med att arbetspasset är slut. Personalen menade att en strategi för 

att hantera detta var ett arbetssätt som innebar att var och en hade ansvar för ett visst antal 

personer med demenssjukdom och vissa praktiska uppgifter. Arbetssättet gjorde att 

personalen hade mindre dåligt samvete och lättare för att släppa jobbet efter sina arbetspass. 

Personalen beskrev att de kunde koncentrera sig på sina personer och på så vis känna att de 

gav bättre vård.  

 

Personalen menade att miljön kunde vara ett stöd eller ett hinder i omvårdnadsarbetet. Det 

var därför svårt med brister i miljön både för personal och de som bodde där. I intervjuerna 

reflekterade personalen över att deras arbetsmiljö var individens hem. Gällande den 

psykosociala miljön menade personalen att många med demenssjukdom både är ljus- och 

ljudkänsliga. Ljusa nätter kunde göra det svårare för personen med demenssjukdom att kunna 

hålla dygnsrytmen vilket skapade oro dagtid. Ljuden på en avdelning där personer med 

demenssjukdom bor beskrevs i intervjuerna som påfrestande och intensiva. I intervjuerna 

menade personalen att höga ljudnivåer gjorde det svårare för dem att utföra sina 

arbetsuppgifter och att reflektera medan de gav omvårdnad. Trots att deltagarna ansåg att de 

hade kunskap om vikten av att tänka på hur ljud kan upplevas för personer med 

demenssjukdom framkom att de inte arbetade efter vad de var lärda. Även personal 

påverkade således ljudnivån negativt. Att glömma bort sig och smälla i dörrar eller ropa i 

korridoren kunde enligt deltagarna misstolkas som ilska. I den fysiska miljön menade de 

intervjuade att brister handlade om för små och trånga utrymmen, att miljöerna var dåligt 

planerade eller att inte ha rätt hjälpmedel. Ytterligare en svårighet som belystes i intervjuerna 
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var att personerna som tvingas bo tillsammans påverkar varandra. Det var inte självklart att 

alla individer passade ihop. Deltagarna beskrev att personer med demenssjukdom missförstod 

varandra vilket kunde leda till frustration och ilska. Ilska kunde sedan resulterade i att en 

person var arg och de andra rädda. En annan betydelsefull del av miljön som togs upp i 

intervjuerna var vikten av frihet. Låsta avdelningar skapade negativa känslor hos personer 

med demenssjukdom, varpå deltagarna menade att det är viktigt med frihet för att förhindra 

BPSD. 

 

Möjligheten att låta personer med demenssjukdom röra sig fritt kunde påverkas av 

personalbrist. Utöver en brist på tid beskrevs i intervjuerna även svårigheterna med att vara 

för lite personal för att kunna göra ett bra jobb. Personalen ansåg sig inte vara tillräckligt 

många för att ta hand om det antal personer som bor tillsammans på en avdelning. Detta 

orsakade en känsla av hjälplöshet och dåligt samvete när personal hörde någon ropa på 

avstånd och hade inte möjlighet att gå dit. Skulle det vara ett färre antal personer på varje 

avdelning bedömde deltagarna att arbetet kring omvårdnaden skulle innebära mindre stress. 

Att inte ha tillräckligt med personalresurser kunde enligt de intervjuade bidra till att 

personalen inte hade möjlighet att bemöta på rätt sätt. I resultatet beskrev personalen att en 

orsak till att bemötandet försämrades var trötthet hos personalen. När det inte fanns kvar 

någon ork ledde detta till att personalen inte längre brydde sig om hur bemötandet var. Det 

förekom enligt deltagarna att personal ignorerade eller sa olämpliga saker som kunde såra. 

Konsekvensen av att inte orka se eller bemöta personen med demenssjukdom på ett bra sätt 

var dåligt samvete.  

 

Att arbeta med personer som är drabbade av demenssjukdom ställde höga krav på personalen 

enligt de som intervjuades. Krav på att ha livlig fantasi beskrevs, att måsta vara flexibel i 

arbetet med personer med demenssjukdom och samtidigt arbeta med andra saker. För att 

kunna arbeta avledande bedömdes personalen behöva vara fokuserade hela tiden och ha 

energi för att klara av det. Resultatet visade att det var viktigt att tolka signaler och läsa av 

personerna hela tiden för motverka att någon skulle komma in på fel spår och stressa upp sig.  

Ett exempel var att inte lämna dagrummet för att förhindra konflikt mellan personerna som 

var där. En deltagare beskrev det förebyggande arbetet på följande sätt: 

 

“Man är som en bläckfisk med sina tentakler ute hela tiden“. (5:19:J).  
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Deltagarna i intervjuerna ansåg att det var svårt att göra flera saker och samtidigt vara 

pedagogisk med de som bodde där. Om det inte gick bra i situationer i vården med personen 

med demenssjukdom beskrev deltagarna att de kunde känna sig dåliga på sitt jobb. De 

menade i intervjuerna att de upplevde att de inte hade gjort ett bra jobb och att det dåliga 

samvetet påverkade personalens hälsa negativt. Gällande hälsan kunde de drabbades 

livssituation vara känslomässigt påfrestande att möta för personalen, särskilt om personerna 

var yngre och i vårdpersonalens ålder. Att arbeta med personer med demenssjukdom kunde 

orsaka mental trötthet, att arbetet upplevdes vara skrämmande och att personalen bävade 

inför att gå till jobbet när de visste att de kunde kränkas genom att bli spottade på. Sådana 

beteenden, samt när personer med demenssjukdom gjorde fysisk skada, påverkade personalen 

negativt. Intervjuerna visade att personalen kunde vara helt slut när de kom hem. Att de inte 

orkade med ljud efter jobbet och hade ett behov av att vara ifred. Vissa av de intervjuade 

beskrev att de behövde tvinga sig iväg på saker efter jobbet. Personalen ansåg att det var 

viktigt att ha strategier för att kunna hantera sitt arbete, som att ha distans till sitt arbete och 

att skratta på arbetet. Skratt kunde enligt de intervjuade göra det lättare för personalen att 

hantera svåra situationer. Deltagarna ansåg att arbetet var svårt men kunde även vara roligt 

och omväxlande.  

 

I intervjuerna framkom ett antal förändringar i organisationen som lett till försämringar. De 

intervjuade menade att de hade fått flera arbetsuppgifter och arbetet var tyngre då personerna 

som flyttade in på boendena var mer långt gångna i sin demenssjukdom jämfört med för ett 

par år sedan. De beskrev en önskan att få utbildning för att kunna utvecklas i sitt arbete, 

vilket personalen sällan menade att de fick möjlighet till samt att de inte kunde påverka 

försämringarna vilket gav en upplevelse av vanmakt och frustration. Det uppdagades att 

deltagarna upplevde bristande intresse från chefer för att försöka höja kvalitén och förbättra 

vården. De organisatoriska förändringarna ledde till att personalen inte längre kände sig stolta 

över sitt arbete och att många slutade. De intervjuade menade att arbetet trots alla utmaningar 

kändes fritt, att de fick arbeta med människor och beskrev att de trivdes med jobbet.  

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 

Kvalitén på kvalitativ forskning mäts av resultatets trovärdighet. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) uppnås trovärdighet genom att forskarna samlar och analyserar data på ett 
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sådant sätt att det slutgiltiga resultatet svarar mot syftet. Det innebär bland annat att urvalet av 

deltagare som görs bör vara varierat vad gäller till exempel ålder, kön och erfarenhet. Detta 

för att kunna få nyanser i berättelserna. Det innebär också att forskaren har en förmåga att 

locka fram rika svar under datainsamlingen.  

 

Urval 

Kvalitativa intervjuer i fokusgrupper upplevdes vara rätt väg att gå för att få svar på syftet 

med studien. Detta trots att urvalet som valdes ut innebar att materialet står för en mindre 

grupp människor från två platser i norra Sverige. Kvalitativa studier kan enligt Trost (2010) 

inte representera en befolkning med tanke på att de bygger på mindre urval. I denna studie 

fanns ingen variation i kön då samtliga deltagare var kvinnor. Ordinarie personal som 

arbetade dagtid deltog i studien, inga vikarier tillfrågades. Författarna har inte tagit hänsyn till 

etnisk bakgrund, utbildningsnivå eller erfarenhet i yrket. Trots att det inte efterfrågades borde 

det ha funnits en variation i deltagarnas arbetslivserfarenhet. Att det fanns en stor variation i 

åldern får anses vara positivt för studiens trovärdighet.  

 

Intervjuer 

Genom att använda sig av fokusgrupper i intervjuerna var målet att ha en röd tråd i samtalen. 

Validiteten i studien upplevs vara hög då personalen talade obehindrat under intervjuerna. 

Det verkade som att de hade ett behov av att få berätta om sin situation. Författarna 

fokuserade på att ställa öppna frågor och att lyssna av personerna för att motivera berättande. 

Enligt Holm-Ivarsson och Ortiz (2013) är det viktigt att det finns ett bra samtalsklimat där de 

intervjuade känner sig trygga. Att samtalsledaren är intresserad av att lyssna kan enligt Scott 

(2011) innebära att personerna som intervjuas kan uttrycka sina känslor och tankar om ämnet 

som diskuteras. Även Holm-Ivarsson och Ortiz (2013) poängterade vikten av att vara en god 

lyssnare och ge personerna tid att tänka efter och uttrycka sig. En nackdel med öppna frågor 

belystes av Holm-Ivarsson och Ortiz (2013) som ansåg att för stora frågor kunde vara svåra 

att förstå för vissa personer. Scott (2011) menar att det är viktigt att både berättare och 

lyssnare förstår varandra för att skapa samstämmighet. Relaterat till detta finns det fördelar 

med att författarna i denna studie var bekanta med de som skulle intervjuas. Nackdelar kan 

vara att författarna tolkat svaren på frågorna annorlunda jämfört med om de inte träffat de 

intervjuade tidigare, att det är svårt att vara neutral, samt att personalen kan ge andra svar än 

vad de hade givit till en okänd forskare.  



17 

 

Det var svårt att som ensam forskare uppmärksamma och notera de känslor och intryck som 

inte kunde dokumenteras med hjälp av ljudinspelning. Att använda filminspelning för att öka 

chanserna att få med fler känslor var inte aktuellt relaterat till vikten av att skapa ett 

avslappnat samtalsklimat. Trots att författarna använde sig av ett frågeformulär kan resultatet 

ha påverkats av att de är olika personer som såg olika saker under intervjuerna. Att vara två 

forskare med erfarenhet av intervjuer hade kunnat öka möjligheten med studiens syfte. Detta 

hade kunnat öka studiens reliabilitet, genom att fler följdfrågor hade kunnat ställas när 

deltagarna började avvika från ämnet eller hade kunnat motiveras till att berätta mer som 

svarade till syftet med studien. Ett alternativ hade varit att använda sig av individuella 

intervjuer, men eftersom att författarna ville ha diskussioner ansågs det vara bättre att 

personerna som intervjuades inte var ensamma. Deltagarna kunde dock påverka varandras 

möjlighet till att prata. En klar nackdel med att intervjua flera samtidigt ansågs vara att inte 

alla ges möjlighet till att uttrycka sina åsikter. Resultatet kan vara påverkat av att de som 

valde att delta kan vara personer som gärna pratar öppet om sina åsikter.  

 

Innehållsanalys 

Enligt Scott (2011) är det viktigt att analysen av texten sker på rätt sätt. Analysprocessen är 

en stor del där det är av vikt att forskaren kan identifiera vad som är relevant för studien samt 

arbetar systematiskt för att identifiera kategorier och eventuella teman (Graneheim & 

Lundman, 2004). Politi och Beck (2012) beskriver att forskare önskar att deras resultat ska 

hålla högst kvalitet och avspegla sanningen, även i kvalitativa studier. Därför är det viktigt att 

personer som kommer att läsa materialet ska kunna förstå begrepp och metoddiskussionen 

som författarna gjort för att kunna sträva efter ett resultat med högsta möjliga kvalitet. 

Reliabiliteten i studien utgörs av noggrannhet, förenlighet och vilken information som studien 

erhåller. Genom att tänka att studien skulle genomföras vid ett annat tillfälle eller med an 

annan urvalsgrupp och även där få ett liknande resultaten skulle studiens trovärdighet stärkas. 

Validiteten i studien bedöms hög om författarna verkligen fått fram vad personerna som 

intervjuades menade. Även Scott (2011) menar att forskaren måste ha förmågan att kunna 

tolka vad personen som berättar egentligen menar. Politi och Beck (2012) poängterar att det 

är viktigt att analysera materialet flera gånger för att kunna göra rätt tolkning, men att det 

finns fördelar som att det kan vara lättare för alla att förstå kvalitativa studier då resultatet 

beskrivs med vardagligt språk.  
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Författarna analyserade samtliga delar av datainnehållet upprepade gånger tillsammans för att 

öka chansen att tolka informationen på rätt sätt. De fick även vägledning av handledare med 

erfarenhet av innehållsanalys. Detta kan enligt Graneheim och Lundman (2004) öka 

trovärdigheten.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet i vår studie visade att vårdpersonal strävade efter att ge personcentrerad 

omvårdnad. Egede-Nissen, Jakobsen, Sellevold och Sørlie (2012) belyste vikten av att som 

personal känna personen bakom sjukdomen. De menade att god omvårdnad gavs till personer 

med demenssjukdom när de fick prata med personalen. På så vis kunde personalen få 

kännedom om viktiga händelser i livet, om personens barndom, tidigare yrken och intressen. 

Detta kunde även ge personalen något att prata med personen om och bidra till betydelsefull 

aktivitetet (Egede-Nissen, Jakobsen, Sellevold & Sørlie, 2012). Edvardsson och Nordvall 

(2008) belyser vinsterna om personal tar sig tid till att lyssna på en person med demens. 

Genom att få berätta om sitt tidigare liv och erfarenheter, sådant som en person med 

demenssjukdom känner sig trygga i, kan det stärka självbilden och öka både självkänsla och 

välmående. Resultatet i vår studie pekade mot att personalen var medveten om vilka fördelar 

ett personcentrerat förhållningssätt kunde ha i omvårdnaden av personer med 

demenssjukdom.  

 

I våra intervjuer belystes att arbetet krävde mycket av samtliga som ingick i personalgruppen. 

Det visade sig att vårdpersonal upplevde stress i arbetet som en följd av att inte ha tillräckligt 

med tid för varje individ. Personalen beskrev i vår studie känslan av att inte göra ett bra jobb 

när de inte kunde erbjuda vad de ansåg var god och personcentrerad vård. I en studie av 

Glasberg, Eriksson och Norberg (2007) visade sig vårdpersonal vara tvungna att sänka sina 

egna krav på vården de skulle erbjuda för att minska risken för utmattning. Även Åhlin, 

Ericson-Lidman, Norberg och Strandberg (2015) har belyst detta område och fann att 

vårdpersonal hade alltför höga ambitioner gällande att ge god omvårdnad relaterat till vad de 

kunde förverkliga. Detta innebar negativa effekter i deras eget välbefinnande och på vårdens 

kvalité. Att arbeta ensam beskrevs i vår studie kunna orsaka BPSD. Detta som en följd av att 

många personer med demenssjukdom reagerade negativt på stress. Egede-Nissen, Jakobsen, 

Sellevold och Sørlie (2012) fann att tiden var den viktigaste faktorn gällande att uppleva 
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stress, utmattning och bekymmer. Edvardsson, Sandman, Nay och Karlsson (2009) skrev att 

personal som arbetade inom demensvård hade ett krävande jobb som innebar att de blev 

utsatta för höga nivåer av stress. Resultatet i vår studie visade att en följd av stress var att 

bemötandet inte var så bra som personalen önskade vilket i sin tur orsakade dåligt samvete. 

Samtliga intervjuer visade att det var påfrestande för det psykiska välmåendet att arbeta med 

personer med demens. Glasberg, Eriksson & Norberg (2008) fann att vårdpersonal var i 

behov av att döva sitt samvete för att orka med sitt jobb. Glasberg, Eriksson och Norberg, 

(2007) menade att det var ett samband mellan   samvetsstress och tidsbrist som ledde till 

högre nivåer av emotionell utmattning hos vårdpersonalen.  

 

I en studie av Juthberg, Eriksson, Norgberg och Sundin (2008) belystes dåligt samvete och att 

vara känslomässigt utmattad som orsaker till utbrändhet hos vårdpersonal. Åhlin, Ericson-

Lidman, Eriksson, Norberg och Strandberg (2013) fann att undersköterskor drabbades av 

samvetsstress som en följd av att inte ha tillräckligt med tid för varje individ, i större 

utsträckning än sjuksköterskor. Fler arbetsuppgifter och nedskärningar i vården kunde leda 

till högre grader av samvetsstress och utbrändhet (Åhlin et al., 2013). Även i vår studie 

menade personalen att de hade fler arbetsuppgifter på färre arbetande människor jämfört med 

förut och att de inte längre var stolta över sitt arbete. Personalen hade kunskap om rätt 

bemötande och att personer med demenssjukdom måste ges förutsättningar och verktyg för 

att hantera sin situation.  Dåligt samvetet orsakades även av organisatoriska förändringar som 

inte kunde påverkas bedömdes drabba både personal och boende negativt.   

 

Deltagarna i vår studie beskrev att de tidigare fick utbildning i större utsträckning jämfört 

med på senare år, som en följd av nedskärningar. I både studier av Sjögren, Lindkvist, 

Sandman, Zingmark och Edvardsson (2014) och Edvardsson et al. (2009) visade utbildning 

inom demensvård påverka graden av personcentrerad vård positivt. I vårt resultat framkom 

utbildning som en positiv del av arbetet som kunde skapa en känsla av att utvecklas och ge 

mer arbetsglädje. Personalen beskrev även att de kände sig nöjda när de kunde ta sig tid till 

de individer de arbetade för. I studien av Sjögren et al. (2014) upptäcktes att acceptabel 

arbetsbelastning och att personal är nöjd med sitt arbete som hörnstenar för hög grad av 

personcentrerad vård. De fann även att låga nivåer av samvetsstress och kontinuerlig 

utbildning inom demensvård påverkade graden av personcentrerad vård positivt.  
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Resultatet visade att personalen hade strategier för underlätta arbetet. Att planera hur dagen 

skulle läggas upp i förväg beskrevs som positivt, då det blev mer struktur i arbetet och lättare 

att fokusera på vissa personer och praktiska uppgifter. Glasberg, Eriksson och Norberg 

(2007) fann att arbetsledare kunde minska vårdpersonalens grad av samvetsstress genom att 

hjälpa dem med prioriteringar i sitt arbete. I intervjuerna belystes att arbetet blev lättare att 

hantera när samarbetet mellan kollegor fungerade och det var en god stämning i 

personalgruppen. Det var viktigt att arbeta i ett team som jobbade mot samma mål och att 

personalen hjälpte varandra i omvårdnadsarbetet. Även betydelsen av öppen kommunikation 

och att kunna reflektera över etiska dilemman tillsammans belystes. Att klimatet på 

avdelningen är viktigt beskrevs även i en studie av Edvardsson, Sandman, Nay och Karlsson 

(2009). En hörnsten i vad som kan minska konsekvenserna av samvetsstress var enligt Åhlin, 

Ericson-Lidman, Eriksson, Norberg och Strandberg (2013) att vårdpersonal kan prata med 

sina kollegor om sitt dåliga samvete. Detta nämndes också i studien av Edvardsson, 

Sandman, Nay och Karlsson (2009). Glasberg et al. (2008) fann även att kollegor hade 

betydelse för att personal inte skulle bli utbrända och stanna kvar i sitt jobb.  

 

I vårt resultat framkom att personalen upplevde att deras chefer inte var intresserade av att 

försöka höja kvalitén på vården. Glasberg et al. (2008) påvisades att bristande stöd från 

arbetsledare hade ett samband med samvetsstress. Sjögren et al. (2014) fann att på de 

avdelningar där personal skattade att de gav hög nivå av personcentrerad vård rådde bland 

annat ett stöttande psykosocialt klimat och kunde beskrivas i studien med ett positivt 

ledarskap från chefer och arbetsledare och en balans mellan krav och kontroll i personalens 

arbete. Åhlin et al. (2013) menar att en viktig faktor är att som personal få socialt stöd från 

sina arbetsledare för att motverka de konsekvenser som samvetsstress kan leda till för 

vårdpersonal som utsätts för det. Även vikten av engagerade arbetsledare och samarbetet 

kollegor emellan hade betydelse.  

 

En syntes av resultatet illustreras i nedanstående figur (figur 1).  
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Figur 1. Illustration av personalens av utmaningar i stödet av personer med demenssjukdom 

och BPSD. Personalen hade kunskap om att personer med demenssjukdom skulle bemötas på 

rätt sätt. De hade en föreställning och önskan om hur de ville att omvårdnaden skulle vara. 

Personalen påverkades av olika faktorer vilket ledde till att de gav fel bemötande vilket gav 

dem dåligt samvete, eftersom de hade kunskap om hur man skulle bemöta personer med 

demens.    

 

Slutsats 
Vi lever allt längre och med ökad livslängd ökar risken att drabbas av demenssjukdom. Att 

fler personer kommer att drabbas av demenssjukdom innebär att många av dem kommer att 

drabbas av BPSD, vilket påverkar livskvaliteten negativt. Samtidigt uttrycker vårdpersonal att 

utmaningarna i omvårdnaden av dessa personer är många. Vår studie visar att personal vill 

arbeta personcentrerat men att det är svårt att räcka till när det inte finns tid till att 

uppmärksamma och tillgodose varje individs enskilda behov. Ensamarbete, stress och att inte 

utvecklas i sitt arbete genom att få utbildning visade sig också vara hinder för att ge den vård 

personalen strävade efter. Organisatoriska förändringar i samband med bristande engagemang 

från arbetsledare ledde till att personalen inte längre var nöjd med sitt arbete.  

 

Personalen behöver känna sig nöjda med sina kollegor. Arbetsledare behöver vara lyhörda för 

att vara ett stöd för vårdpersonalen och uppmärksamma de faktorer som orsakar stress och 
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dåligt samvete. En del i detta kan vara att se över arbetssättet, göra rätt prioriteringar och att 

se till att personalen får möjlighet till reflektion efter arbetspasset och etisk support. Studien 

visade på vilken betydelse kollegor har, dels i avseendet att kommunicera med varann om 

bemötande och mål i arbetet men även gällande att prata om de svårigheter som är vardag i 

arbetet med personer med demenssjukdom. Det kan skapa förutsättningar för personalens 

välbefinnande och ökad vård kvalitét. Vår studie kan användas till att ge vårdpersonal de 

förutsättningar som krävs för personcentrerad vård till personer med demenssjukdom och 

BPSD samt att som arbetsledare våga lyfta och öppna upp till diskussion om bemötande och 

dåligt samvete. Vi bedömer att det behövs ytterligare forskning i området. 
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Bilagor 
 

Frågeguide 

● Hur är det att möta personer med beteendemässiga och psykiska symtom vid 

demenssjukdom (BPSD)? Vad är svårt, ge exempel. Hur hanterar man det? 

● Finns det situationer där man handlar på ett sätt fast egentligen önskat göra 

annorlunda?  

● Vad är det svåraste att arbeta med och bemöta personer som har BPSD? 

● Hur påverkas omvårdnaden?   

● Hur påverkas bemötandet? 

● Hur påverkas du av att jobba med människor som kan ha BPSD?  
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Förfrågan om deltagande i studie 

 

 

Vi önskar få förståelse för upplevelsen av att arbeta med personer som har beteendemässiga 

och psykiska störningar vid demenssjukdom (BPSD) och hur det påverkar omvårdnaden. 

Exempel på BPSD är aggressivitet, skrik, plockande, vandring, hallucinationer, 

vanföreställningar, ångest och depression. Två särskilda boenden i Norrbotten ingår i studien 

som kommer att genomföras med intervjuer i grupp ca 60 min under arbetstid. Under 

intervjuerna kommer det som sägs att antecknas och spelas in på mobiltelefon. Studien 

kommer att publiceras på Luleå tekniska universitets hemsida när den är färdig. Deltagandet i 

studien är helt frivilligt. Du kan välja att avbryta ditt deltagande när än du känner för det. Om 

du inte vill delta behöver du inte förklara varför. Om du önskar att delta ger du ditt samtycke 

genom att skriva under detta papper och lämna det till respektive student senast …… 

Samtycket kommer att förvaras på säker plats och förstörs efter att arbetet är färdigt, inga 

andra uppgifter om dig kommer att noteras. Vi återkommer med tider för intervjuer. Du är 

välkommen att kontakta oss vid frågor eller funderingar. Vänliga hälsningar 

  

Jessica Andersson jessica.kristina.andersson@gmail.com 072-2009346 

Therese Lindh  tea.72@hotmail.com    070-3575695 

                 

Jag har tagit del av informationen om deltagande i studien     

Jag samtycker till mitt deltagande        
  
  
Ort/datum:..……………………………………………………………………………….  

Underskrift:………………………………………………………………………………. 
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