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Abstract 

Medelåldern bland personer över 65 år som bor hemma och har hemsjukvård eller bor på sär-

skilda boenden för äldre i Sverige ökar och parallellt med detta ökar också antalet personer 

med demenssjukdom. Samtidigt sker en generell ökning av problematiska beteenden, som är 

vanliga bland personer med demenssjukdom. Problematiska beteenden är en utmaning för 

personalen på äldreboenden och de har till viss del har varierade uppfattningar om orsaker till 

problematiska beteenden samt hur beteendena kan minskas och bemötas. Eftersom området är 

komplext finns det ytterligare behov av att undersöka vårdpersonals uppfattningar inom detta 

område. Syftet med studien var att beskriva vårdpersonals uppfattningar om orsaker till ag-

gression, vandringsbeteende och överdrivet verbalt beteende hos personer med demenssjuk-

dom, samt åtgärder som kan lindra dessa beteenden. Metoden som använts för datainsamling 

är semistrukturerade intervjuer med 13 personer verksamma vid äldreboenden i en svensk me-

delstor stad. Det transkriberade datamaterialet analyserades genom kvalitativ innehållsanalys 

med manifest ansats. Analysen fokuserade på att besvara de specifika frågeställningarna och 

utfördes stegvis. Studien är godkänd av Etikkommittén vid Luleå Tekniska Universitet. Re-

sultatet pekar på att de omvårdnadsåtgärder som personalen använder har ofta en nära kopp-

ling till hur de tänker om orsaker. Studiens resultat kan förstås som att personalen både använ-

der en biomedicinsk förklaringsmodell där beteenden ses som symptom på en förändring i 

hjärnan och en psykosocial förklaringsmodell där beteenden är logiska resultat av hur indivi-

den upplever sin situation och kan betraktas som reaktioner på samspelet med omgivning, 

andra människor och fysiska besvär. Slutsats: förekomst av problematiska beteenden hos per-

soner med demenssjukdom samt personalens upplevelse av stress kan minskas genom imple-

mentering av personcentrerad omvårdnad.  
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Bakgrund  

Medelåldern bland personer över 65 år som bor hemma och har hemsjukvård eller bor på sär-

skilda boenden för äldre i Sverige ökar och parallellt med detta ökar också antalet personer 

med demenssjukdom. Samtidigt sker en generell ökning av problematiska beteenden, som är 

vanliga bland personer med demenssjukdom (Skovdahl, Fahlström, Horttana, Winblad & 

Kihlgren, 2008). I litteraturen används olika begrepp såsom problematiska beteenden, utåtage-

rande beteenden, krävande beteenden samt beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD). 

Utåtagerande beteende signalerar att personen själv har makt att påverka beteendet. Krävande 

beteende kan antyda att personen som visar beteendet är en belastning för personalen och vi-

dare ger begreppet BPSD en medicinsk framtoning. Problematiska beteenden kan antyda att 

det är problem för personalen men även att det är problem för personen själv, vilket inte upp-

levs lika skuldbeläggande. I denna rapport används därav begreppet problematiska beteenden. 

Enligt Skovdahl et al. (2008) orsakar beteendena ofta lidande för personen med demenssjuk-

dom och är även svåra att möta och hantera för anhöriga och vårdpersonal. Enligt Edvardsson, 

Sandman, Nay och Karlsson (2008) är överdrivet verbalt beteende, aggression, vandringsbete-

ende, rastlöshet och rymningsbeteende de mest frekvent förekommande beteendena. Andra 

beteenden det kan handla om är till exempel oro och hallucinationer (Skovdahl et al., 2008). I 

en studie utförd på särskilt boende för äldre i Sverige där personer med demenssjukdom vår-

das uppgav vårdpersonalen att problematiska beteenden av fysisk och verbal karaktär uppvi-

sas av majoriteten av personer med demenssjukdom (Edberg & Hallberg, 2001).   

Flera forskare har visat att problematiska beteenden bland personer med demenssjukdom är 

en utmaning för vårdpersonalen i det omvårdnadsarbete som sker inom äldrevården (Brodaty, 

Draper & Low, 2003; Edvardsson, Sandman, et al., 2008). Vårdpersonal verksamma inom 

vård av äldre med demenssjukdom i Sverige, Australien och Storbritannien beskriver proble-

men på ett likartat sätt, trots skillnaderna mellan vårdsystemen i de olika länderna. Frekvensen 

av problematiska beteenden hos personer med demenssjukdom har mindre betydelse för vård-

personals upplevelse av belastning än deras svårighet att förstå den underliggande orsaken till 

beteendet (Edberg et al., 2008). 

I en studie i Sverige av vårdpersonalens tolkning av orsaken till problematiska beteenden hos 

personer med demenssjukdom angav de att fysiska beteenden tolkas som direkt relaterade till 
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sjukdomen eller som psykologiska aspekter på grund av sjukdomen. Tolkningen var att perso-

nen letade efter någon, kände sig rastlös eller ville hantera något självständigt men klarade 

inte av detta, var rädda, osäkra, otrygga eller protesterade mot vårdpersonal eller hög ljudnivå. 

De verbala beteendena sågs som ett sökande efter uppmärksamhet eller ett tecken på smärta 

eller rädsla. Andra tolkningar var att det var ett tecken på protest, utmattning eller symptom 

på grund av demenssjukdomen (Edberg & Hallberg, 2001). I en studie i Storbritannien bland 

sjuksköterskor och psykologer verksamma inom vården av äldre med demenssjukdom uppgav 

de demenssjukdom som den vanligaste orsaken till fysiskt aggressivt beteende, vandringsbete-

ende och överdrivet verbalt beteende (Todd & Watts, 2005). I kontrast till detta fann Brodaty 

et al. (2003) att vårdpersonalen i många fall ansåg att problematiska beteenden hos personer 

med demenssjukdom snarare var avsiktliga än en konsekvens av demenssjukdom. Vidare 

uppgav vårdpersonalen i samma studie att de ansåg att personer med demenssjukdom fick god 

vård och att de var viktigt att försöka sätta sig in i hur personer med demenssjukdom upplever 

vad som händer med dem. 

Vårdpersonal på äldreboenden beskrev i en studie att de beteenden som är svårast att hantera 

hos personer med demenssjukdom är aggression, icke-samarbetsvilja, envishet, oförutsägbar-

het, avsiktlig svårhet samt situationer där personen har liten kontroll över sitt beteende 

(Brodaty, et al., 2003). Bland rastlöshet, aggression eller skrikbeteende hos personer med de-

menssjukdom boende på äldreboende och i hemmet i Sverige verkar rastlöshet vara det som 

är minst krävande för vårdpersonalen (Skovdahl, et al., 2008). Hughes, Bagley, Reilly, Burns 

och Challis (2008) fann i sin studie att vårdpersonal uppgav minst självförtroende vid bemö-

tande av aggression och agitation och mest självförtroende vid bemötande av upprepat frå-

gande och vandringsbeteende. I en studie utförd i Storbritannien beskrevs att ju närmare vård-

personal inom äldrevård kan relatera till personer med demenssjukdom som individer desto 

mindre uppfattar de problematiska beteenden som krävande. Vidare visade studien att desto 

högre inflytande patienten har över sin egen vård och desto mer stöd från personal samt med-

patienter patienten har desto mindre uppfattar vårdpersonalen problematiska beteenden som 

krävande (Moniz-Cook, Woods & Gardiner, 2000). Todd och Watts (2005) fann i en studie i 

Storbritannien att det fanns ett samband mellan längre erfarenhet av arbete med personer med 

demenssjukdom och att vårdpersonalen ansåg beteendet fysisk aggression som mindre kon-

trollerbart av den person som visade beteendet. 

I en studie av Todd och Watts (2005) angav sjuksköterskor och psykologer att fysiskt aggres-

sivt beteende kunde minimeras om personalen förklarade för personen med demenssjukdom 
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vad som sker, hade en allmän kommunikation med personen, och att de gav personen tid. 

Vandringsbeteende kunde påverkas genom att aktivera eller stimulera, ge personen ensam tid 

med en vårdare och öka känslan av trygghet. Överdrivet verbalt beteende kunde påverkas ge-

nom att öka aktivitets och stimulansnivån, ge personen ensam tid med en vårdare och ge till-

försikt genom muntlig eller skriftlig information (Todd & Watts, 2005). En studie av Edberg 

och Hallberg (2001) visar att det verbala beteendet minskar i vissa fall under aktiviteter och 

det fysiska beteendet ökar om det är hög ljudnivå. Beteendena kan ofta påverkas genom att ge 

noggrann information om vad som skall hända, ändra situationen och ibland genom tillrätta-

visning. Att avleda personen som uppvisar beteendet genom att erbjuda en aktivitet såsom 

kaffe eller förändra miljön kan också påverka beteendet. Närhet med någon annan kan ibland 

påverka beteendet medan det i andra fall är bättre att lämna personen ensam (Edberg & Hall-

berg, 2001). 

I en annan studie i Sverige utförd av Skovdal et al. (2004) fanns att personal som fått utbild-

ning och handledning beskrev att deras fokus låg på patientens behov, önskningar och dennes 

bästa, de uppgav vidare att de var vana att arbeta flexibelt och reflekterande. Personal som 

inte fått handledning eller utbildning uppgav hur de var vana att arbeta på ett icke-reflekte-

rande sätt, med bestämda rutiner och lösningar för att hantera dessa krävande situationer, vil-

ket lämnade lite spelrum för patientens invändningar och önskemål. Personal som inte fått ut-

bildning/handledning angav svårigheter i arbetet med personer med demenssjukdom med pro-

blematiska beteenden, till skillnad från den gruppen som fått utbildning/handledning 

(Skovdahl et al., 2004). 

Hughes et al. (2008) fann i en studie i Storbritannien indikationer på att formella kvalifikat-

ioner, hög prioritet för demensutbildning, genomgått demensutbildning, ha lång yrkeserfaren-

het och kunskapsnivå har samband med högre självskattat självförtroende hos vårdpersonal i 

att hantera problematiska beteenden. I ytterligare en studie i Storbritannien verkade kvalifice-

rad vårdpersonal verksamma inom äldrevård ha större uppfattad svårighet att hantera proble-

matiska beteenden hos personer med demenssjukdom än okvalificerad vårdpersonal. På 

gruppnivå har vårdpersonalen inte lättare eller svårare att hantera problematiska beteenden, 

däremot visade det sig att variationen på personalens uppfattning inom enheterna skiljde sig åt 

mellan enheterna (Moniz-Cook et al., 2000). Ett beteendebaserat utbildningsprogram till per-

sonal verksamma vid äldreboende i Australien var inte en effektiv strategi att hjälpa vårdper-

sonalen att minska problematiska beteenden hos personer med demenssjukdom, dock ansåg 

vårdpersonalen själva att de hade bättre kunskap och färdigheter (Visser, McCabe, Hudgson, 
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Buchanan, Davidson & George, 2008). Edvardsson, Sandman et al., (2008) fann i en studie 

inga statistiska samband mellan vårdpersonalens självskattade kunskapsnivå inom demens-

sjukdom och variation i förekomst av problematiska beteenden hos personer med demenssjuk-

dom.   

Basen i personcentrerad vård är att personen med demenssjukdom sätts i fokus och inte dia-

gnosen (Socialstyrelsen, 2016). Beteendemönster förändras under påverkan av demenssjuk-

dom, en orsak är att förmågan att använda tidigare framgångsrika hanteringsstrategier försva-

gas samtidigt som även skydds- och försvarsmekanismer försvagas. Detta kan för personer 

runtomkring personen med demenssjukdom samt personen själv upplevas som att hens identi-

tet förändras. Att ha en identitet innebär att veta vem man är, det inbegriper en känsla av kon-

tinuitet med förgångna och någon form av konsistens med det nuvarande. Vidare inbegriper 

det en berättande berättelse om sig själv och sitt liv. Till viss del består identiteten av hur 

andra personer utifrån bemöter en person och vilka signaler de sänder om hur de uppfattar 

personen. Att bevara identitet under påverkan av demenssjukdom är delvis avhängigt av hur 

personer runtomkring agerar (Kitwood, 1997) och är kärnan i personcentrerad vård (Edvards-

son, Fetherstonhaugh & Nay, 2010; Kitwood, 1997). I en studie av Edvardsson et al. (2010) 

uppgav vårdpersonal, anhöriga och personer med demenssjukdom att personcentrerad vård 

stärker identiteten genom god kännedom om personen, att familjen är välkommen till boen-

det, meningsfulla aktiviteter, personlig miljö samt kontinuitet och flexibilitet. Vidare beskri-

ver Kitwood (1997) fem grundläggande behov hos människor som vid demenssjukdom blir än 

mer uttalade i kombination med att personen har svårare att själv ta initiativ för att tillfreds-

ställa behoven. Förutom bevarandet av identitet är behoven tröst, anknytning, meningsfull 

sysselsättning och tillhörighet. När ett huvudbehov tillgodoses påverkar det också behovstill-

fredsställelsen på övriga behov. Exempelvis en person som erhåller en högre känsla av sam-

hörighet kommer troligen att ge mer uppmärksamhet till en sysselsättning, bli mindre distra-

herad av oro och mindre påverkad av rädsla och som ett resultat få högre nivå av sysselsätt-

ning och detta medför att identiteten stärks. Personer med demenssjukdom påverkas även ge-

nom olika känsloupplevelser i olika stadier av sjukdomen, de olika stadierna är inte statiska 

och personer kan röra sig mellan de olika känsloupplevelserna. Känsloupplevelser som före-

kommer är känslor av frustration över att inte klara av sysslor eller att inte få stöd av omgiv-

ningen; känslor av hot/skräck, lidande, vrede samt generell förvirring; flash-backs, dvs tidi-

gare erfarenheter återupplevs som om dom hände nu (Kitwood, 1997). Personalens uppfatt-
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ning om i vilken grad vården de ger är personcentrerad påverkas av hur de upplever arbetskli-

mat, arbetstillfredsställelse och arbetsbörda (Sjögren, Lindkvist, Sandman, Zingmark & Ed-

vardsson, 2015). 

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom förutsät-

ter en framgångsrik behandling av problematiska beteenden en analys av utlösande och för-

värrande faktorer samt strukturerad uppföljning av planerade åtgärder. Behandlingen ska ges 

genom personcentrerad vård och inkludera översyn av fysisk miljö och bemötande av perso-

nal (Socialstyrelsen, 2016). Sedan 2010 finns i Sverige ett nationellt kvalitetsregister, BPSD-

registret, arbetssättet följer Socialstyrelsens riktlinjer. Förekomst av problematiska beteenden 

kartläggs med instrumentet NPI (Neuropsychiatric Inventory Scale). 

Rational 

Denna litteraturgenomgång visar att omvårdnad av personer med demenssjukdom med pro-

blematiska beteenden är krävande för vårdpersonalen. Vidare framkom att vårdpersonal verk-

samma inom området till viss del har varierade uppfattningar om orsaker till problematiska 

beteenden samt hur beteendena kan minskas och bemötas. Eftersom området är komplext 

finns det ytterligare behov av att undersöka vårdpersonals uppfattningar inom detta område. 

Syftet med studien var att beskriva vårdpersonals uppfattningar om orsaker till aggression, 

vandringsbeteende och överdrivet verbalt beteende hos personer med demenssjukdom, samt 

åtgärder som kan lindra dessa beteenden. 

Specifika frågeställningar 

Inom ramen för syftet skulle följande frågeställningar besvaras: 

Vad uppfattar vårdpersonal är orsaken till aggression, vandringsbeteende samt överdrivet ver-

bal beteende? 

Vad uppfattar vårdpersonal vara verksamma åtgärder för att lindra aggression, vandringsbete-

ende samt överdrivet verbalt beteende? 

Metod 

Studien genomfördes som en intervjustudie med kvalitativ ansats (jmf. Patton, 2002) och ba-

serades på ett validerat semi-strukturerat frågeformulär (jmf. Todd & Watts, 2005). Detta 

frågeformulär har vid användning fångat vårdpersonals uppfattningar om orsaker till aggress-

ion, vandringsbeteende och överdrivet verbalt beteende hos personer med demenssjukdom, 

samt om åtgärder som kan lindra dessa beteenden. 
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Deltagare och procedur  

Urvalet gjordes med ett bekvämlighetsurval bland personal på fyra olika kommunala äldrebo-

enden i en medelstor stad i södra Sverige där personer med demenssjukdom vårdades. Be-

kvämlighetsurval innebär att deltagare som är lätta för forskaren att nå ut till rekryteras (Pat-

ton, 2002). 

För att kunna genomföra datainsamling identifieras nyckelpersoner som kan hjälpa forskaren 

att rekrytera lämpliga studiedeltagare och få tillgång till det tänka forskningsområdet (Polit & 

Beck, 2007). I denna studie ansågs enhetschefer för omvårdnadspersonal samt enhetschefer 

för sjuksköterskor vara lämpliga nyckelpersoner. Forskaren hade initialt telefonkontakt med 

två enhetschefer för omvårdnadspersonal och fem enhetschefer för sjuksköterskor verksamma 

inom kommunal äldreomsorg. Dessa sju chefer informerades kortfattat om studiens bakgrund, 

syfte, genomförande, inklusions- och exklusionskriterier för deltagarna, att information som 

ges i studien behandlas konfidentiellt samt att studien inte påbörjas förrän Etikgruppen vid In-

stitutionen för Hälsovetenskap gett sitt godkännande. Inklusionskriterier för att delta var erfa-

renhet av att arbeta med personer med demenssjukdom under minst två år och att nu arbeta 

inom kommunal äldrevård. Personer som hade svårighet att uttrycka sig i en intervju exklude-

rades (jmf. Patton, 2002). När Etikgruppen gett sitt godkännande överlämnades informations-

brev (se bilaga 1) (se bilaga 2) till de fem chefer som valt att hjälpa forskaren att rekrytera 

deltagare till studien. Cheferna lämnade informationsbrev (bilaga 2) till vårdpersonal som de 

ansåg uppfyllde inklusions- och exklusionskriterierna för deltagande i studien. För att få vari-

ation i resultatet söktes deltagare med olika utbildningsbakgrund, kön och ålder (jmf. Grane-

heim & Lundman, 2004). Deltagarna fick skriftlig (se bilaga 2) information om bakgrund och 

syfte med studien i korthet, att deltagandet är frivilligt, att de kan avbryta sitt deltagande och 

att all data kommer att behandlas konfidentiellt. Deltagarna bekräftade genom skriftligt sam-

tycke sin medverkan i studien, samtycket lämnades till forskaren via cheferna. Forskaren tog 

kontakt med deltagarna per telefon för att boka intervjutid, då gavs även muntlig information 

om studien (jmf Polit & Beck, 2007; jmf. Patton, 2002). 

Den ursprungliga planen var att inkludera 15 st deltagare med erfarenhet av att arbeta med 

personer med demenssjukdom. Deltagare till studien rekryterades allteftersom och när 13 st 

intervjuer genomförts tillfördes ingen ny information vid intervjuerna. Enligt Polit och Beck 

(2007) är ett bra mått på att urvalet är tillräckligt stort att ingen ny information tillförs i data-
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insamlingen. Deltagarnas ålder var från 26 år till 62 år med en medianålder på 42 år, könsför-

delningen var tolv kvinnor och en man. Erfarenhet från arbete med personer med demenssjuk-

dom varierade mellan 3 år till 33 år med en mediantid på 6 år. Nio deltagare hade underskö-

terskeutbildning, varav av en även läst Social och Omsorgsprogrammet med inriktning mot 

äldre och en mentalskötarutbildning. En har mentalskötarutbildning och tre har Sjuksköterske-

utbildning. Utöver sin grundutbildning har en undersköterska läst 60 högskolepoäng med in-

riktning mot demens och åtta deltagare har genomgått hel- och halvdagskurser samt deltagit 

vid föreläsningar med inriktning mot demens. 

Datainsamling 

Datainsamling skedde genom semistrukturerade intervjuer (jmf. Patton, 2002) utifrån en 

frågeguide utformad av Todd och Watts (2005). Intervjuguiden omfattade tre beteenden hos 

personer med demenssjukdom: vandringsbeteende, överdrivet verbalt beteende och aggress-

ion. För vardera beteende tillfrågades om en situation där en person uppvisat beteendet, trolig 

orsak till beteendet samt goda åtgärder för att lindra beteendet. Forskaren har översatt denna 

intervjuguide från engelska till svenska (se bilaga 3). För att säkerställa att intervjuguiden ge-

nererade data som svarade mot syftet, genomfördes två provintervjuer som diskuteras med 

handledaren. Intervjuguiden bedömdes generera data som svarade mot syftet och användes 

utan ändringar vid forskningsintervjuerna. Intervjuerna spelades in på band och transkribera-

des ordagrant (jmf. Patton, 2002). De tretton intervjuerna som alla utifrån deltagarnas eget val 

utfördes på deras arbetsplats i ett avskilt rum (jmf. Polit & Beck, 2007) varade mellan 12 mi-

nuter till 35 minuter med en medianlängd på 18 minuter. Intervjuerna skedde under arbetstid 

och cheferna hade avsatt tid för ändamålet.    

Analys 

Det transkriberade datamaterialet analyserades genom kvalitativ innehållsanalys med manifest 

ansats. Analysen fokuserade på att besvara de specifika frågeställningarna och utfördes steg-

vis. Första steget omfattade en genomläsning av texterna för att bilda en uppfattning om inne-

hållet. I nästa steg formades meningsbärande enheter utifrån syftet. De meningsbärande enhet-

erna formades så att ingen data som svarade syftet förlorades samtidigt som de inte innehöll 

data som inte besvarade syftet. För att minska textmassan kondenserades de meningsbärande 

enheterna, med varsamhet för att inte ta bort eller förändra innebörd (jmf. Graneheim & 

Lundman, 2004). Analysen utfördes genom deduktiv ansats, vilket innebär att forskaren hade 

ett formulerat kategorischema att utgå ifrån. Därmed kodades de meningsbärande enheterna 
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för att passa in i det upprättade kategorischemat (jmf. Elo & Kyngäs, 2008). Kategorischemat 

var upprättat utifrån resultatet i tidigare forskning inom området utförd av Edberg och Hall-

berg (2001) samt Todd och Watts (2005). Alla meningsenheter kunde inte kodas utifrån kate-

gorischemat och en ny kod formulerades utifrån induktiv ansats (jmf Elo & Kyngäs, 2008). 

Trovärdigheten i analysen säkerställdes genom att forskaren var noggrann i analysprocessen 

och att analysprocessen diskuterades med handledare och studiekamrater (jmf. Graneheim & 

Lundman, 2004; Downe-Wamboldt, 1992). 

Etiska överväganden 

En av de mest fundamentala etiska principerna i forskning är vinster vilket förelägger en plikt 

på forskaren att minimera skada och maximera vinsterna (Polit & Beck, 2007). Risken för 

bias i skattningen av risk – nytta förhållandet minskas genom att studien är godkänd av Etik-

kommittén vid Luleå Tekniska Universitet (jmf. Polit & Beck, 2007). Vinsten med denna stu-

die är en ökad förståelse, bland vårdpersonal, för aggression, vandringsbeteende och överdri-

vet verbalt beteende hos personer med demenssjukdom och denna förståelse kan möjligen för-

bättra de åtgärder och bemötande som dessa personer får. Deltagarna i studien kan enligt 

Skovdahl, et al., (2004) genom intervjuerna reflektera över sitt förhållningssätt till personer 

med demenssjukdom med problematiska beteenden, för deltagarna som individ kan detta öka 

deras egen självinsikt. Forskaren bedömde att riskerna för personer med demenssjukdom är 

små eller obefintliga även om deltagarna berättar om dem i intervjuerna, eftersom inga under-

sökningar/observationer riktades direkt till personer med demenssjukdom. 

I enlighet med Polit & Beck (2007) informerade forskaren innan studien påbörjades, delta-

garna muntligt och skriftligt om vad studien innebär samt försäkrade dem om att informat-

ionen de lämnar inte kommer användas mot dem på något sätt. Forskaren behandlade i enlig-

het med Polit & Beck (2007) forskningsinformation så att inte obehöriga kan få tillgång till 

denna. Intervjumaterialet identifierades genom numrering, och information som kan identifi-

era deltagaren exempelvis samtyckesformulär förvarades i låst skåp i forskarens bostad. Efter 

avslutad studie kommer all forskningsdata såsom ljudband, utskrifter och datafiler att förstö-

ras. 

Resultat 

Resultatet presenteras med beskrivande text utifrån de specifika frågeställningar som studien 

besvarar. I texten benämns personer med demenssjukdom för vårdtagare, deltagarna i studien 
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för deltagare och de som arbetar med personer med demenssjukdom för vårdpersonal. För att 

ge en överblick presenteras även resultatet i en tabell, se nedan. 

Tabell 1. Översikt över deltagarnas uppfattningar om orsaker och möjliga åtgärder 

ORSAKER 

gemensamma vandringsbeteende aggression verbalt beteende 

demenssjukdom smärta protest mot vårdare rädsla 

livshistoria letar efter något rädsla smärta 

känsloläge vill hem utmattning/trötthet utmattning/trötthet 

störningar i omgivningen för lite uppmärksamhet 

av personalen 

 för lite uppmärksamhet 

av personalen 

ÅTGÄRDER 

gemensamma vandringsbeteende aggression verbalt beteende 

utgå från det specifika i si-

tuationen 
förändra miljön tydliga ramar förändra miljön 

låta personen reagera/ut-

trycka sig 
   

närhet av en annan person    

stimulera till aktiviteter    

medicinera    

lugnt sätt    

 

Uppfattningar om orsaker 

Deltagarnas uppfattningar om orsaken till aggression, vandringsbeteende samt överdrivet ver-

balt beteende bland vårdtagare beskrivs med 12 olika typer av orsaker. 

Beror på demenssjukdomen 

Ett sätt att förklara orsaken till fysisk aggression, vandringsbeteende och verbalt överdrivet 

beteende hos vårdtagarna är att beteendet på olika sätt orsakas av demenssjukdomen och är ett 

uttryck för symtom. Det är också den vanligaste tolkningen av orsak och deltagarna uppgav 

att det kan härledas till vilken del av hjärnan som är drabbad och i vilken fas i sjukdomen per-

sonen befinner sig. Fysisk aggression hos vårdtagare förklarade några av deltagarna som ett 

symtom på frontallobsdemens medan en anger alkoholdemens som orsak. Demenssjukdomen 

gör att du förlorar dina hämningar och då ger personen fysiskt utlopp för sin aggression upp-

gav några deltagare. Några deltagare sa att demenssjukdom kan påverka vårdtagarens för-

måga att kontrollera sin ilska i negativ riktning. En deltagare trodde att hallucinationer på 
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grund av demenssjukdom kan utlösa fysisk aggression. Vandringsbeteende hos vårdtagare 

uppfattade flera deltagare som ett beteendemönster orsakat av demenssjukdomen. För överdri-

ver verbalt beteende uppgav en deltagare frontallobsdemens som orsak och i det fallet handlar 

det om en person som högt skriker ord och meningar med sexuella anspelningar. Några delta-

gare menade att demenssjukdom gör att vårdtagaren inte kommer ihåg och därför upprepar 

samma ord och/eller fraser. 

Speglar personens känsloläge 

Ett annat sätt som användes som förklaringsmodell var att vårdtagarens känsloläge kan av-

spegla sig i beteendena fysisk aggression, vandringsbeteende och överdrivet verbalt beteende. 

Främst användes denna förklaringsmodell för vandringsbeteende. En deltagare sa att aggressi-

vitet och ilska hos vårdtagare kan vara ett sätt att uttrycka oro och ångest. Miljöombyte kunde 

enligt en deltagare vara jobbigt för en vårdtagare och som en reaktion kan aggressivitet utlö-

sas. Flera deltagare angav att oro och ångest är en vanlig orsak till vandringsbeteende hos 

vårdtagare. En deltagare beskrev att på grund av att personer med demens har svårt att ut-

trycka känslor får oro ett fysiskt uttryck i form av vandringsbeteende.  Andra exempel på hur 

deltagarna ser på sambandet mellan oro och vandringbeteende är: ”Han/hon trivs inte på bo-

endet och vill ut; han/hon har närhet av personalen när han/hon vandrar bakom dem och det 

trygghet; han/hon springer mer fram och tillbaka om han/hon är ledsen och upprörd; ångest 

över att inte veta ”vem jag är och var jag är”; han/hon hade varit psykiskt sjuk i många år 

och anhöriga sa att han/hon alltid varit en orolig själ”. Oro och ångest kunde enligt några av 

deltagarna också vara orsak till skrikbeteende hos vårdtagare. 

Situationsrelaterad rädsla 

Några deltagare berättade om hur rädsla i specifika situationer hos vårdtagare kunde utlösa fy-

sisk aggression och överdrivet verbalt beteende hos vårdtagare. Några deltagare beskrev att 

fysisk aggression kan vara ett uttryck för att vårdtagaren tolkar vårdpersonals närmande som 

ett övergrepp och/eller att vårdpersonalen kommer personens integritet för nära. En deltagare 

berättade om en kvinna/man som blev fysiskt aggressiv i samband med dusch om det är kallt. 

En annan deltagare berättade om en man/kvinna som ropar rakt ut när vårdpersonalen aktivt 

ska hjälpa med något exempelvis tandborstning, byta blöja eller tippa bak rullstolen, detta har 

tolkats som tecken på rädsla och osäkerhet i den specifika situationen. 
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Protest mot vårdarna 

En förklaringsmodell som några deltagare beskrev är att de uppfattade att fysisk aggression 

bland vårdtagare är ett uttryck för protest mot vårdpersonalen. Några deltagare berättade om 

situationer där vårdtagare blir fysiskt aggressiva i samband med att vårdpersonal ska hjälpa 

till med personlig vård såsom dusch och byte av blöja och att aggressionen då tolkats som ut-

tryck för att personen inte vill ha den hjälpen av personalen.  En annan deltagare berättade om 

en man/kvinna kan bli arg när vårdpersonalen tillrättavisar honom/henne. 

Störningar i omgivningen 

Deltagare förklarade att störningar i omgivningen kan orsaka överdrivet verbalt beteende hos 

vårdtagare. Några deltagare använde också denna förklaringsmodell generellt för olika bete-

enden hos vårdtagare. Ljud och människor i samband med musikunderhållning eller vistelse i 

dagrum kan vara orsak till överdrivet verbalt beteende såsom ropande. En deltagare beskrev 

att om en person med demenssjukdom visar ett överdrivet verbalt beteende kan det smitta av 

sig till andra.  Några deltagare beskrev att röriga miljöer med många människor och mycket 

ljud som bingo, musikunderhållning och stora folksamlingar inte är bra för personer med de-

menssjukdom. 

För lite uppmärksamhet och stimulans av personalen 

Deltagare uppfattade att för lite uppmärksamhet och stimulans av vårdpersonalen kan vara or-

sak till vandringsbeteende och överdrivet verbalt beteende hos vårdtagare. 

Några deltagare berättade om personer som vandrar när ingen vårdpersonal kan sitta ner med 

honom/henne. Att en vårdtagare ropar kan vara ett sätt att få uppmärksamhet av vårdpersona-

len angav några deltagare. 

Letar något 

En förklaring som deltagare beskrev är hur de uppfattar att orsaken till vandringsbeteende är 

att vårdtagare letar efter någon eller något. Några deltagare berättade om hur vårdtagare som 

vandrar letar efter sina anhöriga. Några deltagare beskrev att vårdtagare kanske själv inte vet 

vad han/hon letar efter, men att det kanske är saker som de känner igen och kan relatera till. 

En annan deltagare berättade om en man/kvinna som vandrade fram och tillbaka på avdel-

ningen för att hitta toaletten. 
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Vill hem 

Deltagare uppfattade att orsaken till vandringsbeteende hos vårdtagare kan vara att vårdtaga-

ren vill hem. En deltagare trodde att när vårdtagaren pratar om hem är det barndomshemmet 

de menar. En annan deltagare beskrev att vandringsbeteendet kan börja med att personen vill 

hem men att det senare blir en vana att gå fram och tillbaka. 

Personens livshistoria 

En förklaringsmodell knyter an till vårdtagarens livshistoria där det är möjligt att hitta orsaken 

till fysisk aggression, vandringsbeteende och överdrivet verbalt beteende. Främst användes 

denna förklaringsmodell vid fysisk aggression. Några deltagare angav att orsaken till att vård-

tagaren visar fysisk aggression är för att en situation påminner om en händelse eller person ti-

digare i livet som är sammankopplad med negativa känslor. En deltagare sa att upplevelserna 

tidigare i livet förstärker symptomen från demenssjukdomen hos vårdtagarna. Ett exempel är 

om en person genomgått ett trauma som han/hon inte bearbetat kan detta i kombination med 

demenssjukdom utlösa fysisk aggression. En deltagare berättade att besvikelser och bitterhet 

från ungdomen kan komma fram som fysisk aggression om demenssjukdomen påverkar en 

speciell del i hjärnan. Några deltagare berättade att de mött personer som vandrar som har va-

rit i gång mycket tidigare i livet och är vana att röra på sig. En deltagare angav att en del har 

väldigt tragisk bakgrund och kanske inte klarar att vara med massor av folk och i sådana situ-

ationer visar överdrivet verbala beteenden. En vårdpersonal berättade om en kvinna som ro-

pade rakt ut om sexanspelningar och det tolkades som att kvinnan återupplevde gamla min-

nen. 

Fysisk smärta 

Fysisk smärta kan vara orsak till främst överdrivet verbalt beteende men även vandringsbete-

ende. En deltagare berättade om en man/kvinna som går mycket och säger att han/hon gör det 

på grund av benvärk. Några deltagare menade att smärta kan vara orsak till att vårdtagaren ro-

par eller gör konstiga ljud, ofta är det vårdtagare som förlorat förmågan att med ord uttrycka 

sig verbalt. En annan deltagare menade att skrikbeteende har med smärta att göra, både fysisk 

smärta och smärta i själen. 

Trötthet/utmattning 

Deltagare uppgav trötthet som orsak till överdrivet verbalt beteende hos vårdtagare. Några 

deltagare berättade om personer som ropar rakt ut eller hallåar när personen är trött. En delta-

gare angav infektion som orsak till fysisk aggression. 
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Förstår inte 

Denna kategori beskriver hur deltagare beskrev att fysisk aggression, vandringsbeteende och 

överdrivet verbalt beteende kan orsakas av att vårdtagare inte förstår, inte kan göra sig för-

stådd eller inte förstår vart dom befinner sig. Främst användes denna förklaringsmodell vid 

fysisk aggression. Några deltagare berättade att fysisk aggression kan utlösas av att vårdperso-

nalen skall hjälpa en vårdtagare som inte själv förstår att han/hon behöver hjälp. Andra delta-

gare berättade om vårdtagare som blir fysiskt aggressiva när de verbalt inte kan göra sig för-

stådda eller inte förstår vad som händer runtomkring. Flera deltagare beskrev att oförmågan 

att förstå var de befinner sig kan påverka vårdtagarens förmåga att kontrollera sin ilska i nega-

tiv riktning. De berättade om situationer där personer tror att de befinner sig exempelvis på 

arbetsplatsen, på sjukhuset, i laggården eller i krig och blir då arga om vårdpersonalen kom-

mer in och stör den upplevelsen genom tillrättavisning. Några deltagare sa att vårdtagare som 

ropar, gör konstiga läten eller upprepar samma ord inte kan uttrycka sig på annat sätt och det 

är deras sätt att kommunicera. 

Uppfattningar om åtgärder 

Deltagarnas uppfattningar om åtgärder som kan lindra aggression, vandringsbeteende samt 

överdrivet verbalt beteende bland personer med demenssjukdom beskrivs med åtta olika typer 

av åtgärder. 

Utgå från det specifika i situationen 

Denna kategori beskriver hur deltagare förklarade att de utgår från det specifika i situationen 

för att minska främst fysisk aggression men även till viss del vandringsbeteende och överdri-

vet verbalt beteende hos vårdtagare. Några deltagare menade att anhöriga kan vara till hjälp 

för att minska fysisk aggression hos vårdtagare. Dels att anhöriga fysiskt kommer och hjälper 

till, men även att vårdpersonal frågar anhöriga om vårdtagarens bakgrund och vanor för att 

kunna hantera/bemöta en specifik situation där vårdtagaren visar fysisk aggression. Andra ex-

empel där vårdpersonal hanterade fysisk aggression utifrån en specifik situation är: se till att 

vårdtagaren får mat och vila. En deltagare berättade om en vårdtagare vars fysiska aggressivi-

tet minskade om en vakt närvarade, då den här personen hade respekt för uniformer. Några 

deltagare berättade att om en vårdtagare visar fysisk aggression i samband med att de tror att 

de är på något annat ställe än på boendet försöker de att prata med personen och genom vita 

lögner få personen lugn. Vid vandringsbeteende visat av vårdtagare förklarade några deltagare 

att beteendet kan minska om vårdtagaren ges möjlighet att vila i sängen vila eller på en stol. 
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En deltagare berättade att det spontat känns som att vandringsbeteendet hos en specifik vård-

tagare skulle minska om han/hon släpps ut, men undrar samtidigt vad som då skulle hända. 

Att prata lugnt och visa vårdtagaren runt i sin lägenhet kan minska vandringsbeteende om 

vårdtagaren vill komma hem eller ut enligt en deltagare. En deltagare berättade att överdrivet 

verbalt beteende hos vårdtagare i form av ropande kan minskas genom att låta vårdtagaren 

vila eller ändra läge.   

Tydliga ramar 

Denna kategori beskriver hur några deltagare uppger att ge vårdtagare tydliga ramar kan 

minska fysisk aggression. Några deltagare berättade att fysisk aggression hos vårdtagare i 

vissa situationer kan minskas genom att vårdpersonalen säger ifrån och visar vårdtagaren att 

beteendet inte är accepterat. En deltagare menade att om vårdtagarna upprör varandra måste 

vårdpersonalen vara där och bryta.   

Förändra miljön 

Denna kategori beskriver hur några deltagare uppger att vandringsbeteende och överdrivet 

verbalt beteende hos vårdtagare kan minskas genom miljöförändring. Exempel på miljöför-

ändringar för att minska vandringsbeteende några deltagare beskrev är: Sätta upp ett rött 

hjärta på toalettdörren om personen har svårt att hitta toaletten; vitt rum och rogivande musik 

samt att personalen sitter ner vid måltiderna. Att vårdtagaren som visar överdrivet verbalt be-

teende får vistas i ett rum där lugn kan ro råder kan minska beteendet enligt några deltagare.   

Låta personen reagera/uttrycka sig 

Denna kategori beskriver hur vårdpersonal låter vårdtagare som visar fysisk aggression, vand-

ringsbeteende och överdrivet verbalt beteende reagera och uttrycka sig. Några deltagare berät-

tade att i vissa situationer när vårdtagare visar fysisk aggression finns inget alternativ annat än 

att gå därifrån och låta personen vara ensam och då brukar aggressionen ibland gå över. Att 

följa vårdtagaren i hans/hennes samtal om han/hon svarar på något annat än vad personalen 

frågar om istället för att tillrättavisa, samt byta vårdpersonal om vårdtagaren visar aggressivi-

tet mot en specifik vårdpersonal. Låta vårdtagaren visa vad han/hon vill. Vårdpersonalen läm-

nar oftast personen ensam i de situationer då personen inte går att få kontakt med eller om 

personen går till direkt fysiskt angrepp mot vårdpersonalen. Några deltagare menade att det 

ibland inte finns något som de kan göra som kan minska aggressionen och en vårdpersonal 

uppger att en person hon vårdat blir argare av att personalen försöker prata och lugna ner ho-
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nom/henne. Några deltagare menade att de inte kan göra något på plats för att minska vand-

ringsbeteende, det är bara att låta vårdtagaren gå. En deltagare berättade att det kan vara väl-

digt svårt att avleda en vårdtagare, han/hon blir arg om någon bryter hans/hennes rutt. En del-

tagare berättade om att hon vårdat en man/kvinna som sjöng hela dagarna och blev arg när 

vårdpersonalen skulle vårda henne, i detta fall menade deltagaren att dom provat allt men det 

fanns ingenting dom kunde göra.   

Närhet av en annan person 

Denna kategori beskriver hur deltagare uppger att fysisk aggression, vandringsbeteende och 

överdrivet verbalt beteende hos vårdtagare kan minskas genom att vårdpersonal har möjlighet 

att sitta ner med vårdtagare som visar beteendet samt ge beröring på olika sätt. En deltagare 

menade att bekräftelse genom beröring i samband med samtal med vårdtagare som visar fy-

sisk aggression kan minska beteendet. Några deltagare menade att vandringsbeteende och 

överdrivet verbalt beteende hos vårdtagare kan minskas genom att vårdpersonal sitter med 

vårdtagaren och håller handen eller på annat sätt fysiskt berör vårdtagaren. En deltagare berät-

tade om en vårdtagare vars vandringsbeteende endast minskades när han/hon kände närvaro 

av personalen. 

Stimulera till aktiviteter 

Denna kategori beskriver hur deltagare uppger att stimulans till aktiviteter kan minska fysisk 

aggression, vandringsbeteende och överdrivet verbalt beteende hos vårdtagare. Vissa före-

slagna åtgärder är gemensamma för alla tre beteenden, det gäller promenad samt sitta och 

prata med, dock skiljer det sig litegrand åt mellan beteenden hur vanligt det föreslås och hur 

det ska gå till. Några deltagare menade att fysisk aggression hos vårdtagare kan avledas utan 

att specificera vad som menas med att avleda. Några deltagare beskrev att fysisk aggression 

hos vårdtagare kan minskas genom samtal för att få vårdtagaren på andra tankar, exempel på 

samtalsämnen är; vad som hänt på morgonen, barnen eller vädret. Några deltagare menade att 

fysisk aggression hos vårdtagare minskas genom att promenera med personen, antingen inom-

hus till en del av huset som ser annorlunda ut eller gå utomhus. En deltagare berättade att de 

när personen blir arg brukar ta fram en kortlek, en tidning eller vad som helst för att avleda 

personen. En deltagare beskrev att vandringsbeteende hos vårdtagare går bra att avleda utan 

att närmare gå in på vad avleda innebär. Några deltagare berättade att vandringsbeteende hos 

vårdtagare kan avledas genom olika aktiveter såsom promenad, fika, se på tv, läsa tidning, 

sjunga, lyssna på musik, gå på picknick, prata eller följa med personen som vandrar en stund 
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och sedan erbjuda någon aktivitet. Några deltagare menade att det handlar om att hitta en akti-

vitet som personen tycker är tillräckligt intressant och då väljer denna före vandring. Några 

deltagare hade uppfattningen att överdrivet verbalt beteende hos vårdtagare såsom ropande 

och konstiga läten kan minskas genom att prata med personen och få honom/henne på andra 

tankar. Att vårdpersonal sitter med vårdtagaren som visar överdrivet verbalt beteende och se 

på tv, fika, läsa en tidning/bok eller titta i ett fotoalbum kan minska beteendet enligt några 

deltagare. Några deltagare menade att om vårdtagaren tycker om att sjunga kan ropandet upp-

höra genom att sjunga med personen. En deltagare berättade om en person som gjorde kons-

tiga läten med tungan och munhålan och det enda som minskade detta beteende var att ge per-

sonen något att äta. Andra saker som kan minska överdrivet verbalt beteende uppgavs av del-

tagare vara avleda genom hjälp med personligt ADL och gå på promenad. 

Medicinera 

Denna kategori beskriver hur deltagare uppger att främst fysisk aggression men till viss del 

även vandringsbeteende och överdrivet verbalt beteende hos vårdtagare kan minskas genom 

medicinering, vilken typ av medicinering som åsyftas anges inte specifikt. Medicin ska enligt 

några deltagare helst inte ska användas men att det kan hjälpa för att minska såväl fysisk ag-

gression, vandringsbeteende som överdrivet verbalt beteende hos vårdtagare. Några deltagare 

menade att kontinuerlig medicinering kan minska fysisk aggression hos vårdtagare. Vid be-

hovs medicin kan ibland hjälpa för att minska fysisk aggression hos vårdtagare enligt några 

deltagare, men ibland kan det vara så att den måste ges i rätt tid för att det ska hjälpa. Några 

deltagare menade att överdrivet verbalt beteende hos vårdtagare kan dämpas genom medicine-

ring.  En deltagare berättade att smärtlindrande medicin kan minska överdrivet verbalt bete-

ende om personen besväras av smärta. 

Lugnt sätt inställning, sätt och närmande 

Denna kategori beskriver hur deltagare uppger att ett lugnt sätt, inställning och bemötande 

kan minska fysisk aggression, vandringsbeteende och överdrivet verbalt beteende hos vårdta-

gare. Denna åtgärdsmodell användes främst för fysisk aggression. Några deltagare beskrev att 

fysisk aggression som uppstår i samband med hjälp med personlig ADL kan minskas genom 

att personalen hjälper personen lugnt, mjukt och gör det så behagligt för personen som möj-

ligt. Fysisk aggression går enligt en deltagare att avleda genom att vara glad när kommer in 

till personen och prata om något annat, försöka få personen på gott humör. En deltagare be-

skrev att vandringsbeteende kan minskas genom att personalen är lugn och inte stressar. En 
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deltagare berättade om en kvinna som ropar vid hjälp med personligt ADL och detta minskas 

genom ett lugnt och glatt förhållningssätt gentemot personen. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Det är rimligt att anta att omvårdnadsåtgärder som personalen använder ofta har en nära kopp-

ling till hur de tänker om orsaker. Resultatet kan förstås som att personalen både använder en 

biomedicinsk förklaringsmodell där beteenden ses som symtom på en förändring i hjärnan 

och en psykosocial förklaringsmodell där beteenden ses som logiska resultat av hur individen 

upplever sin situation och kan betraktas som reaktioner på samspelet med omgivning, andra 

människor och fysiska besvär (jmf. Kitwood, 1997). Denna dubbelhet i sättet att tänka om 

problematiska beteenden beskrivs också av Edberg och Hallberg (2001) som fann i sin studie 

att personalen tolkade fysiska beteenden direkt relaterade till sjukdomen eller som psykolo-

giska aspekter på grund av sjukdomen. 

Resultatet i denna studie pekar på att den biomedicinska förklaringsmodellen är den vanlig-

aste förklaringen som personalen använder till orsaken bakom vandringsbeteende, överdrivet 

verbalt beteende och aggression bland vårdtagare. Att förklara beteenden som orsakade av de-

menssjukdom skulle kunna medföra att medicinering används som åtgärd i högre utsträck-

ning. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom (2016) ska 

bakomliggande orsaker till problematiska beteenden hos personer med demenssjukdom, ex-

empelvis smärta eller läkemedelsbiverkningar kartläggas för att en god behandling ska kunna 

erbjudas. Först när icke-farmakologiska åtgärder inte haft effekt och om de psykiska eller be-

teendemässiga symtomen är svåra är det aktuellt med läkemedelsbehandling (Socialstyrelsen, 

2016). Gustafsson, Sandman, Karlsson, Gustafson och Lövheim (2013) fann i sin studie inom 

äldreboenden samt geriatrisk slutenvård signifikanta samband mellan psykofarmaka och per-

soner med beteenden relaterade till demenssjukdom. Vidare fann Gustafsson att mer än 70 % 

av personerna med demenssjukdom medicinerades med någon form av psykofarmaka. Social-

styrelsen (2014) visade på förbättringspotential gällande förskrivning av antipsykotiska läke-

medel till personer med demenssjukdom och föreslår samverkan mellan kommun och lands-

ting för att minska förskrivningen. 

Den psykosociala förklaringsmodellen stärks av flera forskningsstudier, bland annat Brodaty, 

et al. (2003) som fann att personalen uppfattade problematiska beteenden hos vårdtagarna 

snarare som avsiktligt än som en konsekvens av demenssjukdom. Todd och Watts (2005) fann 
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ett samband mellan längre erfarenhet av arbete med personer med demenssjukdom och att 

vårdpersonalen ansåg beteendet fysisk aggression som mindre kontrollerbart av den person 

som visade beteendet. Personer med demenssjukdom blir påverkade i sina känsloupplevelser 

och personen kan röra sig mellan olika känsloupplevelser, bland annat generell förvirring och 

flash-backs (Kitwood, 1997). Deltagare angav hur fysisk aggression, vandringsbeteende och 

överdrivet verbalt beteende kan orsakas av att vårdtagare inte förstår, inte kan göra sig för-

stådd eller inte förstår vart de befinner sig. Kolanowski, Fick, Frazer och Penrod (2010) me-

nar att personen med demenssjukdom lever i nuet och nuet kan vara vilken tid eller plats som 

helst. Vidare anser Kolanowski att personalen ska möta personen med demenssjukdom i den 

situation som personen upplever just då istället för att försöka få personen till personalens 

verklighet Att möta personer med demenssjukdom på detta sätt kan antas medföra att perso-

nen känner sammanhang i det nuvarande och det bevarar enligt Kitwood (1997) identiteten. 

Personalens oförmåga att möta personen var hen är just nu kan vara ett hinder för att lindra 

problematiska beteenden (Kolanowski et al., 2010). 

Människan har fem grundbehov som blir än mer uttalade under påverkan av demenssjukdom, 

i kombination med att personen med demenssjukdom får svårare att själv ta initiativ för att 

tillfredsställa dem (Kitwood, 1997). Resultatet i denna studie beskriver hur personalen uppger 

hur de minskar olika beteenden hos personer med demenssjukdom genom att utgå från det 

specifika i situationen, låta personen uttrycka sig/reagera, stimulera till aktiviteter, förändra 

miljön, ge närhet/trygghet. Dessa åtgärder kan antas tillfredsställa behoven av identitet tröst, 

anknytning, meningsfull sysselsättning och tillhörighet (jmf Kitwood, 1997). Vidare menar 

Kitwood att tillfredsställelse av ett behov påverkar tillfredställelsen av övriga behov. En ran-

domiserad kontrollerad studie där implementering av personcentrerad vård och personcentre-

rad miljö utfördes fann att 77% av anhöriga till personer med demenssjukdom angav att efter 

interventionen var personalen bättre på att möta deras närståendes behov. Vid observation av 

forskare sågs att personalen vid de enheter där interventionen utfördes var mer vänliga, mer 

vårdande och mer diplomatiska. Personalen angav att personcentrerad vård minskade agitat-

ion hos personer med demenssjukdom och då särskilt i situationer där personen fick hjälp med 

personlig omvårdnad (Chenoweth et al., 2015). Flera studier visar på att agitation hos perso-

ner med demenssjukdom minskade signifikant efter interventioner där personcentrerad vård 

implementeras jämfört med kontrollgruppen En meta-analys av tre studier där personcentre-

rad vård implementerades visade på minskad användning av antipsykotiska läkemedel efter 

interventionen jämfört med kontrollgruppen (Fossey, Masson, Stafford, Lawrence, Corbett & 
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Ballard, 2014). Vidare har studier visat på att implementering av personcentrerad vård även 

har positiva effekter för personalen. Personalen upplevde mindre stress och belastning 

(McCabea et al., 2015) och lägre självskattad samvetsstress (Edvardsson, Sandman & Borell, 

2014). 

Deltagarna i denna studie beskrev hur personens livshistoria kan vara orsaken till både ag-

gression, vandringsbeteende och verbalt beteende på olika sätt, främst vid aggression. Dock 

på frågan om åtgärder angav deltagare bara att kunskap om personens livshistoria var hjälp-

samt vid aggression. Kitwood (1997) menar att bevarandet av personens identitet är grundläg-

gande i personcentrerad vård och enligt Edvardsson et al. (2010) stärks identiteten genom 

bland annat god kännedom om personen. I en studie uttryckte personalen att kännedom om 

personens livshistoria samt personliga preferenser är viktig, men den största utmaningen är att 

i det sammanhang som finns på äldreboendet kunna använda sig av den kännedomen 

(Ostaszkiewicz, et al., 2015). I likhet fann Visser et al. (2008) att personalen angav att hand-

ledning och utbildning gav dem färdigheter och motivation att förändra sitt arbetssätt men att 

miljön på arbetsplatsen var ett hinder. Enligt Chenoweth et al. (2015) kan ett hinder för att im-

plementera personcentrerad vård vara att personalen tror att den vård dom erbjuder är mer 

personcentrerad än vad den faktiskt är. På ett äldreboende i Sverige genomfördes en intervent-

ion där Socialstyrelsens riktlinjer för vård och omsorg till personer med demenssjukdom im-

plementerades genom utbildning, handledning och utbyte av erfarenheter. Uppföljning vid 

12mån visade att personalen signifikant självskattade vården som mer personcentrerad efter 

interventionen (Edvardsson, et al., 2014). En review av randomiserade kontrollerade studier 

kunde påvisa signifikanta effekter för personer med demenssjukdom, när interventioner ge-

nomförs där personalen får stöd över tid med att implementera person-centrerad vård (Fossey, 

et al., 2014). McCabea et al. (2015) fann att kombination av klinisk handledning och använd-

ning av ett strukturerat kliniskt protokoll i syfte att hjälpa personalen att identifiera orsaker 

bakom problematiska beteenden och därefter planera personcentrerade åtgärder, eller båda in-

terventionerna var för sig minskade frekvensen av problematiska beteenden hos personer med 

demenssjukdom jämfört med kontrollgruppen. Chenoweth et al. (2015) fann att ledarskap, 

stöd från ledare, kunskap hos personal och familj, förståelse och acceptans samt personalens 

kapacitet till förändring är grundläggande för att lyckas implementera personcentrerad vård. 
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Metoddiskussion  

Datainsamlingen skedde genom intervjuer vilket lämpar sig väl vid kvalitativ innehållsanalys 

där syftet är att belysa erfarenheter och upplevelser (Graneheim & Lundman, 2004; Polit & 

Beck, 2007). Rikedom och variation i materialet är av större vikt än antal deltagare (Patton, 

2002; Polit & Beck, 2007), forskaren bedömde efter 13 intervjuer att ingen ny data tillfördes 

materialet. Att ingen ny data tillfördes stärker trovärdigheten i studien (Polit & Beck, 2007). 

Urvalet skedde genom bekvämlighetsurval vilket enligt Patton (2002) är det minst önskvärda 

då det kan ge bias i resultatet. Att forskaren har beskrivit karaktäristika på deltagarna, sam-

manhang, urval, datainsamling och dataanalys ökar överförbarheten av resultatet (Patton, 

2002) samt trovärdigheten (Elos & Kyngäs, 2008). Forskningsfrågan har kunnat belysas uti-

från olika aspekter genom att deltagarna har variation i ålder, utbildning, erfarenhet samt arbe-

tar på flera olika äldreboenden. Detta ökar studiens trovärdighet enligt Graneheim och Lund-

man (2004). Endast en man kunde rekryteras till studien, större andel män har kunnat ge ytter-

ligare aspekter till forskningsfrågan (jmf. Graneheim & Lundman, 2004).  

Under intervjuerna har forskaren försökt hålla sig neutral för att inte påverka vad deltagarna 

berättar och frågorna i fråge-guiden är neutral för att undvika att leda svaren i en speciell rikt-

ning (jmf. Patton, 2002; Polit & Beck, 2007). För att öka djupet och datamängd har forskaren 

vid intervjuerna använt sig av probes såsom, När? Var? Vem? Hur? Kan du berätta mer? (jmf. 

Patton, 2002). Förutom en intervjuguide som fångar vad som önskar studeras ligger ett stort 

ansvar på forskaren som utför intervjuerna, att vara en god lyssnare och att vara följsam 

gentemot deltagaren (Patton, 2002), vilket forskaren har försökt vara medveten om under in-

tervjuerna. En svaghet i studien är att forskaren inte har tidigare erfarenhet av forskningsinter-

vjuer, för att öka trovärdigheten gjordes därför två provintervjuer som diskuterades med hand-

ledare (jmf. Graneheim & Lundman, 2004). En semistrukturerad intervjuguide som användes 

i denna studie kan för en ovan intervjuare öka möjligheten att intervjuerna besvarar syftet (Po-

lit & Beck, 2007). 

Forskaren har under analysarbetet varit noggrann och rört sig mellan den transkriberade tex-

ten, kondensering och kodning för att säkra att resultatet svarar mot frågeställningarna och att 

ingen information har förlorats under analysarbetet. En svaghet i denna studie är att den bedri-

vits av en forskare, därför har diskussioner under analysprocessen förts med studiekamrater 

och handledare för att öka trovärdigheten (jmf. Graneheim & Lundman 2004; Downe-Wam-

boldt, 1992). För att ytterligare minska risken för personlig bias vid tolkningen har forskaren 
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undvikit att arbeta med analysen under påverkan av trötthet, kontrollerat överenstämmelsen i 

kodningen (jmf. Downe-Wamboldt, 1992) samt försökt sätta sin subjektivitet åt sidan (jmf. 

Burnard, 1991). Genom att varenda ljud, suck, uppehåll, tvekan o.s.v. noterats vid transkribe-

ring för att kommunicera budskapet, minskar risken att den underliggande meningen förloras 

(Graneheim & Lundman, 2004). Tillförlitlighet vid kvalitativ analys ställs alltid mot djup i 

analysen. Latent analys ökar djupet men minskar tillförlitlighet. Manifest analys som forska-

ren använt ökar tillförlitligheten (Downe-Wambolt, 1992; Patton, 2002). Trovärdigheten i 

analysen stärks då kategorischemat är baserat på tidigare forskning i området samt genom att 

forskaren har jämfört den transkriberade texten med kategoriseringen. Att använda ett katego-

rischema kan dock medföra att data går förlorad om delar av data inte matchar de förutbe-

stämda kategorierna. Detta har forskaren undvikit genom att konstruera ytterligare en kategori 

under analysarbetet (jmf. Downe-Wamboldt, 1992: Patton, 2002). 

Slutsats 

Studiens resultat pekar på att vårdpersonalen använder sig av två olika förklaringsmodeller för 

att förklara orsaken till problematiskt beteende hos personer med demenssjukdom. Den medi-

cinskt inriktade förklaringsmodellen menar att demenssjukdom orsakar förändringar i hjärnan 

och problematiska beteenden är symtom på den förändringen. Med den förklaringen kan det 

vara rimligt att anta läkemedel används i större omfattning som åtgärd för att minska proble-

matiska beteenden. I den psykosociala förklaringsmodellen betraktas problematiska beteenden 

som reaktioner på samspelet med omgivning, andra människor och fysiska besvär. Den psy-

kosociala förklaringsmodellens kan leda vårdpersonalen till att vidta omvårdnadsinriktade åt-

gärder för att minska problematiska beteenden. Vidare pekar resultatet på att personalen upp-

lever frustration över att inte veta hur de möter varje person med demenssjukdom på bästa 

sätt. 

Resultatet beskriver hur vårdpersonalen utifrån kännedom om personen och dess livshistoria 

planerar omvårdnadsåtgärder och förändringar av miljö för att minska problematiska beteen-

den, det är personcentrerad omvårdnad. I Sverige rekommenderar Socialstyrelsen personcen-

trerad omvårdnad och implementering pågår inom äldrevården. Det finns flera faktorer som 

främjar implementering av personcentrerat omvårdnad såsom utbildning och handledning av 

personalen, stöd från arbetsledningen, kontinuerlig uppföljning av arbetssättet och utbyte av 

erfarenheter mellan enheter. Personalen behöver strukturerade verktyg för att kartlägga pro-
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blematiska beteenden och planera personcentrerade omvårdnadsåtgärder, NPI (Neuropsychia-

tric Inventory Scale) som används i arbetet med BPSD-registret (www.bpsd.se) är ett exempel 

på ett sådant verktyg.  
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Bilaga 1            Förfrågan om medverkan i intervjustudie                                         

Många personer med demenssjukdom inom den kommunala äldrevården uppvisar be-

teenden såsom aggression, vandringsbeteende samt överdrivet verbalt beteende. Jag 

vill med min studie beskriva vårdpersonals uppfattning om orsaker till aggression, 

vandringsbeteende samt överdrivet verbalt beteende hos personer med demenssjukdom 

samt vad vårdpersonal anser vara goda åtgärder för att lindra nämnda beteenden 

Jag riktar mig i denna studie till sjuksköterskor och omvårdnadspersonal med och utan 

särskild utbildning inom demensvård som under minst två år har arbetat med personer 

med demenssjukdom inom kommunal äldreomsorg. Du som tillfrågas har identifierats 

av din enhetschef som lämplig deltagare i studien. Studien utförs genom intervjuer 

som inspelas på band och beräknas ta ca 30 minuter. All information som samlas in 

kommer att bearbetas på ett sådant sätt att information som kan härledas till dig som 

person tas bort. Endast författaren och handledaren har tillgång till informationen som 

insamlas. I den färdiga uppsatsen kommer ingen person att kunna identifieras av utom-

stående. Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när helst du vill utan närmare för-

klaring.   

Om du vill delta i studien önskar jag att du tar kontakt via e-post eller genom att skicka 

in svarstalongen så snart som möjligt. Ange namn och telefon så kontaktar jag dig per 

telefon för att ge mer information samt bestämma tid och plats för intervjun. Har du yt-

terligare frågor om studien kontakta mig via e-post eller genom att skicka in svarsta-

longen. Önskar du inte delta i studien kan du om du vill skicka in svarstalongen, du be-

höver då inte uppge personuppgifter eller skriva under.   

 

                                / Emma Lundgren 

Kontaktuppgifter:                                                        

Forskare/Student:                    Handledare: 
Emma Lundgren                        Stefan Sävenstedt 

Leg. Sjuksköterska                    Universitetslektor 
Alprosvägen 7B                    Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för Hälsovetenskap 
516 32 Dalsjöfors                      971 87 Luleå 
070-3320499                             0920-491000 
emalun02@student.umu.se       stefan.savenstedt@ltu.se 
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Svarstalong 

 

Jag har fått information om studien och är medveten om att deltagande i studien 

är frivilligt. 

Jag har även fått information om att i det fall jag väljer att delta i studien kan jag 

när som helst avbryta mitt deltagande utan närmare förklaring. 

 

   Jag vill delta i studien. 

  Jag vill inte delta i studien. 

  Jag vill ha mer information om studien. 

 

Namn: _________________________________________ 

Telefonnummer:_________________________________ 

E-Post:_________________________________________ 

 

Datum:_______________ 

Underskrift:_____________________________________ 

 

Returnera denna talong vid intervjun eller via post i bifogat svarskuvert 

 

Kontaktuppgifter:                                                        
Forskare/Student:                    Handledare: 

Emma Lundgren                        Stefan Sävenstedt 
Leg. Sjuksköterska                    Universitetslektor 

Alprosvägen 7B                    Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för Hälsovetenskap 
516 32 Dalsjöfors                      971 87 Luleå 
070-3320499                             0920-491000 
emalun02@student.umu.se       stefan.savenstedt@ltu.se 
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Bilaga 2 

Intervjuguide                                                                                             

 

Todd och Watts (2005) intervjuguide översatt av forskaren i denna studie. 

 

Jag kommer att fråga dig ett flertal frågor om dina erfarenheter och åsikter om olika beteen-

den som uppträder inom vården av personer med demenssjukdom. Var snäll och svara så de-

taljrikt som möjligt och lämna inte ut information som kan identifiera dina patienter (såsom 

namn och adresser). 

 

1. Frågor rörande personer med demenssjukdom som visar fysisk aggression 

I ) Har du någonsin sett en person med demenssjukdom uppvisa ett fysiskt aggressivt 

beteende? Med fysiskt aggressiv menar jag slag, sparkar, bitande, grabba tag i någon, 

klösande, slita eller dra i en annan person eller objekt 

                             Svar Ja – Gå vidare med underfrågor II till IV 

                            Svar Nej – Gå vidare till nästa huvudfråga 

                           Vid osäkerhet – klargör terminologin 

 

II) Om du tänker på en person med demenssjukdom, vad var beteendet du var vittne 

till/såg?? (om svaret som fås inte passar kriterierna ovan,  exempelvis om beteendet 

som uppges är rent verbalt, be personen tänka på ett fysiskt aggressivt beteende genom 

att säga: Kan du tänka på något tillfälle när du sett någon visa det beteendet jag be-

skrev tidigare? Repetera listan med beteenden om nödvändigt) 

 

III) Varför du tror att personen visade detta beteende??    

”Prompts” som kan användas: Varför tror DU att detta beteende visades? (om infor-

manten pratar om någon annan syn på saken) Kan du berätta mer om vad du menar 

(Om svaret verkar inkomplett eller om informanten ger ett väldigt kort svar ex. de-

menssjukdom) 

 

IV) Vad om något tror du kan minska beteendet visat av denna person? 

 

     2.  Frågor rörande personer med demenssjukdom som visar vandringsbeteende 
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I ) Har du någonsin sett en person med demenssjukdom uppvisa ett vandringsbete-

ende? Med vandring menar jag någon som går/vandrar överdrivet utan att ta hänsyn 

till säkerhet eller vad som händer runt dem 

                             Svar Ja – Gå vidare med underfrågor II till IV 

                            Svar Nej – Gå vidare till nästa huvudfråga 

                           Vid osäkerhet – klargör terminologin 

 

II) Om du tänker på en person med demenssjukdom, vad var beteendet du var vittne 

till/såg?? 

 

III) Varför du tror att personen visade detta beteende??    

”Prompts” som kan användas: Varför tror DU att detta beteende visades? (om infor-

manten pratar om någon annan syn på saken) Kan du berätta mer om vad du menar 

(Om svaret verkar inkomplett eller om informanten ger ett väldigt kort svar ex. de-

menssjukdom) 

 

IV) Vad om något tror du kan minska beteendet visat av denna person? 

      

    3.  Frågor rörande personer med demenssjukdom som visar överdrivet verbalt beteende 

I ) Har du någonsin sett en person med demenssjukdom uppvisa ett överdrivet verbalt 

beteende? Med överdrivet verbalt beteende menar någon som klagar mycket, uppre-

pade gånger gör konstiga ljud, säger samma saker om och om igen eller skriker 

                             Svar Ja – Gå vidare med underfrågor II till IV 

                            Svar Nej – Gå vidare till nästa huvudfråga 

                           Vid osäkerhet – klargör terminologin 

 

II) Om du tänker på en person med demenssjukdom, vad var beteendet du var vittne 

till/såg?? 

 

III) Varför du tror att personen visade detta beteende??    

”Prompts” som kan användas: Varför tror DU att detta beteende visades? (om infor-

manten pratar om någon annan syn på saken) Kan du berätta mer om vad du menar 

(Om svaret verkar inkomplett eller om informanten ger ett väldigt kort svar ex. de-

menssjukdom) 
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IV) Vad om något tror du kan minska beteendet visat av denna person? 

 

I slutet av intervjun: Tack för att du gett mig tid att delta i detta projekt, har du några frågor du 

vill ställa?? 
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