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Abstrakt 
Befolkningen blir allt äldre och gruppen av de äldsta ökar i antal vilket erbjuder utmaningar  

för samhället när de får hälsoproblem som demenssjukdomar. Ett sätt att möta dessa 

utmaningar har varit att utveckla de möjligheter som digitala hjälpmedel [DH] kan erbjuda 

stöd i dagligt liv och i omvårdnaden av personer med demens. Syftet är inte att ersätta 

mänskligt vårdande utan att använda DH som ett komplement som kan förbättra livet för den 

äldre och underlätta för deras vårdare. Studier av hur personer med demens själva tänker om 

stöd i sitt dagliga liv och vilka behov de har är främst gjorda med personer som fortfarande 

bor hemma och kan kommunicera. Syftet med denna studie var att beskriva personalens 

uppfattningar om förutsättningar och konsekvenser av att använda vidareutvecklade digitala 

hjälpmedel i omvårdnaden av personer med demenssjukdom boende på särskilt boende. Två 

fokusgruppsintervjuer hölls och data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Detta 

resulterade i fem kategorier: Måste klara kraven på funktion och användbarhet; Måste 

accepteras av alla parter; Stödjer förståelsen av vem personen är; Stödjer förståelsen av vad 

personen gör; samt Ger bättre balans mellan säkerhet och frihet. Deltagarna uppfattade DH 

som både positivt och negativt. De menade att det fanns områden där DH kan vara ett stöd i 

vården av demenssjuka, men att det måste ske på ett sätt som kan anses acceptabelt av alla 

inblandade. Dessutom var det viktigt att individen och hans eller hennes behov var i centrum. 

 

 

Nyckelord: demens, digitala hjälpmedel, teknologi, särskilt boende, kvalitativ, omvårdnad, 

stöd, intervju. 
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Befolkningen blir allt äldre och gruppen av de äldsta ökar i antal vilket erbjuder utmaningar 

för samhället när de får hälsoproblem som demenssjukdomar. Ett sätt att möta dessa 

utmaningar har varit att utveckla de möjligheter som digitala hjälpmedel [DH] kan erbjuda i 

form av stöd i dagligt liv och i omvårdnaden av personer med demens. DH som används idag 

är bland annat golvlarm, sänglarm, dörrlarm, trygghetslarm, larmmattor och GPS. Framtidens 

hjälpmedel kan vara ljud- och rörelsesensorer, aktigraf, mobiltelefoner, intelligenta kläder och 

EKG-mätare (Ambient assisted living, 2011). Syftet är inte att ersätta mänskligt vårdande 

utan att använda DH som ett komplement som kan förbättra livet för den äldre och underlätta 

för deras vårdare. Framför allt kan DH möjliggöra att den äldre kan bo kvar i det egna 

hemmet under längre perioder (Pollack, 2005). Huvudtankar som motiverar införandet av DH 

som stöd för personer med demens är att digitala hjälpmedel kan underlätta, stödja och 

kompensera för kognitiva problem i vardagen samt att hjälpmedlet kan öka säkerheten för 

personer med demens (Cahill, Macijauskiene, Nygård, Faulkner & Hagen, 2007a; Holthe & 

Engedal, 2004; Pollack, 2005). Funktionen att stödja och underlätta är oftast motivet för att 

använda DH i ordinärt boende bland personer med mild till medelsvår demens (Cahill, 

Begley, Faulkner & Hagen, 2007b), medan säkerhetsaspekten ofta är viktigast när DH 

används på särskilda boenden (Nelson et al., 2004). Användning av DH i båda dessa 

sammanhang är värdeladdat (Sävenstedt, Sandman & Zingmark, 2006). Etiska dilemman och 

problem har belysts och diskuterats avseende autonomi, självständighet och möjligheten att få 

ha en privat sfär (Remmers, 2010; Robinson et al., 2006). 

 

Studier av hur personer med demens själva tänker om stöd i sitt dagliga liv och vilka behov de 

har är främst gjorda med personer som fortfarande bor hemma och kan kommunicera.  I en 

studie (Van der Roest et al., 2009) om demenssjukas uppfattningar om de behov av stöd som 

de behövde ansåg de att det finns otillfredsställda behov inom områdena: stöd för 

minnesproblem; information om demens, tillgänglig vård och behandling; sällskap; och 

psykisk stress. I Bossen, Specht och McKenzies studie (2009) framkom det att det var viktigt 

att balansera ökat beroende och behovet av att vara självständig samt att uppleva trygghet. Det 

framkom även att demensdrabbades uppfattningar om deras situation och behov var relativt 

stabilt över tid.  
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Personer med demens beskrev i en annan studie (Cahill et al., 2004) att det stärkte 

välbefinnandet att kunna vara aktiv, gå ut på promenader eller hålla på med trädgårdsarbete. 

Det som ökade välbefinnandet hos de demenssjuka var att delta i aktiviteter som gav en 

känsla av samhörighet (Cahill et al., 2004). Det är rimligt att anta att behoven förändras vid 

tilltagande försämring av demenssjukdomen och att det kan finnas stora skillnader mellan en 

person som fortfarande bor i ordinärt boende och en person som vårdas på ett demensboende 

både vad gäller behov och vad gäller förmågan att kommunicera behoven. Samtidigt måste vi 

utgå ifrån livshistoria och den kunskap som finns om hur personer med demens upplever sin 

situation även när de får svårigheter att kommunicera sina upplevelser (Edvardsson, 2010). 

 

Engström, Lindqvist, Ljunggren och Carlsson (2009) visade att personalen var avvaktande 

och rädda att mista både kontroll och mänsklig kontakt innan införande av nya DH. Trots 

detta trodde de att de nya hjälpmedlena skulle bidra med flera positiva aspekter. I två studier 

(Engström et al., 2009; Zwijsen, Depla, Niemeijer, Francke & Hertogh, 2012) beskrev 

personalen både positiva och negativa effekter av DH. Bland annat beskrevs teknologin som 

stödjande för den sjuke och som en källa till ökad säkerhet, trygghet och frihet. Negativa 

aspekter var att teknologin inte passade alla boenden, att fellarm eller uteblivna larm förekom 

samt att personal upplevde att de hade för lite kunskap om de nya hjälpmedlena. Zwijsen et al. 

(2012) visade att personal upplevde det som frestande att använda övervakning på nästan alla 

boende då det gav en känsla av ökad trygghet samt att det inte ansågs skada någon. 

Teknologin verkade inte minska användandet av fysiska begräsningsåtgärder eller förhindra 

fall. 

 

DH kan assistera äldre personer med kognitiv nedsättningen genom att erbjuda försäkran om 

att den äldre är säker och utför nödvändiga dagliga aktiviteter och om inte, larma vårdare. DH 

kan även hjälpa den äldre att kompensera för nedsättningarna genom att assistera i utförandet 

av dagliga aktiviteter och/eller utvärdera den äldres kognitiva status. I alla dessa situationer är 

det essentiellt att systemen klarar att observera och tolka signaler kring den äldres utförande 

av de dagliga aktiviteterna (Pollack, 2005). Det finns flera projekt som syftar till att utveckla 

DH för att kunna ge en individanpassad och personcentrerad vård genom att upptäcka, 

kommunicera och meningsfullt återkoppla på relevanta situationer, tillstånd och aktiviteter 

hos den äldre med en mild kognitiv nedsättning. Målet är att ge bättre skräddarsydda DH som 
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inte ”syns” när de inte behövs. Hjälpmedlen kan även öka tryggheten hos vårdarna, då det 

skall vara lättare att kunna kommunicera med den demenssjuke och få veta hur han eller hon 

mår. Flera projekt är avsett att primärt minska risken för fall genom olika typer av 

övervakning (Ambient assisted living, 2011). Alla dessa DH kan antas ha en plats även hos 

personer boende på särskilt boende. 

 

Problemformulering 

Sammanfattningsvis visar denna litteraturgenomgång att det finns ett behov av att använda 

DH inom demensvården för att stärka självständigheten hos den sjuke och möjliggöra att han 

eller hon kan bo kvar i det egna hemmet längre. Samtidigt visar DH möjligheter att utveckla 

vården i syfte att minska risken för fall samt kunna identifiera oro eller liknande. Tidigare 

studier har i stor utsträckning inriktat sig på personer med demens som bor i ordinärt boende 

samtidigt som teknikanvändningen i praktiken är mer omfattande på särskilda 

demensboenden. Det finns ett behov av att vidareutveckla existerande DH till ”tystare” och 

”intelligentare” system som endast larmar vid behov och detta skulle kunna vara en vinst även 

för demenssjuka som bor på särskilt boende. Dagens DH med bland annat rörelselarm, 

larmmattor och dörrlarm ger ofta felsignaler och ett stort antal larm som inte varnar för det 

som de var uttänkta till. Litteraturgenomgången visar att användningen av DH i vården av 

personer med demens är värdeladdat och det finns risk för etiska problem med en ökad 

användning av DH som endast i begränsad omfattning var belysta i vetenskapliga studier. 

Syftet med denna studie var att beskriva personalens uppfattningar om förutsättningar och 

konsekvenser av att använda vidareutvecklade digitala hjälpmedel i omvårdnaden av personer 

med demenssjukdom boende på särskilt boende.  

 

Metod 
Studien har genomförts med kvalitativ ansats och en datainsamlingsmetod med 

fokusgruppsintervjuer. Fokusgruppsintervjuer utnyttjar fördelen av gruppdynamiken för att 

erhålla rik information på ett effektivt sätt samt att gruppen själv genererar nya frågor och 

svar genom den sociala interaktionen (Holloway & Wheeler, 2010, s. 126). Vi har valt mindre 

fokusgrupper eftersom att ämnet är komplext. Detta minskar dock möjligheterna till större 

mängd idéer, men förutsättningarna för att deltagarna ska höras tydligare ökas (Holloway & 

Wheeler, 2010, s. 127-128). Risken med fokusgruppintervjuer är att intervjuledaren inte 
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lyckas ha kontroll över diskussionen (Holloway & Wheeler, 2010, s. 133). Vi har motverkat 

detta genom att ta hjälp av en erfaren intervjuledare under första intervjun.   

 

Deltagare och procedur 

Totalt 10 deltagare rekryterades till två fokusgrupper. Deltagarna skulle vara personer som 

arbetat inom demensvården minst två år och som av nyckelpersoner bedömdes vara 

informationsrika (jfr. Patton, 2002). Deras föreställningar skulle vara baserade på 

arbetslivserfarenhet. Nyckelpersoner för rekrytering av deltagare med erfarenhet av 

demensboende var verksamhetschefer. Både kvinnor och män i alla åldrar inkluderades. 

Exklusionskriterier var personer som inte arbetat i den direkta vården av personer med 

demens och de som arbetat kortare tid än två år. 

 

I urvalet av deltagare användes en ”snöbollsmetod”. Holloway och Wheeler (2010, s. 141) 

beskriver snöbollsmetoden som ett sätt att identifiera användbara informanter. Det innebar i 

vår studie att identifierade nyckelpersoner fick nominera andra individer som i sin tur 

identifierade ytterligare andra som uppfyllde inklusionskriterierna för studien till dess att 

deltagare till två fokusgrupper var identifierade.  

 
Datainsamling 

Studien baserades på två fokusgrupper med personal som arbetade på särskilda boenden. Vid 

båda fokusgruppsintervjuerna fanns de bägge författarna med som intervjuledare, en ledde 

diskussionen och den andra gav stöd när det behövdes. Under första intervjun var dessutom en 

erfaren intervjuledare med som stöd. Alla intervjuer spelades in på en mp3-spelare. 

Intervjuerna uppgick till två timmar och intervjun avslutades när mättnad var uppnådd.  

 

Vinjetterna 

Intervjuerna utgick ifrån två frågeområden, (1) vilka behov av stöd har personer med demens 

på särskilda boenden i sitt dagliga liv, och (2) hur ser deltagarna på att använda digitala 

hjälpmedel för att möta demenssjukas behov. För att stimulera diskussionen i frågeområdet 

om att använda DH så användes en vinjett i form av en powerpointpresentation med skriven 

text som lästes tillsammans med bilderna (bilaga 1). Diskussionen utgick ifrån utvalda 

områdena för dagligt liv och startade med att deltagarna först fick diskutera fritt kring 

områdena: dagliga aktiviteter (exempelvis städning, hygien et cetera); sömn; ätande; social 
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interaktion; samt utomhusaktiviteter. Efter varje område så avslutades diskussionen med en 

presentation av en fiktiv person med demenssjukdom som hade behov och problem som är 

vanligt förekommande hos personer på särskilt boende. Diskussionen fortsatte sedan att 

handla om användning av DH som de var planerade att användas inom ramen för projektet 

Dem@Care (www.demcare.eu) och därefter kring de föreställningar som fanns kring att 

använda Dem@Care-sensorer för att möta behovet hos demenssjuka på särskilt boende. Även 

i denna del användes samma fiktiva person för att stimulera samtalet.  

 

Etiska överväganden 

I samband med att personerna tillfrågades om deltagande i studien så fick samtliga ett 

informationsbrev (bilaga 2) där studiens generella syfte framgick samt övrig information som 

behövdes för att kunna erhålla informerat samtycke (jfr. Holloway & Wheeler, 2010, s. 59-

66). I brevet fanns också information om frivillighet, sekretess och avidentifiering. Deltagarna 

fick skriva på en samtyckesblankett som var en del av informationsbrevet där de intygade att 

de förstått informationen. I brevet angavs även tänkbara risker som kunde bli följden av att 

delta i projektet.  

 

Deltagarna kunde uppleva ett större tvång att delta i studien på grund av det att författarna var 

bekant med vissa deltagare. Detta motverkades genom att informanterna tillfrågades om 

deltagande av verksamhetschef et cetera och inte av författarna själva. Då intervjun utfördes i 

den egna arbetsgruppen så fanns det risk att avvikande åsikter kunde påverka 

gruppsammansättningen och att någon i gruppen kunde bli negativt behandlad på grund av 

sådant som sades i gruppintervjun. Data avidentifierades både vad gällde namn och 

arbetsplats för att motverka detta. 

 

Analys 

Data transkriberades och analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och  

Lundman (2003). Detta innebar att data först lästes igenom upprepade gånger för att få en  

känsla för helheten.  Sedan identifierades textenheter i transkriptionen som svarade mot 

studiens syfte. Varje textenhet märktes så att den lätt gick att återfinna i transkriptionerna. 

Textenheterna kondenserades sedan, utan att kärnan i dem gick förlorad. Kategoriseringen  

gjordes i flera steg och innebar att textenheter som delade samma sorts innehåll fördes 

mailto:Dem@Care
mailto:Dem@Care-
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samman tills inga fler kategorier gick att finna. Vid den slutliga kategoriseringen fick inga  

textenheter passa i mer än en kategori, eller tas bort på grund av brist på passande kategori.  

 

Resultat 
Analysen resulterade i fem kategorier, två som beskriver förutsättningar för ett införande och  

tre som beskriver konsekvenser (Tabell 1). Kategorierna presenteras i form av brödtext med  

exemplifierande citat.  

Tabell 1. Översikt över kategorier (n=5). 

Förutsättningar Konsekvenser 

Måste klara kraven på funktion och 

användbarhet 

Stödjer förståelsen av vem personen är 

Måste accepteras av alla parter Stödjer förståelsen av vad personen gör 

Ger bättre balans mellan säkerhet och frihet 

 

Förutsättningar 
Personalens uppfattningar om förutsättningar för ett införande av utvecklade DH handlade 

dels om funktion och användbarhet och dels om hur en användning skulle accepteras av alla 

parter.  

 

Måste klara kraven på funktion och användbarhet 

Hjälpmedlets utformning och placering 

Både placering och tålighet har betydelse för om hjälpmedlet får sitta kvar och vara helt. 

Utformningen av utseendet på nya DH påverkar hur deltagarna ställer sig till användandet då 

det krävs mycket tålamod för att få den demenssjuke att acceptera något som han eller hon 

inte kan förstå. Utseendet är en förutsättning för om personen ska förstå vad det är och detta 

påverkar hur väl det tas emot. Deltagarna menar att utseende på det DH bör vara ”icke-

attraktivt” för att det ska få vara ifred. Det bästa alternativet vore att det kunde sättas under en 

klocka, brosch eller i kläder. En annan förutsättning är att kunna spåra nya DH om de 

försvinner. Utvecklade DH bör ha egenskaper som inte kräver en knapp som den sjuke ska 

klara av att trycka på eller liknande då detta ofta inte fungerar i senare stadier av sjukdomen. 

Deltagarna anser att hjälpmedel till viss del pekar ut personerna men framtidens DH gör inte 

det i större utsträckning än dagens hjälpmedel och det anses som acceptabelt i och med att 



 9 

syftet är gott. En förutsättning är att kunna styra funktionen på avstånd då ett problem idag är 

att då personalen glömmer att aktivera larmet så måste de gå in igen till personen för att 

aktivera det. Deltagarna kan inte använda alla funktioner på dagens larm då de blinkar, piper, 

stör och skrämmer personerna och nya DH bör utformas så att detta inte är ett problem.  

 
”B: men det plockar dom ju..det är det ju överallt och upp på armen 

D: jo det är ju det som är svårt, dom plockar av dom oroliga 

IL1: hur skulle det se ut för att det skulle passa? 

B: ja jag vet inte, för dom har ju 

IL2: fotleder funkar det, här? 

C: ja kanske mer där 

A: ja kan men plockar dom ju bort 

E: nej inte kring halsen och inte på armen 

C: nej 

E: då är det ju borta ganska fort 

C: ett litet örhänge 
E: jo”. 

 

Måste accepteras av alla parter 

Hantering och användande av data 

En genomgående tanke i deltagarnas uppfattningar om avancerade DH var att en förutsättning 

för acceptansen var relaterad till hur data sparas, hanteras och används. Det är viktigt att 

materialet kodas och det har betydelse för acceptansen att det inte går att plocka ut bilder eller 

ljud att se eller lyssna på. Dagens hjälpmedel upplevs inte som kränkande eftersom det inte 

går att lyssna eller titta på personerna med dem. Att alla är medvetna om övervakningen 

påtalas och det är mer viktigt med samtycke vid framtidens övervakning än vid dagens 

dörrlarm och rörelselarm. En annan förutsättning är att data inte används av överordnade i 

syfte att övervaka personalen vilket upplevs som kränkande. Deltagarna uttryckte även att en 

förutsättning för användandet av larm är att det styrs av ett behov där lösningen är just DH 

eller att hjälpmedlet kan leda till svar på problemet. Utvecklade DH anses acceptabelt att 

använda om det finns en ordinerad tid för detta.  

 
”IL1: skulle ju kunna övervaka i princip se vad människan gör dygnet runt är det acceptabelt  

A: jag vet inte det känns inte så  

IL1: ni har ju väldigt mycket [övervakning] redan nu  
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Flera: joo  

IL2: vad är det som gör skillnaden att ni tvekar mot nya.. 

B: det är väl just att bli filmad, ja tänker på personens egen integritet som att man kanske..vissa saker vill man ha 

för sig själv  

IL2: men upplever ni att dom hjälpmedel ni har idag att dom kränker  

B: nä det tycker jag inte det är liksom inte, det är ju ingenting jag kan lyssna på eller titta på i alla fall utan jag 

går ju in där fysiskt när jag ser att det är något rörelse”. 

 

Konsekvenser 
Personalens uppfattningar om konsekvenser var relaterade till vilka behov som fanns och i 

vilken grad avancerade DH kunde möta dessa behov.  

 

Stödjer förståelsen av vem personen är 

Utgå ifrån individen 

Deltagarna beskriver ett behov av att förstå hur personerna fungerar och vad de behöver för 

att kunna ge stöd. De menar att de behöver veta vad personen klarar av i sin vardag, hur vanor 

och tidigare liv sett ut för att kunna utforma hans eller hennes vardag. Ett problem är att 

informationen de får av andra oftast är knapphändig och att personen kan ha helt andra behov 

och förmågor än vad de blivit informerade om. En konsekvens av att ha avancerade DH som 

systematiskt kan observera personens beteende och känslotillstånd är att de kan stödja 

personalens förståelse av vem den enskilde personen är och vilka behov han eller hon har. 
 

”A: jag skulle vilja veta vad hon har jobbat med.. är rädd för mörkret eller ... hennes livshistoria skulle jag 
vilja veta  
C: det är nog egentligen lättare att säga vad vi inte vill veta.. haha..  
A: mm mm.. jo det är ju faktiskt det” 

 

Utomhusaktiviteter 

Deltagarna försöker ta reda på vad personen tycker om att göra utomhus och anpassa 

utevistelsen efter detta. Utomhusaktiviteter sker framför allt på sommaren då det är svårare att 

anpassa aktiviteterna vintertid. Deltagarna menar att personer måste övervakas utomhus vilket 

försvårar möjligheterna att vistas ute då bemanningen ofta är låg. Det finns ingen möjlighet 

för personer att signalera behov utomhus förutom för de som klarar av att använda 

larmklocka. Dock är det sällan dessa personer som har störst behov av tillsyn. En konsekvens 
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av att använda nya DH i dessa sammanhang kan vara att de möjliggör ökad utevistelse för 

personerna genom att signalera behov även utomhus.  

 
”B: det är ju såklart att man vill veta om hon tyckt om blommor och gräva eller för där finns det ju hur 
mycket som helst man kan vattna blommor man kan vattna blommor man kan plocka blommor man kan göra 
något med blommor eller har hon bara vilja sitta ute i trädgården å fika eller lite sånt ..balans  
A: balans.. klarar hon att vara ute med tillsyn  
B: precis 
A: eller måste man gå bredvid?” 

 

Ätande 

Deltagarna uttrycker behov av att veta vad och när personen föredrar att äta samt utesluta 

somatiska problem vid nedsatt måltidsintag. Även den sociala miljön har betydelse för 

problem och behandling av nedsatt nutrition. De åtgärder som testas utvärderas sedan i 

personalgruppen. Genom att använda utvecklade DH kan konsekvenserna bli att de snabbare 

kan påvisa om en förändring haft effekt jämfört med att personalen ska tolka personernas 

beteenden och symtom.  

 
”E: är det väl, ja, så börjar man väl, vad äter hon mest? 

D: och har hon ont i munnen och såna grejer kollar man ju också upp, orsaker 

A: hon kanske inte trivs hon där hon sitter, med dom hon sitter och äter, alla trivs ju inte ihop, flyttar jag in 

ny så inte skulle jag vilja sitta bland en hel massa som jag aldrig har träffat och äta 

C: Nej, och äta frukost, frukost framför allt, vill vara för sig själv och inte prata med nån, och inte se nån, nej 

E: när man vill vara ifred 

A: när man vill vara tyst”. 
 

Sömn 

Ett problem som förekommer hos personer med demens är dålig sömn och både dygnsrytm 

och sömnvanor är individuella. Deltagarna har behov av att veta hur personens tidigare vanor 

sett ut, vad som påverkar personernas sömn positivt eller negativt samt hur sömnmönstret 

under natten ser ut. Det är svårt att verkligen veta om personerna sover dåligt då det kan vara 

så att de exempelvis vaknar vid tillsyn, men annars sover. En konsekvens av att använda 

avancerade DH är att de kan stödja personalen i att utvärdera nattsömnen genom att mäta när 

personen är vaken.  
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”C: sen kan man ju tänka en liten, liten parentes kanske det är bagaren som hela livet har stigit upp klockan 
klockan två på natten kanske inte slutar med den för att han flyttar in på ett vård och omsorgsboende asså så 
det är ju jätteviktigt med levnadsberättelse..ja..all information man kan få”. 

 

Stödjer förståelsen av vad personen gör 

Vad personen gör inne på rummet 

Dagens DH upplevs som bra stöd för att inte gå in till personerna i onödan samt att de 

indikerar att en person med exempelvis fallrisk är uppe och går. Dock är ett problem att de 

ibland aktiveras även om inget behov finns vilket gör att personalen är tvungna att gå in med 

risk att väcka eller förarga personerna, och dessutom kan andra behov finnas som larmet inte 

signalerar om. Konsekvenser av att använda mer utvecklade DH skulle kunna vara att de 

signalerar när personen verkligen är på väg upp och inte när de exempelvis bara sitter på 

sängkanten. Med dagens DH så går hjälpen inte att fördröja eftersom personalen inte vet vad 

personen gör under denna tid eller hur han eller hon mår inne i lägenheten. Det finns behov av 

att titta till personer som brukar larma ofta i syfte att säkerställa att de mår bra. Genom att ha 

mer avancerade larm som kunde tolka vad personen gör eller var han eller hon befinner så kan 

en konsekvens bli att personalen inte går in och stör i onödan.  

 

Deltagarna beskriver hur de prioriterar mellan larmen baserat på de risker och behov som 

finns hos de olika personerna. Dagens larm används även för att veta vem som interagerar 

med vem i syfte att motverka konflikter. Ett problem med att tolka larmsignalerna är att det 

inte fungerar vid perioder med många vikarier då larmen i sig inte signalerar vilket behov som 

personerna har. Genom att använda mer avancerade DH skulle konsekvenser kunna bli att 

personalen vet vad personen gör på rummet och hur han eller hon mår. 
 

”D: men visst finns det redan på dom här larmen att man kan ställa in dom på lite längre tid så att dom har 

möjlighet att gå på toaletten 

A: fördröjnings, jo 

D: det finns ju kortare och längre 

A: jo det är ju upp till tjugo minuter på vägglarmen, tror jag, när man har tryckt, en del har tryckt fel där då 

på plus eller minus 

E: jo men då kan man ju hinna flytta den där soffan, alltså det går ju inte att välja 

A: nej 

E: vad personen får göra inne på rummet”. 
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Signaler om oro 

Om syftet är gott, det vill säga att kunna hjälpa personen och exempelvis kunna stävja oro i 

tid, så är det en acceptabel konsekvens att använda avancerade DH inne i lägenheterna, trots 

att personer som är oroliga oftast vistas tillsammans med personalen. Ett problem är att då 

personer som är oroliga vistas i sina lägenheter så vill deltagarna kontrollera läget. Mer 

avancerade DH kan som konsekvens signalera oro hos personer som inte är utåtagerande 

vilket stödjer personalen att förstå hur personen mår. Detsamma gäller hos personer där oron 

utvecklas snabbt och genom att tidigare få signaler om oro så kan personalen motverka 

aggressivitet. En annan konsekvens av att använda utvecklade DH skulle kunna vara att 

personer får vara ifred när de inte är oroliga men ändå är uppe och vandrar.  
 

”C: men man vill ändå ha koll på dom vad dom gör, är dom för länge på rummet är inte heller bra då måste 

man gå och kolla, jo men 

B: så väcker man dom kanske”. 

 

Deltagarna tror att en konsekvens av att använda mer avancerade DH är att de skulle få hjälp 

till att hitta orsaken till oro och därmed skulle rätt sorts hjälp kunna sättas in snabbare samt att 

det även skulle vara meningsfullt att utvärdera om insatt åtgärd har effekt. Utvecklade DH 

antas kunna öka kvaliteten på vården även om det är oerfaren personal som arbetar då de kan 

stötta oerfaren personal i bedömningar av oro. En konsekvens av att få signaler om oro hos 

personer som inte är utåtagerande är att det skapar funderingar hur detta skall hanteras med 

tanke på den låga bemanningen.  

 
”B: på en tant tänker jag när hon blir orolig så är det ju så himla jobbigt för henne och det går så jäkla fort för 

man upptäcker det inte förrän, när hon har tappat bort sitt barnbarn och dom har kidnappat och vi har inte sett 

till, hon är ju så förbannad på oss så, så om man inte i tid hinner hejda henne så blir det ju jättejobbigt för 

henne 

C: sju resor värre, jo 

B: så där skulle jag kunna tänka mig, om det skulle visa då, hon blir så förbannad till slut så hon ber en dra åt 

helvete 

D: ja såna gånger kanske det skulle kunna vara bra att få veta att det är på gång en oro 

B: ja hon måste ju ha det hemskt 

E: men det är ju vid såna tillfällen som det ska användas”. 
 

Ger bättre balans mellan säkerhet och frihet 
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Rädsla för att personer ska falla eller avvika 

Ett problem är rädslan för att personer ska falla både inomhus och utomhus. Deltagarna vill 

veta vilket stöd personen behöver för att kunna utforma hans eller hennes dag och dagliga 

aktiviteter på ett säkert sätt. Information kring fallrisk fås framför allt genom observation av 

personen. Vid utomhusvistelse finns rädsla för att personen ska avvika och detta hanteras 

genom att vara tillräckligt med personal. Om någon avviker kan det vara svårt att veta vart de 

tar vägen och det finns risk att de skadar sig. Konsekvenser av att använda avancerade DH är 

att de skulle kunna stödja personen genom att signalera var han eller hon befinner sig samt 

indikera om personen är uppe och går. 

 
”D: ja, en rymde förra veckan så det förekommer ju, kliver över gärdsgården 

A: jo 

E: nog är det ju mycket planering när vi går ut 

D: mm 

E: att vi är personal så vi kan vara ute med dom 

C: så dom inte faller 

A: ja det måste man ju 

E: jo, gud jo, det är stenplattor och det är diken och, som man kan snubbla på”. 
 

Önskan om att öka självständigheten 

Konsekvenser av att använda nya DH vid utomhusvistelse är att självständigheten ökas men 

att personalen ändå vet var personerna befinner sig. GPS och trycksensorer på staket upplevs 

som bra i syfte att kunna lämna personerna ifred och ändå veta om de är på väg att avvika 

eller vart personen tar vägen. Deltagarna menar att DH ger personer mer tid för sig själva då 

larm minskar antalet tillsynsbesök hos de med fallrisk. Deltagarna uttrycker en föreställning 

om att en annan konsekvens av avancerade DH är att de skulle kunna skapa en säkrare 

arbetsmiljö bland annat genom att de skulle kunna lokalisera var i lägenheten personen 

befinner sig och därmed kunna motverka att skrämma honom eller henne vilket annars skulle 

kunna resultera i aggressivitet. En konsekvens av att använda mycket teknik skulle kunna vara 

att deltagarna litar mer på den information som DH kan samla in än att de själva finns i 

närheten och övervakar.  

 
”A: när dom är ute, ja, ja 

E: en GPS ja 
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C: jo som XXX heter hon det? som är väldigt rörlig och vill röra på sig, man vet ju inte hon kanske skulle 

hålla sig det vet vi ju inte men går hon iväg 

E: nej men får hon gå fritt så kanske hon bara går runt huset men, men ser, känner man sig jagad så går man 

någon annanstans 

A: så går man längre, jo 

E: jo 

C: det hade varit optimalt”. 
 

Diskussion 
Syftet med denna studie var att beskriva personalens uppfattningar om förutsättningar och 

konsekvenser av att använda vidareutvecklade digitala hjälpmedel i omvårdnaden av personer 

med demenssjukdom boende på särskilt boende. Två fokusgruppintervjuer genomfördes och 

analyserades med kvalitativ innehålls analys. Deltagarna uppfattade utvecklade DH som både 

positivt och negativt. De menade att det fanns områden där DH kan vara ett stöd i vården av 

demenssjuka, men att det måste ske på ett sätt som ansågs acceptabelt av alla inblandade. 

Dessutom var det viktigt att individen och hans eller hennes behov var i centrum. 

 

I likhet med denna studie visade Sävenstedt, Sandman och Zingmark (2006) att personal inom 

äldrevård upplevde att DH skapade kluvna känslor då de ansågs kunna leda till både en 

human och inhuman vård. Å ena sidan var de var rädda att vården skulle bli avhumaniserad 

där fokus låg på effektivitet och fjärrstyrning. Å andra sidan så såg de en potential att främja 

välbefinnande och att hjälpa individer med vissa av deras behov, exempelvis ökad frihet, 

minskat beroende och ökad trygghet. Personalen var rädd att tekniken skulle missbrukas i 

syfte att minska kostnader och personalstyrkan. Spiekermann och Pallas (2006) menar att det 

finns risker med att utveckla DH såsom sensorer då de kan användas i syfte att styra 

personerna istället för att stödja dem. Om apparaterna känner av vad som är ”rätt” beteende 

och vad som är ”fel” beteende och baserat på denna information begränsar personerna så kan 

det ses som paternalistisk teknologi. Novitzky, Gordijn, Jacquemard och O’Brolcháin (2012) 

och Hofmann (2012) betonar vikten av att fråga sig om de DH i huvudsak stödjer personen 

med demens eller personalen. En positiv effekt av DH är att även vårdare kan få ett ökat 

välbefinnande genom bland annat ökad trygghet (Spring, Rowe & Kelly, 2009). 
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I denna studie framkom det att deltagarna upplevde en del risker och rädslor såsom att 

personen skulle falla eller avvika och i dessa sammanhang ansågs nya DH som positivt. 

Novitzky et al. (2012) menar att DH bör vara något mer än bara en annan lösning för att 

signalera behov hos personer med demens då avancerade DH inte tar bort eller mildrar 

rädslan för att den demenssjuke ska falla i större utsträckning än enklare larmanordningar. 

Fonad, Burnard och Emami (2008) menar att säkerheten och tryggheten främst är beroende av 

antalet personal i tjänst och att ett vanligt sätt att minimera risker är att använda fysiska 

begräsningsåtgärder såsom grenbälte eller sänggrindar för att motverka fall. Personal menar 

dock att genom att använda andra åtgärder till exempel genom att anpassa miljön eller att 

använda olika larmanordningar så kan användandet av denna typ av begräsningar motverkas 

(Fonad, Burnard & Emami, 2008). Hofmann (2012) fann att DH kan minska begränsande 

åtgärder. DH skulle kunna öka självständigheten hos personerna med demens och samtidigt 

motverka fall eller att personer avviker. Resultatet tyder även på att det skulle öka friheten för 

personerna.  

 

Värdighet är nära kopplat till självständighet, frihet och oberoende (Edlund, 2002, s. 80, 85, 

95) och genom att bevara frihet och en privat sfär kring personer så kan upplevelsen av 

värdighet bevaras (Wadensten & Ahlström, 2009). Vi fann att ett problem var att deltagarna 

inte visste vad personerna gjorde inne i sina lägenheter. Det fanns behov av att ha mer 

avancerade DH som kunde signalera vid rätt tillfälle så personalen inte gick in och störde i 

onödan. Genom att använda utvecklade DH så skapas en privat sfär kring personen med 

demenssjukdom och han eller hon får möjlighet att vara ifred och inte bli störd. Detta skulle 

kunna tolkas som att det stärker upplevelsen av värdighet då en större frihet och 

självständighet möjliggörs. Welsh, Hassiotis, O’Mahoney och Deahl (2003) framhåller att all 

övervakning inkräktar på den privata sfären, men om syftet är att exempelvis öka friheten och 

inte ha dörrar låsta så kan det ses som en mindre kränkning än den fysiska 

begränsningsåtgärden i sig.  

 

Inom personcentrerad omvårdnad så antas det att personligheten hos personer med demens 

finns kvar, men att den, på grund av sjukdomen, är gömd. Hänsyn till personligheten bör tas i 

alla delar av vården och beteenden tolkas från den sjukes synvinkel. Dessutom antas det att 

alla beteenden har en mening för personen.  För att kunna stödja personer med 
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demenssjukdom så förutsätter det att personalen känner till den sjukes tidigare liv, 

värderingar, vanor och liknande (Edvardsson, Winblad & Sandman, 2008), och för personens 

behov, beteende och mönster. Holst (2002, s. 96, 100-102) beskriver att ett problem i 

omvårdnaden av personer med långt framskriden demenssjukdom är hur personalen skall 

tolka och förstå den sjuke så att omvårdnaden kan anpassas till de individuella behoven. 

Allmänt föreligger det en ganska hög grad av stabilitet i äldre människors personlighet och 

därför kan vi anta att det finns en huvudsaklig stabilitet även hos demenssjuka. En kunskap 

om personlighet, livserfarenheter och värderingar innan sjukdomen debuterade kan ha 

betydelse för personalen när de vill förstå reaktioner från en person med demenssjukdom 

(Holst, 2002, s. 96, 100-102). Utvecklade DH skulle kunna stödja personal i processen att 

förstå vem personen är och vad han eller hon gör genom att indikera behov, mönster och 

risker. Resultatet i denna studie tyder på att avancerade DH kan stödja en personcentrerad 

vård genom att de hjälper personalen att få en helhetsbild av personerna, deras behov och 

beteenden.  

 

Metoddiskussion 

Då syftet med denna studie var att beskriva personalens uppfattningar om förutsättningar och 

konsekvenser av att använda vidareutvecklade digitala hjälpmedel i omvårdnaden av personer 

med demenssjukdom boende på särskilt boende, så valde vi att analysera data med hjälp av 

kvalitativ innehålls analys. Tillförlitligheten i en kvalitativ studie baseras på pålitlighet; 

trovärdighet; överförbarhet och bekräftelsebarhet (Holloway & Wheeler, 2010, s. 297-298; 

Polit & Beck, 2004, s. 36).  

 

Överförbarheten kan stärkas genom tydlig beskrivning av urvalet, datainsamlig samt analys. 

Deltagarna i denna studie hade stor åldersspridning, vilket gav en rikare förståelse för 

fenomenet som studerades. Genom att ange information såsom deltagarnas ålder, kön eller år 

av arbetslivserfarenhet hade överförbarheten kunnat förbättras (Graneheim & Lundman, 

2003). Eftersom vi har presenterat hur våra intervjuer gick till och hur analysen skett så kan 

studien upprepas. Transkriberingarna gjordes så noggrant och exakt som möjligt för att 

motverka att innehållet förändrades samt att vi gick tillbaka till transkriberingen kontinuerligt 

under hela analysen för att undvika misstolkningar och missförstånd (jfr. Downe-Wamboldt, 

1992). Under bearbetningen av materialet har vi kontinuerligt prövat bekräftelsebarheten 
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genom att det granskats av medförfattaren. Bias har motverkats genom att handledare har fått 

ta del av arbetets gång vilket gör att andra har haft möjlighet att uppmärksamma saker som vi 

missat. Trovärdigheten har stärkts genom citat i brödtexten som styrker att innehållet stämmer 

överens med det som framkom i intervjuerna och att det är deltagarnas upplevelser som 

resultatet visar och inte författarnas tolkningar. Detta kan ses som åtgärder för att öka 

bekräftelsebarheten (jfr. Polit & Beck, 2004, s. 435) 

 

Två fokusgruppsintervjuer gjordes vilket kan göra att studiens överförbarhet kan ifrågasättas. 

Dock valdes två särskilda boenden som hade normalstora avdelningar och dessutom var 

personalen erfaren vilket gör att deras uppfattningar baserades på många års erfarenhet. 

Samtidigt inhämtades data i två olika städer. Det slutliga resultatet kan dock ha påverkats av 

att det enbart baserades på två intervjuer. En begränsad kunskap i intervjumetodik och 

kvalitetsgranskning kan ha medfört att vi inte fick samma djup i datan som en mer erfaren 

person skulle ha fått. Genom att ta hjälp av mer erfarna personer både under intervjuerna och 

under analysen har vi stärkt vårt arbete.  

 

Slutsatser 

Denna studie visar att personal uppfattade avancerade DH som både positivt och negativt. De 

menade att det fanns områden där DH kan vara ett stöd i vården av demenssjuka, men att det 

måste ske på ett sätt som ansågs acceptabelt av alla inblandade. Dessutom var det viktigt att 

individen och hans eller hennes behov var i centrum. Utvecklade DH har en plats inom vården 

av demenssjuka personer boende på särskilt boende och kan stödja både personcentrerad vård 

och upplevelsen av värdighet. Dock är det viktigt att förutsättningarna för hjälpmedlena 

uppfylls för att de ska accepteras och användas av både personal, närstående och personer 

med demenssjukdom. Vår studie tyder på att nya DH kan leda till en bättre vård om de 

utformas och används på rätt sätt. Resultatet pekar på att ytterligare forskning behövs om 

utformningen av DH till personer med demenssjukdom boende på särskilt boende. Ytterligare 

förslag på vidare forskning är att ta del av närståendes upplevelse av att DH används på 

särskilt boende. 
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Bilaga 1 

Del 1 - Gunnel, särskilt boende 

Bild 1. Presentation 

Gunnel bor på ett demensboende sedan ett par år tillbaka. Hon är ofta agiterad, vandrar runt 

på avdelningen, och det är ofta konflikter med andra boende. Personalen tycker att det är svårt 

att ge rätt slags stöd till Gunnel. När Gunnel blir tillräckligt agiterad så försöker personalen att 

avskilja henne från de andra genom att hon får stanna i sin egen lägenhet.  

 

Bild 2. Dagliga aktiviteter 

Gunnel kan i stor utsträckning klara av dagliga aktiviteter såsom att klä på sig, klara av 

personlig hygien, bädda sängen och i viss utsträckning städa sitt rum. Hon behöver ofta hjälp 

för att ta sig för att starta aktiviteter och att avsluta dem. Gunnel tycker att det är svårt att 

sysselsätta sig men tycker om att delta i aktiviteter om personalen initierar dem. Hon har en 

ökad fallrisk på grund av hennes fysiska hälsa och personalen tycker att det är svårt att finna 

den rätta balansen mellan att observera och förhindra henne från att falla och att låta henne 

vara ifred.  

 

Bild 3. Sömn 

De senaste månaderna har Gunnel haft ökade sömnproblem på natten. Som en konsekvens av 

detta blir hon mer ofta agiterad och irriterad under dagen med flera konflikter med de andra 

boende. Det är uppenbart att hon behöver vila, tid för sig själv , och tillräckligt med god sömn 

under natten för att kunna klara av dagen.  

 

Bild 4. Ätande 

Gunnel har ofta problem med att äta och som ett resultat av detta har hon tappat i vikt. Hon 

blir ofta störd av andra när hon äter och hon har svårt att fokusera på att äta och ofta tar det 

lång tid.  

 

Bild 5.  Social interaktion 
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Gunnel tycker om att umgås med andra personer men samtidigt blir hon ofta irriterad på 

beteendet hos vissa av de andra äldre personerna. Det är tydligt att trots att hon mår bra av den 

sociala gemenskapen, så behöver hon även vila och möjlighet att få vara ensam för att klara 

av sin vardag.  

 

Bild 6.  Utomhusaktiviteter 

Gunnel tycker om att vara utomhus och när hon får möjlighet att vara det blir hon ofta lugn 

och sömnen förbättras. Hon har problem att orientera sig och hitta vägen och behöver därför 

ha sällskap av personal. Det största problemet är att personalen inte har tillräckligt med tid att 

följa henne ut så ofta som hon skulle önska. 

 

Del 2 - Gunnel, särskilt boende med sensorer 

Bild 1.  

Gunnel har problem med aktiviteter och sysselsättning. För att kunna stödja henne beslutas 

det att en systematisk observation av hennes dagliga liv ska genomföras. Observationerna ska 

göras med hjälp av nya sensorer som Gunnel ska bära på sig men också som ska placeras ut i 

hennes lägenhet och i allmänna utrymmen. Alla sensorer är kopplade till en huvuddator där 

informationen lagras på ett säkert och kodat sätt. I huvuddatorn tolkas informationen och ger 

en samlad bild av Gunnels dagliga liv. Sensorerna kan spela in ljud men inte ord, fysisk 

aktivitet och rörelsemönster samt indikera oro och humör. 

 

Bild 2-6.  

Visa bilderna och diskutera frågorna som visas på bilderna (exempel ”När är det meningsfullt 

och acceptabelt att använda sensorerna och när är det inte det vid sömn?”. Motsvarande fråga 

för respektive frågeområde för dagligt liv). 
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Bilaga 2 

Förfrågan om att delta i en studie 
Detta brev innehåller information för att erhålla ditt informerade samtycke att delta i en 

intervjustudie. Vi studerar en specialistutbildning för sjuksköterskor med inriktning mot vård 

av äldre och ska utföra ett studentarbete som är en del av ett större projekt. Resultatet från 

flera intervjuer kommer att sammanställas till en rapport.  Rapporten kommer att innefatta 

reflektioner och etiska principer som har stöd från kurslitteratur och relevanta 

forskningsstudier. Bakgrunden till den här studien är att det pågår mycket utveckling av 

digitala hjälpmedel inom demensvården. Syftet med studien är att beskriva personalens 

föreställningar om att använda digitala hjälpmedel i vård av personer med demens. 

 

Du tillfrågas då du arbetar med personer med demenssjukdom vilket är en förutsättning för att  

syftet i vår studie ska kunna besvaras. Studien utförs genom att du deltar i ett gruppsamtal  

med andra kollegor. Undertecknade kommer att närvara vid detta tillfälle och samtalet 

kommer att spelas in. Under intervjun kommer grundläggande personuppgifter att samlas in,  

såsom kön, ålder och utbildningsnivå. Det kommer inte i den färdiga rapporten att  

framgå var eller när de enskilda intervjuerna är utförda, detta för att det ej ska vara möjligt att  

i efterhand utröna vilka som varit närvarande. Allt material kommer dessutom att  

avidentifieras så att inga namn eller liknande framgår. Allt material kommer att förvaras på ett  

sådant sätt att inga utomstående kommer åt det. Data kan komma att användas i vetenskapliga  

artiklar. 

 

Det finns en risk att de medverkande upplever att intervjuaren feltolkat innebörden i det de 

talat om. Det är möjligt att få en återkoppling med ansvarig intervjuare i hur hon samlat data 

och analyserat den. Resultatet av studien kommer att publiceras på LTU:s hemsida när det är  

klart. All medverkan i forskningsprojekt är frivillig. Ditt deltagande i intervjuerna under  

denna studie är således helt frivilligt och du kan när som helst, utan särskild motivering,  

avsluta ditt deltagande. 
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För studiens genomförande ansvarar legitimerade sjuksköterskorna Ariel Almevall och 

Catharina Melander inom ramen för kursen: Omvårdnad D examensarbete, 15,0 hp, Luleå 

Tekniska Universitet.  

 

För ytterligare information eller frågor kontakta  

Namn: Catharina Melander (student)  Namn: Ariel Almevall (student) 

Telefonnummer: 073-024 14 15  Telefonnummer: 070-604 67 72 

Mailadress: catharinamelander@hotmail.com Mailadress: almevall@hotmail.com 

 

Namn: Stefan Sävenstedt (handledare) 

Telefonnummer: 0920-49 39 19 

Mailadress: stefan.savenstedt@ltu.se 
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Samtyckesformulär 
Jag har informerats om studien och tagit del av den medföljande skriftliga informationen. 

Härmed ger jag mitt samtycke till att delta i studien. 

 

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta när som helst 

utan att ange någon motivering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift av undersökningsperson 

 

 

__________________________________ 

Ort, datum 

 

 

__________________________________ 

Underskrift  

 

 

__________________________________  

Telefonnummer 

 

 

 

Underskrift av observatör 

 

 

__________________________________ 

Ort, datum 

 

 

__________________________________ 

Underskrift 

 

 

__________________________________  

Telefonnummer 
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