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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: I dagens samhälle har teknologin tagit en stor plats inom vården och hos äldre 
personer förekommer tekniken mer naturligt. Det finns fortfarande en del svårigheter 
framförallt hur teknologin används på det mest effektivaste sättet i omvårdnaden. Att arbeta 
personcentrerat innebär att patienten sätts i fokus och inte sjukdomen. En förutsättning för 
personcentrerad vård är delaktighet och genom personcentrerad vård ökar patienters 
inlärningsprocess. iPaden kan användas för att ge patienter ett mer självständigt liv. Syfte: 
Syftet var att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av att använda iPads i omvårdanden av 
patienter med demenssjukdom. Metod: En kvalitativ intervjustudie med tre 
undersköterskor från ett äldreboende har genomförts. Intervjuerna har analyserats genom en 
kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Undersköterskorna hade både positiva och negativa 
erfarenheter gällande användandet av iPads i omvårdnaden av patienter med 
demenssjukdom. iPaden fungerade som ett hjälpmedel och stöd när det handlade om att 
komma i kontakt med patienterna, dessutom underlättades arbetet. De negativa 
erfarenheterna var att vårdpersonalen påverkades negativt både fysiskt och psykiskt av 
innehållet patienterna tittade på. Slutsats: iPads underlättade arbetet men det medförde 
också svårigheter där teknisk avsaknad kan vara ett hinder för användandet. Sjuksköterskor 
kan med fördel använda iPads vid datainsamling om varje enskild patient.  

Nyckelord: innehållsanalys, kunskap, surfplatta, äldreboende 

  



   

 

   

 

ABSTRACT 

Background: In today´s society, technology has taken a large place in health care, even in 
elderly, technology is becoming more natural. There are still some difficulties, especially with 
regard how to use technology in the most effective way in nursing. Prerequisite for person-
centred care is participation and through person-centred care the patients learning process 
increases. Aim: The aim was to describe the experience of the healthcare staff in using iPads 
in the care of patients with dementia. Method: A qualitative interview study with three 
nurses from an elderly resident. The interviews were analysed through a qualitative content 
analysis. Results: The care staff had positive and negative experiences regarding the use of 
iPads in the care of patients with dementia. Positive experiences as an aid but also as a 
support when it came to get in touch with patients. The negative experience was that the 
health care staff was affected both physically and mentally by the content the patients looked 
at. Conclusion: iPads facilitated work, but it also causes difficulties where technical lack can 
be an obstacle to use. Nurses can advantageously use iPads for data collection. 

Keywords: content analysis, elderly resident, knowledge, tablets   
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1 INLEDNING 

Användandet av teknologi i olika situationer är aktuellt i dagens samhälle. Allting blir mer 
och mer digitaliserat och så även vården. Även bland äldre personer blir det allt vanligare att 
använda sig av teknologi för att ta del av tidningar, radio, TV och sociala medier. Trots att 
användandet av teknologin idag går framåt så finns fortfarande en del svårigheter gällande 
hur tekniken ska användas inom vården och tekniken skulle med stor sannolikhet kunna 
användas på rätt sätt om det fanns mer kunskap. En viktig del av omvårdnaden är 
personcentrerad vård och även vid användandet av teknologi får detta inte glömmas bort. 
Författarna till föreliggande examensarbete är intresserade av att studera användandet av 
iPads i demensvården närmare samt undersöka de kunskaper som redan finns idag och de 
som skulle kunna utvecklas. Intresset för ämnet växte fram i samband med den 
verksamhetsförlagda utbildning under termin två på sjuksköterskeprogrammet, där båda två 
hade VFU på äldreboenden avsedda för patienter med demenssjukdom. Snabbt upptäcktes 
att arbetet på en demensavdelning kunde vara väldigt tungt och allt som kunde underlätta 
arbetet var värdefullt. När möjligheten fanns att studera ämnet och området närmare så 
bestämdes det för att göras. Som sjuksköterskestudenter ligger nyfikenheten på att studera 
hur iPads används i den dagliga omvårdnaden för att i framtiden kunna ta med detta ut i vårt 
eget arbete och utföra en evidensbaserad vård. I framtiden kan teknologin komma att ta över 
allt mer och därför är det bra att införskaffa kunskap om det redan nu. I detta examensarbete 
har det valts att skriva om “vårdpersonalens erfarenheter av att inom demensvård använda 
iPads tillsammans med personer med demens” som föreslagits av forskargruppen PrILiv på 
Mälardalens Högskola, akademin för Hälsa, Vård och Välfärd som forskar om “Långvarigt 
självständigt liv”. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden tydliggörs centrala begrepp, demenssjukdom beskrivs och likaså 
personcentrerad vård. Vidare kommer det teoretiska perspektivet att beskrivas som utgår 
från Katie Erikssons teori om vårdande. Här kommer det också redogöras för tidigare 
forskning om användandet av teknologin i omvårdnaden av patienter med demenssjukdom, 
ur både patienter och sjuksköterskors perspektiv. Dessutom kommer det redogöras för 
datainsamlingen av vetenskapliga artiklar till bakgrunden. Slutligen kommer en 
problemformulering att beskrivas.  



   

 

2 

2.1 Centrala begrepp 
Här beskrivs de centrala begreppen, vårdpersonal, teknologi och iPad, som används i detta 
arbete.  

2.1.1 Vårdpersonal 

Svenska Akademins ordbok (2015) förklarar att med vårdpersonal avses en personalgrupp 
som utför omvårdnad. I detta examensarbetet benämns vårdpersonal på olika sätt. I 
bakgrunden benämns vårdpersonal som sjuksköterskor eftersom tidigare forskning riktar sig 
mot just sjuksköterskor. I syfte samt problemformulering används ordet vårdpersonal då det 
berör både undersköterskor och sjuksköterskor. I metodavsnittet samt i resultat benämns 
vårdpersonal som undersköterskor vilket bero på att datainsamlingen utgörs av 
undersköterskor. I diskussionsavsnittet benämns vårdpersonal både som sjuksköterskor och 
som undersköterskor.  

2.1.2 Teknologi  

Nationalencyklopedin [NE] (2019) beskriver teknologin som läran om tekniken och dess 
tekniska anordningar. Med teknologi i detta examensarbete avses all form av assisterande 
teknik som används i omvårdnaden av patienter med demenssjukdom, bland annat iPads 
men också andra surfplattor, Global Positioning System (GPS), samt datorer.  

2.1.3 iPad 

En iPad är en liten bärbar dator med skärm som är tryckkänslig och innehar en rad olika 
funktioner. Användningsområdet utav en iPad variera och bland annat kan iPaden användas 
för att komma åt internet, hantera e-post eller läsa böcker. Det största användningsområdet 
för en iPad utgörs av applikationer där utövaren har tillgång till exempelvis musik, bilder, 
filmer och olika tidskrifter. Det som skiljer en iPad från en vanlig dator är att iPaden inte har 
några lösa delar som exempelvis tangentbord utan allt styrs med hjälp av fingrarna på den 
touchkänsliga skärmen (Nationalencyklopedin [NE], 2019).  

De program som finns på en iPad utgörs av olika applikationer. En applikation är ett 
dataprogram som är skapat för ett visst ändamål, exempelvis ett spel eller ett program för 
musik. För att kunna använda en applikation behöver applikationen laddas ner från internet 
och sedan installeras på iPaden innan den kan användas (Nationalencyklopedin [NE], 2019). 

2.2 Demenssjukdom 
I Sverige finns cirka 160 000 personer som lever med demenssjukdom. De allra flesta utav 
dessa är över 65 år men sjukdomen förekommer även hos yngre personer. Demenssjukdomar 
är en snabbt växande sjukdom hos befolkningen och år 2030 beräknas drygt 200 000 
personer vara drabbade av demens (Socialstyrelsen, 2017). 
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Det finns en rad olika demenssjukdomar som påverkar människan och hjärnan på olika sätt. 
Det som är gemensamt för de olika demenssjukdomarna är att det sker en succesiv 
försämring av minne, tankeförmåga, känslohantering och språkhantering. Denna försämring 
medför att patienter har svårt att klara sina dagliga aktiviteter. Lite drygt 10 procent av den 
svenska befolkningen drabbas av demens någon gång under livet och en riskfaktor utgörs av 
stigande ålder. En annan riskfaktor för utveckling av demenssjukdom är det kvinnliga könet 
vilket tros bero på att kvinnor, generellt, lever längre än män. Hos en del utav 
demenssjukdomarna finns även ärftlighet som orsak. Dessutom har det framkommit att 
rökning, fysisk inaktivitet, högt blodtryck och låg utbildningsnivå ökar risken för utveckling 
av demenssjukdom (Jönsson & Eriksson, 2016). 

Den vanligaste formen av demenssjukdom är Alzheimers sjukdom som utvecklas långsamt 
med klassiska symtom för demenssjukdom så som tilltagande glömska och svårigheter att 
genomföra dagliga aktiviteter. Vid samtliga demenssjukdomar behöver patienterna tillslut 
hjälp med alla basala uppgifter för att klara sin vardag. Idag finns det inget botemedel för de 
olika demenssjukdomarna. Det finns dock läkemedel som kan hjälpa till för att lindra 
patienters symtom men sjukdomen går inte att bota (Jönsson & Eriksson, 2016).  

2.3 Personcentrerad vård 
Personcentrerad vård är en företeelse där patienter och dess anhöriga blir sedda som unika 
individer. Med det menas att sjuksköterskor ska ta hänsyn till patienters individuella behov, 
resurser, värderingar och förväntningar (Ekman et al., 2011; Svensk Sjuksköterskeförening, 
2017a). Vid personcentrerad vård ses inte patienter som en passiv medspelare i vården utan 
patienter ska involveras aktivt i omvårdanden. Genom att involvera patienter i omvårdanden 
så kommer sjuksköterskor tillsammans med patienter överens om den fortsatta vården och 
dessutom förbättras patienters hälsa (Ekman et al., 2011) 

Vid personcentrerad vård så ser sjuksköterskor hela patienten och inte bara sjukdomen. Det 
är även viktigt att låta patienter vara delaktiga i sin omvårdnad (Ekman et al., 2011). Vid den 
personcentrerade vården blir hela människan sedd och människors andliga, sociala, psykiska 
och fysiska behov blir främjade i lika stor utsträckning (Svensk Sjuksköterskeförening, 2016). 
När människor är drabbad av sjukdom är det viktigt att respektera människors egen 
upplevelse om vad hälsa och sjukdom innebär. När sjuksköterskor har en uppfattning om vad 
hälsa och sjukdom innebär för den sjuka människan så är det viktigt att sjuksköterskor också 
arbetar efter det. Sjuksköterskor ska ge patienter de bästa evidensbaserade möjligheterna i 
val av omvårdnad i relation till patienters hälsa och sjukdom. Det är viktigt att, tillsammans 
med patienter, komma fram till den mest optimala vården och respektera de val som 
patienter själva väljer att göra även om det innebär en del risker för patienters sjukdomar. En 
utav utgångspunkterna i den personcentrerade vården är att patienter inte är sin sjukdom 
utan patienter är personer precis som vilka andra människor som helst. Det är inte bara 
sjukdomen som behandlas i den personcentrerade vården, det är hela människan. Vården är 
inte heller enbart riktad mot patienter utan alla som befinner sig i patienters värld ingår i 
vården (Ekman et al., 2011; Svensk Sjuksköterskeförening, 2016).   

Det finns en begreppsbestämning för personcentrerad vård som är uppdelade i tre viktiga 
punkter. Den första punkten är partnerskap vilket innebär att sjuksköterskor respekterar de 
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kunskaper som patienter själva besitter gällande sin sjukdom. Den kunskapen som patienter 
besitter ska sedan blandas med den professionella kunskap som sjuksköterskor innehar vid 
val av vård och behandling. Den andra punkten utgörs av patientberättelsen och utgår från 
patienters egen berättelse om vård samt om sitt tillstånd. Patientberättelsen skapas oftast 
tillsammans med närstående och leder oss in på den tredje punkten dokumentation. 
Patienters berättelse och upplevelse av hälsa och sjukdom ska dokumenteras i patienters 
egen journal (Ekman et al., 2011; Kristensson Uggla, 2014). 

Ur sjuksköterskors perspektiv innebär personcentrerad vård att sjuksköterskor sätter 
patienter i centrum och att patienter ses som likvärdiga medspelare i vården (Ekman et al., 
2011). För att detta ska ske måste sjuksköterskor ha en öppenhet och en vilja att ta till sig det 
som patienter själva berättar och upplever. Den professionella kunskapen ska möta 
patienters egen kunskap gällande sjukdom och behandling (Svensk Sjuksköterskeförening, 
2016).   

Personcentrerad vård är en viktig grundsten för patienters egenvård. Vid långtidssjukdom 
har personcentrerad vård visat sig ha positiv effekt på omvårdnaden. Vid personcentrerad 
vård är det viktigt att fokusera på patienters resurser för hälsa istället för att fokusera på 
sjukdom och riskfaktorer. Genom personcentrerad omvårdnad ökar patienters 
inlärningsprocess. Även relationen, sjuksköterska - patient, ökar med den personcentrerade 
vården, där patienter ses som en person och inte som sin sjukdom (Björkman, Ringström, 
Simren, Myrgren & Ung, 2019).  

2.4 Lagar och styrdokument 
Alla människor ska behandlas med lika villkor och Hälso- och sjukvårdslagen ([HSL], SFS 
2017:30) strävar just efter en god hälsa för hela befolkningen oavsett sexuell läggning eller 
ålder. Vården ska förebygga ohälsa och den person som har störst behov av vård ska tas emot 
först. Att sträva mot en god vård innebär att vården ska särskilt vara av god kvalitet och även 
med en god hygienisk standard. Det gäller även att ha respekt för patienter samt att 
tillgodose patienters behov (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 2017:30).  

Målet för Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) är att främja människors sociala och ekonomiska 
trygghet, främja människors jämlikhet i levnadsvillkoren samt främja människors aktiva 
deltagande i samhället. Äldre människor ska inom vården behandlas med respekt samt ges 
möjlighet att leva ett värdigt liv. Dessutom ska äldre människor ges möjlighet att leva och bo 
under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull vardag tillsammans med andra 
människor (Socialtjänstlagen, SFS 2001:453)  

Patientlagen (SFS 2014:821) strävar efter att få stärka patienters ställning i vården. Patienter 
ska ha rätt till att välja vilken behandling de ska få, de har rätt till självbestämmande och 
vården ska alltid genomföras i samråd med patienter. Det är viktigt att patienter får den 
information de behöver och om inte informationen kan ges till patienter själva så kan 
informationen ges till patienters närstående. Personuppgifter och patienters integritet är 
något som måste respekteras, dessa uppgifter ska behandlas rätt så att inte 
personuppgifterna hamnar hos någon obehörig (Patientlagen, SFS 2014:821).  
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ICN:s etiska kod för sjuksköterskor utgörs av fyra ansvarsområden för att förebygga 
sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Dessa ansvarsområden sammanfattar 
riktlinjerna för etiskt handlande. Det första området är sjuksköterskan och allmänheten där 
sjuksköterskors ansvar är först riktat till människor i behov av vård. Sjuksköterskor ska se till 
att varje individ får rätt, lämplig och tillräckligt med information. Det andra området är 
sjuksköterskan och yrkesutövningen där sjuksköterskor har sitt personliga ansvar för sitt sätt 
att utföra yrket. När det handlar om att använda teknik i vårdarbetet är det sjuksköterskors 
ansvar att vården sker i likhet med patienters säkerhet, rättighet och värdighet. Det tredje 
området är sjuksköterskan och professionen där sjuksköterskor effektivt utvecklar 
forskningsbaserad kunskap som underlag för en evidensbaserad verksamhet. Det fjärde och 
sista området är sjuksköterskan och medarbetare där sjuksköterskor arbetar i team och utför 
ett gott samarbete och respekterar sina medarbetare (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b).  

2.5 Tidigare forskning 
Här presenteras tidigare forskning om teknologin i omvårdnad av patienter med 
demenssjukdom. Under denna rubrik kommer både patienters och sjuksköterskors 
perspektiv att presenteras. Här kommer även en presentation av datainsamling och urval av 
vetenskapliga artiklar till bakgrunden att beskrivas.  

2.5.1 Datainsamling och urval av vetenskapliga artiklar 

En systematisk litteratursökning genomfördes på databasen CINAHL plus. Denna databas 
valdes eftersom den innehåller vetenskapliga artiklar inom vårdvetenskap. Sökorden på 
CINAHL plus var: dementia, nurse*, technology, computer assisted, assistive technology, 
dementia care, computer, nursing care, person-centered, patient-centered, long-term illnes.  
Dessa sökord förekom i olika kombinationer och med olika tidsspann. Vid samtliga sökningar 
användes den booleska operatorn AND. Karlsson (2017) förklarar att AND gör så att 
sökningen blir mer specifik samtidigt som sökningen avgränsas. Se bilaga A för hur sökord 
kombinerades. I inledningen för denna kurs, september 2019, genomfördes en ny sökning på 
de sökord som tidigare användes vid sökning efter artiklar till PM:et hösten 2018. Trunkering 
användes på ordet “nurse” vilket möjliggjorde att ordet förekom med olika böjningar. 
Karlsson (2017) förklarar att trunkering används vid sökning i databaser eftersom det ger en 
möjlighet att få fram olika böjningar utav ett ord och vid trunkering på ordet nurse framkom 
ord som “nursing” och “nurses”.   

Artiklarnas titlar lästes vid sökning och på det intressanta titlarna lästes även abstracten. 
Dessutom lästes hela texten om abstracten var intressant och totalt lästes 15 artiklar i full 
text. Samtliga artiklar avgränsades genom peer reviewed, engelska språket samt publicerings 
år mellan 2009 och 2019. Inklusionskriterier utgjordes av demenssjukdom, teknologi och 
samt artiklar som både var ur vårdpersonal och patienters perspektiv. Exklusionskriterier var 
artiklar äldre än 2009, artiklar som inte handlade om demenssjukdom och teknologi samt 
om de inte var peer reviewed eller inte hade engelska som språk. 12 artiklar valdes ut där de 
flesta var kvalitativa (se bilaga C).  
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Samtliga artiklar har kvalitetsgranskats utifrån Friberg (2017) (se bilaga B). Artiklarna 
bedömdes med poäng, 0–14. Artiklarna fick ett poäng för JA svar och noll poäng för NEJ 
svar. Alla frågor som Friberg (2017) beskriver har använts, men vissa utav frågorna skrevs 
om så att de gick att besvara med JA eller NEJ. De artiklar som fick poäng mellan 0 och 6 
ansågs ha låg kvalitet, mellan 7 och 10 ansågs ha medelhög kvalitet och 11 och 14 ansågs ha 
hög kvalitet. Enbart artiklar med hög eller medelhög kvalitet har använts i examensarbetet.  

2.5.2 Patienters erfarenheter av teknologi som hjälpmedel 

Patienter med demenssjukdom har behov av att socialisera sig, delta i aktiviteter och ha en 
känsla av socialt sammanhang. Patienter berättar att meningsfulla aktiviteter kan hjälpa till 
att uppfylla deras normala behov relaterade till fysisk aktivitet och samtidigt minska risken 
för nedstämdhet. Teknologiska hjälpmedel kan hjälpa patienter att uppfylla sina behov och 
hjälpmedel består bland annat av radio och telefon. Patienter använder telefonenen och 
radion för att lyssna på musik samt för att komma i kontakt med andra människor. Bland de 
teknologiska hjälpmedlen finns också en överraskningslåda som innehåller föremål som 
medför att det hos patienter skapas en minnesprocess (Nijhof, van Hoof, Van Rijn & van 
Gemert-Pijnen, 2013). Patienter med demenssjukdom upplever även att de kan använda den 
assisterande tekniken för att förbättra sitt välmående. Assisterande teknik består bland annat 
av vandringskäppar, robotar och iPads. Patienter kan använda den assisterande tekniken 
som kommunikationsshjälpmedel, som säkerhet genom GPS och som sällskap i hemmet. 
GPS används som ett hjälpmedel för patienter vilket medför att patienter ges möjlighet att 
lämna sina hem vilket också skapar en större rörelsefrihet. Dessutom vet patienter med 
säkerhet att de hittar hem igen samt att anhöriga och vårdpersonal kan hitta patienterna med 
hjälp av GPS:n om de själva inte skulle hitta hem (Bennett et al., 2017).  
 
Den assisterande tekniken har många fördelar för patienter, bland annat förlängs 
möjligheten att bo kvar hemma men det förbättrar också patienters livskvalitet (Asghar, Cang 
& Yu, 2018: Bennett et al., 2017). Patienter upplever också att den assisterande tekniken 
hjälper patienter att leva ett mer självständigt liv. Patienter berättar att den assisterande 
tekniken hjälper till att förenkla aktiviteter, ökar självständigheten och behovet av att vara 
beroende utav andra människor minskar (Asghar et al., 2018). Dessutom kan patienter 
genom att använda iPads förbättra sitt sociala samspel, höja livskvaliteten och minska oro 
och ångest (Goh, Loi, Westphal & Lautenschlager, 2017). Användandet av den assisterande 
tekniken är oftast begränsad till enkla hjälpmedel eftersom den äldre generation inte är 
uppvuxna med internet, men eftersom människor idag växer upp med internet så blir den 
assisterande tekniken enklare att använda för patienter. Patienter upplever den assisterande 
tekniken som ett hjälpmedel och beskriver att den framförallt hjälper till att minska 
ensamheten (Bennett et al., 2017). Dessutom upplever patienter att de symtom som uppstår 
vid olika demenssjukdomar kan lindras genom att använda olika former av assisterande 
teknik. Genom att använda olika teknologiska hjälpmedel kan patienters minnesförmåga 
förbättras vilket bland annat kan ske genom att patienter får tillgång till ett personligt 
fotoalbum. För patienter medför fotoalbumet att de får en större förståelse men också 
möjlighet att uttrycka sig verbalt (Ekström, Ferm & Samuelsson, 2017). Patienter använder 
datorteknologin som hjälpmedel för att stimulera långtidsminnet men patienter använder 
också teknologin för att kommunicera (Pitts et al., 2015). Patienter kan också med hjälp av 
olika föremål komma ihåg saker från förr vilket medför att patienter kan berätta historier 
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från tidigare episoder i livet (Nijhof et al., 2013). Den ökade minnesförmågan har minskat 
patienters beteendeproblem och gjort dagliga aktiviteter mer meningsfulla (Ekström et al., 
2017).   
 
 

2.5.3 Sjuksköterskors erfarenheter av teknologi som hjälpmedel i omvårdnaden 

Assisterande teknik har som syfte att stötta patienter med demenssjukdom och deras 
sjuksköterskor att fortsätta vara självständiga och passa in i samhället. Användningen av 
assisterande teknik kan i förlängningen gynna sjuksköterskor eftersom den assisterande 
tekniken kan minska sjuksköterskors börda. Sjuksköterskor kan använda den assisterande 
tekniken på flera olika områden, bland annat kan sjuksköterskor använda tekniken till att 
orientera patienter och påminna patienter om medicinering (Sriram, Jenkinson & Peters, 
2019). Sjuksköterskor berättar att de många gånger kämpar med att få patienter avslappnade 
eller att få patienter att uppleva en känsla av säkerhet. Med hjälp av den assisterande 
tekniken, i form av en dator kan patienter bli lugna vilket sker genom terapi. Terapin sker 
med hjälp av bilder och andra föremål som hjälper patienter att minnas tidigare händelser i 
livet. Sjuksköterskor använder olika program i datorn som bland annat stödjer 
kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter. Programmen är också enkla för 
patienter själva att använda upplever sjuksköterskor (Pringle & Sommerville, 2013). 
Sjuksköterskor upplever också att det kan vara svårt att optimera livet för patienter med 
demenssjukdom eftersom patienter behöver hjälp med grundläggande aktiviteter och här har 
den assisterande tekniken en stor och viktig roll. Vidare upplever sjuksköterskor att den 
assisterande tekniken kan hjälpa patienter att bli självständiga samt förbättra patienters 
livskvalitet (Goh et al., 2017; Kerssens, Sattler & Monteiro, 2014). Dessutom menar 
sjuksköterskor på att patienter kan lära sig att hantera enklare former av assisterande teknik 
(Kerssens, Sattler & Monteiro, 2014). Vidare använder sjuksköterskor den assisterande 
tekniken som utgörs av datorteknologin i patienters hem, där sjuksköterskor förmedlar olika 
föremål, exempelvis bilder på möbler som ger upphov till kommunikation mellan patienter 
och sjuksköterskor (Pitts et al., 2015; Williams et al., 2018). Vidare kan sjuksköterskor 
stimulera patienters aptit genom att förmedla dofter i samband med måltider vilket får 
patienter att vilja äta (Pitts et al., 2015). Vidare kan teknologin bestå av videomaterial som 
medför att sjuksköterskor kan övervaka patienter trots att de inte befinner sig i patienters 
hem (Williams et al., 2018). Personcentrerad vård medför en högkvalitativ vård för patienter 
med demenssjukdom. För att upprätthålla en personcentrerad vård behöver sjuksköterskor 
skapa meningsfulla aktiviteter för patienter där ett alternativ är att använda teknologiska 
hjälpmedel. Med hjälp av surfplattor, så som iPads, kan patienterna komma i kontakt med 
sitt förflutna genom att se på bilder (Goh et al., 2017).  
 
Sjuksköterskor upplever teknologiska hjälpmedel som positiva samt att tekniken är mer 
effektiv än traditionella aktiviteter. Vidare upplever sjuksköterskor även att teknologiska 
hjälpmedel är interaktiva men också stöttande för patienter (Nijhof et al., 2013). 
Sjuksköterskor upplever även att de program som de använder sig av, tillsammans med 
patienter, hjälper patienter att arbeta med sitt långtidsminne på ett sätt som andra program 
och aktiviteter inte gör (Pringle & Sommerville, 2013). Dessutom beskriver sjuksköterskor att 
datorteknologi medför en möjlighet att förbättra kvaliteten på vården samtidigt som det 
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minskar pappersarbetet och höjer den sociala standarden i patienters hem (Pitts et al., 2015). 
Den nya datorteknologin ökar även möjligheterna för personcentrerad vård (Nijhof et al., 
2013; Pitts et al., 2015). Sjuksköterskor för äldre patienter är motiverade att använda 
tekniken som en resurs i omvårdnaden och speciellt den teknologin som ger vägledning vid 
omvårdnad (Williams et al., 2018). Sjuksköterskor beskriver även att det finns fördelar med 
att använda en iPad i omvårdnaden där en fördel är att iPaden är enkel att använda till 
skillnad från vanliga datorer. En annan fördel är att kommunikationen mellan sjuksköterskor 
och patienter förbättras (Goh et al., 2017).  
 
Sjuksköterskor har förutfattade meningar om den assisterande tekniken, dess tillgång och 
hur den ska användas. Det finns inte så mycket kunskap om sjuksköterskors erfarenheter om 
den assisterande tekniken och det finns inte heller så mycket kunskap om hur 
sjuksköterskors hälsa och välmående påverkas av den assisterande tekniken (Sriram et al., 
2019). Den assisterande tekniken ska inte användas på ett sådan sätt att det skapar 
påfrestningar hos sjuksköterskor utan ska ses som ett hjälpmedel i kontakten med patienter 
(Kerssens et al., 2014). Sjuksköterskor upplever att deras empatiska förmåga har minskat när 
teknologin har tagit en större plats i omvårdnaden av patienter med demenssjukdom. Detta 
medför också att sjuksköterskors fokus på det mänskliga perspektivet minskar. Vidare 
upplever sjuksköterskor svårigheter med att upprätthålla kontakten med patienter och att 
hela tiden behöva använda sig av tekniken sätter också press på sjuksköterskor som tvingas 
vårda på ett icke traditionellt sätt. Att inte kunna genomföra omvårdnaden på ett traditionellt 
sätt medför att sjuksköterskor upplever sig tappa empati men de upplever det också som 
svårare att lyssna till patienter. För sjuksköterskor är det viktigt att behålla den empatiska 
förmågan trots att användandet av tekniken tar över allt mer (Digby et al., 2016). 
Sjuksköterskor berättar att det finns en nackdel kring användandet relaterat till kostnaden, 
då den assisterande tekniken många gånger har hög kostnad. Sjuksköterskor blir även 
begränsade i användandet av den assisterande tekniken då de själva inte besitter den 
kunskap som krävs (Goh et al., 2017).  

2.6 Teoretiskt perspektiv 
Det valda vårdteoretiska perspektivet är Katie Erikssons vårdande teori med begreppen ansa, 
leka och lära. Katie Eriksson vårdande teori valdes då omvårdanden är centralt i 
sjuksköterskor och undersköterskors arbete. I vården av patienter med demenssjukdom är 
det viktigt för sjuksköterskor att skapa tillit för patienter vilket sker i omvårdnaden om den 
bygger på kärleksgärningen. Dessutom ligger fokus på vårdpersonal och omvårdnad och 
därför passar Katie Erikssons vårdande teori i examensarbetet.  

2.6.1 Vårdande teori 

Vårdandet är det centrala i omvårdnaden och är något mänskligt som ska byggas på en 
kärleksgärning. Det är just genom den kärlek som vårdaren förmedlar som hjälper 
människan att utvecklas samt stärkas. Vårdandet är ett mänskligt beteendemönster och finns 
naturligt inom människan. Dessutom överförs vårdandet genom närhet och ömhet samt via 
ansning. Att vårda en annan människa medför att den människan får möjlighet att växa samt 
möjlighet till utveckling (Eriksson, 2014). 
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En förutsättning för god omvårdnad är att patienten har tillit till vårdaren, utan tilliten kan 
ingen utveckling ske. Vårdandet går, enligt Eriksson (2015), ut på att förmedla tro vilket i sin 
tur skapar trygghet hos patienten. Vårdandet är inte bara det fysiska eller psykiska vårdandet 
som sker i praktiken, utan vårdandet är också en konst beskriver Eriksson (2014). I konsten 
kommer den personcentrerade vården in, där vårdaren, efter varje unik vårdsituation ska 
skapa en användbar vårdhandling för just den situationen. Eriksson (2015) beskriver att 
vårdandet går ut på att se hela människan och vårdandets funktion är att främja hälsa.  

Vårdandets kärna, det centrala i omvårdnaden, kan förklaras med tro, hopp och kärlek. 
Känslan av tillit, kroppsligt och andligt välbefinnande kopplas samman med vårdandets 
kärna. För att människan ska kunna bli frisk från sin sjukdom och uppleva en inre frihet 
måste människan uppleva samtliga element i vårdandets kärna. I en vårdande situation är 
det alltid minst två, patient och vårdare, och det är viktigt att låta patienten få vara en del av 
omvårdnaden (Eriksson, 2015). 

2.6.2 Ansa, leka och lära 

Ansa, leka och lära utgör grunden i allt vårdande. Det centrala i vårdandet bör utgå ifrån 
ansning vilket kännetecknas av att vara nära patienten. Ansa kan ses som en slags vänskap, 
där vänskapen visas genom att vårdaren finns till. Genom ansning finns vårdare som stöd för 
patienten men griper enbart in om patientens egna resurser inte räcker till. En utav 
grundpelarna vid ansning är beröring, i omvårdnaden är det viktigt att vidröra människan 
men också att upprätthålla ögonkontakt. Ansningen skapar ett kroppsligt välbefinnande där 
olika hälsoprocesser hos människan startar. Trots att ansning bör utgöra en central del av 
omvårdnaden så är detta något som ibland glöms bort av vårdaren. Det mänskliga 
välbefinnandet hos människan uppfylls inte alltid av vårdaren. Som vårdare är det viktigt vid 
ansning att visa patienten kärlek och detta görs genom att vara närvarande hos människan 
(Eriksson, 2015).  

Genom leken uppnår människan hälsa. I vårdandet kan leken användas som 
informationsbearbetning för patienten där patienten ges möjlighet att anpassa sig efter den 
nya rådande situationen. I leken ingår också socialt arbete där inlärning ligger i fokus och det 
är via leken som vårdaren kommer människan närmare. Det är i leken som människan 
skapar tillit för vårdaren. Det finns fem grundformer av lekande. Den första är leken som 
assimilation, denna grundform kan hjälpa patienten att anpassa all information till egna 
krav. Denna typ av lek är trygg för patienten och inte alls krävande. Den andra grundformen 
är den lustbetonade leken som ger uttryck för glädje och livslust där människan ska sträva 
efter lust. Denna lek ger patienten mer tid för vila. Den tredje grundformen är den skapande 
leken. I den skapande leken öppnas det mycket möjligheter för patienten vilket hjälper 
patienten att forma sin hälsa. Vårdaren ska finnas där som stöd och även förstå och acceptera 
den vilket är en del av hälsoprocessen. Leken som uttryck för önskningar är den fjärde 
grundformen och den handlar om att patienten kan vara det hans eller hennes önskningar 
uttrycker. Detta hjälper patienten att se nya vägar och skapar även känslan av återhämtning 
och ny energi tillförs för att patienten ska kunna komma tillbaka till verkligheten och lösa det 
som behöver lösas. Den sista grundformen är leken som prövning och övning och den 
handlar om att patienten får öva och pröva sig fram, detta kan få patienten att finna nya 
hälsoinriktade handlingar och aktiviteter (Eriksson, 2015).  
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Att lära innebär en utveckling. I vårdandet förekommer lärandet som en del av lekandet, där 
patienten får möjlighet att upptäcka nya insikter. Lärandet kan också ses som en 
fostringsprocess där människan lär av sina handlingar. Vidare kan lärandet ske på olika 
dimensioner med olika syften. Det naturliga lärandet är en del av den naturliga vården men 
här har lärandet hämmats på grund utav främmande strukturer. Målet med lärandet är att 
människan ska utvecklas och stärkas (Eriksson, 2015).  

2.7 Problemformulering 
Tidigare forskning visar att teknologi kan hjälpa patienter med demenssjukdom att minnas 
saker från förr, detta sker med hjälp av bilder och annat som kan kopplas ihop med tidigare 
händelser i livet. Forskningen visar också att vårdpersonal som ska fungera som instruktörer 
av tekniken själva inte besitter den kunskap som behövs för att kunna förmedla kunskapen 
vidare, vilket då blir ett problem eftersom vårdpersonalen inte kan använda tekniken fullt ut. 
I första hand blir problemet riktat till vårdpersonal som inte kan använda sig utav teknologin 
i omvårdnaden vilket på sikt även drabbar patienterna, då de går miste om det hjälpmedel 
som finns att tillgå med hjälp av teknologin. Teknologin utgör en central del av omvårdnaden 
och om teknologin inte kan användas i full utsträckning så kan det till viss del försvåra 
omvårdnadsarbetet. Även om tekniken får en allt större roll inom vården får den 
personcentrerade vården inte glömmas bort. Genom att arbeta personcentrerat kan tekniken 
hjälpa vårdpersonal att komma patienter närmare. Kunskapen är viktig eftersom den ska 
kunna överföras till patienter om hur iPaden används som ett verktyg, vilket i sin tur bidrar 
till ett längre och mer självständigt liv för patienter. Omvårdnaden ska ske med kärlek och 
patienter ska bemötas med respekt och barmhärtighet. Det är viktigt att skapa en trygghet 
hos patienter vilket sker genom tillit. Genom att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av att 
använda iPads i omvårdanden av patienter med demenssjukdom så skapas en bild av hur det 
ser ut i den dagliga verksamheten när det gäller att använda iPads. Arbetet förväntas medföra 
en djupare förståelse för vårdpersonalens kunskap avseende tekniken som i förlängningen 
kan komma till nytta för patienter med demenssjukdom som kan använda sig av tekniken i 
sitt dagliga liv.  

3 SYFTE 

Syftet var att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av att använda iPads i omvårdnaden av 
patienter med demenssjukdom.   
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4 METOD 

Den metod som användes i examensarbetet var en kvalitativ intervjustudie som analyserades 
genom en manifest innehållsanalys enligt Graneheim och Lundmans (2004) modell. En 
kvalitativ ansats användes eftersom syftet var att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av 
att använda iPads i omvårdnaden av patienter med demenssjukdom. Kjellström (2017) 
beskriver kvalitativ ansats som ett sätt att komma nära individen och erhålla kunskap om 
dennes erfarenheter, vilket medförde att en intervjustudie med kvalitativ ansats 
genomfördes. Det finns olika former av intervjumetoder och den som användes i detta arbete 
var en semistrukturerad intervju med öppna frågor. Danielsson (2017) beskriver att en 
semistrukturerad intervju med öppna frågor ger svar på deltagarnas erfarenheter och 
upplevelser om en viss situation.  

4.1 Datainsamling  
Här presenteras hur urvalet till intervjuerna gick till, samt tillvägagångsätt för hur intervjuer 
och datainsamling genomfördes.  

4.1.1 Urval och genomförande  

Deltagarna i intervjun bestod av tre undersköterskor, med olika åldrar samt olika 
erfarenheter av vården, från ett äldreboende. Billhult (2017) förklarar att inklusionskriterier 
smalnar av ett arbete genom att tala om vad eller vilka som ska finnas med i ett arbete. 
Inklusionskriterier för att delta i intervjun var att deltagarna använde sig av iPads eller annan 
form av surfplatta i omvårdnaden av patienter med demenssjukdom. Deltagarna valdes ut i 
samråd med vårdenhetschef på äldreboendet som också lämnade över kontaktuppgifter till 
berörda deltagare. I urvalet fanns även exklusionskriterier och de som exkluderades i 
examensarbetet var de undersköterskor som inte använde sig av iPads eller annan surfplatta i 
omvårdnaden av patienter med demenssjukdom. Billhult (2017) beskriver att 
exklusionskriterier används för att tala om vilka faktorer som gör att något utesluts i arbetet.  

Examensarbetet skrevs i par om två och inleddes med att en ansökan skickades till 
Etikprövningsgruppen vid akademin för Hälsa, Vård och Välfärd vid Mälardalens Högskola. 
Etikprövningsgruppen godkände ansökan med viss revidering i samråd med handledarna. 
Godkännandet av etikansökan överläts åt handledarna som efter revideringar godkände 
ansökan (se bilaga D). 

Aktuellt äldreboende kontaktades via telefon genom att studera deras hemsida och där 
hittades de tre olika vårdenhetschefers telefonnummer. Samtliga tre vårdenhetschefer 
kontaktades, via telefon samt via mejl med tillhörande informationsbrev (se bilaga E).  Två av 
vårdenhetscheferna tackade nej till deltagande eftersom de aldrig använde sig av iPads i 
omvårdanden av patienter med demenssjukdom. Den sista vårdenhetschefen som 
kontaktades godkände intervjuerna, men berättade att de slutade använda sig av iPads i 
omvårdnaden av patienter med demenssjukdom. Detta ledde till att kontakt togs med 
examensarbetes handledare för råd som i sin tur kontaktade kursansvarig och 
ämnesansvarig. Därefter kontaktades vårdenhetschefen på nytt och diskussion fördes 
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angående deltagare. Det skickades också ut ett informationsbrev ut till berörda deltagare (se 
bilaga F). Informationsbrev överlämnades till deltagarna via vårdenhetschefen. Slutligen 
kontaktades vårdenhetschefen igen och tid bokades för genomförande av intervjuerna. 

 

Tabell 1: Antal års arbetslivserfarenhet i vården hos deltagarna samt iPad användning  

Deltagare iPad användning i 
omvårdnaden 

Arbetslivserfarenhet i 
vården 

Undersköterska1 1 år 40 år 

Undersköterska2 1 år 8 år 

Undersköterska3 1 år  12 år 

 

4.1.2 Intervju  

Från början var planen att intervjua fem sjuksköterskor, men så blev inte fallet. 
Sjuksköterskorna på äldreboendet använde sig inte av iPaden i arbetet utan den uppgiften 
som sjuksköterskorna till mesta del hade var att dela medicin och till det användes inte 
iPaden. Undersköterskorna använde inte heller sig av iPaden i omvårdnaden av patienter 
med demenssjukdom i samma utsträckning som de gjorde för drygt ett år sedan. Detta gjorde 
att det var svårt att få tag på deltagare som kunde vara med och medverka i examensarbetet. 
En del utav undersköterskorna som hade erfarenhet av iPads arbetade inte längre kvar på 
äldreboendet men efter mycket letande visade det sig att det fanns tre undersköterskor som 
arbetade kvar på äldreboendet och som hade erfarenhet av iPads i omvårdnaden av patienter 
med demenssjukdom. Intervjuerna kom därför enbart att bestå utav undersköterskors 
erfarenheter. Samtliga undersköterskor har ett års erfarenhet av att använda sig av iPads i 
omvårdnaden av patienter med demenssjukdom.    

Innan intervjuerna genomfördes med deltagarna på äldreboendet så genomfördes två 
testintervjuer med kurskamrater. Testintervjuerna genomfördes med en kurskamrat åt 
gången och varade i cirka 15 minuter. I testintervjuerna testades frågorna och en ungefärlig 
tidsåtgång för det kommande intervjuerna med undersköterskorna fastställdes. Danielsson 
(2017) beskriver att det är viktigt att testa frågorna och upplägget innan de riktiga 
intervjuerna genomförs. Vid en provintervju testats frågorna för att se om dessa behöver 
ändras eller formuleras om innan det används på riktigt. Även tidsåtgången testas vid en 
provintervju.  

En semistrukturerad intervjustudie är en intervju med öppna frågor. Intervjuguiden är 
uppbyggd av specifika teman och håller en viss struktur. Däremot behöver frågorna i 
intervjuerna inte förekomma i samma ordning utan anpassas efter den rådande situationen. 
Det är viktigt att frågorna inte är för innehållsrika eftersom det då kan bli svårt för 
intervjuaren att ställa andra frågor. Vidare bör intervjuguiden innehålla följdfrågor samt bör 
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ja och nej frågor uteslutas. Då intervjuguiden enbart ska finnas till som stöd är det viktigt för 
intervjuaren att vara väll införstådda samt påläst om sitt ämne (Danielsson, 2017; Polit & 
Beck 2017). 

För att intervjun ska bli så givande och bra som möjligt behövs en lugn miljö, detta skapades 
genom att deltagarna själva fick välja en ostörd plats där intervjuerna genomfördes. 
Danielsson (2017) beskriver att platsen är viktig då deltagarna ska känna sig trygga samt inte 
bli störda av någon annan som behöver rummet.  

Intervjuerna genomfördes vid tre tillfällen, med en undersköterska per gång, under 
september månad 2019. Båda författarna var med vid samtliga intervjuer, där författarna 
varierade mellan att ha en frågande roll och en lyssnande roll. Intervjuerna började med att 
ge deltagarna information om examensarbetet samt dess syfte. Därefter delades en 
samtyckesblankett ut (se bilaga G) som även fylldes i av deltagaren samt återlämnades till 
författarna. Deltagarna fick också en egen kopia av samtyckesblanketten. Efter ifyllande av 
samtyckesblankett startade intervjuerna, med inledande frågor bestående av deltagarnas 
ålder samt erfarenhet (se bilaga H). Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon, 
enbart ljud, och deltagarna efterfrågades om godkännande av inspelningen innan 
intervjuerna påbörjades. Det var deltagarna som förde samtalet till största del. Vid något 
tillfälle uppstod en längre stunds tystnad. Författarna tolkade inte detta som något negativt 
utan såg det som att deltagaren var tvungen att tänka efter innan svar gavs. Om tystnad 
uppstod under en längre stund hade författarna som plan att ställa följdfrågor för att hjälpa 
deltagaren att komma igång med samtalet.  Intervjuerna avslutades med en ytterligare fråga 
om deltagarna hade något att tillägga i relation till examensarbetets syfte. Danielsson (2017) 
beskriver att det är viktigt att avsluta en intervju på ett bra sätt eftersom det ska kännas bra 
för båda parter att avsluta. Längden på intervjuerna varierade mellan 12 och 18 minuter per 
deltagare.  

4.2 Dataanalys 
Efter att intervjuerna genomfördes lyssnades dessa igenom ett flertal gånger innan 
transkriberingen påbörjades. Danielsson (2017) beskriver att det är viktigt att både lyssna 
och läsa igenom intervjuerna flera gånger för att fånga upp det som är viktigt. 
Transkriberingen skedde översiktligt. Detta innebar att enbart de relevanta delarna valdes ut 
medan ord som “ehh” utelämnades eftersom det inte bidrog till förståelse av syftet.  Enligt 
Wibeck (2017) kan intervjuer transkriberas mer översiktligt och anledningen till det är för att 
inte missa något som var viktigt i relation till syftet men också för att utesluta sådant som 
inte är relevant i förhållande till syftet.  

Efter att intervjuerna transkriberades översiktligt påbörjades arbetet med analysen, den 
valda modellen var innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). Utifrån 
Graneheim och Lundmans modell (2004) delas analysen upp i flera steg: meningsbärande 
enheter, kondenserade meningsbärande enheter, kod, underkategori och kategori.  

En meningsbärande enhet är en mening, fras, nyckelord eller ett textavsnitt som svarar på 
syftet. De meningsbärande enheter ska också hänga ihop på ett eller annat sätt. De 
meningsbärande enheterna jämförs med varandra där skillnader och likheter konstateras 
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(Graneheim & Lundman, 2004). De 35 meningsbärande enheterna togs ut genom att först 
skriva ut transkriberingarna och läsa igenom dessa ett flertal gånger. Därefter markerades 
meningar som svarade på syftet med en markeringspenna och klipptes isär. Samtliga 
meningsbärande enheter placerades på ett bord och sorterades. Slutligen sammanställdes de 
meningsbärande enheterna i ett dokument, se exempel i tabell 2.  

Enligt Graneheim och Lundman (2004) är nästa steg i processen att kondensera de 
meningsbärande enheterna, vilket innebär att dessa kortas ner. Det betyder att ord som inte 
är nödvändiga plockas bort, men det som finns kvar ska fortfarande svara på syftet. Efter att 
ha samlat alla meningsbärande enheter så kortades dessa ned lite grann genom att ta bort 
sådana ord som var överflödiga och inte svarade på syftet. Det som var kvar placerades i 
tabeller, se exempel i tabell 2.  

Nästa steg i processen är att skapa koder som beskriver de centrala i meningsbärande 
enheterna utan att tillägga egna tolkningar. Utifrån koden ska sammanhanget i insamlade 
data förstås och koden ska bestå utav ett objekt eller fenomen som ska förstås i relation till 
syftet (Graneheim & Lundman, 2014). Det tog tid att skapa koder eftersom författarna 
upplevde svårigheter med att inte tillägga egna tolkningar. De kondenserade 
meningsbärande enheterna placerades återigen på ett bord och utifrån varje kondenserad 
meningsbärande enhet skapades en kod som beskrev den kondenserade meningsbärande 
enheten. 

Efter skapandet av koder skapades underkategorier som förenade koderna. Alla koder måste 
finnas med i någon underkategori och får inte heller passa in under flera underkategorier 
samt inte falla mellan olika underkategorier(Graneheim & Lundman, 2014). När koderna 
skapats parades dessa ihop med andra koder med likande innehåll och därefter hittades den 
gemensamma nämnaren för dessa koder vilket då blev till en underkategori. En kategori ska 
svara på frågan: vad och ska gå att identifiera genom koderna (Graneheim & Lundman, 
2004).  För att skapa en kategori så kopplades flera underkategorier ihop till en, vilket 
skedde genom att samtliga underkategorier placerades på ett bord och sedan parades ihop så 
som de passade och det skapades kategorier.  

Tabell 2: Exempel ur analys   

Meningsbärande 
enheter 

Kondenserad 
meningsbärand
e enheter 

Koder Underkategori Kategori 

Det underlättar ju 
för att då har du ju 
en aktivitet och 
brukaren blir ju 
sedd. 
(Undersköterska 1) 

Det 
underlättar, det 
är en aktivitet 
och brukaren 
blir sedd.  

Stödjande 
aktivitet 

Underlättar i 
arbetet  

Nya möjligheter i 
vårdarbetet  

Skönt från vårat 
perspektiv, ett 
verktyg att använda. 
(Undersköterska 2)  

Skönt, ett 
verktyg att 
använda. 

Verktyg  Underlättar i 
arbetet  

Nya möjligheter i 
vårdarbetet  
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Det tog ett tag innan 
vi kläckte att de var 
just båtar han va 
intresserad av. 
(undersköterska 2)  

Intresserad av 
just båtar  

Patienters 
intresse  

Lära känna 
patienterna  

Nya möjligheter i 
vårdarbetet 

 

4.3 Etiska överväganden 
Metoden som genomfördes var en kvalitativ innehållsanalys efter intervju med 
undersköterskor på ett äldreboende för patienter med demenssjukdom. Det fanns en del 
etiska principer som var tvungna att beaktas. För att överhuvudtaget få genomföra en 
intervju krävs ett medgivande från deltagarna. Kjellström (2017) beskriver att deltagarna 
tydligt ska informeras om att deltagandet i undersökningen är frivilligt. Sandman och 
Kjellström (2013) beskriver att forskningsetik existerar därför att det värnar om människors 
rättigheter samt de grundläggande värdena. För att värna om dessa faktorer är det av stor 
vikt att deltagarna vid en studie informeras grundligt om studiens syfte samt vad en 
medverkan i studien innebär. Även om en deltagare väljer att avbryta sin medverkan så ska 
denne behandlas med respekt. Det finns också en del lagar att ta hänsyn till bland annat 
dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR). 
Dataskyddsförordningen talar bland annat om hur personuppgifter får lagras vilket behöver 
tas hänsyn till (Dataskyddsförordningen, 2018). Detta gjorde att deltagarna i undersökningen 
kodades för att bevara deras integritet. Att genomföra en intervju är inte alltid enkelt då det 
kan uppstå etiska problem. Det kan till exempel komma upp ett ämne som är känsligt för 
deltagaren vilket kan göra att de inte längre vill fortsätta med intervjun. Ett annat problem 
som kan uppstå är om deltagarna berättar något som de inte vill ska finnas med i arbetet. För 
att inget utav ovanstående skall ske så är det viktigt att respektera deltagarna genom att inte 
ta med sådant som deltagarna inte vill samt att inte återkomma till sådana ämnen som 
påverkar deltagarna negativt.  

Nedan presenteras de fyra huvudkraven gällande forskning och som måste beaktas vid 
insamling av information:  

Informationskravet: Innebär att informationen om examensarbetet ska vara detaljerad och 
undersökningens syfte ska tydligt anges samt hur undersökningen ska genomföras. Det ska 
även tydligt framgå att deltagarnas uppgifter som samlas in enbart kommer att användas för 
examensarbetet (Vetenskapsrådet, 2018). För att förhålla sig till informationskravet har ett 
informationsbrev skickats ut till deltagarna, där syftet samt hur intervjuerna genomförs 
redovisades. Samtyckeskravet: Innebär att deltagarna själv kan bestämma över sin 
medverkan, om deltagaren vill avbryta sin medverkan mitt under intervjun har han eller hon 
rätt till det utan några negativa följder (Vetenskapsrådet, 2018). Gällande samtyckeskravet 
fick deltagarna skriva under en samtyckesblankett, där det bekräftade sin medverkan men 
deltagarna gavs också information om att de när som helst kan välja att avbryta sin 
medverkan utan vidare motivering. Konfidentialitetskravet: Innebär att deltagarens 
personliga uppgifter ska förvaras säkert så att ingen kan komma åt dem. Ingen utav 
deltagarnas namn eller andra personuppgifter nämndes i arbetet eftersom deltagarna inte 
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skulle gå att identifieras av obehöriga (Vetenskapsrådet, 2018). För att bevara deltagarnas 
integritet och inte riskera att några personuppgifter hamnar hos obehöriga så har allt 
insamlat datamaterial förvarats säkert i våra datorer samt i våra låsbara mobiler och enbart 
författarna har haft tillgång till dessa. Dock kan andra studenter, handledare, examinator 
samt slutseminarieledare få tillgång till dessa under förutsättning att de efterfrågas vid 
examination. Dessutom har alla deltagare behandlats anonymt, via kodning. 
Nyttjandekravet: Innebär att deltagarnas uppgifter som samlas in enbart får användas för 
arbetet (Vetenskapsrådet, 2018). Deltagarna har garanterats att det insamlade materielat 
enbart användes i detta arbetet. 

5 RESULTAT  

Här nedan presenteras resultatet av analysen i intervjuerna. I analysen arbetades det fram 
två olika kategorier med tillhörande underkategorier. Analysen grundades enbart på insamlat 
material och i enlighet med examensarbetets syfte.  

Tabell 3: Underkategorier och kategorier 

Underkategori Kategori 

Underlättar i arbetet  

Lära känna 
patienterna 

Nya möjligheter i vårdarbetet 

Psykisk påfrestning 

Rädsla för fysiskt våld 

Tekniska hinder 

Svårigheter vid användning i 
vårdarbetet 

 

5.1 Nya möjligheter i vårdarbetet  
En kategori som skapades var nya möjligheter i vårdarbetet och till denna kategori skapades 
de två underkategorierna underlättar i arbetet och lära känna patienterna. Nya möjligheter 
i vårdarbetet handlar om undersköterskornas erfarenheter av att använda iPads i 
omvårdnaden av patienter med demenssjukdom och framförallt de fördelar som finns med 
att använda en iPad i omvårdnaden.  



   

 

17 

5.1.1 Underlättar i arbetet  

Undersköterskorna berättade att arbetet på avdelningen ibland var tungt och att 
undersköterskorna då hade något som underlättade arbetet var viktigt. När äldreboendet 
avsett för patienter med demenssjukdom fick tillgång till en iPad för cirka ett och ett halvt år 
sedan så förändrades förutsättningarna för undersköterskorna som beskrev att arbetet blev 
betydligt enklare med iPaden. “Jag önskar att alla avdelningar skulle få minst en, för just att 
det är, du kan ju lägga memory du kan ju lägga korsord, det finns ju allt egentligen, det är 
bara fantasin som sätter stopp” (Undersköterska 3). 

För att underlätta arbetet berättade undersköterskorna att de bland annat använde iPaden 
som en radio. Genom att använda iPaden som en radio kunde flera utav patienterna ha 
tillgång till den samtidigt och dessutom kunde iPaden stå för sig själv och undersköterskorna 
kunde då lägga fokus på annat. Undersköterskorna berättade också att när Ipaden användes 
som en radio så anpassades den efter patienterna på så sätt att innehållet varierades genom 
exempelvis olika musikgenre så att det passade alla.  

Undersköterskorna berättade också att något som underlättade deras arbete var att iPaden 
kunde användas som en kompletterande aktivitet. Att använda iPaden som ett komplement 
till dagliga aktiviteter innebar bland annat att undersköterskorna kunde erbjuda patienter 
som exempelvis inte ville utföra någon fysisk aktivitet att titta på en film istället. Vidare 
berättade undersköterskorna att den enda applikationen som behövdes var YouTube vilket 
underlättade för undersköterskorna eftersom de enbart behövde hantera en applikation.  

Dessutom berättade undersköterskorna att patienterna ibland kunde uppleva motorisk oro 
och sedan iPaden började användas så upplevde undersköterskorna att den motoriska oron 
minskades. iPaden kunde användas för att avlasta och avleda patienternas oro berättade 
undersköterskorna och detta skedde genom att undersköterskorna satte sig ner tillsammans 
med den oroliga patienten och tittade på sådant som patienten tyckte om.  

Oftast har det varit när han själv har eller varit orolig eller själv uttryckt att jag vill titta på 
filmer. Sen ibland när vi själva känner att vi behöver bryta, den här personen börjar vandra 
mycket eller vill gå ut eller någonting så har vi kommit på att det underlättar att titta på film. 
(Undersköterska 3) 

Undersköterskorna berättade även att iPaden underlättade arbetet eftersom det bidrog till ett 
lugn hos såväl undersköterskor som hos patienter. “Det underlättar för då blir ju den här 
personen lugn så kan man koncentrera sig på andra saker istället för att hela tiden försöka 
bryta hans beteende. “(Undersköterska 1). Undersköterskorna beskrev även möjligheten till 
att skapa en trygg och lugn miljö skedde med hjälp av iPaden.  

5.1.2 Lära känna patienterna 

Undersköterskorna berättade att ur deras synvinkel fungerade iPaden som ett hjälpmedel 
men också som ett stöd för att komma i kontakt med patienterna. Genom att ta del utav 
musik, bilder och annat som var viktigt för patienten innan sjukdomen bröt ut lärde 
undersköterskorna känna patienterna bättre.  

Vidare berättade undersköterskorna att de kunde ta ett tag innan de kom på vad en patient 
tyckte om att titta eller lyssna på. “Dock tog det ett tag innan vi kläckte att det var just båtar 
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som han var intresserad av” (Undersköterska 3). När iPaden introducerades för första gången 
på äldreboendet för cirka ett och ett halvt år sedan upplevde undersköterskorna att de var 
tvungna att sitta med när patienterna tittade på videoklipp eftersom patienterna inte kunde 
hantera detta själva. Att undersköterskorna var tvungna att vara delaktiga när patienterna 
tittade på videoklipp medförde att undersköterskorna förstod vad patienterna var 
intresserade av på ett annat sätt än de gjorde tidigare. Undersköterskorna berättade också att 
en del utav patienterna själva berättade vad de ville titta på medan undersköterskorna 
tvingades pröva sig fram med andra patienter. Undersköterskorna beskrev att denna process 
bidrog till att de lärde känna patienterna bättre.  

Undersköterskorna berättade också att de lärde känna personen bakom sjukdomen genom 
att ta del av musik som patienterna lyssnade på innan de blev sjuka. Dessutom lärde 
undersköterskorna känna patienterna genom att ta del av de intressen som patienterna hade 
relaterat till musik. “Det innebär att man kan ta tillvara på intressen som musik” 
(Undersköterska 1). Därutöver kunde bilder på kända personer användas för att starta 
kommunikation om sådant som patienterna uppskattade tidigare i livet vilket också bidrog 
till att undersköterskorna lärde känna patienterna bättre.  

Undersköterskorna berättade även att en fördel med iPaden var att det fanns mycket olika 
saker att titta på tillsammans med patienterna. Tillsammans med patienterna kunde 
undersköterskorna genom att titta på videoklipp komma in på andra videoklipp vilket 
medförde att undersköterskorna lärde känna en ny sida hos patienterna. Undersköterskorna 
berättade även att andra patienter kunde ansluta sig runt iPaden och tillsammans tittade de 
på videoklipp. Detta bidrog till att undersköterskorna lärde känna flera patienter på en gång 
men det bidrog samtidigt till att de lärde känna varje enskild patient bättre.  

5.2 Svårigheter vid användning i omvårdnadsarbetet 
En kategori som skapades var svårigheter vid användning i omvårdnadsarbetet med 
tillhörande tre underkategorier psykisk påfrestning, rädsla för fysiskt våld och tekniska 
hinder. Svårigheter vid användning i omvårdnadsarbetet handlar om de hinder och risker 
som finns vid användandet av iPads i omvårdnaden av patienter med demenssjukdom.  

5.2.1 Psykisk påfrestning 

Undersköterskorna berättade att de vid flertalet tillfällen hade kommit på patienterna med 
att de tittade på videoklipp som inte var lämpliga. Många gånger kunde patienterna inte 
själva sitta ner och titta på videoklipp och då tvingades undersköterskorna sitta med. Om 
patienterna då tittade på videoklipp som inte var lämpliga så drabbades undersköterskorna 
av psykisk påfrestning. “Man kan bli väldigt påverkade av innehållet som vårdpersonal också, 
mycket negativa och sådär” (Undersköterska 2). Att som undersköterska behöva titta på det 
som videoklippet visade skapade en psykisk påfrestning som undersköterskorna bar med sig 
under dagen.  

Det rådde delade meningar i personalgruppen gällande negativ påverkan relaterat till det 
innehåll som förmedlades i videoklipp. “Jag vet inte om det är spärrade och andra sidan har 
jag inte provat heller” (Undersköterska 2). Undersköterskorna berättade att det inte alls stött 



   

 

19 

på dessa problem och att patienterna hade svårt att överhuvudtaget komma in på videoklipp 
med anstötligt innehåll.  

Undersköterskorna berättade att det vid flera tillfällen förekommit videoklipp med innehåll 
som påverkade undersköterskorna känslomässigt mycket negativt. Det som framkom i 
videoklippen var ofta våldsrelaterat och gjorde undersköterskorna upprörda men de 
påfrestades också psykiskt. Det beskrevs som en obehaglig upplevelse som 
undersköterskorna kom att bära med sig. Vidare beskrev undersköterskorna att patienterna 
med demenssjukdom inte verkade förstå det negativa med videoklippen och att 
undersköterskorna då var tvungna att finna sig i det och titta vidare. Detta medförde att 
undersköterskorna hade negativa erfarenheter av att använda iPads tillsammans med 
patienterna.  

5.2.2 Rädsla för fysiskt våld 

Patienterna med demenssjukdom kunde i vissa situationer bli våldsamma och utåtagerande 
vilket kunde resultera i att de kastade en iPad på undersköterskorna. Detta var inte något 
som hände på äldreboendet men kunde tänkas vara en svårighet ifall det inträffade. 
“Svårigheter kan ju vara om de skulle bli aggressiva och slänga saker, asså det gör ju ont och 
få en padda på sig, kan jag tänka mig” (Undersköterska 3). Undersköterskorna berättade att 
om några svårigheter uppstod så skulle undersköterskorna med hjälp av varandra lösa det 
där och då.  

Undersköterskorna hade själva inte upplevt att iPaden kastades på dem, men vid några 
tillfällen hade det varit nära. “Det var nära en gång, hade patienten fått tag på den så hade det 
kunnat sluta mycket illa. Jag vågar inte ens föreställa mig vad som hade kunnat hända” 
(Undersköterska 1). Undersköterskorna berättade också att patienterna hade brusat upp efter 
att undersköterskorna plockat undan iPaden och då gått till attack. Om patienterna hade fått 
tag på iPaden så hade detta kunnat sluta illa, menar undersköterskorna.  

Dessutom berättade undersköterskorna att de alltid behövde vara med när patienterna 
använde iPaden då de kunde bli väldigt frustrerade och irriterade då de råkade trycka på en 
knapp och innehållet gick över till något annat. I samband med denna situation förklarade 
undersköterskorna att det fanns en risk att patienterna blev våldsamma och då kunde ha 
kastat iPaden som följd.  

5.2.3 Tekniska hinder 

Undersköterskorna påstod själva att de inte var så tekniska av sig men klarade av att hantera 
iPaden tillräckligt för att den skulle fungera. “Nej det tycker jag inte, och nu är jag inte någon 
teknisk människa men jag klarar av det” (Undersköterska 3). Om det uppstod några 
svårigheter rent tekniskt så löste undersköterskorna problemet där och då. Det fanns alltid 
någon som visste hur iPaden fungerade och därför kunde problemen lösas.  

Att inte vara så teknisk kunde ställa till det för undersköterskorna om patienterna ville ha 
tillgång till något speciellt som undersköterskorna inte kunde tillfredsställa med den kunskap 
som de besatt. Detta kunde bland annat handla om att undersköterskorna hade svårigheter 
med att hitta tillbaka till ett videoklipp som patienterna tidigare tittade på. 
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Undersköterskorna tyckte att det var komplicerat att använda sig av iPaden och berättade att 
om det bara fanns en start, stoppknapp och en Youtube applikation skulle det vara mycket 
bättre. "Det skulle finnas en enkel iPad med start och tryck och sen Youtube, asså inte mycket 
funktioner på den” (Undersköterska 1).  

Tekniken upplevdes även svår hos undersköterskorna, vilket tros, av undersköterskorna, 
bero på deras ålder. Äldre människor, generellt har svårare att hantera den nya tekniken. Hos 
undersköterskorna var det svårt att säga vad som orsakade svårigheter i hanteringen av 
tekniken, men bland annat kunde det bero på att de hjälpmedel som fanns tillgängliga i 
vården var allt för komplicerade. Undersköterskorna berättade att arbetet med iPads hade 
förenklats om det hade funnits en enklare iPad med mindre funktioner.  

Den komplicerade tekniken ställde ibland till det för undersköterskorna. “Skulle vara bättre 
om det var en enklare iPad” (Undersköterska 2). Kunde undersköterskorna inte själva 
använda sig av iPaden på ett dugligt sätt så blev det svårt att hjälpa någon annan att förstå 
hur den fungerade.  

Vidare berättade undersköterskorna att om de hade fått utbildning i hur iPaden kunde 
användas på effektivt sätt tillsammans med patienterna så hade förmodligen inte tekniken 
upplevts som komplicerad. Istället för att lösa tekniska problem med den komplicerade 
tekniken kunde undersköterskorna tillsammans med patienterna utforska det möjligheteter 
som fanns med en iPad, bland annat att lyssna på musik och titta på videoklipp.  

6 DISKUSSION  

Här presenteras en metoddiskussion, resultatdiskussion följt av en etikdiskussion. 

6.1 Metoddiskussion  
En kvalitativ manifest innehållsanalys valdes eftersom det svarade an på examensarbetets 
syfte. Semistrukturerade intervjuer med öppna frågor genomfördes och deltagarna fick större 
frihet att tala utifrån sina erfarenheter. Anledningen till att en empirisk studie valdes var för 
att författarna dels upplevde det som roligt att genomföra intervjuer samt att de resultat som 
framkom baserades på förstahandskällor vilket styrker en god vetenskaplig kvalitet förklarar 
Mårtensson och Fridlund (2017). En litteraturstudie diskuterades till en början men uteslöts 
eftersom författarna upplevde svårigheter med att hitta material som kunde användas för att 
besvara syftet. Fördelen med intervjustudie var att det medförde en möjlighet att på ett 
djupare plan studera andra människors erfarenheter. Hos deltagarna kan en intervju också 
medföra att de får en större förståelse för varför de gör som de gör.  

Examensarbetet skrevs i par om två och där samarbetet var viktigt för att få ett lyckat arbete. 
Det var både fördelar och nackdelar med att vara två. En fördel var att materialet kunde 
diskutera mellan varandra. Ytterligare en fördel var att arbetet skrevs tillsammans med 
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någon som hade samma värderingar. Den gemensamma åldern var även den till en fördel. 
Författarna var även boende i olika städer vilket sågs som positivt, dels så träffades 
författarna inte varje dag och när träffarna väl skedde så var det fullt fokus på arbetet. En 
nackdel med att vara två är att det ibland behövdes kompromissas, exempelvis plats och tid 
för skrivande. Dock sågs detta inte som något problem utan mer som en utmaning. 
Ytterligare en nackdel var att författarna formulerade sig på olika sätt, vilket medförde att 
arbetet tenderade att stanna av. När en sådan situation uppstod så gick arbetet vidare för att 
senare gå tillbaka tillsammans där förändringar eventuellt genomfördes.  

Examensarbetet inledes med att en etiskansökan skickades till etikprövningsgruppen och 
efter godkännande kontaktades vårdenhetschefen på äldreboendet. Vårdenhetschefen valde 
ut deltagarna till intervjun eftersom processen dels gick fort men också för att det inte fanns 
många deltagare att välja mellan. En svaghet med att vårdenhetschefen valde ut deltagarna 
var att dessa kunde känna sig tvingade att delta. Trots det valde författarna att låta 
vårdenhetschefen välja ut deltagare eftersom det uppstod komplikationer i urvalsprocessen.  

Examensarbetet inkluderade enbart tre undersköterskor på ett äldreboende. Från början var 
tanken att inkludera fem sjuksköterskor men efter omständigheter blev det inte så.  
Nackdelen med så få deltagare var framförallt att resultatet inte speglade verkligheten, det 
var dessutom svårt att få fram tillräckligt med information för att få ett fylligt resultat. Detta 
var framförallt ett problem när resultatet sammanställdes eftersom det saknades olika 
synvinklar att arbeta utifrån. Flera deltagare hade underlättat arbetet avsevärt. Samtliga 
undersköterskor uppfyllde det enda inklusionskriterie som fanns, alla undersköterskor 
använde sig av iPads i omvårdnaden av patienter med demenssjukdom. Ett enda 
inklusionskriterie valdes eftersom det dels var svårt att få tag på deltagare men också för att 
det inte spelade någon roll vilken ålder eller kön som deltagarna hade. Billhult (2017) 
förklarar att ett inklusionskriterie med fördel kan användas för att begränsa ett arbetets 
omfång. Ett exklusionskriterie fanns och utgjordes av undersköterskor som inte använde sig 
av iPads i omvårdnaden av patienter med demenssjukdom. Exklusionskriterie valdes för att 
utesluta det som inte var relevant i förhållande till syftet. Billhult (2017) beskriver att 
exklusionskriterier används för att utesluta sådant som inte ska användas i arbetet. 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes och Danielsson (2017) beskriver att en 
semistrukturerade intervju är att föredra, då den utgår från öppna frågor och ger svar på 
deltagarnas erfarenheter. Undersköterskorna upplevde det som enkelt att svara på frågorna 
eftersom möjligheterna fanns att berätta fritt kring det som ansågs vara viktigt. Frågorna till 
intervjuguiden var av öppen karaktär och skapades med syftet i åtanke och testades på 
kurskamrater innan det användes i intervjuerna. Danielsson (2017) beskriver att det är 
viktigt att testa intervjufrågorna för att se om frågorna är hållbara. Det är dessutom viktigt ur 
intervjuarnas perspektiv att testa frågorna, dels att ställa frågorna men också för att kunna 
möta eventuella motfrågor. En fördel med att ha öppna frågor var att mer information utgavs 
av deltagarna till skillnad från om frågornas karaktär hade varit av ja och nej. En nackdel 
med öppna frågor var om deltagarna kom in på sådant som inte var relevant för syftet.   

Rollen som intervjuare påverkades av faktorer som vana och plats. Det var första gången som 
intervjuer genomfördes tillsammans och det fanns både för- och nackdelar med det. Fördelen 
med att vara två i samband med intervjun var att författarna hjälptes åt när tystnad uppstod. 
En annan fördel var att båda två upplevde intervjusituationen samt att det var en fördel vid 
sammanställningen av resultatet då risken för tolkning minskades. Dessutom skapades 
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följdfrågor enklare då två personer lyssnade. En nackdel med att vara två under en intervju 
kunde vara om båda pratade samtidigt. För att detta inte skulle uppstå hade författarna 
ögonkontakt med varandra men det övades också på i provintervjuerna. En annan nackdel 
kunde ha varit om båda två inte uppfattade samma saker. Detta var inte något som upplevdes 
varken under intervjun eller efteråt vid sammanställningen. Författarna har också reflekterat 
över den maktposition som kunde uppstått i samband med intervjuerna då intervjuerna 
skedde med en deltagare åt gången. För att en maktposition inte skulle uppstå ansåg 
författarna att placeringen i rummet var viktigt. Vid samtliga intervjuer satt den ena 
författaren bredvid deltagaren medan den andra satt snett framför vilket skapade en bekväm 
samtalsmiljö. 

I efterhand konstaterades att intervjuerna hade kunnat bli ännu bättre om mer intervjuvana 
fanns. Författarna hade enbart genomfört intervjuer vid något tillfälle tidigare och hade 
därför minimal erfarenhet. Redan efter den första intervjun upplevdes dock att rollen som 
intervjuare hade vuxits in i vilket underlättade de resterande intervjuerna. Författarna 
upplevde att de resterande två intervjuerna gick bättre än den första vilket tros bero på att 
författarna hade mer erfarenhet efter den första intervjun. Mårtensson och Fridlund (2017) 
beskriver att examensarbetes pålitlighet påverkas av författarnas tidigare erfarenheter av 
datainsamling. Författarnas minimala erfarenhet av att genomföra intervjuer påverkade 
datainsamlingen och då också pålitligheten. Hade författarna haft mer intervjuvana hade 
pålitligheten blivit högre.   

Platsen där intervjuerna genomfördes valdes ut av deltagarna och fördelen med det var att 
deltagarna kände sig bekväma med miljön. Danielsson (2017) förklara att platsen för 
genomförande har stor betydelse för att deltagarna ska känna sig trygga men också för att 
skapa en ostörd miljö där deltagarna ges möjlighet att berätta det de känner för. Författarna 
upplevdes inte bli påverkade utav valet av plats utan kände sig avslappnade vilket också 
berodde på att båda författarna var med vid samtliga intervjuer. Trots att deltagarna valde 
platsen för intervjuerna upplevde författarna att deltagarna till viss del blev påverkade av 
miljön på så sätt att de blev stressade av vad som pågick på avdelningen samtidigt.    

Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon efter godkännande av deltagarna. 
Mobiltelefon valdes eftersom det var smidigt samt att författarna kände sig bekväma med 
det. Nackdelen med att intervjuerna spelades in på mobiltelefon var att det fanns en risk att 
de inspelade material försvann samt att ljudupptagningsförmågan inte alltid var den bästa. 
Båda författarnas mobiltelefoner användes för att säkerställa att det fanns material som 
kunde användas. Risker med att förvara materialet i mobiltelefoner var dels att obehöriga 
kunde komma åt materialet, trots att mobiltelefonerna hade kodlås. Författarna kom på detta 
i efterhand. Därför borde författarna ha överfört materialet till en dator och sedan sparat ner 
materialet på ett USB-minne och förvarat detta i ett låst skåp. Därefter skulle materialet ha 
raderats både från mobiltelefonerna men också från datorerna. Pålitligheten i 
examensarbetet stärks eftersom författarna tydligt beskrev den tekniska utrustningen som 
användes i samband med intervjuerna. Mårtensson och Fridlund (2017) beskriver att det är 
viktigt att den tekniska utrustningen beskriv samt hur förvaring av det insamlade materialet 
gått till.  

Längden på intervjuerna varierade, i informationsbrevet framkom att längden var cirka 25 
minuter, vid genomförande visade det sig att intervjuerna varierade mellan 12 till 18 minuter. 
25 minuter valdes i informationsbrevet eftersom det dels var en uppskattad tid men också för 
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att avsätta mer tid för att förhindra tidspress. När intervjuerna testades på kurskamrater tog 
dessa cirka 15 minuter. Kurskamraterna sakande erfarenheter av att använda iPads i 
omvårdnaden av patienter med demenssjukdom och därför ansåg författarna att de riktiga 
intervjuerna skulle ta längre tid och uppskattade då tiden till 25 minuter. Författarna 
reflekterade även över om testintervjuerna genomfördes med personer som befann sig inom 
inklusionskriterier hade gjort skillnad. Författarna kan konstatera att om testintervjuerna 
genomfördes med personer inom inklusionskriterie så skulle det ha gett en mer rättvis bild av 
tidsperspektivet. Samma frågor användes till samtliga deltagare, däremot blev följdfrågorna 
annorlunda beroende på vad som deltagaren själv valt att ta upp. En reflektion är att 
följdfrågorna samt valet av platsen påverkade längden på intervjuerna.  

Dataanalysen utgjordes av en kvalitativ manifest innehållsanalys i enlighet med Graneheim 
och Lundman (2004) där det textnära materialet bearbetades. Meningsbärande enheter, 
kondenserade meningsbärande enheter, koder, underkategorier samt kategorier skapades. 
Transkriberingen utfördes översiktligt och enbart det relevanta togs upp. En nackdel med att 
transkriberingen inte skedde ordagrant var att deltagarnas känslor inte fångades upp samt 
att de ord som valdes att tas bort kanske hade kunnat gett texten en annan betydelse med 
mer upplevelser. Mårtensson och Fridlund (2017) beskriver att pålitligheten i 
examensarbetet ökar om det tydligt framkommer vem som utfört intervjuerna samt hur 
transkriberingen gått till. Under metodavsnittet beskrev författarna hur intervjuerna 
genomfördes samt hur transkriberingen gick till vilket ökar pålitligheten.  Författarna 
upplevde en del svårigheter med att inte lägga in egna tolkningar i analysen. Genom att läsa 
igenom meningarna flera gånger såg författarna till att inga tolkningar uppstod, ifall det 
uppstod några tolkningar ändrades de. För att tolkningar inte skulle ha uppstått kunde 
författarna ha låtit deltagarna läsa igenom analysen för att bekräfta äktheten och då också 
trovärdigheten. Mårtensson och Fridlund (2017) beskriver dock att denna process är 
tidskrävande och att det därför räcker med att kurskamrater och handledare läser igenom 
dataanalysen. För att öka trovärdigheten i examensarbetet har författarna låtit handledare 
och kurskamrater läsa igenom analysprocessen för att utesluta tolkningar. Mårtensson och 
Fridlund (2017) beskriver också att kvaliteten i examensarbetet ökar ytterligare om en 
utomstående person studerar sambandet mellan kategori och underkategori vilket i detta 
examensarbete genomfördes med hjälp av kurskamrater samt handledare. Mårtensson och 
Fridlund (2017) beskriver även att bekräftelsebarheten ökar i examensarbetet om 
analysprocessen är tydligt beskriven samt att ställningstagande styrks med hjälp av 
referenser. Författarna beskrev noggrant de olika stegen i dataanalysen och dessutom var 
författarna noga med att samtliga reflektioner styrktes av referenser vilket höjer 
bekräftelsebarheten.    

I resultatet presenterades två kategorier samt fem underkategorier. Mårtensson och Fridlund 
(2017) beskriver att exmansarbetes överförbarhet ökar om resultatet är tydligt beskrivet. 
Författarna upplever att resultatet är väl beskrivet och att de utvalda citaten styrker resultatet 
och därmed överförbarheten. Vid sammanställning av resultatet visade det sig att innehållet i 
det olika underkategorierna var av olika mängd. Författarna resonerade över detta och kom 
fram till att det varierade innehållet delvis berodde på den insamlade mängden datamaterial. 
Författarna resonerade även över hur det insamlade resultatet skulle påverka resterande 
delen utav arbetet och kom fram till resultatet inte skulle bli rättvist med tanke på mängden 
men samtidigt var författarna osäkra på om en litteraturstudie hade medför mer insamlat 
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datamaterial eftersom författarna inte upplevde att det inte fanns tillräckligt med relevant 
material.  

6.2 Resultatdiskussion  
I resultatet framkom att iPads framförallt kunde användas för att underlätta arbetet för 
undersköterskorna vilket bland annat innebar att undersköterskorna kunde avleda 
patienterna när de upplevde motorisk oro. Resultatet visade även att patienterna blev lugna 
av att titta på iPaden och att undersköterskorna gavs möjlighet att göra andra saker talade 
om hur användbar tekniken var för både undersköterskor och för patienter. Detta kan 
kopplas samman med Williams et al. (2018) som beskriver att sjuksköterskor är motiverade 
att använda tekniken och framförallt om tekniken ger vägledning i omvårdnaden vilket då 
underlättar arbetet. Då resultatet är uppbyggt av undersköterskors erfarenheter så är en 
reflektion att även sjuksköterskor skulle kunna använda sig av iPaden för att underlätta 
omvårdnadsarbetet. Resultatet visade att undersköterskor kunde använda iPaden som en 
kompletterande aktivitet att erbjuda när patienterna inte ville göra något annat. Svensk 
Sjuksköterskeförening (2017b) beskriver att när sjuksköterskan använder teknik i 
omvårdnaden så är det viktigt att sjuksköterskan beaktar patienters säkerhet, rättigheter och 
värdighet. Resultatet visade att undersköterskorna kunde använda iPaden för att skapa en 
trygg och lugn miljö runt patienterna. I likhet med detta beskriver Eriksson (2015) att det är 
viktigt att patienten har tillit till vårdaren. En reflektion är att både sjuksköterskor och 
undersköterskor skulle kunna använda iPaden ännu mer dels för att det underlättar 
omvårdnadsarbetet men också för att arbeta på relationen och bygga upp en starkare tillit 
från patienterna. Ytterligare en reflektion är att om tilliten från patienten till sjuksköterskan 
byggs upp kan sjuksköterskan i större mån tillgodose patienternas behov. Hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 2017:30) belyser vikten av att sjuksköterskan ska ha respekt för 
patienter och tillgodose patienters behov. En reflektion är att även om Hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 2017:30) i första hand är riktad mot sjuksköterskor så bör även 
undersköterskor behandla patienter med respekt och tillgodose patienters behov. I resultat 
framkom att iPads kunde användas som en kompletterande aktivitet om patienter inte ville 
delta i någon fysisk aktivitet. En reflektion är att detta är ett tydligt exempel på att 
undersköterskorna respekterar patienterna och tillgodoser patienternas unika behov.  

I resultatet framkom att undersköterskorna kunde med hjälp av iPaden komma närmare 
patienterna genom att ta del av musik och andra saker som var viktiga och som patienterna 
var intresserade av. Resultatet visade att patienterna gynnades genom att de kom i kontakt 
med sådant som de var intresserade av innan sjukdomen bröt ut, bland annat musik. 
Resultatet visade också att undersköterskorna, i sin tur, gynnades utav att använda iPaden då 
det underlättade arbetet samt att de lärde känna patienterna bättre. Nijhof, van Rijn och van 
Gemert Pijnen (2013) beskriver att patienter med demenssjukdom har behov av att 
socialisera sig och ha en känsla av sammanhang. En reflektion är att patienterna upplever en 
känsla av sammanhang när undersköterskorna tillsammans med patienterna lyssnar på 
musik och annat som patienterna är intresserade av. Resultatet visade också att det tog ett 
tag innan undersköterskorna kom på vad patienterna var intresserade av och att 
undersköterskorna fick pröva olika strategier för att hitta vad varje enskild patient var 
intresserad av. I likhet med detta beskriver Svensk Sjuksköterskeförening (2017a) och Ekman 
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et al. (2011) att som sjuksköterska är det viktigt att ta hänsyn till patienters individuella 
behov, resurser, värderingar och förväntningar. En reflektion är att även om 
kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Svensk Sjuksköterskeförening, 
2017a) riktar sig till sjuksköterskor så behöver även undersköterskor ta hänsyn till patienters 
individuella behov och resurser vilket undersköterskorna gör när de lär känna patienterna. 
Resultatet visade även att undersköterskorna lärde känna patienterna bakom sjukdomen 
genom att ta del av musik och annat som patienterna var intresserade av innan sjukdomen 
bröt ut. Detta kan kopplas samman med Ekman et al. (2011) och Svensk 
Sjuksköterskeförening (2016) som beskriver att vid personcentrerad vård så ser 
sjuksköterskan hela patienten och inte enbart sjukdomen. En reflektion är att även 
undersköterskor bör arbeta utifrån en personcentrerad vård eftersom undersköterskor är 
behjälpliga vid omvårdnaden av patienter. Ytterligare en reflektion är att om undersköterskor 
lär känna patienterna ordentligt så ökar möjligheten att genomföra en personcentrerad 
omvårdnad. En förutsättning för personcentrerad vård är att sjuksköterskan tar del av 
patienters berättelser och upplevelser av sjukdom förklarar Ekman et al. (2011) och 
Kristensson Uggla (2014). En reflektion är att även undersköterskorna bör ta del av 
patienternas berättelser och upplevelser av vård för att på bästa sätt kunna utföra en 
personcentrerad vård. I resultatet framkom också att undersköterskorna lärde känna 
patienterna bättre genom att patienterna såg på bilder av kända personer. Resultatet visade 
att bilder på kända personer gav upphov till kommunikation hos patienterna som berättade 
saker från tidigare händelser i livet. I likhet med detta beskriver Ekström, Ferm och 
Samuelsson (2017) att patienter kan förbättra sin minneskapacitet genom att se på bilder 
vilket också ger upphov till kommunikation. Detta kan även styrkas utav Pringle och 
Sommerville (2013) som beskriver att patienter kan med hjälp av att se på bilder minnas 
tidigare händelser i livet. Resultatet visade också att undersköterskor kunde lära känna flera 
patienter på en gång eftersom flera patienter anslöt sig runt iPaden när det visades olika 
videoklipp. I likhet med detta beskriver Eriksson (2015) att det är via leken som vårdaren 
kommer patienten närmare och där fokus är det sociala arbetet samtidigt som inlärning hos 
patienten ligger i fokus. En reflektion är att både undersköterskorna och patienterna lär sig i 
denna situation, patienter lär sig samspela med andra medan undersköterskorna lär sig mer 
om patienterna. Detta kan styrkas av Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) där det framkommer 
att äldre människor ska ges möjlighet att leva och bo under trygga förhållanden samt ha en 
aktiv och meningsfull vardag tillsammans med andra människor. En reflektion är att 
patienterna ges en meningsfull vardag tillsammans med andra människor när 
undersköterskorna avsätter tid för att tillsammans utforska det innehåll som finns på iPaden.  

I resultatet framkom att undersköterskorna upplevde att de påverkades negativt utav det 
innehåll som förmedlades i de videoklipp och bilder som patienterna valde att titta på. 
Resultatet visade även att undersköterskorna bar med sig de påfrestningar som skapades i 
samband med videoklippen under dagen. Sririam, Jenkinson och Peters (2019) beskriver att 
det idag saknas kunskap om hur sjuksköterskors hälsa och välmående påverkas utav att 
använda exempelvis iPads i omvårdnaden. En reflektion utifrån resultatet är att 
sjuksköterskorna inte påverkas i samma utsträckning som undersköterskorna eftersom 
sjuksköterskorna inte använde iPaden i omvårdnaden av patienterna i lika stor utsträckning. 
Resultatet visade också att undersköterskorna var tvungna att finna sig i de som patienterna 
tittade på. I likhet med detta beskriver Kerssens, Sattle och Monterio (2014) att den 
assisterade tekniken inte ska användas på ett sådant sätt att det skapar påfrestningar hos 
sjuksköterskor. En reflektion är att den assisterade tekniken skapar påfrestningar, allra mest 
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hos undersköterskorna men förmodligen skulle även sjuksköterskorna drabbas om de 
använde iPaden på samma sätt som undersköterskorna gjorde.  

Resultatet visade att patienterna med demenssjukdom kunde bli våldsamma och aggressiva 
och därför existerade en rädsla hos undersköterskorna att patienterna skulle kasta iPaden 
mot dem. I tidigare forskning framkommer ingenting om rädsla hos vårdpersonal relaterat 
till att patienterna kan bli våldsamma som en konsekvens av att använda iPads. Jönsson och 
Eriksson (2016) beskriver att vid demenssjukdom sker en succesiv försämring av bland annat 
känslohantering. En reflektion är att försämringen av känslohanteringen skulle kunna 
innebära att patienter blir aggressiva då de inte kan hantera sina känslor. I resultatet 
framkom att patienternas frustration många gånger berodde på att de själva inte klarade av 
att hantera iPaden alternativt att de tryckte på en knapp och ett videoklipp gått över till ett 
annat videoklipp. Bennett et al. (2017) beskriver att den assisterande tekniken oftast är 
begränsad till enkla hjälpmedel eftersom patienter som använder tekniken inte är uppvuxna 
med internet. En reflektion är att patienterna med demenssjukdom oftast är äldre och inte 
uppvuxna med tekniken och därför medför tekniken svårigheter för patienterna som då 
agerar genom att bli aggressiva och frustrerade. Resultat visade också att patienterna ibland 
inte klarade av att använda iPaden ensamma och att undersköterskorna då var tvungna att 
sitta med. I likhet med detta beskriver Eriksson (2015) ansning som en form av vänskap där 
vårdaren finns till som stöd för patienten men griper enbart in om patientens egna resurser 
inte räcker till. En reflektion är att undersköterskorna låter patienterna pröva sig fram men 
finns till som stöd när patienternas egen förmåga inte räcker till. Ytterligare en reflektion är 
att detta bidrar till att öka patienternas självständighet vilket också styrks utav Asghar, Chang 
och Yu (2018) som beskriver att iPaden ökar självständigheten samtidigt som iPaden 
minskar känslan av att vara beroende av andra.  

I resultatet visade det sig att ingen av undersköterskorna hade fått någon utbildning gällande 
användandet av iPads i omvårdnaden av patienter med demenssjukdom. Resultatet visade 
dock att undersköterskorna inte såg avsaknaden utav utbildningen som ett stort problem 
utan de använde iPaden på sitt sätt och prövade sig fram. Digby (2016) beskriver att tekniken 
tar en allt större plats i vården, vilket både kan ses som negativt och positivt, bland annat kan 
sjuksköterskors empati minskar då de inte kan genomföra omvårdnaden på ett traditionellt 
sätt. Digby (2016) beskriver att detta sätter då press på sjuksköterskor då de inte är vana att 
vårda på ett sånt sätt med tekniken. I resultatet framkom att bristen på kunskap gjorde att 
undersköterskorna inte kunde använda sig utav fler än en applikation. En reflektion är att om 
mer kunskap fanns gällande användning av iPaden skulle iPaden förmodligen kunnat gynna 
både undersköterskorna och patienterna mer. Sririam et al. (2019) beskriver att det idag 
saknas kunskap om sjuksköterskors erfarenheter av att använda iPaden som hjälpmedel i 
omvårdnaden. En reflektion är att det idag saknas kunskap hos både undersköterskor och 
sjuksköterskor avseende hur tekniken kan användas på ett effektivt sätt i omvårdnaden. I 
resultatet framkom också att undersköterskornas tekniska avsaknad kunde ställa till det för 
undersköterskorna om patienterna ville titta på något speciellt som undersköterskorna inte 
kunde tillfredsställa med de kunskaper som de besatt. I likhet med detta beskriver Goh et al. 
(2017) att sjuksköterskor blir begränsade i användningen av den assisterande tekniken då de 
själva inte besitter den kunskap som krävs. En reflektion är att även undersköterskor blir 
begränsade i användandet av iPads i omvårdnaden eftersom inte de heller fått någon 
utbildning. Resultatet visade att undersköterskorna upplevde att det var komplicerat att 
använda iPaden eftersom det fanns för mycket knappar att trycka på. Att tekniken är 
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komplicerad är inget som framkommer i tidigare forskning men en reflektion är att det borde 
finns enklare hjälpmedel att tillgå för att underlätta för vårdpersonal i deras arbete istället för 
att försvåra som det gör idag.  

6.3 Etikdiskussion 
Svårigheten med att genomföra en intervjustudie var att det kunde uppkomma etiska hinder. 
I examensarbetet togs beaktande av informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet vilket beskrivs utav Vetenskapsrådet (2018).  

Författarna beaktade informationskravet genom att samtliga deltagare fick ta del av ett 
informationsbrev i förväg. Fördelen med att informationsbrevet skickades ut i förväg var att 
deltagarna redan innan intervjun visste vad intervjuerna skulle handla om samt att 
deltagarna hade tid att förbereda sig. Det kan också ha varit en nackdel att 
informationsbrevet skickades ut i förväg eftersom deltagarna då till viss del kunde bestämma 
vad som skulle sägas vilket också kan ha påverkat datainsamlingen.  

Samtyckeskravet beaktades genom att deltagarna fyllde i en samtyckesblankett och 
deltagarna fick också behålla en egen kopia av blanketten. Fördelen med det var att 
författarna kunde garantera att deltagarna ville medverka i examensarbetet samt att 
deltagarna informerades att de när som helst kunna avbryta medverkan. Ingen utav 
deltagarna valde att avbryta sin medverkan vilket författarna ser som positivt.  

Konfidentialitetskravet beaktades genom att författarna beskrev hur det insamlade 
materialet skulle förvaras. Det inspelade materialet förvarades i författarnas låsta 
mobiltelefoner samt i datorerna vilket i eftertanke inte var optimalt eftersom 
mobiltelefonerna hade kunnat blivit stulna samt att obehöriga kunde ha kommit åt 
materialet om mobiltelefonerna lämnades obevakade. Detta hade kunnat lett till att 
obehöriga hade kommit åt materialet och därför anser författarna att materialet inte var 
säkert förvarat. Istället för att förvara materialet i författarnas mobiltelefoner så borde 
materialet ha överförts till ett USB-minne som sedan hade förvarats i ett låst skåp som enbart 
författarna haft tillgång till. Dessutom skulle det insamlade materialet ha raderats från 
mobiltelefonerna. 

Nyttjandekravet beaktades genom att författarna såg till att deltagarnas uppgifter som 
samlades in enbart användes till detta examensarbete. Innan intervjun startades förklarade 
författarna för deltagarna att inga namn eller personuppgifter kommer synas i 
examensarbetet utan allt material behandlades som kodat på grund av GDPR, 
dataskyddsförordningen (2018).   

Vid etiska ansökan till etikprövningsgruppen gav författarna exempel på olika etiska problem 
som kunde ha uppstått i samband med intervjuerna. Författarna av detta examensarbete 
upplevde inga etiska problem vid intervjutillfällena. För att inga etiska problem skulle uppstå 
var författarna noga med att deltagarna skulle känna sig bekväma med situationen och 
dessutom var författarna tydliga med att inget som deltagarna inte ville skulle finnas med i 
arbetet togs med.  
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7 SLUTSATS 

Att använda iPads i omvårdnaden av patienter med demenssjukdom upplevdes utav 
undersköterskor underlätta arbetet men det medförde också en rad svårigheter. Att iPaden 
underlättade arbetet kopplades samma med att undersköterskorna kunde lära känna 
patienterna på djupet samtidigt som det gav vägledning i omvårdnaden samt skapade 
alternativa aktiviteter. Att användningen av iPads i omvårdnaden medförde en rad 
svårigheter relaterades till att undersköterskorna upplevde en psykisk påfrestning utav de 
videoklipp som patienterna tittade på. Svårigheter upplevdes också på grund av 
undersköterskornas kunskapsbrist avseende hur iPaden användes på bästa sätt i 
omvårdnaden. Sjuksköterskorna som inte använde sig av iPaden i omvårdnaden av patienter 
med demenssjukdom skulle i framtiden med fördel kunna använda iPaden för att underlätta 
omvårdnadsarbetet. Dessutom skulle sjuksköterskorna kunna ha stor nytta av iPaden vid 
datainsamlingen om varje enskild patient, eftersom både tidigare forskning och resultatet 
belyser hur patienter med demenssjukdom ökar sin kommunikationsförmåga genom att se 
på bilder från förr.  

Detta examensarbete bidrar förhoppningsvis till ökad uppfattning och kunskap om 
undersköterskornas erfarenheter av att använda iPads i omvårdnaden av patienter med 
demenssjukdom. Då examensarbetet på sjuksköterskeprogrammet i första hand riktar sig till 
sjuksköterskor så kan detta examensarbete bidra till att sjuksköterskor får en inblick i hur 
även de kan använda sig av iPaden i omvårdnaden av patienter med demenssjukdom.  

7.1 Förslag på vidare forskning 
Förslag på vidare forskning kopplas till användandet av tekniken i det dagliga 
omvårdnadsarbetet. Resultatet och tidigare forskning visade att kunskapen avseende 
vårdpersonalens användande av iPads är varierade och att avsaknad av kunskap kan vara ett 
hinder för använde. Det skulle vara intressant att undersöka om utbildning för 
vårdpersonalen skulle kunna främja och underlätta arbetet ännu mer. Vidare forskning skulle 
därför inriktas på utbildning gällande användning av iPads i omvårdnaden rent generellt. 
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technologies for 
people with 
dementia: ethical 
consideration. 
Författare: 
Bennet, 
McDonald, 
Beattie, Carney, 
Freckelton, 
White & Willmot 
Tidsskrift: Bull 
World Health 
Organ  
Årtal: 2017 

Patient Syftet är att 
undersöka lagar och 
överväga 
konsekvenser för 
användning av 
hjälpteknik i 
demensvård.  

Datainsamling: Kvalitativ 
litteraturöversikt av 7 
vetenskapliga artiklar 

Ansats: Kvalitativ 

Analysmetod: Systematisk 
litteraturöversikt 

Teknologi hjälper 
patienter med 
demenssjukdom att leva 
ett mer självständigt liv. 
Vårdpersonal ska även 
kunna använda 
teknologin för att sedan 
hjälpa patienter med 
demens med 
användningen av 
surfplattor.   

10/14 

Medelhög kvalitet 

Titel: Person-
centred care and 
engagement via 
technology of 
residents with 
dementia in aged 
care facilities 

Vårdpersonal & 
patient 

Syftet är att utveckla 
personalens kunskap 
och självförtroende 
att använda 
surfplattor 
tillsammans med 

Datainsamling: Kvantitativ 
enkätstudie  

Medverkande: 17 vårdpersonal 

Analysmetod: Kvantitativ analys 

Vårdpersonal som var 
mestadels kvinnor i 
medelåldern upplevdes 
ha mer självförtroende 
med att använda 
teknologin med 
patienterna efter 

8/14  

Medelhög kvalitet 
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Författare: 
Goh,Loi, 
Westphal & 
Lautenschlager. 
Tidsskrift: 
International 
Psychogeriatric 
Association 
Årtal: 2017 

patienterna med 
demens.  

utbildningen, vilket 
kommer resultera i ett 
mer framgångsrikt 
utnyttjande av 
teknologin.  

Titel: Computer-
assisted 
reminiscence 
therapy: 
developing 
practice 
Författare: 
Pringle & 
Somerville  
Tidsskrift: 
Mental Health 
Practice 
Årtal: 2013 

Vårdpersonal Syftet är att 
undersöka hur 
assisterande teknik 
kan skapa minnen 
mer effektivt. 

Datainsamling: Översikt över en 
pilotstudie om teknologi och 
patienter med demenssjukdom. 
Datainsamlingen i pilotstudien 
skedd med hjälp av intervjuer.  

Medverkande: 2 vårdpersonal 

Analysmetod: Kvalitativ 
innehållsanalys 

Patienterna använder 
tekniken för att öka sitt 
långtidsminne. De 
återfår också delar av 
sitt minne genom att 
använda en surfplatta 
som innehåller bilder 
och musik som 
patienterna själva 
känner igen. 
Surfplattorna ökade 
också patienternas nivå 
av kommunikation, på 
så sätt att de själva 

8/14 

Medelhög kvalitet 
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kunde addera saker till 
samtalet.  

Titel: Usability 
evaluation of 
assistive 
technologies 
through 
qualitative 
research focusing 
on people with 
mild dementia 

 
Författare: 
Asghar, Chang & 
Yu 
Tidsskrift: 
Computers in 
Human Behavior 
Årtal: 2018 

Patient Syftet är att 
undersöka vilken roll 
assisterande teknik 
har i patientens liv.  

Datainsamling: Kvalitativ ansats 
genom semi-strukturerade 
intervjuer 

Medverkande: 16 patienter med 
demenssjukdom.  

Analysmetod: Innehållsanalys 

 

Genom att använda 
assisterandeteknik så 
upplever patienterna en 
större möjlighet att 
kommunicera med 
andra.  

11/14 

Hög kvalitet  

Titel: The 
behavioural 
outcomes of a 
technology – 
supported leisure 

Vårdpersonal & 
patient 

Syftet är att 
undersöka hur 
teknikbaserade 
aktiviteter kan 
förändra beteendet 

Datainsamling: Mixad metod med 
kvalitativ och kvantitativ ansats 
genom observationsstudie av 

Patienterna visade sig 
ha stort socialt behov. 
Personalen upplever att 
det var lättare att 
komma på ett ämne att 

9/14 

Medelhög kvalitet 
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activity in people 
with dementia 
Författare: 
Nijhof, van Hoof, 
van Rijn, van 
Gemert-Pijnen 
Tidsskrift: 
Technology and 
Disability 
Årtal: 2013 

hos en patient med 
demens.  

patienter och semi-strukturerade 
intervjuer med vårdpersonal.  

Medverkande: 10 patienter och 5 
vårdpersonal.  

Analysmetod: Kvantitativ analys av 
observationer och innehållsanalys 
för intervjuerna.  

 

prata om med hjälp av 
tekniken och samtidigt 
få med patienterna i 
samtalet. Om 
personalen är unga 
uppstod vissa 
svårigheter då det inte 
var säkert att de kände 
igen all musik eller vissa 
ämnen som kom upp.  

Titel: Managing 
dementia 
symptoms and 
needs using 
technology 

Författare: 
Kerssens, Sattler 
& Monteiro 

Tidskrift: Journal 
of Gerontological  

Årtal: 2014 

Vårdpersonal   
 

Syftet är att 
undersöka det 
omvårdnadsteknolog
iska programmet 
“The Companion”.  

Datainsamling: Kvantitativ 
observationsstudie 

Medverkande: 14 patienter 

Analysmetod: Fenomenologisk 
metod 

 

Resultatet i 
undersökningen visar på 
en förbättring gällande 
patienternas hantering 
av ADL. Den gruppen 
som inte fick någon 
behandling under tiden 
som studien pågick hade 
svårare att använda 
tekniken.  

8/14 

Medelhög kvalitet  
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Titel: A 
randomized trail 
using telehealth 
technology to 
link caregivers 
with dementia 
care experts for 
in-home 
caregiving 
support: 
FamTechCare 
protocol 

Författare: 
Williams, Blyler, 
Vidoni, Shaw, 
Wurth, Seabold, 
Perkhounkova & 
Van Sciver 

Tidskrift: 
Research in 
nursing & Health  

Årtal: 2018 

Vårdpersonal Syftet är att 
förbättra vården för 
personer med 
demens genom att 
använda sig av en 
surfplatta för att 
följa patienten i hens 
dagliga liv.  

Datainsamling: En kvalitativ 
randomiserad fältstudie 

Medverkande: 88 vårdpersonal 

Analysmetod: Kvalitativ deskriptiv 
metod 

Resultatet visar på att 
det finns ny kunskap om 
hur man kan använda 
videolänk mellan patient 
och vårdare för att 
underlätta 
vårdsituationen.  

11/14 

Hög kvalitet 
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Titel: Using 
mobile devices 
and apps to 
support 
reflective 
learning about 
older people with 
dementia.  

Författare: Pitts, 
Pudney, Zachos, 
Maiden, Krogstie, 
Jones, Rose, 
MacManus & 
Turner.  

Tidskrift: 
Behaviour & 
information 
technology.  

Årtal: 2015 

Vårdpersonal & 
Patient 

Syftet är att utveckla 
teknologin för att 
stödja omvårdnaden 
av patienter med 
demens.  

Datainsamling: 
Fokusgruppsintervju samt 
observation.  

Medverkande: 14 vårdpersonal 

Analysmetod: Kvalitativ 
innehållsanalys samt kvantitativ 
analys 

Resultatet visar att 
teknologin var 
användbar för patienter 
med demenssjukdom.  

10/14  

Medelhög kvalitet 

Titel: Digital 
communication 
support and 

Patient Syftet är att bidra till 
förståelsen av 
möjligheter för att 

Datainsamling: Kvalitativ 
observationsstudie med hjälp av 
videoövervakning 

Resultatet visar att 
surfplattor har inverkat 
positivt på patienter 
med demens. 

11/14 

Hög kvalitet 
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Alzheimer’s 
disease 

Författare: 
Ekström, Ferm & 
Samuelsson 

Tidskrift: 
Dementia  

Årtal: 2017 

använda samtals 
applikationer. 

Medverkande: 1 patient 

Analysmetod: Fenomenologisk 
metod 

 

Patienternas 
beteendeproblem har 
minskat samt har 
patienterna lättare att 
delta i meningsfulla 
aktiviteter. 

Titel: Informal 
careers' 
experience of 
assistive 
technology use in 
dementia care at 
home: a 
systematic 
review 

Författare: 
Sriram, Jenkinson 
& Peters 

Vårdpersonal Syftet är att 
undersöka hur den 
assisterande 
tekniken används av 
patienter med 
demenssjukdom.  

Datainsamling: 
Litteraturöversiktmed 56 
vetenskapliga publikationer. 

 Ansats: kvalitativ, kvantitativ samt 
mixad metod 

Analysmetod: Systematisk 
litteraturöversikt.  

Den assisterande 
tekniken används på 
olika sätt av olika 
personer, bland annat 
kunde tekniken påminna 
om medicinering.  

10/14  

Medelhög kvalitet 
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Tidskrift: BMC 
Geriatrics  

Årtal: 2019 

Titel: An 
intervention for 
Person-Centered 
support in 
irritable bowel 
syndrome.  

Författare: 
Björkman, I., 
Ringström, G., 
Simren, M., 
Myrgren, J. & 
Ung, E-J.  

Tidskrift:Society 
of 
Gastroenterology 
Nurses and 
Associates. 

År: 2019  

Patient  Syftet är att 
systematiskt 
utveckla en 
personcentrerad 
stödinsats. 

Datainsamling: Litteraturöversikt 
av 21 vetenskapliga publikationer 
och pilotstudie med kvalitativa 
intervjuer.  

Medverkande pilotstudie: 17 
patienter.  

Ansats: Kvalitativ ansats 

Analysmetod: Systematisk 
litteraturöversikt och kvalitativ 
innehållsanalys 

Resultatet visade sig att 
det var något positivt att 
låta patienten själv 
hantera sitt 
omvårdnadsproblem 
med hjälp av stöd.   

9/14 

Medelhög kvalitet 
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Titel: Nurse 
empathy and 
care of people 
with dementia  

Författare: 
Digby, R.  

Tidskrift: 
Australian 
journalof 
advanced nursing   

År: 2016 

Vårdpersonal  Syftet med denna 
artikel är att beskriva 
sjuksköterskans 
förmåga att vårda 
patienter med 
demenssjukdom på 
ett empatiskt sätt.  

Datainsamling: Kvalitativ 
litteraturstudie av vetenskapliga 
publikationer  

Ansats: Kvalitativ 

Analysmetod: Kvalitativ 
innehållsanalys 

Det har visat sig att 
sjuksköterskans empati 
har minskat på grund av 
att tekniken har fått en 
så stor del inom vården.   

9/14 

Medelhög kvalitet 

Titel: Person-
centered care – 
Ready for prime 
time 

Författare: 
Ekman, I., 
Swedberg, K., 
Taft, C., Lindseth, 
A., Brink, E., et al. 

Tidsskrift: 
European Journal 

Vårdpersonal Skapa rutiner för 
enklare övergång till 
personcentrerad 
vård. 

En teoretisk artikel där en 
definition av begreppet 
personcentrerad vård redovisas 
utifrån tidigare forskning. 
Innehåller också en fallbeskrivning.  

I resultatet framkommer 
tre grundpelare som kan 
användas i den 
personcentrerade 
vården. Dessa tre 
utgångspunkter är: 
partnerskap, 
patientberättelse och 
dokumentation.  

8/14 

Medelhög kvalitet 
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of Cardiovascular 
Nursing 

År: 2011 

 

 

 

 



   

 

 

BILAGA D – ETIKPRÖVNING 

ETIKPRÖVNING AV EXAMENSARBETE PÅ GRUND- OCH 
AVANCERAD NIVÅ 
 
 

Projektets titel: iPads och demensvård 

Studentens namn: Sara Ånebrant 

Utbildningsnivå: Grundnivå 

Adress:  

Telefon:  

E-post:  

Studentens namn: Michelle Nehme 

Utbildningsnivå: Grundnivå 

Adress:  

Telefon:  

E-post:  

Handledarens namn: Camilla Lindbäck & Camilla Svanberg  

Telefon:  

E-post:  

 

1. Plats/er där projektet skall genomföras (ange inrättning/ar, institution/er,klinik/er): 
Äldreboende  

2. Forskningsproblemet i ett övergripande sammanhang:  

Tidigare forskning visar på att teknologin kan hjälpa personer med demenssjukdom att minnas 
saker från förr, detta sker med hjälp av bilder och annat som personen kan koppla ihop med 
tidigare händelser i livet. Forskningen visar också på att vårdpersonal, som ska fungera som 
instruktörer av tekniken, själva inte besitter den kunskap som behövs för att kunna förmedla 
kunskapen vidare, vilket medför att tekniken inte kan användas fullt ut. Det vi inte vet idag är hur 
den framtida teknikutvecklingen kommer se ut, men det vi med säkerhet konstaterar är att 
tekniken kommer att ha en mer central del i omvårdnaden än vad den är idag. Problemet med 
den snabbt växande tekniken är att kunskapen hos utövarna saknas, vårdpersonal, i det här fallet, 



   

 

 

får helt enkelt inte den utbildningen som behövs för att kunna sprida kunskapen vidare till 
patienterna.  

Problemet blir i första hand riktat till vårdpersonal som inte kan använda sig utav den teknik som 
finns att tillgå i dagens samhälle. På sikt drabbas även patienterna, då dessa går miste om det 
hjälpmedel som finns att tillgå med hjälp av teknologin.  

Att inneha kunskap om tekniken är viktig för vårdpersonal eftersom de i sitt arbete ska tillämpa 
evidensbaserad omvårdnad. Tekniken utgör en central del av omvårdnaden och om vårdpersonal 
inte kan använda den på rätt sätt så försvårar det vårdpersonalens arbete.  

Vårdpersonal ska vårda och bemöta patienten med kärlek och barmhärtighet. Kunskapen om 
tekniken kan vårdpersonal förmedla vidare till patienten i den mån som patienten själv klarar av 
att hantera och har nytta av. Genom att arbeta personcentrerat kan tekniken hjälpa 
vårdpersonalen att komma patienten närmare.  

Genom att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av att använda teknologin omvårdnaden av 
personer med demenssjukdom så får vi fram en bild av hur användandet av tekniken fungerar i 
den dagliga verksamheten. Kunskapen är viktig för vårdpersonalen eftersom de ska kunna 
överföra kunskapen till patienterna, vilket i sin tur bidrar till ett längre och mer självständigt liv för 
patienten.   

 

3. Tidigare redovisade resultat inom problemområdet (max 300 ord): 

Tidigare forskning (Nijhof, van Hoof, van Rijn, van Gemert-Pijnen, 2013) visar på att patienter med 
demenssjukdom inte själva börjar inleda samtalet utan att det behöver inledas av någon annan, i 
detta fall i form av ett teknologiskt spel på en surfplatta, och därefter kan de aktivt delta i 
samtalet. Patienter med demenssjukdom kan se och höra saker som kan trigga igång deras minne 
vilket kan leda till att de själva kommer på historier från sin bakgrund. För en del patienter kan det 
vara svårt att använda tekniken då de inte förstår hur den ska användas. Svårigheter kan också 
uppstå på grund utav personalens ålder, detta på grund utav att personalen inte alltid delade 
samma intresse som patienten gällande musik eller andra ämnen. Personalen upplever även 
svårigheter i användandet av teknologi, på grund av kunskapsbrist. Pringle och Somerville (2013) 
förklarar att patienter med demens använder surfplattor för att öka sin minnesförmåga. Vidare 
menar Pringle och Somerville (2013) att patienter med demens kan genom stimulering utöka sitt 
långtidsminne och detta med hjälp av att se på bilder och lyssna på musik. Pringle och Somerville 
(2013) förklarar också att genom att se på bilder via surfplattor så kan patienterna med demens 
addera information till konversationen, de minns saker som de inte hade gjort om de inte haft 
tillgång till bilderna. Annan forskning (Bennett et al., 2017) visar på att teknologi kan hjälpa 
patienter med demens att leva ett mer självständigt liv. Patienterna får tillgång till en GPS som 
medför en större rörelsefrihet samtidigt som det minskar den känslomässiga påfrestningen. Att 
lämna hemmet skapar också en förutsättning att umgås med andra människor vilket då minskar 
det sociala behovet. Teknologin kan även minska ensamheten som vissa människor lever med 
genom att ge möjlighet till sociala interaktioner förklarar Bennett et al., (2017). Asghar, Chang, Yu, 
(2018) har kommit fram till att teknologin kan hjälpa patienter med demens och inte bara i de 



   

 

 

dagliga rutinerna utan också i konflikter mellan bestämda planer och oförutsedda händelser. 
Patienterna med demenssjukdomen glömmer oftast att ta sina mediciner samt utföra vissa 
aktiviteter i tid och genom att använda sig av den assisterande tekniken hjälper det patienterna 
att kommunicera men också att underlätta deras vardag. Ytterligare forskning (Goh, Loi, 
Westphal, Lautenschlager, 2017) tyder på att personalen uppfattar att patienter med demens kan 
lära sig nya saker. Personalen själva upplevde inga svårigheter med att använda teknologi i 
omvårdnaden, däremot upplevde de skillnad när de använda sig av teknologi tillsammans med 
patienten med demens, detta berodde på vilken demenssjukdom patienten hade samt vilket 
stadie som sjukdomen befann sig i. En patient med långt framskriden Alzheimers hade till 
exempel svårare att ta till sig tekniken än en patient med frontotemporal demens där minnet och 
inlärningsförmågan inte är påverkad i samma utsträckning.  



   

 

 

4. Syfte och frågeställningar:  
Beskriva vårdpersonalens erfarenheter av att använda iPads i omvårdnaden av patienter med 
demenssjukdom. 

5. Redogör översiktligt för undersökningsproceduren, datainsamlingen, datas karaktär: 
(bifoga enkät, intervjuguide etc. samt informationsbrev* till forskningspersonerna). 

Vi kommer att genomföra en intervjuundersökning med undersköterskor på Måsta 
Äng i Eskilstuna. Intervjuerna kommer att genomföras var och en för sig och på 
överenskommen tid och plats tillsammans med undersköterskor. För att vi ska kunna 
gå tillbaka och plocka ut delar av intervjun som svarar på syftet så kommer vi att spela 
in intervjuerna med mobiltelefon, enbart ljud. När vi samlat in materialet så kommer 
det att förvaras på ett USB-minne som enbart vi studenter har tillgång till. Andra 
studenter och examinator kan komma att få tillgång till materialet vid examination om 
så önskas. Materialet kommer att sparas fram tills den dag när examensarbetet är 
examinerat. Alla deltagande i undersökningen kommer att kodas och inga obehöriga 
kommer att få ta del av svaren. Samtliga deltagare kommer att få ta del av 
information, både skriftligt och muntligt, om hur intervjun kommer att gå till. Intervjun 
kommer att ske med en deltagare åt gången och beräknas ta cirka 25 minuter per 
deltagare.  Berörd personal på boendet kommer få ta del av resultatet när 
examensarbetet är examinerat.  

 

När intervjuerna är färdiga så kommer dessa att transkriberas utav oss, och det 
kommer att ske ordagrant för att inte utelämna någon viktig information. 
Intervjufrågorna är testade på våra kurskamrater och ej på vårdpersonal. Frågorna till 
intervjun bearbetades efter att de hade testats. Frågorna är av kvalitativ ansats, där 
undersköterskors erfarenheter efterfrågas.  

 

 

6. Hur görs urvalet av forskningspersoner? 

Vi har valt att intervjua fyra undersköterskor på Måsta Äng, då det inte finns sjuksköterskor att 
tillgå så har vi valt att intervjua undersköterskor. Urvalsprocessen går till enligt följande: 

Vi tar kontakt med vårdenhetschefen per telefon, som måste ge sitt medgivande för att 
intervjuerna ska få genomföras. När detta är gjort så skickar vi iväg informationsbrev till 
vårdenhetschefen, där det framkommer att vi är intresserade av att intervjua fyra 
undersköterskor. Tillsammans med vårdenhetschefen väljs fyra lämpliga deltagare ut som 
tillfrågas om deltagande i examensarbetet. Efter att ha tackat ja kommer de, både muntligt och 
skriftligt att få information om studiens syfte samt information om hur intervjun kommer att gå 
till. Intervjun kommer att ske med var och en av undersköterskorna och beräknas ta ca 25 
minuter. I informationsbrevet framkommer även kontaktuppgifter till oss studenter. Tillsammans 
med utvalda deltagare bestäms tid och plats för intervjun och detta sker skriftligt. När tid och 
plats är bestämt så träffas vi på avsagd plats och deltagarna ges då muntlig information om 
examensarbetet samt får de innan intervjustart fylla i en samtyckesblankett som de sedan får en 
kopia av.  



   

 

 

  

7. Beskriv var och hur länge datamaterialet kommer att förvaras samt vem som har tillgång till 
datamaterialet: 
Vi kommer att förvara materialet på ett USB-minne som är inlåst, men andra studenter, 
slutseminariumledare samt examinator och handledare kan komma att ta del av materialet 
om så önskas. Materialet kommer att finnas kvar tills att examensarbetet är examinerat. 

8. Beskriv hur och när informationen ges då forskningspersonen tillfrågas: 
HYPERLINK "http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf" 

Kontakt tas med vårdenhetschef via telefon, som i sin tur måste ge sitt medgivande för att vi ska 
få samla in data för vårt examensarbete. Därefter skickas informationsbrev ut till vårdenhetschef, 
med information om examensarbetes syfte och att vi är intresserade av att intervjua fyra 
undersköterskor samt kontaktuppgifter till oss studenter och likaså till våra handledare. I samråd 
med vårdenhetschefen väljs fyra lämpliga deltagare ut och vi ber om kontaktuppgifter till dessa. 
Därefter skickar vi ut informationsbrev till deltagarna som får ta ställning till eventuellt 
deltagande och också bestämma tid och plats för intervjun. Detta kommer att ske så fort 
etikprövningen är godkänd.  

 

9. Beskriv vem som frågar, när detta sker och hur informerade samtycket dokumenteras: 
När vårdenhetschefen gett sitt medgivande för att få samla in data samt att vi har fått tillgång till 
kontaktuppgifter till potentiella deltagare så kommer vi att ta kontakt med dessa. Vi kommer att 
skicka ut informationsbrev till deltagarna via mejl. Informationsbreven innehåller 
kontaktuppgifter till oss studenter och det är till oss som deltagarna meddelar sitt intresse för 
deltagande. Utskicket kommer att ske efter medgivande från vårdenhetschef.   

10. Start för datainsamling:  
Datainsamlingen påbörjas i samband med kursstart för examensarbetet vilket blir i september 
2019.  

11. Referenslista (endast huvudreferenser): 

Asghar, I., Cang, S., Yu, H. (2018). Usability evalution of assistive technologies through 
qualitative research on people with mild dementia. Computers in Human Behavior. 79. 
doi: 10.1016/j.chb.2017.08.034   

Bennett, B., McDonald, F., Beattie, E., Carney, T., Freckelton, I., White, B., Willmott, L. 
(2017). Assistive technologies for people with dementia: ethical considerations. Bulletin 
of the world health organization. 95(11). doi: 10.2471/BLT.16.187484 
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12. Vilken/vilka etiska problem kan aktualiseras av projektet?  
Det som skulle kunna ske är att informationen sprids på ett otillbörligt sätt som deltagarna ger 
oss. För att detta inte ska ske så ska vi vara noga med att inte sprida information vidare samt att 
den information som deltagarna ger oss enbart kommer att används i detta arbete för att sedan 
kasseras. Vidare så är det viktigt för oss att vi bevarar informanternas integritet och anonymitet, 
detta kommer vi att göra genom kodning där varje informant kodas för att det inte ska gå att 
utröna vem det är. En medverkan i examensarbetet bör inte påverka arbetsförhållanden eller 
relation till vårdenhetschefen, även om det som framkommer i intervjun är negativt. Att 
informationen inte sprids vidare till verksamhetschefen kan vi inte helt garantera eftersom 
verksamhetschefen kan läsa intervjumaterialet om så önskas, dock kommer allt material att 
kodas vilket gör det svårt att utröna vem som sagt vad. Skulle något negativ framkomma utifrån 
frågorna så kommer vi hantera detta genom att ha med det i vårt resultat.  Vid intervjuerna finns 
det risk för att deltagarna kommer in på ämnen som är känsliga eller påverkar deltagarna 
negativt. Skulle det uppkomma ämnen eller känsliga saker som deltagarna inte vill prata om så 
behöver vi ta hänsyn till det och inte ta upp det igen.  

13. Vilka åtgärder har vidtagits för att eliminera eller minska risken för dessa etiska problem? 
Allt deltagande kommer att kodas och inga obehöriga kommer att få ta del av informantens svar. 
Skulle det uppkomma ämnen som på något sätt är känsliga för deltagarna och som deltagarna 
inte vill prata om så kommer vi studenter att ta hänsyn till detta genom att gå vidare till nästa 
fråga och inte återkomma till ämnen som är känsliga för deltagarna. Dessutom kommer vi att 
erbjuda deltagarna en paus om det upplever situation allt för påfrestande samt påminna 
deltagarna att de när som helst har rätt att avbryta intervjun utan närmare motivering.  

14. Vilken är den förväntade vetenskapliga och/eller praktiska nyttan av projektet? 
Den förväntande vetenskapliga nyttan av detta examensarbete är att beskriva vårdpersonalens 
erfarenheter av att använda iPads i omvårdnaden av personer med demens. Forskargruppen 
PriLiv som är står bakom detta intresseområde kommer med detta arbete att få en bild av hur 
projektet med iPads i demensvården fungerar. Vi som studenter kommer även ha nytta utav 
arbetet då vi kommer kunna ta med oss hur man kan använda tekniken som ett hjälpmedel i 
omvårdnaden av personer med demenssjukdom. Användandet av tekniken som hjälpmedel 
kommer att på sikt hjälpa patienter att få ett mer självständigt liv. Detta sker genom att 
vårdpersonal får större kunskap om hur tekniken ska användas och dessa kan i sin tur förmedla 
kunskapen till patienterna som då kan använda sig av tekniken i sitt dagliga liv. Vi kan dock inte 
garantera att detta kommer att ske efter examensarbetet, däremot kan det ge en hint om hur 
man ska gå vidare för att ge patienterna ett längre mer självständigt liv. 



   

 

 

15. Hur kommer resultaten att offentliggöras: 
Resultatet kommer att offentliggöras för våra kurskamrater i samband med att examensarbetet 
är klart. Dessutom kommer resultatet att förmedlas till den berörda enheten på Måsta Äng. 
Examensarbetet kommer även att finnas upplagd på DIVA.  

16. Övriga upplysningar: 

Studentens namnteckning, ort och datum 

Sara Ånebrant, Eskilstuna 2019-09-18 

Michelle Nehme Eskilstuna 2019-09-18 

Handledares namnteckning, ort och datum 

Camilla Lindbäck  

Camilla Svanberg  

 
 
 



   

 

 

BILAGA E – INFORMATIONSBREV TILL VÅRDENHETSCHEF 
iPad i demensvård 

Vi är två studenter som studerar på Sjuksköterskeprogrammet vid Mälardalens Högskola och just 
nu håller vi på att skriva vårt examensarbete som handlar om iPads i omvårdnaden av personer 
med demenssjukdom. I vårt examensarbete så kommer vi att belysa vårdpersonalens erfarenheter 
av att arbeta med iPads i omvårdnaden av patienter med demenssjukdom.  

Ni tillfrågas härmed om godkännande för att få intervjua 4 utav era undersköterskor gällande 
deltagande i ovanstående examensarbete, vars syfte är att beskriva vårdpersonalens erfarenheter 
av att använda iPads om omvårdnaden av patienter med demenssjukdom. För att kunna 
genomföra studien så efterfrågar vi namn och kontaktuppgifter till anställda sjuksköterskor och 
undersköterskor som vi kan kontakta för att efterfråga intresse om deltagande.  

Vi ämnar beskriva vårdpersonalens erfarenheter av att använda iPads i omvårdnaden av patienter 
med demenssjukdom eftersom detta är något som ligger oss varmt om hjärtat. Att kunna vara 
med och bidra till utvecklingen av kunskap gällande iPads i omvårdnaden av personer med 
demenssjukdom tycker vi båda är oerhört viktigt, både för personalen, patienterna och dess 
anhöriga. För att ta reda på detta kommer vi att genomföra en semistrukturerad intervju med var 
och en av informanterna. Intervjun kommer att röst inspelas. 

Intervjun beräknas ta cirka 25 minuter per informant och kommer att genomföras av oss, Michelle 
Nehme & Sara Ånebrant. Om ni avser delta kommer vi tillsammans mer er att komma överens 
om tid och plats där intervjun ska genomföras.   

Samtliga informanter i undersökningen kommer att avidentifieras och inga obehöriga kommer 
att få ta del av informanternas svar. Datamaterialet kommer att sparas ner på ett USB-minne till 
dess att examensarbetet är klart. USB-minnet kommer att förvaras i ett låst skåp. Andra 
studenter, handledare, seminarieledare samt examinator kan komma att få ta del av intervjuerna 
vid examination om så efterfrågas.  

Informanterna kommer att informeras om att deltagandet i examensarbetet är frivilligt och att 
det när som helst kan avbryta utan att ange skäl, och utan att detta påverkar dem själva eller vårt 
arbete.  

Resultatet kommer att presenteras i form av ett examensarbete vid Mälardalens Högskola i 
Eskilstuna men resultatet kommer också att redovisas för personalen på Måsta Äng i Eskilstuna.  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Sara Ånebrant                                                                                          Michelle Nehme 

sat17001@student.mdh.se                                            mne17001@student.mdh.se  
0709190476                                                                                             0769499798 

Handledare: 
Camilla Lindbäck 016-153765 camilla.lindback@mdh.se  

Camilla Svanberg: 016-153248 camilla.svanberg@mdh.se  

  

 



   

 

 

BILAGA F – INFORMATIONSBREV TILL DELTAGARE 
Vi är två studenter som studerar på Sjuksköterskeprogrammet vid Mälardalens Högskola 
och just nu skriver vi vårt examensarbete som handlar om iPads i omvårdnaden av 
personer med demenssjukdom. I vårt examensarbete så kommer vi att belysa 
vårdpersonalens erfarenheter av att arbeta med iPads i omvårdnaden av patienter med 
demens.  

Du tillfrågas här med om deltagande i vårt examensarbete som har till syfte att beskriva 
vårdpersonalens erfarenheter av att använda iPads i omvårdnaden av patienter med 
demenssjukdom.   

Vi ämnar beskriva vårdpersonalens erfarenheter av användandet av iPads i 
omvårdnaden av patienter med demenssjukdom eftersom detta är något som ligger oss 
varmt om hjärtat. Att kunna vara med och bidra till utvecklingen av kunskap gällande 
iPads i omvårdnaden av personer med demenssjukdom tycker vi båda är oerhört viktigt, 
både för personalen, patienterna och dess anhöriga.  För att ta reda på detta så kommer 
vi att genomföra en semistrukturerad intervju med var och en av informanterna. 
Intervjun kommer att röstinspelas. 

Att delta i datainsamlingen innebär att du får möjlighet att hjälpa oss studenter genom 
att förmedla sådant som just du tycker är viktigt i användandet av iPads i omvårdnaden.  

Intervjun beräknas ta cirka 25 minuter per informant och kommer att genomföras av oss, 
Michelle Nehme & Sara Ånebrant. Om ni avser delta ber vi er att kontakta oss och 
tillsammans kommer vi överens om tid och plats där intervjun ska genomföras.  

Samtliga informanter i undersökningen kommer att avidentifieras och inga obehöriga 
kommer att få ta del av dina svar. Datamaterialet kommer att sparas ner på ett USB-
minne som kommer att förvaras i ett låst skåp fram till dess att examensarbetet är klart. 
Andra studenter, handledare, seminarieledare samt examinator har möjlighet att tillgå 
materialet om så efterfrågas.  

Ditt deltagande i examensarbetet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan att ange skäl, och utan att det påverkar varken dig eller vårt arbete.  

Resultatet kommer att presenteras i form av ett examensarbete vid Mälardalens 
Högskola i Eskilstuna men resultatet kommer också att redovisas för personalen på 
Måsta Äng i Eskilstuna.  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Sara Ånebrant                                                                                              Michelle Nehme 
sat17001@student.mdh.se                                                                       Mne17001@student.mdh.se                                                                         
0709190476                                                                                                 0769499798 

Handledare  
Camilla Lindbäck: 016-153765 camilla.lindbäck@mdh.se 

Camilla Svanberg: 016-153248 camilla.svanberg@mdh.se  



 

 

BILAGA G – SAMTYCKE 

Samtycke 
Till deltagande i examensarbetet för Sjuksköterskeprogrammet på Mälardalens Högskola: 
iPad och demensvård  

Jag har muntligt och skriftligt informerats om det aktuella examensarbetet och haft tillfälle 
att läsa igenom informationen och att ställa frågor. 

Jag får också en kopia på den skriftliga informationen om mitt samtycke.  

 

Genom min underskrift samtycker jag till: 

- Att delta i examensarbetet 
- Att mina personuppgifter behandlas såsom beskrivits 

 

Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt, samt att jag när som helst utan att ange 
orsak kan avbryta mitt deltagande.  

 

 

 

 

 

 

 

_____________________                            __________________ 

Deltagandes underskrift                               Datum  

 

 

 

 

_____________________ 

Namnförtydligande 



 

 

BILAGA H – INTERVJUGUIDE 
Semistrukturerad intervju med kvalitativ ansats.  

Syfte: Beskriva personalens erfarenheter av att använda iPads i omvårdnaden av patienter 
med demenssjukdom. 

Inledning:  

- Hur gammal är du?  
- Hur länge har du arbetat inom vården? 
- Hur länge har du arbetat på Måsta Äng?  
- Vilken utbildning har du?  

 
 iPad användning:  

- Vad innebär det att använda iPads i eran verksamhet?  
- Hur använder ni iPads i verksamheten? 
- När använder ni iPads i verksamheten? 
- Varför använder ni iPads i verksamheten? 
- Har ni fått någon utbildning? 
- Hur påverkar användandet av iPads ditt arbete? Underlättar/försvårar?  
- Finns det några svårigheter? 
- Finns det några fördelar/nackdelar?  
- Hur länge har ni använt er av iPads? 
- Hur kom det sig att ni började?  

 

Utvecklande frågor: 

- Hur menar du? 
- Kan du utveckla detta? 
- Berätta gärna mer om… 

 

Avslutning: 

- Är det något du skulle vilja lägga till som inte har tagits upp tidigare?  
- Tack för ditt deltagande! 
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