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1 Inledning 

På grund av brister i demensvården har regeringen gett i uppdrag till socialstyrelsen att 

utarbeta nationella riktlinjer för vård och omsorg till personer med demenssjukdom samt stöd 

till deras anhöriga. Det har avsatts stimulansmedel som kan sökas för att arbeta med 

förbättringsarbete inom demensvården. Dessa riktlinjer ligger till grund för att det i augusti 

2010 beslutades att ett samverkansprojekt skulle genomföras mellan landstinget och 

kommunerna gällande demensvården i Halland som fått namnet Annas led.  

Syftet med vår studie var att ta reda på hur deltagarna i projektet Annas led planerar och 

förbereder införandet av kvalitetsregistret BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom 

vid Demens. Vi ville också ta reda på hur kvalitetsregistret kommer att underlätta 

demensvården och vilka eventuella svårigheter och hinder som kan uppkomma under 

införandet. Resultatet visade att intervjupersonerna i projektet Annas led upplevde att det var 

viktigt att se behovet av kvalitetsregistret för omsorgspersonalen annars tenderade det till att 

misslyckas. Tiden, informationen och nyckelpersonernas engagemang var enligt 

respondenterna avgörande för hur implementeringen av kvalitetsregistret kommer att lyckas. 

Våra respondenter var positiva till kvalitetsregistret och de har stora förhoppningar om att 

kvalitetsregistret kommer att vara betydelsefullt för demensvården i framtiden.  

Inledningsvis gjorde vi en övergripande plan på hur planeringen av kursen skulle se ut. Vi tog 

kontakt med våra respondenter och bokade in tillfällen då vi kunde komma och redovisa vårt 

resultat för dem. Vi valde att göra två redovisningar. Första redovisningen gjorde vi för de 

administratörer vi intervjuat och den andra redovisningen genomförde vi för den regionala 

processledaren. Vi redogjorde för de resultat som vi ansåg tänkvärda för våra respondenter 

och som kunde vara intressanta att diskutera kring. De båda redovisningarna blev därför lite 

olika då dessa personer har olika roller och arbetsuppgifter med implementeringen av BPSD 

registret. Vi har också gjort en poster (bilaga 1) som vi ställde ut på Högskolan i Halmstad 

under tiden för seminariet ”trygg om natten”.  

 

 

 

 



 2 

1.1 Förberedelser 

När vi förberedde våra redovisningar så utgick vi ifrån de fem delar inventio, disposito, 

eloctio, memoria och actio som enligt Gunnarsson (2004) är bra att tänka på när man ska 

förbereda och hålla ett tal. I första delen inventio samlade vi in de argument och delar som var 

lämpliga till vår redovisning där syftet var att redovisa våra resultat från vårt examensarbete. 

Vi skrev samtidigt ner vår studies viktigaste resultat i punktform (bilaga 2) för att överlämna 

till redovisningspersonerna efter vår presentation. I den andra delen disposito som handlar om 

hur man disponerar sitt tal så funderade vi över ordningsföljd och innehåll. Vi skrev en 

inledning, en mitten del och en avslutande del. I elocutio skapade vi sedan stilen på vårt tal. 

Det slutliga manuset skrev vi punktform som vi sedan talade utifrån. I memoria så handlar det 

om att memorera talet så att vi lärde oss det mer eller mindre utantill. Slutligen i sista delen 

actio tränade vi på talet inför varandra för att hitta rätt tonfall och kroppsspråk som det står i 

retorikhandboken (www.retorik.com). 

 

1.2 Valideringsinstrument 

När vi skulle göra vårt valideringsinstrument (bilaga 3) så utgick vi ifrån den mall vi fick 

genom skolan och anpassade frågorna efter vår studie. Frågorna vi använde var:  

• Vilken relevans har examensarbetet för dem som vill införa nya arbetsmetoder i 

omsorgen? 

• Bidrar examensarbetet till eftertanke kring de villkor som krävs inför implementering 

av nya arbetsmetoder? 

• Har examensarbetet bidragit till att uppmärksamma omsorgspersonalens roll och 

arbetsvillkor?  

• Bidrar examensarbetet till eftertanke kring chefs- och ledarskap inom omsorgen? 

• Bidrar examensarbetet till ökad medvetenhet om ledarskapets betydelse för 

möjligheten att skapa goda arbetsvillkor? 

 

 

 



 3 

1.3 Poster 

När vi skulle göra vår poster satt vi först och ”brainstormade” och skrev ner alla idéer och 

tankar som vi kom på. Vi testade olika förslag och fastnade till slut för en modell. Linde och 

Sundqvist (2008) beskriver vikten av att känna till vilken målgrupp man vänder sig till. 

Beroende på målgruppens bakgrund, ålder, kön och kultur påverkar det hur man som 

mottagare uppfattar budskapet. Därför är det viktigt att ta reda på så mycket information som 

möjligt om målgruppen så att man kan göra presentationen på rätt nivå. Då vi skulle göra vår 

poster visste vi inte från början vilken målgrupp som fanns på utställningen och vi valde då att 

göra postern på en allmän nivå och så enkel som möjlig för att fånga besökarnas intresse. 

Detta kan enligt Linde och Sundqvist (2008) göras med rubriker och stora bilder. I 

utformningen av postern funderade vi utifrån frågeställningarna: 

 

• Vad ska bilden åstadkomma? (förmedla information) 

• Vem vill vi nå ut till? (målgruppen) 

• Var ska den sättas upp? (UTEXPO/ Trygg om natten seminarium) 

 

1.4 Själva redovisningen 

Vi inledde vår redovisning med att tala om vad redovisningen skulle handla om vilket enligt 

Ronthy & Rosendahl (2010) är betydelsefullt när man ska inleda ett samtal.  

För att skapa stämning och lätta upp samtalet använde vi oss av ett par responsfrågor som 

enligt Gunnarson (2004) är bra att inleda med för att lätta upp stämningen inför en 

presentation. Enligt Hilmarsson (2003) så är det viktigt att skapa god stämning inledningsvis 

genom några minuters vardagligt småprat, då denna goda stämning ofta stannar kvar under 

resten av samtalet. Responsfrågorna vi ställde var:  

 

• Har du själv varit ute och presenterat/ gjort redovisning? 

• Vad har hänt sedan vi pratades vid senast med införandet av BPSD registret? 

• Hur har det gått med modellen för Annas led? 

 

Dessa frågor gjorde att redovisningen blev mer avslappnad och som en naturlig del i samtalet.  
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Efter en kortare inledning så tog vi upp några resultat som skilde sig åt i de olika 

kommunerna och som blev till intressanta diskussioner. Detta uppskattades av 

redovisningspersonerna och de sa att de tyckte att det var ett bra upplägg på redovisningen.  

Enligt Ronthy & Rosendahl (2010); Eide & Eide (2010) är det värdefullt att avsluta med en 

tillbakablick och vi sammanfattade vår redovisning med de viktigaste resultaten vi kommit 

fram till angående hur man lyckas med att införa nya arbetsmetoder i omsorgen. Dessa 

resultat hade vi också skrivit ner i punktform och delade ut till deltagarna tillsammans med en 

kopia av vårt examensarbete.  

 

2 Resultat från vårt valideringsinstrument 

Efter att ha gjort en genomsnittlig sammanställning av resultatet från frågorna i 

valideringsinstrumentet så blev svaren följande. Vårt examensarbete har enligt våra 

redovisningspersoner stor relevans för arbetsgrupper och de som vill införa nya arbetsmetoder 

i omsorgen. Redovisningspersonerna ansåg att vårt examensarbete i stor utsträckning bidrar 

till eftertanke kring de villkor som krävs inför implementering av nya arbetsmetoder. 

Examensarbetet bidrar enligt redovisningspersonerna till att uppmärksamma 

omsorgspersonalens roll och arbetsvillkor i mycket hög grad samt till stor eftertanke kring 

chefs- och ledarskap inom omsorgen. Examensarbetet medverkar till ökad medvetenhet om 

ledarskapets betydelse för möjligheten att skapa goda arbetsvillkor enligt våra 

redovisningspersoner. 

Vårt examensarbete fick ett mycket bra helhetsomdöme av våra redovisningspersoner även 

vår presentation var uppskattad och de ansåg att vi hade ett bra upplägg på presentationen. 

Kommentarer vi fick: 

”Bra jobbat! ” 

  ”Roligt när man vet att vi är den ”lilla kommunen” 

Några andra kommentarer vi fick var att examensarbetet är välskrivet och ger en bra koppling 

mellan teori och praktik. Arbetet fångar upp processledarnas tankar och funderingar om hur 

de tänker kring ämnet samt att det ger läsaren en förbättrad kunskap om implementering. Det 
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ger möjligheter till att stanna upp och reflektera kring implementeringsarbetet, vilka strategier 

är bra och hur ska jag tänka vidare i min implementeringsprocess. 

 

3 Reflektion 

Det har varit roligt att få komma tillbaka till våra respondenter och redovisa resultaten från 

vårt examensarbete. Vi upplever att vi blivit väl mottagna och att det har uppskattats av våra 

respondenter.  

Responsfrågorna som Gunnarsson (2004) tar upp och som vi ställde inledningsvis 

underlättade mycket under våra redovisningar och det är något vi kommer att ta med oss i vår 

framtida yrkesroll. Våra redovisningspersoner frågade om de fick lov att lämna vårt 

examensarbete vidare till deras chefer och berörda utvecklingsledare i de olika kommunerna. 

De ansåg att vårt examensarbete är intressant för dem ta del av och detta upplever vi som 

positivt samt att vårt examensarbete har relevans för socialt arbete. 

Titeln på vårt examensarbete ”det gäller att få med alla på tåget” tyckte 

redovisningspersonerna var en bra och slående rubrik då det var ett uttryck som de alla kände 

igen sig i. Titeln fångade inledningsvis våra redovisningspersoners intresse för 

examensarbetet. Gunnarsson (2004) tar upp vikten av en inledning som skapar intresse och 

uppmärksamhet vilket vi anser att vår titel gör. Listan med de viktigaste resultaten i vår studie 

som vi sammanställt i punktform och som vi delade ut efter redovisningarna var mycket 

uppskattad och vi fick flera positiva kommentarer angående den. Listan blev vår lilla ”knorr” 

avslutningsvis. 

Det som känts svårast med valideringen var att de resultat vi skulle redovisa har vi ansett som 

självklara för våra redovisningspersoner och vi tog inte upp något som var nytt för dem. Detta 

gjorde att vi upplevde vår redovisning som lite för enkel och onödig för våra 

redovisningspersoner. Det framkom dock från redovisningspersonerna att de ändå tyckte att 

det var bra för dem att få resultaten bekräftade och nedskrivna samt att vårt examensarbete 

hjälper till att lyfta fram projektet Annas led.  

Det var många olika budskap om hur redovisningarna skulle gå till. Detta har gjort att vi 

verkligen har fått träna på att förbereda presentationer genom att göra flera olika powerpoints 

och material för olika redovisningar vilket har varit bra övning för oss inför framtiden.  
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 Bilaga 1 
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Bilaga 2 
 

Viktiga uppgifter för att lyckas införa nya arbetsmetoder: 

• få in ”tänket” med att använda Registret  

• metoden måste visa bra resultat och att det finns nytta med tillvägagångssättet  

• informera om Registret 

• att all personal förstår syftet och ser nyttan med Registret 

• att få med sig cheferna så att de är medvetna om vad projektet går ut på   

• stöd och engagemang från sin chef är viktigt och en förutsättning för att lyckas 

• om administratörerna kan visa på resultat från åtgärder som lyckats genom Registret 

så är det lättare att få chefen att ge resurser  

•  att på ett meningsfullt sätt presentera det nya arbetssättet och tala för projektets sak 

som lösning på befintliga problem 

• att skapa förståelse hos ledning och nyckelpersoner för behovet av 

förbättringsprogrammet 

• att ha tydliga roller och uppdrag, ansvarsfördelningen 

• intresse och rätt person som ser möjligheterna med projektet  

• de som arbetar med människor har ofta ett överskott av arbetsuppgifter och en 

begränsad tillgång till tid så de behöver de se nyttan med Registret för att ta sig tid att 

implementera det   

• utvecklingsarbete måste få ta tid   

• att man inte prövar för många åtgärder i början utan man provar en sak i taget 

• tydlig med att det blir mer jobb för alla berörda samt ha förmåga att se ur ett 

långsiktigt perspektiv då det till slut kommer att leda till något bättre 

• att de metoder man lär kombineras med praktisk träning  

• sjuksköterskornas ansvar är även att vara mer observant på vilka åtgärder som gjorts 

tidigare och varför, så att inte läkemedel väljs framför bemötandeåtgärder genom 

Registret 
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Bilaga 3 
Enkät examensarbete 
Anvisningar: Markera nedan med kryss på linjen för det svarsalternativ som 
närmast stämmer överens med Dina åsikter. 

1. Vilken relevans har examensarbetet för dem som vill införa nya 
arbetsmetoder i omsorgen? 
   1                    2                  3                  4                  5                  6                   7 

Mycket liten                                                                                                  Mycket stor                                                                                                                           

2. Bidrar examensarbetet till eftertanke kring de villkor som krävs  inför 
implementering av nya arbetsmetoder ? 
   1                    2                  3                  4                  5                  6                   7 

Inte alls                                                                                             I mycket hög grad  

3. Har examensarbetet bidragit till att uppmärksamma omsorgspersonalens roll 
och arbetsvillkor?  
   1                    2                  3                  4                  5                  6                   7 

Inte alls                                                                                              I mycket hög grad  

4. Bidrar examensarbetet till eftertanke kring chefs- och ledarskap inom 
omsorgen? 
   1                    2                  3                  4                  5                  6                   7 

Inte alls                                                                                              I mycket hög grad 

5. Bidrar examensarbetet till ökad medvetenhet om ledarskapets betydelse för 
möjligheten att skapa goda arbetsvillkor? 
   1                    2                  3                  4                  5                  6                   7 

Inte alls                                                                                              I mycket hög grad  

6. Mitt helhetsomdöme om examensarbetet! 

      1                       2                        3                             4                            5            

Kan ej ta       Gav mig inget     Vissa inslag          Intresseväckande  Mycket intressant 

ställning                                   var intressanta 

Övriga kommentarer:………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

Tack för Din medverkan!    

Susanne och Åsa      Högskolan i Halmstad 


