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SAMMANFATTNING 

 

 

Bakgrund 

Vid demenssjukdom går förmågan att förstå omvärlden förlorad. Trots det finns minnet av hur 

vi tidigare i det friska livet hanterade olika situationer kvar. Därmed finns det möjlighet att 

återknyta till tidigare minnen genom att samspela i den sociala relationen och på så sätt 

återknyta minnen till hur man förhåller sig till omvärlden. Omvårdnad kan förbättras för den 

som har drabbats av demenssjukdom. Personal kan interagera med den enskilda individen. 

Genom en pågående samspel kan personalen lyssna, tolka och vänta in. Den som har en 

demenssjukdom ges då en möjlighet till att själv styra sitt liv. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva samspelets betydelse i omvårdnad av personer med demenssjukdom. 

 

Metod 

Tre fokusgruppintervjuer, med personal vid boenden för personer med demenssjukdom, 

valdes som metod. Intervjuerna analyserades med hjälp av en innehållsanalys. 

 

 

Resultat  

Resultatet visade att genom samspel vid omvårdnadssituationer identifierades resurser hos 

personer med demenssjukdoms. Om resurserna togs tillvara av personalen genom interaktion 

upplevde informanterna att personen med en demenssjukdom hade möjlighet att uppleva 

integritet och att vara delaktig i sin egen omvårdnad.  

 

 

Slutsats 

 

Genom att samspela med den som har drabbats av en demenssjukdom möjliggörs delaktighet. 

Att ha ett förhållningssätt som medger samspel i omvårdnad i mötet med den enskilda 

individen öppnar upp för en delaktighet. Samspel i omvårdnad möjliggör att resurser som 

finns bevarade hos den som har en demenssjukdom kan identifieras och tas tillvara vilket kan 

möjliggöra en delaktighet i den egna omvårdnaden. Ett samspel i omvårdnaden kan ge en 

värdighet i sjukdomen.  

 

 

 

Nyckelord: Demenssjukdom, Samspel, Omvårdnad, Möte, Upplevelse  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT  

 

Background 

When someone got dementia they get lost in the world. But the memories are there and can be 

recalled and found if the opportunity gives to interact in a social content. To have 

opportunities to remember how to act in relation to the others in the world can improve caring 

situations for those who worked with people that have dementia. If the caregiver wait and 

listens to understand it can improve caring and give the person who has dementia an 

opportunity to be independent.  

 

Aim 

The purpose of this study was to describe the meaning of interaction with persons with 

dementia. 

 

Method 

Three focus group interviews with caregivers in homes for people with dementia, was chosen 

as the method. The interviews were analyzed using content analysis. 

 

Results 

By interact in caring can resources be identified. If the caregivers use these resources they felt 

that the person that hade dementia had an opportunity to be a part of his or her caring and 

have a chance to feel integrity and to be a participator.  

 

Conclusion 

 

By interaction with the person who have dementia participation integrity can be enable.  

To see the person in the approach in caring opens the possibility to interact. Interaction in 

caring release resources who the person with dementia can have and can be used and make 

possibility to give participation. Interaction in caring can give a person with dementia dignity. 

 

Keyword: Dementia disease, Interaction, Caring, Meeting, Experience  
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INLEDNING  

Förutsättningar förändras för den person som har fått demenssjukdom i takt med att 

sjukdomen fortskrider. Möjligheten att behålla sin värdighet begränsas av sjukdomen och kan 

leda till isolering och eventuell depression (Egan, Bérubé, Racine, Leonard & Rochon, 2010). 

Enligt Zoladz och Pilc (2010) kan depression förhindras om den enskilde är aktiv. Personal 

som arbetar med personer som har drabbats av demenssjukdom bör i det dagliga arbetet 

identifierar individens behov så att mottagaren av vård och omsorg blir en aktiv deltagare 

(Moreno, Rodriguez, Lopez, Bholat, & Dowling, 2009). För den som arbetar med personer 

som har en demenssjukdom är det därför viktigt att arbeta i ett samspel med vårdtagaren då 

beroendet av de människor som finns runt omkring ökar i takt med sjukdomsutvecklingen där 

individen måste få möjlighet att vara central utifrån sina unika egenskaper (De Haven & 

Gimpel, 2007). 

BAKGRUND 

 

Den som får en demenssjukdom mister i takt med sjukdomsförloppet förmågan att klara av att 

ta hand om sin omvårdnad. Detta leder till ett beroende av andra människor för att klara den 

vardag som denne tidigare skötte själv och många av de människor som får en 

demenssjukdom måste slutligen flytta in på demensboende för att få hjälp med sin omvårdnad 

av personalen vid boendet (Melin & Bang - Olsen, 2004).  

 

Behoven i omvårdnaden är central och vårdgivaren skall stå för det vetenskapligt korrekta 

innehållet som skall förmedlas och centreras i samspel med den som får omvårdnad. Schmidt, 

Lingler och Schulz (2009) samt De Haven och Gimpel (2007) menar att om människan inte 

beaktas som en unik varelse finns det risk att resurser som är värdefull för omvårdnadenen 

inte identifieras. Människan och hennes resurser påverkar handlandet där människor har en 

möjlighet att samspela med hjälp av den unika information varje människa besitter. Ballard et 

al (2001) påpekar i sin forskning att den som fått demenssjukdom måste få en hög kvalité i 

omvårdnaden bli respekterad och att få behålla sin värdighet trots sin sjukdom. Möjligheten 

att behålla integritet begränsas av sjukdomen vilket kan leda till att den som har 

demenssjukdom blir isolerad (Olazara´n et al., 2010).  

 

Prevalens  

 

I takt med att medellivslängden ökar får allt fler människor diagnosen demens där kvinnor 

och män drabbas i lika hög utsträckning. Då kvinnor generellt lever längre än män utgörs en 

majoritet av dem som får diagnosen demens av kvinnor (Fratiglioni, Viitanen, von Strauss, 

Tontodonati, Herlitz & Winblad, 1997; Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 

2008). Utvecklingen av metoder för att diagnostisera sjukdomen har förfinats och gjort att 

sjukdomen upptäcks i allt yngre åldrar vilket gör att läkemedel snabbare kan sätta in för att 

upprätthålla de kognitiva funktionerna så långt som möjlig (Jedenius, Wimo, Strömqvist & 

Andreasen, 2008). 

 

Enligt en rapport från World Health Organization [WHO] (2012) beräknas 36 miljoner 

personer i världen ha demenssjukdom där antalet nyinsjuknade årligen uppgår till 7,7 

miljoner. I Sverige är siffran för antalet personer som har någon form av demenssjukdom 

140 000 personer (SBU, 2008).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schmidt%20KL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19395224
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schmidt%20KL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19395224
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schulz%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19395224
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Om 20 år förväntas antalet personer med en demenssjukdom ha fördubblats till 65,7 miljoner 

och år 2050 ligger prognosen på 115,4 miljoner människor som har någon form av 

demenssjukdom (SBU, 2008). 

 

Etiologi  

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symptom som orsakas av hjärnskador 

som beror på olika sjukdomar och skador som drabbar hjärnan, där bland annat mutation är en 

av orsakerna till demenssjukdom (Ghazi-Noori et al., 2012).  

Demenssjukdom delas upp i tre huvudgrupper primärdegenerativa, vaskulära och sekundära 

sjukdomar. De primärdegenerativa sjukdomarna orsakas av att hjärnceller förtvinar och dör i 

en onormal omfattning vilket är ett förlopp som inte går att hejda och där symtomen varierar 

beroende på vilken del av hjärnan som skadats (Rosenkranz et al., 2013). De 

primärdegenerativa sjukdomarna delas därför in i undergrupperna Alzheimers sjukdom där 

hjässloben och tinningloberna har skadats, frontotemporallobsdemens där pannloben och 

tinningloberna har skadats och Lewy Body demens och Parkinsons sjukdom med demens där 

skadan finns i hjärnans vita substans (Palmqvist, Hansson, Minthon & Londos, 2009).  

Den andra gruppen är vaskulära sjukdomar som orsakas av strypt syretillförsel till hjärnan 

som blödningar, blodproppar och kärlförändringar som orsakats av högt blodtryck samt 

inflammation i kärlväggar som kan täppa till blodkärl och ge upphov till vaskulär 

demenssjukdom. Stroke leder ofta till vaskulär demens efter att en eller flera proppar orsakat 

stopp i kärlförsörjningen liksom att läckande kärl vid hjärnblödning också kan förstöra kärl då 

blodet tränger in i hjärnvävnaden och skadar den (Dehlin & Rundgren, 2007). 

Tredje gruppen av demenssjukdom är sekundära demenssjukdomar som orsakats av skador 

och sjukdomar som kan leda till demenssjukdom som långvarigt alkoholmissbruk, syfilis, 

HIV och långvarig exponering av lösningsmedel (Mikkelsen, 1980). Även malnutrition och 

bruk av anabola steroider kan ge upphov till sekundär demenssjukdom (Christopoulos, 2012).  

Av alla demenssjukdomar är Alzheimers sjukdom dock den mest förekommande. Sjukdomen 

drabbar företrädesvis äldre och de skador som uppkommer i hjärnan påverkar 

tankeverksamheten och minnet. Den största riskfaktorn att få Alzheimers sjukdom är hög 

ålder men sjukdomen har också en ärftlig faktor som dock inte är så vanlig. Bärare av 

sårbarhetsgenen ApoE4 har en ökad risk att få Alzheimer liksom att högt blodtryck och 

diabetes ger en ökad risk. Då sjukdomen har ett långsamt förlopp indelas den i faser och 

börjar med den begynnande fasen där sjukdomsbilden är vag och svår att identifiera men 

övergripande är att den som drabbas förr eller senare mister förmåga att själv klara sin dagliga 

livsföring (Rosenkranz et al., 2013). 

 

Sjukdomsförlopp  

Förloppet vid demenssjukdom är progredierande och går i dag inte att bota utan leder till en 

successiv nedsättning av funktioner och personen som drabbats blir helt beroende av vård och 

omsorg för att slutligen dö då kroppens funktioner helt avtagit på grund av celldöden i 

hjärnan. Under sjukdomsförloppet är det vanligt att korttidsminnet först försämras där 

försämringen inte skall förväxlas med att återhämtning av minnet blir långsammare i 

åldrandet. Personligheten förändras i takt med att den som drabbats av demenssjukdom 

försämras och förändringen blir allt påtagligare desto mer sjukdomen fortskrider där 
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personlighetsförändring ofta är väldigt tydliga vid skador i de frontotemporala delarna av 

hjärnan (Rasmussen & Hellzen, 2013). 

 

Demenssjukdom påverkar flera av hjärnans funktioner. Förmågan att kommunicera genom tal 

och förståelse av kommunikationen samt språkförståelse påverkas i stort. Vidare försämras 

förmågan att hitta i miljön så att den som drabbats av demenssjukdom inte kan hitta i den 

egna närmiljön som exempelvis att hitta till toaletten eller sängen. Initiativförmågan och 

upplevelsen av den egna känslan avtar och kontroll av känslor går förlorad. I takt med att 

minnesfunktioner försämras ökar oron och ångesten. Vardagen blir komplicerad då livet 

omgärdas av idel tekniska funktioner som kräver en välfungerande hjärna som kan förstå och 

minnas och den som drabbats blir allt mer beroende av sin omgivning (Jedenius et al., 2008). 

 

Symtom  

Alzheimers sjukdom 

Alzheimers sjukdom ger minnessvikt och en sämre tidsuppfattning. Det kan då vara svårt att 

följa och förstå TV-program och vad som står i tidningen och att hitta ord. Vanligt är att 

personen som drabbats blir orolig, nedstämd, uppgiven och har lättare än tidigare att bli arg 

(Rosenkranz et al., 2013). Stressymptom är vanligt i den begynnande fasen eftersom 

tankeförmågan försämras. Depression hör också till den begynnande fasen tillsammans med 

oro och ångest då den som drabbats sakta börjar förlora fotfästet i tillvaron. Sjukdomen ger 

minnesproblematik som utgör tydliga hinder i vardagen och hallucinationer och 

vanföreställningar förekommer. Vandringsbeteende kan uppkomma med risk för 

stressfrakturer och undernäring (Melin & Bang-Olsen, 2004). 

 

Lewy Body demens 

Symtomen vid Lewy Body demens är synhallucinationer, trötthet och bristande 

uppmärksamhet. Det som dominerar är visuospatiala svårigheter som bland annat att uppfatta 

tredimensionella aspekter. Huvudkriterierna för att fastställa symtom är parkinsonism och 

synhallucinationer Andra symtom som kan stödja diagnosen är psykotiska symtom och 

vanföreställningar däremot är minnesstörning inte ett symtom vid Lewy Body demens.  

Medvetanderubbningar och fall är vanligt förekommande då patienter med Lewy Body 

demens har ett lågt och instabilt blodtryck som en del i sjukdomsbilden. Inkontinens är också 

en del i sjukdomsförloppet samt störd drömsömn. Lewy Body demens är för patienten en 

mycket psykiskt smärtsam upplevelse som i sig inte är ett symtom men som gör 

omvårdnadens betydelse värdefull (Boström, Jönsson, Minton & Londos, 2007). 

 

Vaskulär demens 

Vaskulär demens utvecklas oftast stegvis där tillståndet kan vara stabilt under en lång tid till 

att snabbt förändras. Balansproblem kan uppstå, svaghet och stelhet tillsammans med 

förvirring som varvas med klara perioder. Personen som drabbats fluktuerar i sitt tillstånd 

mellan bättre och sämre dagar där tillståndet även kan fluktuera under dagen där förmiddagen 

oftast är den tid på dagen som fungerar bäst (Korczyn, Vakhapova & Grinberg, 2012).  

 

Symtom på vaskulär demens är minnesproblematik, koncentrationssvårigheter, svårigheter att 

uttrycka sig, svårigheter att tolka sinnesintryck, hallucinationer, bristande 

verklighetsuppfattning, nedsatt omdöme, agitation, nedstämdhet med ängslan och oro 

(Korczyn et al., 2012). 
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Frontotemporal demens  

Vid frontallobsdemens drabbas främre delen av hjärnan den så kallade frontalloben, där 

nervcellerna förtvinar. Den som drabbas blir personlighetsförändrad och får ett bristande 

omdöme. Känslomässigt blir det en avtrubbning, det förekommer vredesutbrott och det finns 

risk för att frontallobsdemens förväxlas med psykisk ohälsa, depression eller psykos. Vid 

frontotemporal demens påverkas den praktiska förmågan i mindre skala liksom rumsliga 

orienteringen och minnet för dagliga händelser. Men den som får en frontallobsdemens kan få 

ett ohämmat och irrationella beteende som kan uttrycka sig som stark sexuell lust, frosseri, 

stor alkoholkonsumtion eller konsumtion av kapitalvaror som kan rasera ekonomin 

fullständigt (Rasmussen & Hellzen, 2013). 

 

Wernicke-Korsakoff syndrom 

 

Vid Wernicke-Korsakoff syndrom som är en sekundär demenssjukdom är symtomen 

förvirring, dålig balans och ryckningar i ögonens rörelser där ögonmuskulaturen även kan 

förlamas. Konfusion agitation slöhet ointresse, apati och krampanfall tillhör också liksom 

sömnrubbningar, hallucination, minnesförlust och beteendestörningar (Osiezagha, 2013).  

 

Diagnos  

 

Vid misstanke om demenssjukdom skall i första hand en basal utredning göras för att 

fastställa vilken form av demenssjukdom det är för att kunna ge den som drabbats rätt 

insatser. En strukturerad anamnes, kognitiva tester och kontroll av funktion- och 

aktivitetsförmåga skall utföras. Vidare ska blodprover tas och datortomografi utföras. Vid 

tveksamheter görs en utvidgad utredning med hjälp av neuropsykologiska tester, strukturell 

hjärnavbildning med magnetkamera och funktionell hjärnavbildning med Single Photon 

Emission Computed Tomography (SPECT) samt kontroll av ryggmärgsvätska för eventuella 

fynd av biomarkörer (Socialstyrelsen, 2010). 

En frontallobsdemens kan vara lätt att missa då personen som har drabbats kan föra ett 

adekvat samtal och vara orienterad till tid och plats. Neurologiska och medicinska 

undersökningar kan vara utan anmärkning och datortomografi kan ibland endast påvisa 

mindre förändringar.  För att kunna diagnostisera en frontallobsdemens är en grundligt gjord 

anamnes det bästa underlaget (Melin & Bang Olsen, 2004). 

Lewy Body demens står för en stor del av de demenssjukdomarna som ofta är fel 

diagnostiserad. Vid Lewy Body demens är kriterierna: synhallucinationer, spontan 

parkinsonism, fluktuerande vakenhet och fluktuerande uppmärksamhet (Kapaki., Paraskevas., 

Emmanouilidou & Vekrellis, 2013). Vid Wernickes och Korsakoffs syndrom skall 

neurologisk status göras och blodanalys av tiamin samt magnetröntgen vid sidan av kliniska 

fynd för att diagnostisera sjukdomen (Nardone et al., 2013). 

Behandling  

De läkemedel som finns att tillgå vid Alzheimers är av symtomlindrande karaktär som kan 

fördröja fortskridandet av sjukdomen och förbättra de kognitiva symtomen. Inledningsvis 

används acetylkolinesterashämmare då det höjer nivåerna av acetylkolin. Acetylkolin är det 

signalämne som hjärnan lider brist av vid Alzheimers sjukdom då nervcellerna som använder 

sig av acetylkolin förtvinar. Läkemedelsbehandlingen fungerar bara så länge det finns 
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tillräckligt med nervceller kvar som använder acetylkolin som signalsubstans (Ghezzi, 

Scarpini & Galimberti, 2013). 

Vid frontallobsdemens koncentreras den medicinska behandlingen på att lindra ångest, 

rastlöshet, depression och hallucinationer samt vanföreställningar. Den bästa vården är dock 

en god vård och omsorg då många av patienter reagerar negativt på bland annat 

psykofarmaka. Därför bör samspelets betydelse lyftas fram i utbildning (Hoffmann, 2013; 

Rasmussen & Hellzen, 2013). 

Läkemedel är inte det första alternativet för att mildra patienters lidande vid 

frontallobsdemens, det är ett medmänskligt bemötande av personer med adekvat utbildning 

(Hoffmann, 2013; Rasmussen & Hellzen, 2013). 

Vid vaskulär demens behandlas psykiska symtom som bland annat ångest oro och 

sömnstörningar. Det finns läkemedel som ökar risken för förvirring med oro och ångest. 

Dessa läkemedel är dock ibland nödvändiga att ordinera men om det kan undvikas genom god 

omvårdnad ger det en möjlighet till en god livskvalitet (Olazara´n et al., 2010). När den gäller 

behandlingar av Wernickes och Korsakoffs syndrom behandlas dessa med tiamin (Nardone et 

al., 2013). 

 

Betydelsen för individen 

 

Demenssjukdom påverkar flera av hjärnans funktioner. Förmågan att kommunicera genom tal 

och förståelse av kommunikationen samt språkförståelse påverkas i stort. Vidare försämras 

förmågan att hitta i miljön så att personen med en demenssjukdom inte kan hitta i den egna 

närmiljön. Initiativförmågan och upplevelsen av den egna känslan avtar, kontroll av känslor 

går förlorad och i takt med att minnesfunktioner försämras ökar oron och ångest (Melin & 

Bang-Olsen, 2004). Vardagen blir komplicerad då livet omgärdas av idel tekniska funktioner 

som kräver en välfungerande kognitivt fungerande hjärna som kan förstå och minnas. Vi lever 

i en högteknologisk värld där personer som har en demenssjukdom kan ha det svårt i 

vardagslivet. Teknologi som gör vardagen lättare blir ofta ett hinder för den person som har 

en demenssjukdom. Sjukdomen gör vardagen obegriplig och den demenssjuke blir allt mer 

beroende av sin omgivning. Det är därför viktigt att diagnosticera demenssjukdom för att 

kunna hjälpa den som drabbats (Jedenius et al., 2008).   

 

Betydelsen för närstående 

 

När en familjemedlem får en demenssjukdom påverkas även hela familjen då deras 

livssituation förändras. Reaktionen på beskedet om demenssjukdomen kan vara starkare hos 

anhöriga än hos den som fått sjukdomen då denne inte alltid förstår innebörden på grund av 

sjukdomen. Den anhörige kan bli isolerad om bekantskapskretsen minskar och upplevelsen av 

ensamhet blir då påtaglig (Burvik, Allore, Ranhoff & Engedal, 2013; Smebye & Kirkevold, 

2013).    

 

Relationen mellan barn och förälder kan försvåras då barnet kan ha svårt att acceptera 

förälderns demenssjukdom och att denne inte längre uppträder som den förälder den tidigare 

varit för dem (Sand, 2002). Att som anhörig vårda en person med demenssjukdom är svårt 

och förbundet med stress som underminerar den anhörigas hälsa och livskvalitet (Jansson, 

Nordberg & Grafström, 2001). Anhöriga som vårdar en demenssjukdom i hemmet drabbas 

oftast av fysisk utmattning, oro, sömnbrist samt depression och ett nedsatt immunförsvar. En 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hoffmann%20M%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hoffmann%20M%5Bauth%5D
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följd av det kan bli att dessa symtom behandlas med lugnande mediciner och psykofarmaka 

vilket är vanligt bland anhöriga som vårdar en person som har drabbats av demenssjukdom. 

Dessutom visar en studie av Schulz & Beach (1999) att risken för dödlighet är hög. Flera 

studier visar på att anhöriga som vårdar en släkting med demenssjukdom löper stor risk att 

utveckla ohälsa och att vårdgivandet är en riskfaktor för dödlighet. (Schulz, O´Brien, 

Bookwala & Fleissner, 1995; von Känel et al., 2012). 

 

Sjuksköterskans roll och ansvar 

 

Omvårdnad är en vetenskap där sjuksköterskans ansvar och specialitet vilar på vetenskaplig 

grund. Sjuksköterska arbetar utifrån en humanistisk människosyn där människan enligt 

omvårdnadsvetenskapen skall ses som en fri individ med förmågan att göra val och bemötas 

utifrån de förutsättningar den enskilda individen har. Den som arbetar med personer som har 

en demenssjukdom har i grunden från den humanistiska människosynen och 

omvårdnadsvetenskapen förutsättningar att påverka omvårdnaden genom att utforma och 

använda samspel (Hansebo & Kihlgren, 2001). 

 

Vid demenssjukdom kan omvårdnad om den enskilde kompliceras av de symtom som kan 

yttra sig av sjukdomen. Demenssjukdom är komplicerat då symtom är en del av en komplex 

sjukdomsbild där även det naturliga åldrandet tar en stor del liksom det psykiska lidande som 

drabbar både den som insjuknat som närstående där sjuksköterskan är en nyckelperson. 

Sjuksköterskan är den som skall leda arbetet kring den som är sjuk och behöver vård och 

omsorg. I arbetet som sjuksköterska ingår även att utbilda och handleda personal som arbetar 

med den dagliga omvårdnaden. Att skapa förutsättningarna för god omvårdnad genom att ge 

personal ”nycklar” till ett arbetssätt där den enskilda individen får den bästa möjliga 

förutsättningarna att ge en god omvårdnad. Sjuksköterskan besitter i sin profession kompetens 

om människan och dess sjukdomar. Kunskap om demenssjukdom och om hur symtom av 

sjukdomen yttrar sig ligger också inom kunskapsprofilen, men många sjuksköterskor inom 

området väljer även att specialistutbilda sig. Den kunskap som sjuksköterskan kan förmedla 

inom verksamheter som arbetar inom området demenssjukdom är av yttersta vikt för den som 

har sjukdomen och för såväl personal som närstående och enligt Söderlund (2013) ökar den 

sociala gemenskapen för den som har drabbats av demenssjukdom om personalen har ett 

utvecklat förhållningssätt. Att möjliggöra ett empatiskt förhållningssätt till den enskilda 

individen som har en demenssjukdom skapar en möjlighet till samspel och sjuksköterskan 

ställning som arbetsledare med sådan kunskap är av stor betydelse för såväl den som har 

sjukdomen som för personal och närstående (Williams& Stickley, 2010). 

 

Betydelsen för personal 

Förutsättningarna att klara vardagen för den som fått en demenssjukdom blir med tiden allt 

mer beroende av de människor som finns runt omkring. För den som arbetar med personer 

som har en demenssjukdom är det av yttersta vikt att kunna erbjuda frihet, självständighet och 

trygghet. Personal som arbetar vid boende för personer med demenssjukdom behöver därför 

samspela med den enskilde och skapa den möjligheten. (Ballard et al., 2001). 

Människa är centralt i vård och omsorg och varje individ måste försöka nås på ett optimalt 

sätt utifrån den människan den är med sina unika egenskaper (De Haven & Gimpel, 2007). 

Det är därför viktigt att den personal som arbetar med personer som har en demenssjukdom 

införskaffa sig kunskap om den komplexitet som de enskilda egenskaperna utgör i dagliga 

situationer. Vård och omsorg optimeras av att människan, vilken är mottagare av vård och 
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omsorg, blir en deltagare och för att kunna vara en deltagare krävs att den som ger vård och 

omsorg identifierar den enskildes behov (Monero et al., 2009). Det centrala är att bevara den 

enskilda individens identitet trots demenssjukdomen (Asplund & Norrman, 2002). 

Omvårdnadssituation 

Personal som arbetar vid boende för personer med demenssjukdom har en svår uppgift då den 

som fått sjukdomen långsamt förlorar sin förmåga att kommunicera. Förutsättningar förändras 

och det beroende som den som är demenssjuk har ökar i takt med försämringar i sjukdomen. I 

den gradvisa försämringen är relationen mellan omvårdnadspersonalen och personen med en 

demenssjukdom viktig där förhållningssättet och kommunikationen har en stor betydelse 

(SBU, 2008). 

En av de första sjukskötersketeoretiker som baserade sin forskning utifrån 

omvårdnadsprocessen var Orlando (1990). Hon menar att hälsan kan bevaras utifrån 

individens individuella behov och möjligheter. Enligt Orlando formas omvårdnad i mötet med 

den enskilde där varje möte är unikt och bygger på interaktionen. Vidare menar hon att genom 

att tillvarata den enskildes resurser där hjälp till självhjälp är det centrala för att patienten skall 

få sina behov tillgodosedda med självtillfredsställelse. Omvårdnadsteorin är en 

interaktionsmodell som bygger på perception, tanke, känsla och därefter handling (Orlando, 

1990). Personal vid ett demensboende skall vara medveten om att personen med en 

demenssjukdom har resurser och att dessa går att stödja genom att fylla i det som fattas utan 

att ta över. Det krävs kompetens för att vara lyhörd och observant på vilka resurser som 

fungerar vid olika tillfälle och vid olika tidpunkter (Ballard et al., 2001). 

Filosofen Platon (427 – 347 f Kr) menade att en förutsättning för att lära är samspelet. Att 

genom lekfullhet utan tvång lära sig olika saker. Platon menade att förutsättningar att lära och 

förstå måste ske under lustfyllda förhållande i samspel. När människan föds och utvecklas 

ligger samspelet till grund för det lärandet där Öman (1996) menar att samspel utvecklar den 

sociala färdigheten och att samspela är att kommunicera där Pramling och Carlsson (2003) 

understryker vikten av samspelet som en kommunikation. 

Knutsdotter Olofsson (2003) menar att ett ömsesidigt samspel med samförstånd och 

turtagande ger en jämställdhet mellan parterna vilket ger en förutsättning för ett samarbete 

genom samspel. Personalens samspel via förhållningssätt och kommunikation har således 

betydelse för relationen och hur det påverkar omvårdnad (Zimmerman et al., 2005; 

Edvardsson & Nordvall, 2008; Edberg et al., 2008; Edvardsson et al., 2009). Westin och 

Danielson (2007) menar att bekräftelsen i samspelet kan ge den som har drabbats av 

demenssjukdom en möjlighet att vara en deltagare i sin omvårdnad. 

 

Samspel i omvårdnaden  

 

Målet med en god omvårdnad för den som har drabbats av demenssjukdom skall vara att så 

mycket som möjlighet utföra allt själv. I vården av en person med en demenssjukdom är det 

viktigt att den som får hjälp och stöd får möjlighet att behålla sin värdighet. För att kunna 

behålla värdighet måste delaktighet göras möjlig (Egan et al., 2010). Ett samspel mellan 

personal och personen med demenssjukdom ger förutsättningar för en god omvårdnad 

(Zimmerman et al., 2005; Edvardsson & Nordvall, 2008; Edberg et al., 2008; Edvardsson et 

al., 2009).  
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Vardagen består av aktiviteter som för den friska individen är helt okomplicerade. För den 

person som har fått en demenssjukdom kan de aktiviteterna vara komplexa och ibland 

obegripliga. Från att självständigt gå upp på morgonen sköta sin hygien och klä på sig och 

göra frukost till att efter en tid med demenssjukdom inte klara dessa uppgifter är en tragik för 

den enskilde. Vartefter sjukdomen fortskrider måste personalen anpassa hjälpen från att stödja 

till att fysiskt hjälpa till med hygien, toalettbesök, på och avklädning och att få i sig mat och 

dryck samt att borsta tänderna (Melin & Bang - Olsen, 2004).  För att kunna ge den enskilda 

personen i sjukdomen en möjlighet till värdighet genom samspel utgör kunskap och 

regelbunden utbildning ett bra stöd (Travers, Beattie, Martin - Khan & Fielding, 2013). 

 

 

Personcentrerad omvårdnad 

 

Personcentrerad omvårdnad är ett förhållningssätt som stödjer samspel i omvårdnad av 

personer som har fått en demenssjukdom. Målet med en personcentrerad omvårdnad är att 

själen skall bevaras när den kognitiva förmågan försämras och studier visar att den psykiska 

klarheten hos personer med demenssjukdom främjas av personcentrerad omvårdnad genom 

bekräftelse (Normann, Norberg & Asplund, 2002). Genom att bekräfta en person som har en 

demenssjukdom skapas ett psykologiskt välbefinnande (Olazara´n et al., 2010). 

Personcentrerad omvårdnad ger möjligheter till att bygga en relation i omvårdnaden en 

relation genom samspel i omvårdnaden (Ericsson, Kjellström & Hellström, 2013). 

 

Problemformulering  

 

Att få en demenssjukdom förändrar en persons möjlighet till att behålla värdighet (Egan et al, 

2010). Den egna upplevelsen av att förlora kontrollen kan då ge oro och ångest (Melin & 

Bang-Olsen, 2004). Personen som har drabbats av en sjukdom har trots sin 

sjukdomsutveckling rätt att respekteras och att få behålla sin värdighet (Lislerud & Kirkevold, 

2013). Målet med en god vård och omsorg skall vara att den som mottar omvårdnad är 

delaktig i den (Melin, Bang - Olsen, 2004). Genom samspel mellan personal och en person 

med en demenssjukdom kan goda förutsättningar skapas (Zimmerman et al., 2005; 

Edvardsson & Nordvall 2008; Edberg et al., 2008; Edvardsson et al., 2009). Mot denna 

bakgrund är det intressant att ta reda på samspelets betydelse i omvårdnad av personer med 

demenssjukdom. 
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SYFTE  

Syftet var att beskriva samspelets betydelse i omvårdnad av personer med demenssjukdom.  

 

METOD 

 

Val av metod  

 

En kvalitativ deskriptiv ansats valdes för att besvara föreliggande studiens syfte. Enligt 

Malterud (2001) ger en kvalitativ deskriptiv ansats en förståelse för det som undersöks genom 

att det skapar en systematisk reflektiv process. Föreliggande studie är empirisk med en 

kvalitativ inriktning där den kvalitativa metodens syfte är att utforska tankar, upplevelser och 

attityder hos personal som arbetar vid boenden för personer med demenssjukdom.  

 

Urval 

 

Urvalet av informanter som deltog i studien gjordes för att stärka tillförlitligheten och för att 

kunna besvara studiens syfte. Deltagare var anställda som sjuksköterska, undersköterska eller 

vårdbiträde vid något av de tre deltagande boendena som är belägna i en mindre stad i 

Sverige. Val av mindre stad berodde på den geografiska närheten. För att förstå studiens syfte 

och för att inga missförstånd skulle uppstå gällande intervjufrågornas innebörd exkluderades 

den som inte kunde tala och läsa det svenska språket. De medverkande informanternas 

erfarenhet av att arbetat med personer med en demenssjukdom var minst ett års tid för att vara 

insatt i den problematik som uppkommer när en demenssjukdom ger kognitiv försämring. 

Personer som arbetat mindre än ett år vid boendet samt vikarier exkluderades således.  

 

Urvalsgrupp  

Intervjuerna genomfördes med fyra deltagare i varje grupp vid två olika boende för personer 

med demenssjukdom och med ytterligare fyra deltagare vid ett tredje vård och 

omsorgsboende med en avdelning för personer med demenssjukdom. Sammanlagt var det tolv 

deltagare i studien. Vid ett av boenden för personer med demenssjukdom bodde det 64 

personer och vid det andra sex personer med demenssjukdom. Det tredje var ett 

omsorgsboende för äldre med 48 platser med en enhet för åtta personer med demenssjukdom. 

Deltagarna vid samtliga fokusgrupper var kvinnor och åldrarna varierade i grupperna mellan 

20 och 60 år. Samtliga deltagarna hade arbetat med demenssjuka i minst ett år.  

 

Genomförande  

 

För att genomföra studien söktes tillstånd av berörda chefer via elektronisk post (E-post) och 

per telefon för att därefter skicka en formell förfrågan per brev (bilaga A). Efter att studiens 

genomförande godkänts informerade cheferna berörd personal om föreliggande studie och att 

ljudupptagare skulle användas. De såg även till att den personal som var i tjänst den dag som 

fokusgruppintervjuerna genomfördes, och som svarade att de ville delta i studien, fick 

möjlighet att delta i studien.  De informanter som inkluderades i föreliggande studie 

hänvisades vid alla boenden till ett avsatt konferensrum. Fokusgruppintervjuer med 

omvårdnadspersonal från tre boende för personer med demenssjukdom ansågs räcka för att 

besvara studiens syfte. Val av boenden där studien skulle genomföras gjordes genom att 
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uppfylla kriterierna om att endast personer med demenssjukdom var boende eller att det fanns 

en avdelning där endast personer med demenssjukdom bodde. Alla boenden i kommunen 

listades där boenden enbart för personer med demenssjukdom listades överst och vård och 

omsorgsboende med avdelning för personer med demenssjukdom under dem. Därefter 

kontaktades chef för boende som erbjöds att delta i studien. De tre boenden som först tackade 

jag fick delta i studien. 

 

Intervjuguide  

En semistrukturerad intervjuguide konstruerades för att säkerställa att vissa specifika områden 

berördes under fokusintervjuerna (bilaga B) (Polit & Beck, 2012). Att intervjuguiden var 

semistrukturerad avses att den innehöll en översikt av de ämnen som skulle tas upp med 

förslag på efterföljande frågor. Genom att läsa vetenskapliga artiklar och litteratur i ämnet 

växte flertalet frågor fram som ansågs lämpliga till intervjuguiden. Frågorna sorterades 

därefter för att få en naturlig följd vid intervjutillfället. Intervjuguiden användes under 

samtliga fokusgruppsintervjuer. Att intervjuguiden var semistrukturerad menas att den 

innehöll en översikt av de ämnen som ämnades ta upp med förslag på efterföljande frågor. 

Frågorna hade alltså ingen förutbestämd ordning utan ställdes i den ordning utefter som 

framkom under intervjutillfället (Polit & Beck, 2012).  

 

Pilotintervju 

För att testa intervjuguiden och för att få en uppfattning om att intervjufrågornas formulering 

var tydliga och att användbarheten var tillfredställande genomfördes en 

pilotfokusgruppsintervju med fyra deltagare som motsvarade de beskrivna urvalskriterierna. 

För att säkerställa tillförlitligheten i studien valdes deltagarna med erfarenhet av att arbeta 

med personer med demenssjukdom i enlighet med vad Kvale och Brinkman (2009) säger om 

erfarna deltagare. Pilotintervjun spelades in med hjälp av en diktafon och avlyssnades direkt 

efter genomförandet för att avgöra om något i intervjuguiden behövde korrigeras innan 

studiens genomfördes. Efter att intervjun genomlyssnats framkom att ingen ändring behövde 

göras i intervjuguiden, i enlighet med Halkier (2009). Inga data från pilotintervjun användes i 

resultatet då syftet med att genomföra pilotintervjun vara att kontrollera och säkerställa 

intervjuguiden. 

 

Datainsamling  

 

Semistrukturerade fokusgruppintervjuer genomfördes med tre grupper vid tre olika tillfällen 

och vid tre olika boenden belägna i en mindre kommun i Sverige. Två av boendena var helt 

inriktade på demens. Vid det ena boendet bodde sammanlagt 64 personer med 

demenssjukdom och vid det andra 6 personer med demenssjukdom. Vid det tredje boendet 

bodde sammanlagt 48 personer där 8 av dessa var personer med demenssjukdom som bodde 

på en avdelning för sig. Vid samtliga boenden genomfördes intervjuerna i ett avsatt rum med 

stängd dörr. Vid intervjuerna fanns ingen observatör utan anteckningar fördes under 

intervjuerna av författaren. Att föra anteckningar samtidigt som fokusgruppintervjun 

genomfördes valdes för att få en avslappnad framtoning så att gruppen inte skulle känna sig 

pressade av situationen. 

 

Innan intervjuernas påbörjades informerades informanter åter igen om syftet med studien, hur 

den skulle gå till och viken typ av data som skulle samlas in (Polit & Beck, 2012). 

Information lämnades även om att deltagandet var frivilligt och om möjlighet att avbryta 

deltagandet utan att behöva ange någon orsak till detta. Vid fokusgruppintervjun satt alla 

informanter runt ett bord där en diktafon lades i mitten så att allt som sa spelades in för att inte 
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missa viktig information. Vid semistrukturerade fokusgruppintervjuer uppmanas den som 

deltar att tala fritt om ett ämne i ledning av en moderator så att forskaren på så sätt kan 

försäkra sig om att inget blir utelämnat (Polit & Beck, 2012). Metoden valdes för att fånga 

essensen av det upplevda samspelet genom att deltagarna i fokusgruppen fritt kan delge sina 

erfarenheter (Halkier, 2010). I enlighet med Kvale och Brinkman, 2009, fördes vid samtliga 

fokusgruppintervjuer anteckningar för att senare kunna använda som stöd vid 

transkriberingen. 

 

 

 

Databearbetning 

 

Transkribering 

De ljudinspelade fokusgruppsintervjuerna transkriberades direkt efter dess genomförande där 

syftet var att genom transkriberingen identifiera det som informanten hade för avsikt att 

förmedla (Kvale & Brinkman, 2009). För att den transkriberade texten skulle återge 

verkligheten så troget som möjligt noterades pauser, skratt och hummanden för att spegla 

deltagarnas upplevelser och för att kunna tolka nyanseringar i det som framkommit vid 

intervjutillfällena (Bryman & Bell, 2005). Informanterna kunde särskiljas vid bearbetningen 

då varje informant presenterade sig i början av intervjun och därmed identifierades rösten 

tillsammans med ett namn. Vid oklarheter där exempelvis deltagare talat otydligt eller så tyst 

att det var svårt att tolka det som sades användes de stödanteckningarna som gjorts i samband 

med fokusgruppintervjuerna. Har det inte varit möjligt att tolka deltagares svar har den delen 

av intervjun uteslutits.  

 

Dataanalys 

En kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) gjordes där processen 

arbetades igenom genom att gå fram och tillbaka mellan stegen. Innehållsanalysen gjordes 

med en induktiv ansatts det vill säga förutsättningslöst baserad på den egna upplevelsen för att 

finna det manifesta innehållet. Under analysens första fas genomlästes det transkriberade 

materialet upprepade gånger i sin helhet av för att få ett helhetsintryck av intervjuerna enligt 

Polit och Beck (2012).  

Text som besvarar studiens syfte markeras med färg. Intervjuerna genomläses om igen för att 

identifiera meningsbärande enheter i texten. Därefter plockades meningar och fraser ut som 

besvarade föreliggande studies syfte, och omgivande text bevarades för att behålla 

sammanhanget i meningsbärande enheter. Meningsenheterna kondenserades sedan ner till 

kortare stycken med syfte att underlätta textanalysen och för att lyfta fram det som ansågs 

vara det centrala i innehållet. De kondenserade meningsenheterna försågs sedan med kod som 

kort återspeglar det centrala budskapet i intervjuerna. Koderna sorterades sedan in under 

kategorier med liknande innehåll Dessa kategorier utgör det manifesta innehållet (Tabell 1). 

(Graneheim och Lundman (2004).  
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Tabell 1. Exempel på analysprocess. 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Underkategori Kategori 

Bemötandet är ju 

viktigt att tala om 

vad man skall göra.  

Bemötande viktigt 

vid utförandet 

Samtalets 

betydelse i mötet 

Att möta och 

bemöta personer 

med 

demenssjukdom 

 

Personalen måste 

läsa av hur man 

skall förhålla sig. 

Läsa av för att 

förhålla sig 

Samspelet är det 

viktigaste! Det är 

viktigt att det 

fungerar. 

Samspel viktigt för 

att det ska fungera 

Interaktionens 

betydelse vid 

samspelet  

Att samspela 

med personer 

med 

demenssjukdom 

 

Trovärdighet 

Tillförlitligheten i studien vilar på att deltagarna har en erfarenhet av att arbeta med personer 

som har en demenssjukdom samt att frågeställningarna i studien skapats för en öppen dialog 

vid intervjutillfället (Kvale & Brinkman, 2009). Vidare spelades samtliga intervjuer in med 

hjälp av en diktafon för att inte missa det som framkom vid intervjutillfällena.  Vid samtliga 

intervjuer utgick frågeställningarna från en intervjuguide som testats i en 

pilotfokusgruppsintervju, vilket även höjer studiens trovärdighet.  

 

Forskningsetiska överväganden 

 

De etiska aspekterna i forskningen är av stor vikt då dessa kan utgöra stor påverkan på den 

enskilda individen som ingår i en studie (Vetenskapsrådet, 2012). Forskningen skall grundas 

på etik och följa hederlighetsregeln och sanningsprincipen att inte förfalska eller undanhålla 

data resultat (Helgesson, 2006).  

 

Information till samtycke från personal i demensvården gjordes via blankett om informerat 

samtycke för deltagarna (Bilaga C). Information gavs även muntligt i samband med 

genomförandet av fokusgrupp intervju gällande den aktuella forskningsstudiens syfte samt att 

deltagarna inte kommer att vara identifierbara då uttalande inte kommer att kopplas till person 

genom att använda sig av namn. Deltagarna informerades vidare om rätten att själva 

bestämma över sin medverkan, så kallat informerat samtycke, och att uppgifter endast 

kommer att användas för forskningsändamål och förvaras inlåst på en extern hårddisk så att 

obehöriga inte kan ta del av dem.  

 

Under intervjuerna samtalades om personer med demenssjukdom som omsorgspersonalen 

kopplade till frågeställningar. De personer som omnämndes gjordes så i den slutna gruppen 

och endast vid förnamn för att hålla sekretess och för att förhindra identifiering. Namn på 

personer med demenssjukdom som omnämndes vid fokusgruppintervjuerna nedtecknades 

inte. Fokusgrupp intervjuerna fördes i enskilt rum för att förhindra att känslig information 

som kunde komma fram gällande deltagarna eller om eventuella personer som omnämndes 

skulle komma ut. Under fokusgruppsintervjuerna gavs deltagarna möjligheten att avbryta sitt 

deltagande när som helst utan att behöva ange något skäl för detta. För att förhindra 
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feltolkningar av fokusgruppintervjun spelades de in samt att anteckningar gjordes för att 

försäkra sig om att inget missades eller för att inte riskera att tolkningar skulle göras av 

otydligheter av intervjusvar. Under analysen har objektiviteten upprätthållits för att inte låta 

förförståelse påverka resultatet. Resultatet som redovisas vilka framkommit vid 

fokusgruppintervjuerna har inte på något sätt förvanskats och det inspelade materialet 

kommer att förvaras oåtkomligt genom att låsas in och således försäkra att samtliga deltagare 

har konfidentialitet (Helgesson, 2006). 

 

RESULTAT 

 

I resultatet framkom följande kategorier: Att möta och bemöta personer med demenssjukdom, 

Att samspela med personer med demenssjukdom och Den egna resursen skapar möjligheter. 

 

Att möta och bemöta personer med demenssjukdom  

Vid demenssjukdom är oro och misstänksamhet vanligt. Därmed är bemötandet avgörande för 

att omsorgspersonalen skall kunna hjälpa den enskilda individen. Förhållningssättet måste 

vara lyhördhet och uppmärksamhet på den demenssjuka personens behov och informanterna 

som deltog i studien ser just bemötandet som avgörande för hur de på bästa sätt skall kunna 

utföra ett bra arbete. Informanterna var enade om att det är av stor vikt att lära känna den 

enskilda individen och att lyssna in den enskildes behov utifrån varje situation. Informanterna 

diskuterade bemötandet betydelse för den person som drabbats av demenssjukdom och enades 

om att det var mycket viktigt. Samtliga uttryckte det som att bemötandet med en lyhörd 

uppmärksamhet är avgörande omvårdnaden. 

”Personalen måste läsa av hur man skall förhålla sig.” 

Kroppsspråkets betydelse i mötet  

Informanterna i studien uttryckte att tal och kroppsspråket är viktigt i mötet med personer som 

har en demenssjukdom.  Att det är lika viktigt att tänka på hur de förmedlade sig som att tolka 

vad personen med demenssjukdom förmedlar tillbaka. En informant uttryckte det som ”att när 

man går in till någon och är spänd och redo för att det kommer att bli problem så förmedlar 

man det med sitt kroppsspråk”. Informanterna menade att den som har en demenssjukdom då 

blir spänd och kanske förberedde sig på att försvara sig. Att agera lugnt och avslappnat ansåg 

informanterna förmedla trygghet i omsorgssituationer och det ger då bättre förutsättningar att 

skapa ett samspel i omvårdnaden. 

”Jag går alltid lugnt fram och tänker på hur jag står i förhållande till de andre så att 

det inte upplevs som att jag utövar makt genom med min placering och genom mitt 

kroppsspråk”. 

Samtalets betydelse i mötet  

Samtliga informanter var eniga om att de upplevde att de fick respons på olika sätt när de 

samtalade med personer med en demenssjukdom. 

”Jag ser ett leende och någon annan lägger sin hand på min, vi får liksom en kontakt 

som känns innerlig. Jag tror att mitt samtal är viktigt för en delaktig, att man inte 
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känner sig bortglömd fast man inte alltid kan svara eller att man ibland svarar lite 

tokigt”. 

En av informanterna uttryckte att samtalet är en del i mötet, att bekräfta den andre genom att 

se varandra i ögonen och tilltala varandra. Övriga informanter höll med och menade att 

innehållet i samtalet också var viktigt så att personen med demenssjukdom kunde delta i 

samtalet. Genom att vara en deltagare uttryckte samtliga informanter att de skapade en 

omvårdnad som grundade sig på ett samspel mellan deltagarna det vill säga dem själva och 

den som de skulle hjälpa i omvårdnaden. 

Att samspela med personer med en demenssjukdom  

 

Informanterna i studien ansåg samspelet med demenssjuka personer som grundläggande. De 

menar att det är den enskilde själv som skall styra omvårdnadssituationen och att personalen 

måste vara uppmärksamma på när de behöver stötta för att resultatet ska bli tillfredställande 

för den enskilde. Informanterna beskrev hur de i omvårdnaden upplever att den som drabbats 

av en demenssjukdom har minnet kvar om hur de tidigare i det friska livet hanterade olika 

situationer. Informanterna anser att det finns möjligheter att återknyta till tidigare minnen 

genom samspel i omvårdnaden och ge den demenssjuka människa möjligheter att vara en 

deltagare.  

”Man märker att omvårdnadssituationer fungerar bättre om man har ett pågående 

samspel att man lyssnar, tolkar och väntar in den som har en demenssjukdom”.  

Att fånga upp och följa 

Samtliga informanter var eniga om att vara observant i omvårdnaden. De beskrev att de inte 

skulle ta över förrän de såg att det behövdes och att de noga avvägde så att den hjälp som då 

gavs inte skulle upplevas som en kränkning. Informanterna beskrev vikten av att det är 

omvårdnadstagaren som styr och de uttryckte en enighet enligt följande: 

”Det är den som man har omvårdnaden om som styr och personalen skall fånga upp 

och följa”. 

Vikten av lyhördhet 

Enighet rådde bland informanterna när det gällde vikten av ett samspel utan att kränka den 

enskilda personen med demenssjukdom. Att det bygger på lyhördhet och att inte gå över 

gränsen och ta över. Informanterna menade att samspelet skall stärka den som har en 

demenssjukdom till att känna självständighet även i omvårdnaden. En av informanterna 

uttryckte att samspela utan att kränka enligt följande: 

”Om jag vet att någon kan mycket själv försöker jag att vara lite osynlig och vara 

lyhörd för när jag skall gå in och stödja”. 

Flera av informanterna belyste särskilt vikten av lyhördhet när demenssjukdomen inte är så 

långt framskriden. 

Interaktionens betydelse vid samspelet  

Några av informanterna uttryckte samspel som att interagera genom växelverkan. En av 

informanterna uttryckte sig: 
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”Som när man skall hjälpa någon att borsta tänderna. Om jag gör det samtidigt så 

blir det som en påminnelse för den som i sin demenssjukdom förlorat förståelsen för 

hur man borstar sina tänder, man interagerar med varandra. När man ser någon göra 

det minns man”. 

Samtliga informanter kände igen sig i situationer där de interagerade genom växelverkan för 

att väcka minnen så att den som drabbats av demenssjukdoms egna resurser åter kunde 

användas, från att vara en passiv mottagare locka fram resurserna till en aktiv deltagare. 

Informanterna enades om många situationer där de som personal interagerat för att kunna 

hjälpa till så som exempelvis vid matsituationer, vid handarbete och i trädgården. En av 

informanterna berättade om en caféverksamhet där det dukats upp för fest och samtliga 

deltagare vid boendet kommit festklädda. Tillsammans med personalen hade de haft en trevlig 

eftermiddag där ingen kunnat ana att flertalet av deltagarna vid festen hade en 

demenssjukdom. Interaktionen i miljön i samspel med personalen lockade fram minnen som 

genererade resurser. 

Den egna resursen skapar möjligheter  

Vid gruppdiskussionerna i fokusgruppintervjuerna uttryckte informanterna att den som har en 

demenssjukdom har många resurser intakta i den inledande fasen av sjukdomen. Att det är 

viktigt att behålla så mycket av dessa resurser som är möjligt och så länge det är möjligt. 

Informanterna uttryckte också att den som har fått en demenssjukdom kan ha förlorat 

förståelsen i hur att använda sina resurser på grund av exempelvis agnosi, där förmågan att 

tolka sinnesintryck gått förlorad. Saker som tidigare kunnat utföras så som att klä på sig, 

borsta tänder eller att föra maten till munnen vid måltiden med hjälp av bestick blir svårare 

med tiden och att det är viktigt att personal hjälper till så att resurser som finns kan användas. 

Informanterna lyfte hur viktig medvetenhet är och de beskrev att de la stor vikt vid att inte ta 

över ett moment utan låta individen behålla sina resurser så länge det går. Informanterna i 

studien menar att personen med demenssjukdom har egna resurser och måste ges möjlighet att 

själv klara att utföra olika saker. 

”Man måste ge en möjlighet att själv göra”. 

Att identifiera resurser  

Informanterna uttryckte att det var viktigt att inte bortse från att det alltid fanns egna resurser 

hos personer med demenssjukdom. En av deltagarna berättade om en dam som hon skulle 

hjälpa att lägga sig. När damen kommit i säng såg hon att damen med sitt kroppsspråk 

uttryckte att något inte var som det skulle. Deltagaren berättade att hon konfererat med sina 

medarbetare och fick då reda på att damen ville ligga på den motsatta sidan och inte på den 

sida hon lagt henne på. Hon uttryckte detta såhär: 

”Hade jag inte identifierat det hade hon fått ligga obekvämt hela den natten”. 

Vikten av integritet  

Hjälp till självhjälp ansåg informanterna i studien som självklart. Dels för att behålla sina 

egna resurser och dels för att bevara den personliga integriteten. Samtliga informanter lyfte 

integritet som en viktig faktor i omvårdnad och lyfte fram den enskildes möjlighet att kunna 

få bruka sina egna resurser som ett led i att få bibehålla så mycket integritet som möjligt. 
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”På morgonen hade jag lagt fram kläderna till Kalle så att han skulle få prova att klä 

sig själv. Jag gick ut ur rummet för att låta honom vara ifred en stund. När jag kom 

tillbaka var han jätteglad, han hade klarat att klä på sig själv. Det liksom lyste i hans 

ögon. Att jag sen fick hjälpa honom att knyta skorna och knäppa knapparna verkade 

inte bekomma honom. Det kändes bra att bidra till hans integritet.   

En informant uttryckte att hon kände sig varm i hjärtat när hon märkte att den person hon 

hjälper har egna resurser och att denne blir lugn och glad när upplevelsen av delaktighet stärks 

av att inte vara passiv.  

Vikten av delaktighet  

I fokusgrupperna uttryckte samtliga informanter att de ansåg att den person de gav omvårdnad 

till skulle få möjligheten att vara en deltagare och inte en mottagare. En av informanterna 

menade att det var kränkande att ta över och styra utan att ge personen som drabbats av 

demenssjukdom möjlighet att själv få delta. 

”Det känns underbart att få dela dagen med människor som jag kan hjälpa till att 

upprätthålla sin värdighet i demenssjukdomen genom delaktighet”. 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Syftet med studien var att beskriva samspelets betydelse i omvårdnad av personer med 

demenssjukdom. En kvalitativ studie valdes för att fånga intervjudeltagarnas upplevelse och 

enligt Granheim och Lundman (2004) är målet med en studie att den i så stor utsträckning 

som möjligt är genomförd med en hög tillförlitlighet. Metoden valdes således för 

lämpligheten att inte missa spontana uttalanden och diskussioner utifrån frågeställningarna i 

intervjuguiden. Jämfört med studier med enkäter och litteraturstudie kan en fokusguppintervju 

vidga frågeställningarna och penetrera svar och diskussioner som uppkommer vid 

intervjutillfällena (Wibeck, 2000). 

 

Med en kvalitativ metod kan mjuka värden fångas som lyfter fram humanitet och kan visa 

värdet av mänskliga insatser. Mjuka värden i vård och omsorg anses viktiga och möjliggör 

implementering i ledningssystem som säkerställer att mjuka värden tillvaratas för att höja 

kvalitet i vård och omsorg (Polit & Beck, 2012). 

 

Enligt Halvorsen (1992) är fokusgrupp en metod som är användbar för att få fram åsikter som 

kompletterar varandra. Vidare menar Bryman och Bell (2005) att tekniken med att använda 

fokusgrupp möjliggör förståelse för hur deltagarna tänker. Enligt May (2001) är det också en 

användbar metod för att undersöka normer i en grupp relaterat till det ämne som skall 

undersökas. Det föreligger däremot delade meningar om antalet personer som bör ingå i en 

intervjugrupp. Enligt Stukát (2005) är tre till sex personer lämpligt för att varje deltagare skall 

kunna komma till tals. Kvale och Brinkman (2009) å andra sidan menar att sex till tio 

personer kan vara ett lämpligt deltagarantal. Författaren till studie valde att ha fyra personer i 

fokusgrupperna vilket upplevdes vara ändamålsenligt. Dels för att alla i grupperna ansågs 

komma till tals och att gruppernas deltagare upplevdes som trygga att diskutera de olika 

frågeområdena. Det förelåg inga svårigheter att samla in material då informanterna var 
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engagerade deltagare och resultatet visar också på att informanterna hade samma uppfattning 

oavsett vid vilket av de deltagande boende och enheterna de arbetade vid.  

 

Urvalskriterierna valdes för att säkerställa att deltagarna hade erfarenhet av att arbeta med 

personer som har demenssjukdom. Urvalet gjordes därför inte utifrån ett intresse att delta i 

studien då det vid ett sådant urval kan finnas risk att studien inte fångar olika uppfattningar 

vid fokusgruppintervjuerna. Deltagarna kom att utgöras av sammanlagt 12 personer varav en 

var sjuksköterska och resterande undersköterskor. För att få god validitet har urvalskriterier 

säkerställt att deltagarna i fokusgrupperna har den erfarenhet som behövs för att kunna få 

fram adekvata svar för att besvara studies syfte (Malterud, 2001). Dock kan antalet deltagare 

vara otillräckligt för att få fram nyanser likväl som att det bara var en sjuksköterska som 

deltog i fokusgruppintervju. 

 

Med tre fokusgruppsintervjuer vid tre olika boenden och med intervjudeltagare som uppfyllt 

urvalskriterierna kan validitet anses ha uppnåtts. En kvalitativ metod har dock begränsningen 

som gör att det inte går att generalisera. Detta beror på att det aldrig går att frambringa exakt 

liknande tillfälle. En generaliserbarhet går endast fastställa om en exakt likadan studie går att 

upprepa under exakt samma förutsättningar. Vid en kvalitativ studie som denna vilken bygger 

på människors upplevelse är det inte är möjligt att generalisera då upplevelser varierar mellan 

olika individer (Polit & Beck, 2012). 

 

Informanter till studien var den personal som fanns vid boendena den dagen studierna 

genomfördes och hade själva valt att delta efter förfrågan och det förelåg inga svårigheter att 

få deltagare till studien. Vid intervjutillfällena användes en diktafon så att ingen väsentlig 

information som framkom under intervjun riskerades att missas (Halkier, 2010). 

Informanternas var genomgående positivt inställda till fokusgruppintervjun vilket eventuellt 

kan ha påverkat resultatet positivt. Dock påvisas att studien är av vikt och att ett 

grundläggande gott bemötande där den som är demenssjuk står i fokus genom samspel i vård 

och omsorg jämfört med liknande studier (Söderlund, 2013; De Haven & Gimpel, 2007; 

Monero et al., 2009; Asplund & Norrman, 2002). 

 

Informanterna uttryckte till att börja med att det kändes ovant att delta vid en 

fokusgruppintervju. Detta upplevdes släppa snabbt efter intervjuernas start och informanterna 

uppfattades känna sig bekväma i intervjusituationen. Intervjuerna genomfördes på ostörd plats 

där intervjufrågorna ställdes och intervjudeltagarna svarade genom att en av informanterna 

svarade eller genom att gruppen samstämmigt enades om svar. Det förekom inte att 

informanterna hade meningsskiljaktigheter gällande svar på intervjufrågorna utan 

informanterna var genomgående eniga i samtliga frågor vid alla intervjutillfällen. 

 

Kvaliteten på data som samlades in med hjälp av diktafonen varierade då några av 

informanterna talade väldig tyst. Informanters hummande kunde tolkas på olika sätt men vid 

de tillfälle någon hummade kontrollerades uttrycket genom att frågan ställdes om vad 

hummandet stod för som exempelvis att den som hummade höll med den som talade eller 

inte. Om tystnad uppstod under intervjun som paus i en konversation ställdes frågor för att få 

svar på vad tystnaden stod för. Vid en kvalitativ studie kan det vara svårt att fastställa en 

generaliserbarhet men fynden i studien ger en möjlighet att tillämpa det som studiens forskare 

definierat som generaliserbart (Polit & Beck, 2012).   

 

Transkribering gjordes i anslutning till intervjuerna. För att på bästa sätt kunna transkribera 

intervjuerna gjordes detta under tystnad i ett stängt rum. Dock var det i vissa fall svårt att höra 



18 

 

informanterna men då stödanteckningar gjort i samband med alla fokusgrupp intervjuer gick 

det att få fram viktig information som besvarade syfte. Vid de tillfälle då informanternas svar 

var otydliga på grund av att de talat lite tyst eller otydlig avlyssnades sekvensen flera gånger 

för att säkerställa att rätt tydning gjort av intervjusvaret. Den inspelade materialet jämfördes 

även emot anteckningarna som gjorts vid intervjutillfället för att inte väsentlig information 

skulle falla bort enligt Polit och Beck (2012). Att det var samma person som genomförde 

intervjuerna som även förde stödanteckningar kan ha gjort att observationer av informanterna 

kunnat missas som exempelvis ansiktsuttryck som kunnat missas då anteckningar fördes som 

kunnat föranleda ytterligare intervjufrågor. Dock upplevde författaren att det var smidigt att 

själv ha kontrollen över vad som antecknades för att stödja det som fångades med hjälp av 

diktafonen. 

 

Trovärdigheten i studien vilar på den interna validiteten som bygger på den kommunikativa 

processen vid intervjuerna. Vid intervjuerna påverkar forskarens bakgrund som utbildning och 

erfarenhet och förförståelsen. Pålitligheten i studien bygger på mätinstrumentets pålitlighet 

där en diktafon användes. Även informanterna räknas här som instrument där reliabiliteten 

bygger på inklusionskriterierna för deltagande i studien.  

 

 

Resultatdiskussion  

Resultatet visar att samspelet ses som en avgörande faktor för ett ömsesidigt samarbete i 

omvårdnad. Samtliga informanter var tydliga med samspelets betydelse vilket klart framgick 

under alla tre fokusgruppintervjuerna. Som uttrycktes under intervjuerna ger samspelet en 

möjlighet till självständighet och självtillit som kan ge en trygghet för personer som har en 

demenssjukdom och informanterna i studien menade att samspelet med personen med 

demenssjukdom som grundläggande. Vid intervjuerna framkom att det är den enskilde själv 

det vill säga den som har en demenssjukdom som skall styra omvårdnadssituationen och att 

personalen måste vara uppmärksamma på när de behöver stötta personen för att resultatet ska 

bli tillfredställande för den enskilde.  

Precis som informanterna uttryckte är den som bor vid ett demensboende beroende av 

personal i sin dagliga livsföring i enlighet med Hansebo och Kihlberg (2002). Känslan av att 

bli bekräftad med mening och tillhörighet är väsentlig och samtalet är en viktig del i mötet där 

den ene bekräftar den andre genom att se varandra i ögonen och tilltala varandra och där båda 

därmed blir deltagare i mötet (Westin & Danielson, 2007). 

I de boendeformer som deltagarna i studien arbetar vid är det viktigt att personalen har ett 

förhållningsätt i arbetet som är till gagn för den som bor där. Sjuksköterskan som har det 

övergripande ansvaret i omvårdnaden bör tillsammans med personalen arbeta för att samspel 

är ett förhållningssätt i omvårdnaden för att kunna ge den som har en demenssjukdomr en bra 

omvårdnad.  

För att livet skall ha en mening behöver den som har en demenssjukdom bekräftas där ett 

ömsesidigt samspel kan ge välbefinnande. En sådan relation visar även på ett välbefinnande 

för omvårdnadspersonalen som enligt Söderlund (2013) och Ericsson et al.(2013) gör arbetet 

mer meningsfullhet. Williams och Stickley (2010) menar att det är betydelsefullt med närvaro 

i samspelet med den som har en demenssjukdom i dennes omvårdnad vilket studien visar på.  
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Bemötandet sågs i studien som grundläggande för att kunna ge omvårdnad i samspel till den 

som har demenssjukdom för att denne skall uppleva integritet och känna sig delaktig. Oro och 

misstänksamhet är vanligt vid demenssjukdom vilket gör att bemötande kan vara avgörande 

för att kunna hjälpa den enskilda individen. Informanterna var eniga om att för att kunna 

utföra ett bra arbete är lyhördhet och att lyssna in den enskildes behov utifrån varje situation 

och att vara uppmärksam på individuella behov av stor vikt (Söderlund, 2013; De Haven & 

Gimpel, 2007; Moreno et al., 2009; Asplund & Norrman, 2002). 

Informanterna menade vidare att personalens kroppsspråk har betydelse för mötet och viktigt 

för resultatet. Personer som har svårt att uttrycka sig verbalt kan ha förmågan kvar att använda 

sig av icke verbal kommunikation.  

Informanterna ansåg också att ett lugnt och avslappnat agerande förmedlade trygghet i 

omvårdnadssituationer, vilket även Bucks och Radford (2004), Hammar, Williams, Swall och 

Engström (2012)  och Hubbard, Cook, Tester och Downs (2002) fann i sina studier.  

Resurser framkom som en kategori och att ta till vara på dessa. Trots sjukdom behöver inte 

resurser vara förlorade. Förlust och avsaknad av resurser behöver inte vara en sanning vid 

demenssjukdom, resurser kan väckas och hållas vid liv genom att använda sig av dem. 

Yamagami, Takyama, Maki och Yamaguchi (2012) visar i sin studie att samspel är väsentligt 

och kan fördröja sjukdomsprogressionen.  

 

Resultatet i studien visar på att omvårdnadspersonalen har en god insikt i samspelets 

betydelse för den enskilde som har en demenssjukdom. Studien visar också på att betydelsen 

av samspelet mellan den som ger omvårdnad och den som är i behov av omvårdnad är viktigt 

för att bland annat behålla resurser hos den som har en demenssjukdom. I detta är vinsten att 

den enskilda individen som har fått en demenssjukdom får en möjlighet att påverka sitt liv. 

Resultatet visar även på vinster för omvårdnadspersonalen som med hjälp av de identifierade 

kategorierna kan arbeta på ett vinstgivande sätt för både dem själva och den enskilde. 

Samspelet i mötet mellan omvårdnadsgivare och omvårdnadstagare vid demenssjukdom 

måste ses som den ytterst viktigaste faktorn i mötet för att så länge som möjligt behålla 

resurser och integritet hos personen bakom sjukdomen. I en god omvårdnad är det samspelet 

där den som får hjälp med omvårdnaden som styr det centrala för att möjliggöra en god 

livskvalitet för personen med en demenssjukdom. Att få vara delaktig i omvårdnaden och 

möjlighet att upprätthålla kognitiva funktioner kan göra att sjukdomen fördröjs. Genom 

samspel kan personal öka livskvalitet och kanske fördröja sjukdomsutveckling genom att 

erbjuda möjlighet till självständighet. (Olazara´n et al., 2010).    

 

Resultatet visar således på att hur omvårdnad utförs kan ge resultat som påverka utfallet av 

omvårdnaden. Om personer med en demenssjukdom får vara deltagare genom samspel i sin 

omvårdnad ökar chansen att denne upplever en bättre livskvalitet. Resultatet av studien 

stärker tidigare forskning som också visar på betydelsen av samspel i omvårdnaden mellan 

personen som har en demenssjukdom och omvårdnadspersonal. 
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SLUTSATS 

 

Resultatet av studien visar att ett samspel mellan personal och personer med en 

demenssjukdom upplevs som positivt i omvårdnaden och att samspelet kan göra att den som 

har drabbats av demenssjukdom blir en deltagare i sin omvårdnad.  

 

Klinisk relevans  

Studien bör ha en klinisk relevans även om den inte är helt generaliserbar. Att skapa en god 

omvårdnad vid boende för personer med en demenssjukdom förutsätter att den som ger 

omvårdnaden har kunskapen och viljan att skapar ett samspel med den enskilde.  

 

Fynden i studien stödjer således att personen som har en demenssjukdom kan vara delaktig i 

sin omvårdnad och att en klinisk relevans kan vara applicerbar vid boende för personer med 

demenssjukdom. Vidare stödjer den kliniska relevansen på studien gjord av Olazara´n et al. 

(2010) som påvisar att kognitiv stimulans för personer som har en demenssjukdom har 

positiva effekter.  

 

Fortsatta studier 

Forskning inom området demens pågår ständigt men ytterligare forskning gällande samspelet 

mellan omvårdnadspersonal och personen som har en demenssjukdom behövs. Dels för att 

påvisa vinster för den som har en demenssjukdom och dels för att ge den som arbetar som 

omvårdnadspersonal verktyg att samspela med den enskilda individen som har en 

demenssjukdom. Men framförallt för att kunna ge personen med en demenssjukdom 

möjlighet till att kunna påverka sitt liv så långt det är möjligt. Förslag på fortsatt forskning är 

att se om samspel mellan omvårdnadsgivare och den som har en demenssjukdom kan minska 

användning av läkemedel mot ångest. Förslag är även att mäta i vilken omfattning kognitiva 

resurser kvarstår när omvårdnadspersonal samspelar med den enskilde så att denne får 

möjlighet att använda sina resurser. Ytterligare förslag på fortsatt forskning är att mäta om 

delaktighet genom samspel och tillvaratagande av resurser bromsar sjukdomsutvecklingen. 
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Bilaga A 

 

Till chef för demensboende      

Jag heter Anne Hallbäck och är legitimerad sjuksköterska. Då jag går magisterutbildning och 

har ett starkt intresse för att förbättra situationen för individer med demenssjukdom undrar jag 

om det är möjligt att komma till er verksamhet och göra en fokusgrupp intervju? 

 

Jag behöver 2 grupper om 4 personer i varje. En grupp är för att testa material, inspelning och 

tillvägagångssätt som är en förutsättning för att öka trovärdigheten i studien.  

 

Den andra gruppens samtal kring frågorna kommer att transkriberas till ett textmaterial vilket 

kommer att ligga som underlag i forskningsstudien. 

 

Att delta i studien är frivilligt och man har rätt att när som helst avbryta sitt deltagande utan 

att delge varför. 

 

Materialet hanteras konfidentiellt och det kommer inte vara möjligt att identifiera deltagarna. 

 

Tillvägagångssättet är en fokusgruppintervju där samtalen spelas in för att transkriberas till 

text som kommer att ligga till underlag för resultatet i studien 

 

Ni kommer naturligtvis få ta del av resultatet och jag hoppas på att kunna fortsätta att arbeta 

med er utifrån resultatet av studien. 

 

Min handledare för magisteruppsatsen är Margareta Westerbotn 

 

Tacksam för återkoppling om det är möjligt samt i så fall förslag på tider. 

 

Med vänliga hälsningar  

Anne Hallbäck  

Tel: xxxxxxxx Mobil: xxxxxxxxx E-post:  

anne.hallback@xxxxxxxx 

mailto:anne.hallback@xxxxxxxx
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Bilaga B 

 

Intervjuguide       

1. Berätta hur ni ser på samspelet mellan er och den som är demenssjuk i en omvårdande 

situation.  

 

2. Vad betyder samspelet för er som omsorgspersonal? 

Ge exempel på hur ett sådant samspel kan se ut.  

  

3. Anser ni att samspelet behöver förändras i jämförelse med idag?  

I så fall hur då?   

Ge exempel om det går. 

 

4. Anser ni att samspelet går att öka?  

 

5. Hur ser ni på vårdtagarens delaktighet i samspelet?  

 

6. Anser ni att det går att samspela med den demenssjuke i en omvårdnadssituation?   

 

7. Anser ni att ni kan påverka vårdtagaren på något sätt att medverka i samspelet?   

 

8. Finns det situationer då man inte kan samverka när man arbetar med personer som har 

demenssjukdom?  

 

9. Hur ser ni på dessa situationer?  

Kan ni ge något exempel på en sådan situation?  

Hur gör ni för att lösa dessa situationer?  

Kan ni ge något exempel?  

Vad tänker ni om dessa situationer? 

 

10. Anser ni att ni har tillräckligt med kunskap kring problemområdet? 

Om nej, vad behövs för att kunna hantera dessa situationer? 
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Bilaga C 

 

Information till samtycke från omsorgspersonal i demensvården  

Syftet med studien är att undersöka om omvårdnadspersonals upplever att man kan samspela i 

omvårdnaden med personer som har demenssjukdoms. 

 

Tillvägagångssättet är en fokusgruppintervju där samtalen spelas in för att transkriberas till 

text som kommer att ligga till underlag för resultatet i studien 

 

Materialet hanteras konfidentiellt och det kommer inte vara möjligt att identifiera deltagarna. 

 

Att delta i studien är frivilligt och man har rätt att när som helst avbryta sitt deltagande utan 

att delge varför. 

Med vänliga hälsningar  

Anne Hallbäck  

__________________________________________________________________________ 

Härmed ger jag mitt samtycke att delta i studien genom att låta mig intervjuas och delar med 

mig av mina erfarenheter om att arbeta med personer som har drabbats av demenssjukdom. 

 

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

att delge varför. 

 

_______________________________________________ 

 

Ort och datum 

 

 

________________________________________________ 

  

Namnteckning  


