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                      BILAGA I 

 

SAMMANFATTNING 

Det finns ungefär 160 000 personer med demenssjukdom i Sverige. Demenssjukdomar går 

inte att bota, och leder successivt till funktionsnedsättningar som påverkar den sjuke och 

dess närstående under många år. För att må bra behöver vi människor känna oss hemma i 

vår kropp, tillsammans med andra människor och i tillvaron som vi befinner oss i. 

Avsaknad av eller påverkan på dessa känslor i form av exempelvis sjukdom kan leda till ett 

lidande. För en person med långt framskriden demenssjukdom kan detta lidande beskrivas 

som ”att inte känna sig hemma” då demenssjukdomen gör att personen tappar känslan för 

sig själv både i jaget och i samvaron med andra. Att ge tröst blir kärnan i omvårdnaden av 

en person med långt framskriden demenssjukdom.  

Syftet var att belysa tröst i mötet med personer med demenssjukdom utifrån legitimerad 

personals perspektiv.   

Denna kvalitativa studie bygger på sex intervjuer med legitimerade sjuksköterskor, 

arbetsterapeuter och fysioterapeuter, där data analyserats enligt kvalitativ innehållsanalys 

med induktiv ansats.  

Enligt informanterna är tröst när jag som medmänniska genom att bekräfta, närvara eller 

genom olika metoder tillgodoser de behov som den som är ledsen eller lider har, så att 

denne upplever lindring eller ett minskat lidande, en slags harmoni och acceptans, även om 

situationen är svår och obegriplig. Informanterna beskrev att de i mötet med personen med 

demenssjukdom befann sig som i ett gränsland mellan motpolerna lidande och tröst, och att 

situationen utvecklades utefter de förutsättningar, den inställning, den kunskap och de 

metoder som användes.  Det som tydligast framkom vid intervjuerna var hur viktigt det var 

att personalen i mötet med personer med demenssjukdom i första hand hade mod och vilja 

att se behoven som fanns, men sedan också utrymmet att finnas till, närvara i både kropp 

och tanke, så att man genom anpassning kunde styra och hantera situationen så att lidandet 

minskade. För att lyckas var det också en förutsättning att personalen hade insikt om att 

behov av tröst var kontinuerligt för den demenssjuke och därmed måste återupprepas, 

ibland flera gånger om dagen.  

 

Studien påvisar faktorer som har betydelse för om en tröstsituation uppstår eller inte. 

Inställningen till begreppet tröst särskiljer sig från person till person vilket till viss del kan 

kopplas till tidigare erfarenheter både på det personliga planet men också i den 

yrkesmässiga rollen. Att minska lidande anses vara en självklarhet både som medmänniska 

och som professionell, men att ge tröst för att minska lidande visade sig inte vara lika 

självklart för alla. Samtidigt beskriver litteraturen att de två begreppen är sammanflätande 

vilket visar på det komplexa i begreppet tröst. Då det finns en tendens att ge tröst på 

samma sätt som man själv vill bli tröstad på är det viktigt att skapa en medvetenhet om 

detta för personal, då man i mötet med personer med demenssjukdom skall arbeta 

personcentrerat, alltså möta den demenssjuke på ett för denne individuellt anpassat sätt. 

BPSD-registret kan då vara ett stöd för personal att identifiera synliga och osynliga behov 

vilket kan leda till att personen med demenssjukdom upplever en bättre livskvalitet, 

värdighet och också blir tröstad.  

 

Nyckelord: Demens, Tröst, Lidande, Legitimerad personal, Personcentrerat 

förhållningssätt 



 

 

 

ABSTRACT 

There are approximately 160,000 people with dementia in Sweden. Dementia can not be 

cured and will gradually lead to disabilities affecting the ill and their relatives for many 

years. To feel good, we humans need to feel at home in our own bodies, along with people 

around us and in the world we live in. Lack of or influence on these feelings in the form of, 

for example, diseases can lead to suffering. For a person with advanced dementia the 

suffering can be described as "not feeling at home" as dementia causes the person to lose 

their sense of self both in themselves and in connection with others. 

Providing consolation is the essence of nursing care of a person with advanced dementia. 

The purpose was to illuminate consolation in the meeting with people with dementia from 

a registered staff’s perspective. 

This qualitative study is based on six interviews with registered nurses, occupational 

therapists and physiotherapists, where the data has been analyzed according to content 

analysis with inductive approach. 

According to the informants consolation occurs when I, as a fellow human being by 

affirming, attending or through various methods cater to the needs of those who are sad or 

suffering, so that he/she is experiencing the alleviation or reduction of suffering, a kind of 

harmony and acceptance, although the situation is difficult and incomprehensible. 

The informants described that they felt like being in a borderland between the opposite 

poles suffering and consolation in the meeting with the person with dementia, and that the 

situation developed by how the conditions, the attitude, the knowledge and the methods 

were used. What clearly emerged during the interviews was how important it was that the 

staff in the meeting with people with dementia had the courage and the will to see the 

needs that existed, but then also the space to be present in both body and mind, so that they 

by adaptation could control and manage the situation which led to a decreased suffering. 

To succeed, it was also essential that the staff had insight of that the need of consolation 

was continuously for people with dementia and therefore must be repeated, sometimes 

several times a day. 

 

The study demonstrates factors that are important for if a consoling situation occurs or not. 

The approach to the concept of consolation distinguishes itself from person to person, 

which to some extent can be linked to previous experiences both on a personal level but 

also in the professional role. Reducing suffering is considered a matter of course, both as a 

fellow human being and as a professional, but to give consolation to ease suffering proved 

to be not as obvious to everyone. The literature describes that the two terms are intertwined 

which demonstrates the complexity of the concept of consolation. Since there is a tendency 

to give consolation in the same way that you yourself want to be consoled in, it’s important 

to create an awareness of this among the staff. This since in the meeting with persons with 

dementia you should work person-centered, meaning to give a care that is individually 

adapted just for him/her. The BPSD-registry can support the staff to identify visible and 

invisible needs, which can lead to that the person with dementia experience a better quality 

of life, dignity, and also will be consoled. 

 

Keywords: Dementia, Consolation, Suffering, Registered staff, Person-centered care 
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INLEDNING 

 

När vi möter en människa som lider, till exempel ett barn som slagit sig eller en människa 

som gråter, väcks en vilja i oss att trösta. Att trösta är ursprungligt mänskligt och inom 

vården en omdiskuterad grundpelare för legitimerad personal i mötet med patienter. 

 

En person som drabbas av demenssjukdom, tappar känslan för sitt själv vilket leder till ett 

lidande. Att ge tröst blir kärnan i omvårdnaden av en person med långt framskriden 

demenssjukdom. 

 

Genom att möta personer som drabbats av demenssjukdom och som i samtal delat med sig 

av sina liv, erfarenheter och sin rädsla inför att påverkas av detta nya främmande och 

skrämmande - väcktes ett intresse hos författaren samt en vilja att vara med och förändra 

och förbättra demensvården. Vad är det som gör att personal ibland lyckas trösta en person 

med demenssjukdom, och ibland inte? Under utbildningen till Silviasjuksköterska 2015 via 

Sophiahemmets högskola gjordes en intervjustudie om hur omvårdnadspersonal beskrev 

tröst i mötet med personer med demenssjukdom och då startade också funderingar kring 

hur den legitimerade yrkesgruppen inom kommunal hälso- och sjukvård förhöll sig till 

samma begrepp, om det fanns några skillnader mellan grupperna och vilka det i så fall var.  

 

Författaren ville i denna studie belysa tröst utifrån synvinkeln att tröst är en grundläggande 

del i omvårdnaden, för att försöka finna förståelse till varför dessa situationer ibland 

lyckas, och ibland inte. Arbetet har fått sin titel utifrån ett citat ifrån en av intervjuerna som 

tydligt sammanfattar det som tydligast särskiljer att ge tröst till just personer med 

demenssjukdom, att man aldrig bli färdig.  

 

 

BAKGRUND 

 

Demens 

Det finns ungefär 160 000 personer med demenssjukdom i Sverige (Socialstyrelsen, 2014). 

Demenssjukdomar är sjukdomar som påverkar hjärnan och därmed de kognitiva 

funktionerna, det vill säga förmågan att kunna orientera sig i tid och rum, att kunna 

använda språk, att kunna minnas, förmåga att planera och utföra saker som krävs i det 

vardagliga livet, förmåga att känna igen personer med mera. Även personligheten påverkas 

(Basun, Skog, Wahlund & Wijk, 2013., Socialstyrelsen, 2010). Det finns många olika 

demenssjukdomar, men de vanligaste är Alzheimers sjukdom och demenssjukdomar som 

uppstår på grund av vaskulära tillstånd, så kallade blodkärlsrelaterade eller vaskulära 

demenssjukdomar (Basun et.al, 2013). 

 

Demenssjukdomar går inte att bota, och leder successivt till funktionsnedsättningar som 

påverkar den sjuke och dess närstående under många år (Socialstyrelsen, 2014). Symtomen 

kan endast lindras till viss del (Norberg & Zingmark, 2011). Demenssjukdomar leder så 

småningom till döden (WHO, 2011). 

 

 

Individ och Identitet  

Kitwood (1997) var den forskare som myntade begreppet ”personhood”, fritt översatt 

”självet”, det som gör mig till den människa just jag är. Människan har ett absolut värde, 

ett värde som tilldelats varje individ och som har betydelse i mötet med andra, i 
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gemenskapen med andra och i relationen mellan individer. Detta värde medför ett 

erkännande, en respekt och en tillit.  Den egna identiteten kan förklaras som känslan av sitt 

eget ”jag”, där ”jaget” är förankrat i kroppen genom kunskapen om sitt själv, egenskaper, 

levnadshistoria och uppfattningar samt upplevelsen av sitt själv i samspel med andra 

(Norberg, 2011). Ett sätt att behålla sin identitet är att knyta an till sin livshistoria och till 

personer som står en nära (Ternestedt & Norberg, 2013.) 

 

Det finns ett behov av att som människa känna sig hemmastadd i den värld där man 

befinner sig. Hemmastaddheten syftar till att genom att knyta an till tidigare minnen och 

erfarenheter tolka upplevelser som man befinner sig i för att skapa en känsla av 

välbefinnande, trygghet, glädje med mera (Norberg, 2013).  

Personen med demenssjukdom kan uppleva vilsenhet i både kropp, historia eller värld 

(Norberg, 2013) och demenssjukdomen innebär då ett hot mot identiteten och 

hemmastaddheten, ”mitt själv” då personen med demenssjukdom i och med 

sjukdomsprocessen tappar kunskapen om sitt själv och sin levnadshistoria (Norberg, 2011). 

Avsaknad av eller påverkan på dessa känslor kan leda till ett lidande (Norberg & 

Zingmark, 2011., Norberg, 2013).  

 

 

Lidande 

Lidande kan förklaras som att man känner sig ensam, utanför en gemenskap eller 

samhörighet (Öhlén, 2004). Lidande kan ses som personligt, som en del i livet och därmed 

oundvikligt. Begreppen lidande och tröst kan ses som motpoler till varandra, där det för att 

minska lidande inte enbart räcker med kunskap, utan där det också krävs en praktisk 

klokhet och ett mod att möta situationen (Öhlén, 2013).  

 

För en person med långt framskriden demenssjukdom kan detta lidande beskrivas som ”att 

inte känna sig hemma i sig själv” då demenssjukdomen gör att personen tappar känslan för 

sig själv både i jaget och i samvaron med andra (Norberg, 2001). Upplevelsen av hur vi 

uppfattar oss själva är kopplat till hur andra bemöter oss, och en person med 

demenssjukdom som blir betraktad som ett objekt eller ett problem, upplever ett större 

lidande än den person som upplever sig själv som en person med ett värde (Norberg, 

2013).  

 

 

Tröst 

Roxberg (2013) skriver att tankar om vad tröst är har sysselsatt människor genom tiderna, 

och att tröst i varierande tyngd i alla tider har funnits i vården och vårdandet. Samtidigt 

finns det en ambivalens inom litteraturen som diskuterar om tröst är en komponent i det 

professionella vårdandet (Roxberg, 2012., Roxberg, Eriksson, Rehnsfeldt & Fridlund, 

2008). Trösten förmedlas genom att man som tröstande tar ansvar för den person som lider 

genom att sätta sig själv och sina egna behov åt sidan. Det är endast är där i mötet, i 

stunden som trösten finns. Trösten blir då självutgivande, ödmjuk och prestigelös, vilket 

Roxberg (2013) tycker överrensstämmer med vad som är en god vård.   

 

För att förtydliga föreställningen kring begreppet tröst, gjordes en mindre begreppsanalys 

där fem artiklar med koppling till begreppet gicks igenom (Tabell 1). 

 

Först gjorde författaren en sökning i databasen CINAHL på sökordet consolation vilket 

gav 93 träffar. För att begränsa resultatet söktes då på full text, vilket gav 42 träffar varav 



 

3 

 

tre artiklar valdes till analysen då de inte var skrivna med fokus på någon särskild diagnos 

utan mer ur ett helhetsperspektiv kring begreppet. Sökning på kombination av sökorden 

consolation + dementia genererade en träff med en artikel som var från 2001 som inte 

presenterade en studie. Denna artikel valdes bort. 

Ny sökning gjordes sedan i SweMed+ på sökordet tröst som gav 89 träffar. Begränsning 

gjordes till peer reviewed tidskrifter vilket gav 25 träffar varav två artiklar valdes ut utifrån 

samma kriterier som vid CINAHL. Dessa artiklar beställdes sedan från Sophiahemmets 

Bibliotek. Totalt fem artiklar gicks igenom. Sökningen presenteras i tabell 2. 

Tabell 2. Sökresultat vid sökning i databaser för begreppsanalys  

Databas Sökord Eventuella 

begränsningar 

Antal träffar Antal inkluderade 

artiklar 

CINAHL Consolation  93  

CINAHL Consolation Full text 42 3 

CINAHL Consolation + 

Dementia 

 1  

SweMed+ Tröst  89  

 Tröst Peer reviewed 

tidskrifter 

25 2 

 

Resultat av begreppsanalys  

Tröst är multidimensionellt (Johansson, Roxberg & Fridlund, 2008),  en självklarhet i 

mötet med en lidande människa (Alfredsson, Wirén & Lützén, 1995., Mattsson-Lindsle & 

Lindström, 2001., Norberg, Bergsten & Lundman, 2001) och kräver mod och erfarenhet, 

(Johansson et al., 2008.) samt mottaglighet både från den person som ger tröst och den som 

tar emot (Norberg et al., 2001). 

Tröst innebär närvaro och gemenskap (Mattsson-Lidlse & Lindström, 2001., Johansson et 

al., 2008., Norberg et al., 2001., Roxberg et al., 2008), vilket leder till lindring, rofylldhet 

och lugn för den som tröstas (Mattsson-Lidlse & Lindström, 2001., Alfredsson et al., 

1995).  

 

Begreppet tröst är en självklar komponent i mötet med en lidande människa (Alfredsson et 

al., 1995., Mattsson-Lindsle & Lindström, 2001., Norberg et al., 2001.) Att ge tröst är en 

multidimensionell och svår uppgift för vårdpersonal där det inte räcker att bara ha en vilja 

att lindra ett lidande, utan där det också krävs hårt arbete, livserfarenhet, mod och kärlek 

för att lyckas (Johansson et al., 2008.)  

 

Mattsson-Lidsle och Lindström (2001) gjorde en begreppsanalys för att undersöka vilken 

innebörd begreppet tröst har. Författarna menar att trösten är öppningen i mötet mellan 

patienten som lider och personalen som tröstar. Patienten når då en rofylldhet och ett lugn 

genom att känna att denne blir förstådd och respekterad av personalen som genom närvaro 

förmedlar hopp och gemenskap samt ger patienten kraft och hjälp att härda ut i lidandet.   

 

Att ge tröst är en svår uppgift som bland annat kräver att sjuksköterskan är lyhörd för de 

behov som patienten har, känner sig trygg i situationen och eftersträvar att lindra lidande, 

men också att patienten är mottaglig för den tröst som ges menar Johansson et al. (2008) i 

sin studie. Genom att visa empati och sympati, vara närvarande, lyssna, samtala eller bara 

sitta tyst bredvid patienten gavs tröst. Trösten kan också hjälpa patienten att nå en 

acceptans i situationen där denne är i behov av andra (Johansson et al., 2008). Tröst kan 

vara stödjande där det är trösten i sig som är bärande i mötet mellan patient och personal 
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genom att personalen är lyhörd, närvarande i både kropp och tanke, har ögonkontakt och 

eftersträvar att försöka förstå patientens situation samt inge hopp. Tröst kan också vara 

undvikande, då personalen på grund av egna erfarenheter är rädd för att möta de behov 

som patienten har; otillräcklig eller otillgänglig på grund av att mötet mellan patient och 

personal inte uppstår eller att tiden saknas (Johansson et al., 2008). 

 

Alfredsson et al. (1995) beskriver att trösta är en förmodad vanlig vårdaktivitet där 

essensen är att ge en upplevelse av mening och välbefinnande. Trösten beskrevs av 

deltagarna i studien som en lättnad som dämpar lidande, som ger känsla av kraft, lugn och 

hopp. 

 

Norberg et al. (2001) menar att både givaren och mottagaren av tröst måste vara mottagliga 

för att tröst kan ske. Med detta menas att vara närvarande och tillgänglig, och att trösten 

sker i mötet, i gemenskapen mellan givare och mottagare. Trösten sker även i dialogen, 

oavsett om den är verbal eller tyst – och genom att avleda. 

 

Roxberg et al. (2008) belyser hur sjuksköterskor upplever tröst, och menar att tröst kunde 

delas in i två huvudteman; den föreliggande trösten och den frånvarande trösten. För att 

lyckas att trösta krävdes en flexibilitet, personalen mötte behovet när det fanns och gjorde 

utrymme för situationen vilket gav en öppenhet som var en förutsättning för att lyckas att 

ge tröst. Författarna beskrev också att personalen kunde hjälpa patienterna att portionera ut 

lidandet i mindre delar så att situationen blev hanterbar, ett sätt att skydda och hjälpa 

patienten och på så vis bidra till tröst. I de tillfällen där tröst uteblev berodde detta på att 

personalen medvetet antingen valde att avstå att gå in i situationen på grund av inre eller 

yttre hinder, på grund av att mötet mellan patient och sjuksköterska inte var starkt nog eller 

att sjuksköterskan saknade kunskap (Roxberg et al., 2008). 
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Tabel 1. Studier som belyser tröst 
Referens Titel Syfte Metod Resultat 

Alfredson, 

Wirén & 

Lützen, 

1995, 

Sverige 

Tröst – en våg 

av välönskan 

och 

välbefinnande 

Att beskriva hur 

tröst upplevs av 

äldre personer 

Fenomenologisk 

intervjustudie 

Tröst är upplevelse av mening och 

välbefinnande, skydd, hjälp att hålla 

ihop, deltagande och närvaro. Tröst är 

att känna lättnad, ro, och dämpar 

känslor av lidande av olika slag. Tröst 

ger kraft, hopp, gemenskap och hjälp 

när hjälp behövs på olika sätt. 

Mattsson-

Lidsle & 

Lindström, 

2001, 

Sverige 

Tröst – en 

begreppsanalys 

Två 

frågeställningar: 

1) Vilken 

innebörd har 

begreppet tröst?  

2) Vad är det 

meningsbärande 

i tröstens 

väsen? 

Begreppsanalys 

enligt Koorts 

semantiska 

analys, 

intervjustudie 

Fyra huvudkategorier presenterades: 

Hugvarelse (lisa, lugnande, rogivande, 

betryggande) Förtröstansfull (tillitsfull 

& hoppfull), Uppmuntran (lifgivande, 

stärkande, mod, tapperhet & 

själsstyrka) samt Hjälp (handräckning, 

välgärning). 

Tröst är rogivande, ger en känsla av 

lugn, glädje och lättnad. Tröst 

innehåller förtröstan, hoppfullhet och 

tillit. Tröst ger kraft, hjälp och 

välgärning. 

 

Norberg, 

Bergsten 

& 

Lundman, 

2001, 

Sverige 

A Model of 

consolation 

Att belysa 

betydelsen av 

tröst 

Kvalitativ 

intervjustudie,  

Givaren och mottagaren av tröst måste 

båda vara mottagliga för att tröst kan 

ske. Att vara mottaglig innebär att vara 

närvarande och tillgänglig - att den 

som lider känner att den som vill trösta 

respekterar och öppnar upp för en 

tröstande dialog. Tröst sker i mötet, i 

gemenskapen, i dialogen – även den 

tysta- och genom att ändra 

perspektiv/avleda.  

Roxberg, 

Eriksson, 

Rehnsfeldt 

& 

Fridlund, 

2008, 

Sverige 

The meaning 

of consolation 

as experienced 

by nurses in 

home-care 

setting 

Belysa 

sjuksköterskors 

upplevelse av 

tröst, och hur 

dessa 

erfarenheter 

relaterar till 

lidande och 

vård 

Kvalitativ 

intervjustudie, 

fenomenologisk-

hermeneutisk 

metod 

Två huvudteman identifierades: den 

föreliggande trösten och den 

frånvarande trösten. 

Inom det första temat identifierades 

subteman som flexibel tröst (ex. att 

vara flexibel och möta behovet när det 

fanns), den öppnande trösten (ex. att 

ge förutsättningen att öppna upp för 

dialog) och den skyddande trösten (ex. 

att kunna hantera det stora lidandet i 

mindre delar). Det andra temat visade 

subteman som att undvika tröst 

(medvetet val av personal pga yttre 

eller inre hinder) samt oförmögen att 

ge tröst (ex. avsaknad av relation, 

kunskap)  

Johansson, 

Roxberg 

& 

Fridlund, 

2008, 

Sverige 

Nurses’ 

Consolation: A 

grounded 

theory study 

Att identifiera 

fenomenet tröst 

utifrån 

verksamma 

sjuksköterskors 

perspektiv   

 

Kvalitativ 

intervjustudie 

med grounded 

theory som 

metod 

Intervjuerna identifierade områdena  

stödjande tröst, undvikande tröst, 

otillräcklig tröst och otillgänglig tröst 

som delar i den yrkesverksamma 

sjuksköterskans professionella 

förhållningssätt. Studien visade också 

att begreppet tröst är 

multidimensionellt. 
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Tröst och person med demenssjukdom 

Den vårdande trösten uppstår i mötet mellan den som lider och den som prestigelöst och 

ödmjukt visar vilja att dela stunden av lidande (Roxberg, 2013). Att ge tröst blir kärnan i 

omvårdnaden av en person med långt framskriden demenssjukdom som i och med 

sjukdomen tappar känslan för sitt själv (Norberg & Zingmark, 2011). 

 

Tröst för en person med demenssjukdom syftar till att genom stöd från exempelvis 

personal och anhöriga få en upplevelse av att ”känna sig hemma” i relation till andra och 

sig själv. Här kan personal ta hjälp av nycklar så som levnadshistorier, aktiviteter och 

meningsfull närhet till andra (Norberg, 2001, 2013). Personalen hjälper då personen med 

demenssjukdom att minnas och kan på så vis stärka identiteten (Norberg, 2011, 2013). 

Tröst kan innebära att personen med demenssjukdom möts som en egen person med 

rättigheter och självbestämmande, där personalen ser individen som en samarbetspartner 

och att relationen mellan dem är det viktigaste för att lyckas (Socialstyrelsen, 2010).  

 

 

Förutsättningar för tröst – mötet mellan patient och vårdare  

Vår syn på den vi möter påverkar hur mötet utvecklas (Edberg, 2011) och det finns en 

universal förväntan i att vårdpersonal skall lindra lidande (Kearsley & Youngson, 2012). 

För att lyckas i mötet med personer med demenssjukdom, måste relationen sättas i fokus 

(Edberg, 2011., Rahm Hallberg, 2011). Vårdpersonalens engagemang genomsyrar 

relationen i mötet mellan vårdgivare och dem som tar emot omvårdnaden (Häggström, 

Mamhidir & Kihlgren, 2010). För att lyckas skapa en relation, krävs att vårdgivaren har 

både praktisk och teoretisk kunskap; kunskap som inte uttalas men som ligger till grund för 

hur vårdpersonalen anpassar sitt beteende och hantering av situationen som denne och den 

som tar emot omvårdnaden befinner sig i (Häggström et al., 2010). Detta arbete kräver 

samtidigt att vårdpersonalen har ett personligt engagemang och en vilja att nå fram till den 

som behöver omvårdnaden, samt utsätter vårdpersonalen för risken att misslyckas med sitt 

uppdrag och på så sätt utsättas för stress och känslor av skuld (Häggström et al., 2010).  

 

Vårdpersonalen måste även förstå sin roll i samspelet och se att denne har övertaget och 

bär ansvaret för att mötet blir så bra som möjligt (Edberg, 2011., Rahm Hallberg, 2011). 

Kitwood (1997) menar det är elementärt att se ”självet” för att förstå en person med 

demenssjukdom.  

 

Varje människa har påverkats och formats till de individer de är på grund av de 

erfarenheter som de fått under livets gång. Detta gäller även dem som vårdar, vilket också 

är viktigt att reflektera över – räcker den egna kunskapen alltid till till att stötta personer i 

behov av hjälp? (Kitwood, 1997). 

 

 

Teoretisk utgångspunkt – Palliativ vårdfilosofi och Personcentrerad vård  

Palliativ vårdfilosofi 

Demenssjukdomar är progressiva sjukdomar som så småningom leder till döden (World 

Health Organization [WHO], 2011), och bör enligt WHO (2015) ingå som en av de 

sjukdomsdiagnoser som bör omfattas av palliativ vårdfilosofi. Med detta menas att genom 

de fyra hörnstenarna symtomkontroll, anhörigstöd, teamarbete samt kommunikation och 

relation förbättra livskvaliteten för patienten och dess närstående (Ternestedt & Andershed, 

2013).  
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WHO (2011) menar att personer med demenssjukdom i dag inte erbjuds den palliativa vård 

som finns, detta bland annat på grund av att demenssjukdomen i sig är en långsamtgående 

process där personen successivt tappar sin förmåga att kommunicera och själv uttrycka 

sina önskningar. Detta leder till att det blir svårt för personal att bedöma var i processen 

som den sjuke befinner sig. Det är viktigt att vården av personer med demenssjukdom 

syftar till att ge livskvalitet, värdighet och tröst (Norberg, 2013).  

 

Personcentrerad vård 

När Kitwood (1997) förändrade synen på personer med demens till att se personen före 

dess diagnos, menade han att man inte längre skulle se personen med demens som ett tomt 

skal utan som en individ gömd bakom sjukdom. Det blir då mer tydligt att fokusera på de 

kvarvarande funktioner som personen med demenssjukdom har, istället för sjukdomens 

progress, vilket ligger till grund för det som idag kallas för personcentrerad omvårdnad vid 

demenssjukdom (Edberg, 2011).  

 

Vård och omsorg av personer med demenssjukdom bör bygga på ett personcentrerat 

förhållningssätt och utgå från ett teambaserat arbete, det vill säga att flera yrkesgrupper 

arbetar tillsammans (Socialstyrelsen, 2010). Ett personcentrerat förhållningssätt innebär att 

man har personen och inte sjukdomen i fokus (Socialstyrelsen 2010) där det centrala är att 

utgå från personens upplevelse av situationen (Edvardsson, 2010).  

Metoden är stödjande där målsättningen är att personen med demenssjukdom får göra det 

som denne klarar själv med stöd, vilket i sin tur stärker självkänslan (Socialstyrelsen, 

2010., Edvardsson, 2010., Edberg, 2011).  

 

BPSD-registret 

Inom demensvården i Sverige arbetar man med kvalitetsregistret BPSD-registret för att 

förebygga och lindra beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom [BPSD] 

genom fyra steg: observation, analys, åtgärd och uppföljning (BPSD, 2015a). Som stöd 

används en NPI-skala [NPI=neuropsychiatric inventory], ett bedömningsinstrument som 

berör 12 olika områden så som till exempel hallucinationer, sömnstörningar, agitation med 

mera. I det första steget, observation identifieras symtom, exempelvis om en person är 

orolig och vandrar omkring. I nästa steg analyseras tänkbara orsaker till symtomet, 

exempelvis att personen inte har en meningsfull aktivitet eller att miljön är stressande 

genom höga ljud med mera. I det tredje steget försöker det multiprofessionella teamet finna 

åtgärder för att förebygga och hantera symtomet, till exempel genom att erbjuda 

promenader eller att lyssna på musik för att minska oro. Det fjärde steget innebär en 

strukturerad uppföljning av situationen efter en tid för att se om symtom har minskat eller 

ändrat karaktär (BPSD, 2016).  

 

Genom att arbeta med BPSD-registret, tillämpas även de nationella riktlinjerna för vård 

och omsorg vid demenssjukdom som kom 2010 (Socialstyrelsen, 2010., Skog, 2013). För 

att bli administratör i BPSD-registret genomgår personal en tvådagars utbildning som 

innefattar kunskap om demenssjukdomar, om BPSD, kvalitetsregister och implementering 

(BPSD, 2015a). Administratörens uppgift är sedan att tillsammans i teamet göra 

skattningar och registreringar för de personer med demens som de möter i sin yrkesroll, 

oavsett yrkeskategori (BPSD, 2015b).  Ett sätt att ge tröst är att genom olika 

omvårdnadsåtgärder minska lidande, exempelvis genom att låta personen med 

demenssjukdom delta i en aktivitetsgrupp där det genom att diskutera olika sagoteman kan 

väckas minnen som i sin tur kan hjälpa personen med demens att återfå känslan av att 

”vara hemma” i sitt själv och i sitt jag (Holm, Lepp, & Ringsberg, 2005). Cohen 
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Mansfield, Libin och Marcias (2007) studie visar att man att genom att ha en strukturerad 

arbetsmetod och individuellt anpassade åtgärder så som videofilmer om familjen, pussel 

och utomhuspromenader kan minska beteenden och lidande, så som agitation, utan att 

använda läkemedel vilket väl överrensstämmer med hur man arbetar personcentrerat.  

 

En person med demenssjukdom har synliga men också icke-synliga behov där det krävs att 

personalen har kunskap om personens själv, det specifika jaget, som har formats utifrån 

livserfarenheter och värderingar för att kunna möta dessa behov (Edvardsson, 2010).  

BPSD-registret kan vara ett stöd för personalen (Mayer, Granvik, Minthon & Nägga, 2014) 

men det krävs också ett ärligt intresse kring personens identitet, värderingar och vanor och 

en tillit och respekt i mötet med personen med demenssjukdom (Edberg, 2011). 

Bemötandet har en väsentlig del i hur väl omvårdnaden lyckas (Edvardsson, Sandman & 

Rasmusson, 2010).  

 

 

Personal och ansvar 

Legitimerad vårdpersonal arbetar enligt etiska koder (ICN, 2012., Fysioterapeuterna, 

2014., Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2012). Dessa etiska koder skall vägleda till ett 

professionellt, sakkunnigt och gemensamt förhållningssätt i yrkesutövandet så att patienten 

får ett värdigt bemötande. Dessa etiska koder lyfter också vikten av att arbeta tillsammans 

med annan legitimerad personal.  

Människan är en social individ vars utveckling och upplevelse är beroende av aktivitet och 

delaktighet i samspel med andra (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2012). I 

kompetensbeskrivningen för legitimerade arbetsterapeuter står angivet att 

arbetsterapeuterna skall arbeta personcentrerat så att människan ges möjlighet att utföra 

vardagliga aktiviteter på ett för dem meningsfullt sätt (Sveriges Arbetsterapeuter, 2016). 

Fysioterapeuters (tidigare kallade sjukgymnaster) uppdrag är att visa sambandet mellan 

rörelse och hälsa där rörelse kan användas som metod för att leva ett aktivt liv med god 

livskvalitet (Fysioterapeuterna, 2016). Fysioterapeuten skall respektera varje individs 

särskilda behov och förvissa sig om att han/hon uppfattat patientens verkliga behov samt 

låta patientens behov vara styrande (Fysioterapeuterna, 2014).   

Ett av sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att minska lidande (ICN, 

2012). Lidande påverkar inte bara den som lider själv, utan även dem som befinner sig i 

dennes närhet och som inte kan lindra lidandet (Norberg & Zingmark, 2011., Schulz et al., 

2010). Samtidigt är det svårt att som vårdgivare bedöma en patients lidande, och ofta 

skattas det högre än vad patienten själv gör (Norberg & Zingmark, 2011., Schulz et al., 

2010).  

 

Legitimation  

Det finns 21 reglerade yrken inom vården där man kan ansöka om legitimation. Ett reglerat 

yrke innebär bland annat att man har en självständig yrkesfunktion och att man har ett 

särskilt ansvar för patienters säkerhet i vården. Den som innehar en legitimation har enligt 

Socialstyrelsen (2016) en skyldighet att utöva yrket enligt vetenskap och beprövad 

erfarenhet. En legitimation kan dras in om personen som innehar den allvarligt missköter 

sig (Socialstyrelsen, 2016).  

 

Även patientsäkerhetslagen (2010:659) omfattar dem som har legitimation för yrke inom 

hälso- och sjukvård (SFS, 2010:659, kap 1,4§) och beskriver att den legitimerade 

personalen skall ge anpassad och personligt utformad vård som följer vetenskap och 

beprövad erfarenhet där patienten visas respekt och omtanke (SFS, 2010:659, kap 6, 1§). 
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Hälso- och sjukvårdspersonal får delegera arbetsuppgifter till annan personal endast när 

kraven att tillgodose en god och säker vård följs. Ansvaret följer den som delegerat 

uppgiften, det vill säga att denne har ansvar att se till att den som skall utföra uppgiften har 

rätt förutsättningar (SFS, 2010:659, kap 6, 3§). I Hälso- och Sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 

1982:763) 24§ står angivet att legitimerad personal så som sjuksköterskor, arbetsterapeuter 

och fysioterapeuter inom kommunal verksamhet ansvarar för att delegerade vårduppgifter 

är förenliga med säkerhet för patienterna. 

 

 

Problemformulering 

Det är rimligt att anta att personer med demenssjukdom lider genom att tappa sitt ”själv” i 

och med sjukdom. Personer som lider är i behov av tröst. Personcentrerad vård med fokus 

på bemötande och omvårdnadsåtgärder kan hjälpa personer med demens att återfå sitt själv 

och därmed känna tröst med avseende på att ”känna sig hemma” och få tillgång till sitt 

”själv”. För att lyckas ge tröst behöver personal ha kunskap om inte enbart sjukdomen i 

sig, utan även ett intresse för personen de möter och dennes upplevelse av situationen. 

Begreppet tröst är ett multidimensionellt begrepp som kräver lyhördhet, engagemang, 

närvaro och mod – och samtidigt är det svårt att tolka andra personers grad av lidande. 

Personcentrerad vård skall användas i mötet med personer med demenssjukdom, och det är 

den legitimerade personalens ansvar att stötta omvårdnadspersonalen till att arbeta 

personcentrerat. Det kan därför anses vara viktigt att få en ökad kunskap om legitimerads 

personals syn på vad tröst är i mötet med personer med demenssjukdom.  

 

 

SYFTE 

 

Syftet var att belysa tröst i mötet med personer med demenssjukdom utifrån legitimerad 

personals perspektiv.   

 

 

METOD 

 

Ansats och design 

Polit och Beck (2012) menar att kvalitativ forskning handlar om abstraktion, där 

grundpelarna kan vara begrepp eller fenomen. I Svenska Akademiens Ordlista[SAOL] 

betyder ordet begrepp föreställning – en uppfattning (SAOL, 2016) medan ordet fenomen 

betyder företeelse - något som iakttas (SAOL, 2016). Tröst är både ett begrepp och ett 

fenomen, vilket Mattsson-Lidsle och Lindström (2001) diskuterade i sin studie genom att i 

första hand förklara begreppet för att i nästa steg förstå fenomenet. Författaren i denna 

studie gjorde först en begreppsanalys för att undersöka begreppet tröst och dess 

komponenter för att öka förståelsen inför de kommande intervjuerna.  

Kvale och Brinkman (2014) menar att den deskriptiva designen syftar till att låta 

informanten beskriva vad hen upplever och känner kring det undersökta området. Vid en 

intervjustudie tar författaren del av upplevelser och erfarenheter genom berättandet (Polit 

& Beck, 2012). Intervjustudier kan användas för att klargöra begrepp, beskriva upplevelser 

och delge erfarenheter (Kvale & Brinkman, 2014).  

 

I studien intervjuades sex stycken legitimerad personal verksamma inom kommunal hälso- 

och sjukvård, det vill säga sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.  
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Intervjuerna var enligt kvalitativ modell med induktiv ansats, det vill säga att en 

förbehållslös analys av texterna gjordes för att finna en förståelse för det undersökta 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Intervju är en konversation om ett ämne som 

intresserar både forskaren och den som intervjuas (Kvale & Brinkman, 2014).  

 

Under intervjutillfällena framkom att begreppet är komplext och att informanterna inte 

alltid hade reflekterat över att tröst var en del i omvårdnaden i mötet med personer med 

demenssjukdom. Det ursprungliga syftet med studien att undersöka hur tröst ges till 

personer med demenssjukdom gick därför inte att uppfylla till fullo, varpå syftet fick 

justeras till att istället handla om att belysa tröst i mötet med personer med 

demenssjukdom. Litteraturen beskriver ambivalensen i om tröst är en komponent i 

vårdandet eller inte och att det saknas en samstämmighet om relevans, användbarhet och 

trovärdighet av tröst i vårdandet (Roxberg, 2012., Roxberg, Eriksson, Rehnsfeldt & 

Fridlund, 2008) vilket kan vara en anledning till att tröst är ett oreflekterat begrepp och 

fenomen.  

 

 

Urval 

Efter att ha fått skriftligt godkännande att genomföra studien från verksamhetschefen för 

äldreomsorg (bilaga I) tillfrågades i nästa steg chefen för hemsjukvårdsorganisationen där 

den legitimerade personalen är anställd om studien fick genomföras. Båda gav positivt 

gensvar. Genom personliga mail tillsammans med forskningspersonsinformationen (bilaga 

II) blev 22 stycken legitimerad personal; 14 sjuksköterskor, fem arbetsterapeuter och tre 

fysioterapeuter, från en och samma organisation som uppfyllde inklusionskriterierna 

tillfrågade om att delta. 

 

De legitimerade är ansvariga för omvårdnad, rehabilitering och hjälpmedel för allmän 

daglig livsföring inom kommunens särskilda boenden, på gruppbostäder för personer med 

funktionsnedsättning samt för personer som har behov av hemsjukvård i hemmet oavsett 

ålder och hjälpbehov. Då organisationen är liten möter de legitimerade dagligen personer 

som lider av demenssjukdom samt personal som vårdar och stöttar personer med 

demenssjukdom. 

 

Författaren är demenssjuksköterska och arbetar med bland annat utvecklings och 

förändringsarbete och valde organisationen där denne är verksam, detta för att öka 

förståelsen för det undersökta som ett led i pågående utvecklings och förändringsarbete. 

Författaren var således bekant med de tillfrågade presumtiva informanterna som 

sjuksköterskekollega, men tillhör inte samma verksamhet, hemsjukvårdsorganisationen.  

 

Cirka två veckor efter första mailet hade två svar om deltagande inkommit och efter cirka 

ytterligare fyra veckor skickade författaren ånyo en förfrågan till samma personer varpå 

totalt sju svar inkom från personal som ville delta. Totalt tio stycken svarade på förfrågan, 

varav tre stycken tackade nej till att delta. Författaren hade kunnat tillfråga fler presumtiva 

informanter från andra verksamheter, men valde att avstå detta på grund av att ett 

tillräckligt antal informanter för studiens syfte tackade ja. Under studiens gång avböjde 

sedan en deltagare att delta på grund av för hög arbetsbelastning, vilket resulterade att det 

var en fysioterapeut, tre arbetsterapeuter och två sjuksköterskor deltog i studien. Denna 

fördelning kan ha inverkat på studiens resultat, men författaren ansåg sig inte kunna göra 

fler påtryckningar om deltagande gentemot sjuksköterskorna i verksamheten, då det hade 

kunnat uppfattas som tvingade vilket går emot de forskningsetiska kraven.  
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Undersökningsgruppen bestod av sex kvinnor i åldrarna cirka 25-60 år med en medelålder 

på 43,3 år som hade erfarenhet av att arbeta inom vården mellan cirka 10-35 år, (medel 19 

år), varav cirka 5-30 år som legitimerad inom sin profession (medel 13,6 år) i en mindre 

kommun i Sverige. En fysioterapeut, tre arbetsterapeuter och två sjuksköterskor deltog i 

studien.  

 

Inklusionskriterier 

De tillfrågade innehade en legitimation inom hälso- och sjukvård som antingen 

sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut, var anställd inom den studerade 

verksamheten samt hade genomgått utbildning till administratör i BPSD-registret. Det hade 

ingen betydelse för hur länge den legitimerade personalen hade arbetat eller vilken 

placering eller schemarad denne hade. Personalen arbetade både inom ordinärt och 

särskilda boenden, vilket kan ha lett till en bredd och variation som kan öka förståelsen för 

det studerade området enligt Polit och Beck (2012). Samtlig legitimerad personal, även 

tjänstlediga eller sjukskrivna tillfrågades. 

 

Exklusionskriterier 

Samtliga informanter som visade intresse för att delta i studien uppfyllde 

inklusionskriterierna varpå inga uteslöts. 

 

 

Genomförande 

Studiens intervjuer utfördes på den plats och den tid som informanten önskade vilket var i 

enskilda rum inom verksamheternas ramar. Att få välja tid och plats själv för intervju 

förespråkas av Polit och Beck (2012). Inför intervjun gick forskningspersonsinformationen 

igenom som ett sätt att skapa ett förtroende och öppna upp för en förståelse. Kvale och 

Brinkman (2014) menar att denna orienteringsfas är avgörande för om intervjupersonen 

kommer öppna upp och vilja dela sina tankar kring det undersökta området. Här är det 

viktigt att forskaren är lyhörd och skapar en god kontakt genom att visa intresse och 

respekt samt är tydlig med vad det är som denne ämnar att undersöka. 

 

I samband med intervjun lämnade författaren ånyo forskningspersonsinformationen till 

informanten och försäkrade sig om att denne kände till syftet med studien, urval, hantering 

av inkomna data och att denne kände sig trygg med förfarandet kring intervju och 

datainsamling utifrån de forskningsetiska huvudkraven (Vetenskapsrådet, uå.), samt 

förtydligade att denne när som helst kunde avbryta intervjun utan att uppge någon 

anledning. Informanterna fick också frågan om de hade några övriga frågor innan 

författaren bad dem svara på frågor rörande ålder, erfarenhet och profession. 

Samtyckesformuläret undertecknades också innan själva frågeställningarna påbörjades. 

 

De sex intervjuerna genomfördes på arbetstid och i verksamheternas lokaler på tider som 

bestämdes av informanterna själva. Samtliga informanter hade lämnat ifrån sig sina 

telefoner eller stängt av dem så de inte skulle bli störda, och ingen ytterligare störning 

uppträdde.  Informanterna hade god tid att reflektera och fundera kring de olika 

frågeställningarna och upplevdes vara intresserade av att dela med sig av erfarenheter och 

upplevelser då samtalen flöt på och inte kändes tvingade. 

 

Intervjuerna pågick mellan 18-35 minuter, och avslutades när informanterna själva uppgav 

att de tyckte att ämnet var uttömt. Intervjuerna rundades av med frågan om det fanns något 

mer som informanterna ville tillägga eller förtydliga vilket enligt Kvale & Brinkman 
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(2014) kan vara ett sätt påbörja ett avslut, samt avslutades helt först när informanterna 

själva sa att ämnet kändes uttömt och att de inte hade något mer att tillägga.   

 

Samtliga intervjuer bandades, och författaren använde intervjuguiden (bilaga III) som stöd. 

Några av informanterna gav uttryck för att känna sig hämmade av att intervjuerna 

bandades, vilket diskuterades vidare kring genom att lyfta syftet med bandningen; att det 

enbart var för att underlätta för författaren att fånga det kärnfulla, och att materialet endast 

skulle lyssnas och läsas igenom som en helhet av författaren själv, vilket författaren 

uppfattade hjälpte dessa informanter till att förhålla sig mer neutralt till bandningen.  

 

 

Datainsamling 

Vid intervjuerna hade författaren bestämda frågor (bilaga III). Lundman & Hällgren 

Graneheim (2008) skriver att författaren genom att använda sig av strukturerade 

frågeformulär kan bibehålla en viss distans till det undersökta då samtliga informanter då 

får samma frågeställning. Frågorna hade tidigare testats i en annan intervjustudie med 

omvårdnadspersonal. Syftet med den tidigare studien var att undersöka personalens 

upplevelse av vad tröst står för i mötet med en person med demenssjukdom (Åberg, 2015). 

Denna studie gjordes som en del i kursen Palliativ vårdfilosofi under 

Silviasjuksköterskeutbildningen via Sophiahemmets Högskolan våren 2015 och resulterade 

i tre huvudteman: Tröst, Vilande tröst och Lidande. Tröst skedde genom samspel vilket 

ledde till tillfredställelse. Vilande tröst tolkades som en närvaro där personalen var 

avvaktande men ändå styrde situationen, och lidande där personalen inte lyckades trösta 

vilket ledde till ett lidande för personen med demenssjukdom samt upplevelse av 

maktlöshet och stress hos personalen. Polit och Beck (2012) skriver att forskare ibland gör 

en pilotstudie, det vill säga en småskalig undersökning för att prova den tänkta metoden 

innan den genomförs i större skala. Intresset för denna studie, att tala med legitimerad 

personal om tröst, väcktes under den första studien. Samma huvudfrågor användes i denna 

studie gentemot den nya undersökningsgruppen.  

 

I första intervjustudien uppskattade informanten att få frågorna inför intervjun, vilket 

öppnade upp för en djupare dialog i samband med intervjun. I denna studie lämnades 

huvudfrågorna ”Vad innebär Tröst för dig?”, ”Beskriv en situation där du upplevde att en 

person med demenssjukdom tröstats” samt ”Beskriv en situation där du upplevde att en 

person med demenssjukdom inte tröstats ” ut till fem av de sex informanterna inför 

intervjun. Den sjätte informanten fick frågorna i samband med intervjun då intervjun kom 

snabbt inpå på grund av frånvaro, men informanten som fick möjlighet att boka om tiden 

var nöjd och upplevde att det var lätt att reflektera över frågorna då de väl stämde överrens 

med hennes tankegångar och då hon alldeles nyligen hade mött situationer som 

efterfrågades. Övriga informanter upplevde det positivt att få frågorna innan själva 

intervjun.  Avsikten med strukturen i intervjufrågorna var att först få en förståelse för hur 

den legitimerade personalen i teorin tänkte kring begreppet tröst, för att sedan i praktiken 

lyfta det i form av positiva och negativa situationer de upplevt.  

 

Följdfrågorna a-e (bilaga III) ställdes sedan muntligt vid intervjutillfället när det behövdes 

för att få en fördjupad bild av det undersökta.  
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Databearbetning och analys 

Samtliga intervjuer bandades och transkriberas, det vill säga ändrades från talspråk till 

skriftligt språk på ett sådant sätt att underliggande mening exempelvis genom pauser och 

upprepningar framträdde (Kvale & Brinkman, 2014). Författaren måste lyssna och 

reflektera över det som sägs, både verbalt och icke-verbalt vid en intervju (Polit & Beck, 

2012). Det transkriberade materialet analyserades sedan enligt Lundman och Hällgren 

Graneheims (2008) modell ”kvalitativ innehållsanalys” för att finna manifesta data som 

samlades i kategorier och teman.  

 

I första steget lyssnade författaren och läste igenom intervjuerna i sin helhet flertalet 

gånger för att fånga de meningsbärande enheterna utifrån både text och talspråk. Dessa 

meningsbärande enheter plockades sedan ut till tabeller där varje domän - det vill säga 

delar av texten som handlar om ett specifikt område, i denna studie de tre olika 

frågeställningarna ”Vad innebär Tröst för dig?”, ”Beskriv en situation där du upplevde att 

en person med demenssjukdom tröstats” samt ”Beskriv en situation där du upplevde att en 

person med demenssjukdom inte tröstats” analyserades var för sig. 

 

I nästa steg identifierades kondenserad meningsenhet, det vill säga delar av texten som är 

meningsbärande, viktiga, för att få fram det kärnfulla i texten. Här var det viktigt att varken 

ha för stora eller för små enheter, vilket hade kunnat påverka resultatet.   

 

I tredje steget kondenserades meningsenheterna, det vill säga att texten gjordes kortare 

utan att det centrala innehållet förlorades. Den kondenserade enheten kodades i nästa steg, 

vilket innebär att den fick en kod som står för den kärnfulla innebörden, koder som sedan 

samlades i olika kategorier som svarar till frågan Vad utifrån studiens syfte enligt 

Lundman och Hällgren Graneheims metod (2008). Kategorierna samlades sedan under fyra 

olika teman som ett sätt att sammanbinda innehållet. Temat var den ”röda tråden” och 

svarade på den tolkande meningen Hur? vid analysen (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2008., Polit & Beck, 2012). 

 

Författaren gjorde analysen fram till kategoriseringen av de olika domänerna var för sig, 

detta för att särskilja dem från varandra och för att få en känsla av vad som var det 

kärnfulla i varje del (tabell 3). Författaren ansåg att det annars hade kunnat finnas en risk 

att de olika domänerna hade kunnat påverka varandra. Tematiseringen skedde sedan när 

alla delar i analysen var klar och den röda tråden framträdde.  
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Tabell 3. Tabellen visar kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren 

Graneheims (2008) modell för att för att finna manifesta data som samlades i kategorier.  
Domän Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod 

 
Kategori  Tema  

Vad innebär Tröst 

för dig?” 

Tröst innebär 

nog lindring, att 

man får lindring 

för någonting. 

(informant 4) 

Tröst innebär 

lindring för 

någonting 

lindring Tröst Vad tröst är 

Beskriv en 

situation där du 

upplevde att en 

person med 

demenssjukdom 

tröstats 

det går ju bara 

att… följa 

med…i 

samtalet…det är 

ett väldigt aktivt 

lyssnande. Det 

är inget man gör 

samtidigt som 

man sitter och 

gör något annat, 

det går inte. 

(informant 3) 

Ett aktivt 

lyssnande när 

man inte gör 

någonting 

annat 

Aktivt 

lyssnande 
Förutsättning Hur tröst ges 

 …det både 

närvaron, tiden, 

att man ägnar 

henne, ger 

henne den Tiden 

så hon hinner 

märka att här är 

nån som bryr 

sig. 

(informant 1) 

Närvaron, 

tiden man 

ägnar 

personen är 

avgörande, så 

att hon hinner 

märka att 

någon bryr sig 

Utrymme Förutsättning Hur tröst ges 

Beskriv en 

situation där du 

upplevde att en 

person med 

demenssjukdom 

inte tröstats 

Att inte behoven 

blir 

tillgodosedda… 

som de borde 

bli. 

 (informant 2) 

Behov som 

inte blir 

tillgodosedda.  

Otillgodosedda 

behov 

Tröst uteblir Lidande  

 Och man blir 

liksom så här, 

att man inte 

lyckas med sitt 

uppdrag, tusan 

också, det gick 

inte att vända 

det…  

(informant 5) 

Tusan också, 

jag lyckas inte 

med mitt 

uppdrag 

Misslyckande Känslor hos 

personalen 

Upplevelse 

av att ge tröst 

 

 

Forskningsetiska överväganden  

Samtycke från verksamhetschef efterfrågades innan information gick ut till presumtiva 

informanter.   

 

Författaren följde de fyra forskningsetiska huvudkraven Informationskravet, 

Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, u.å.). 

Informationskravet: Informanterna informerades skriftligt och muntligt om syftet, hur 

studien var upplagd och hur intervjusituationen skulle gå till (Polit & Beck, 2012). 
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Samtyckeskravet: Informanterna informerades om att deltagandet är frivilligt och att de när 

som helst kunde dra sig ur (Polit & Beck, 2012). Författaren och informanterna var bekanta 

med varandra, vilket kan ha påverkat dels urval genom att tillfrågad personal kan ha känt 

sig tvingade att delta, dels genom att de presumtiva informanterna kan ha känt sig pressade 

i att vilja prestera bra – men det kan också ha varit en fördel att informanterna och 

författaren hade kännedom om varandra genom att intervjusituationen kan ha upplevts som 

trygg (Polit & Beck, 2012). Vetenskapsrådet (u.å.) lyfter denna aspekt och menar att det 

ibland är ofrånkomligt att denna situation uppstår, men att det då är ytterst viktigt att den 

presumtiva informanten får omfattande information om studien inför eventuellt deltagande 

så att denne kan göra ett noga övervägande innan denne väljer att delta. I en sådan situation 

blir det än mer viktigt att poängtera att deltagandet är helt frivilligt och kan avslutas när 

som helst utan att medföra några nackdelar (Vetenskapsrådet, u.å).  

 

Konfidentialitetskravet: Insamlad data behandlades konfidentiellt genom att informanterna 

avidentifierades och blev sifferkodade så att deltagarnas namn inte nedtecknades. Insamlad 

data har endast bearbetats av författaren och inte lästs av någon annan (Polit & Beck, 

2012). Under arbetet med studien förvarades insamlad data inlåst.  

 

Nyttjandekravet: Informanterna informerades om att allt som framkom vid intervjuerna 

endast skulle användas vid studien som ett led i att förbättra vården, och att data inte skulle 

komma att användas emot dem (Polit & Beck, 2012).  

 

Risker som författaren kunde se var att det vid intervjuerna kunde komma upp situationer 

som varit känsliga vilket kan ha lett till känslomässig påverkan. I sådana situationer är det 

viktigt att författaren är lyhörd och stöttande, vilket kan hjälpa informanten till egen 

reflektion över sin roll och kunskap (Polit & Beck, 2012). Författaren gjorde bedömningen 

att det inte förelåg någon ytterligare risk för deltagarna så länge de fyra forskningsetiska 

huvudkraven följdes.  

 

 

RESULTAT 

 

Ur de tre domänerna utifrån intervjufrågorna framkom fyra huvudteman vilka är: vad tröst 

är, hur tröst ges, upplevelsen av att ge tröst samt lidande (tabell 4). Temat vad tröst är 

sammanfattar kategorierna tröst och tröst och personer med demenssjukdom. Temat hur 

tröst ges sammanfattar kategorierna förutsättningar, inställning, metoder och kunskap. 

Temat upplevelsen av att ge tröst kopplas till känslor hos personalen och temat lidande 

beskriver när trösten uteblir. Även övriga fynd presenteras. 

Tabell 4. Tabellen visar fyra huvudtema, dess kategorier och koder som framkom vid 

analysen av intervjuerna med informanterna 

Tema: Vad tröst är Hur tröst ges Lidande Upplevelse av 

att ge tröst 

Kategori 

: Kod 

Tröst Förutsättningar:  
egna, i mötet 

När tröst 

uteblir 

Känslor hos 

personalen 

 Tröst och personer 

med demenssjukdom 

Inställning   

  Metoder   

  Kunskap:  
okunskap, erfarenhet 
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I dataanalysen framkom att begreppet tröst är ett komplext begrepp som är svårt att 

beskriva och svårt att utöva då det inte finns någon konkret mall. Informanterna pratade 

om att det handlade om att ha modet att prova sig fram och genom att vara lyhörd, följa 

situationen för att se om de metoder som användes gav tröst eller orsakade ett fortsatt 

lidande. Informanterna uppgav att det som speciellt särskiljer att ge tröst till personer med 

demenssjukdom jämfört med att trösta personer utan demenssjukdom, var att man aldrig 

blir färdig med att trösta då personen med demenssjukdom i och med sin sjukdom ständigt 

är i behov av tröst, samt att det utöver de vanliga förutsättningarna även krävs att man som 

personal har en medmänsklig inställning till situation och person, kunskap att läsa av 

situationen, kunskap om hur sjukdomen påverkar personen men också kunskap om sig 

själv då det är personalen själv som bär ansvaret att hantera och styra situationen då 

personen med demenssjukdom inte klarar det.  

 

 

Vad tröst är 

 

Tröst 

Tröst är ett svårt, otydligt och komplext begrepp som tolkas olika från person till person 

vilket framkom vid intervjuerna. För vissa av informanterna var tröst direkt kopplat till en 

person som är ledsen och gråter, medan det för andra innebar att hjälpa en person som har 

ett lidande i form av sorg, oro, ångest, längtan, vilsenhet med mera. Utifrån dessa olika sätt 

att se på begreppet blev också de fortsatta samtalen olika. De informanter som vid 

intervjuns start reflekterade kring att tröst stod i direkt anslutning till att trösta någon som 

är ledsen, var vid slutet av intervjun mer reflekterande kring att man kanske också tröstar 

personer som inte bara är ledsna utan lider i någon form.  

 

Det framkom tydligt i intervjuerna att tröst är svårt att förklara och svårt att utöva samtidigt 

som det finns en förväntan, inte minst hos en själv, att trösta en människa som lider. För att 

kunna trösta krävs framförallt en närvaro, ett lyssnande, ett inkännande av behov, en 

individuell anpassning och en vilja att nå en förståelse för situation så som personen som 

lider uppfattar den. För att nå hela vägen fram krävs ett förtroende och ett samspel.   

 

Tröst och personer med demenssjukdom 

Enligt informanterna handlade tröst även i mötet med personer med demenssjukdom om att 

lyssna, vara närvarande, bekräfta känslan i situationen, att ge hopp till exempel genom att 

erbjuda hjälpmedel eller andra metoder, försöka skapa en begriplighet i det lilla, men 

framförallt framkom det att tröst i mötet med personer med demenssjukdom innebar ett 

större ansvar för medmänniskan och personalen där ytterligare faktorer spelade en stor roll 

än vid tröst av en person som inte lider av demenssjukdom.   

 

 

Hur tröst ges  

 

Förutsättningar för att lyckas 

För att kunna ge tröst till en person med demenssjukdom uppgav informanterna att det 

måste finnas vissa förutsättningar. Dessa förutsättningar delas in i egna förutsättningar och 

förutsättningar i mötet. 
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Egna förutsättningar 

Trösten syftar till att ge lindring för någonting och informanterna uppgav att det kräver att 

den som ger trösten tar sitt ansvar och har en vilja och ett mod att öppna upp för ett möte 

och stannar kvar i ledsenheten och lidandet. För att lyckas nå fram uppgav informanterna 

att det var viktigt att man anpassade sig efter personen som möttes, hade kunskap om 

demenssjukdomars uttryck, kunde läsa av situationen samt har ett aktivt lyssnande där man 

kan känna in och skapa en förståelse för situationen och anpassa sig efter de behov som 

fanns.   

 

Förutsättningar i mötet 

När personalen lyckades ge tröst innebar det att personalen hanterade och styrde 

situationen då personen med demenssjukdom i och med sin sjukdom inte klarade detta 

själv. Informanterna uppgav att det var upp till personalen att ta över situationen och styra 

den demenssjuke på ett respektfullt och individuellt sätt.  

 
” (…) jag lessen så kan ju jag försöka trösta mig själv, (…) men det kan 
inte de här personerna. De måste ha hjälp med det …” (informant 4) 

Att bekräfta känslan är en viktig del i mötet med personer med demenssjukdom och lyftes 

av samtliga informanter. Det kan handla om allt ifrån att bekräfta en längtan efter någon 

som saknas till att bekräfta en ilska eller en besvikelse. Bekräftandet ansågs vara en stor 

del i tröstarbetet.  

” (…) och då har vi liksom kommit fram till att det bästa att säga är att han 
har dött, att det är liksom att bekräfta det som är sant. (…) att hon bli 
bekräftad i att han inte finns längre, du behöver inte vänta, det kommer 
ingen”. (informant 5) 

 

Just att anpassa bemötandet individuellt och efter behov som förändrade sig över tid 

framkom som en viktig förutsättning för att lyckas.  

Då det var en viktig faktor att personalen hanterade och styrde situationen uppgavs att det 

var en avgörande förutsättning att det fanns det utrymme som krävdes för att ge personen 

som är ledsen eller lider den tid och det engagemang som behövdes för att lyckas nå fram. 

Tröst skedde endast när personalen var närvarande i nuet och inte kände sig stressade eller 

hade tankarna på annat håll vilket kunde vara en svårighet då andra patienter väntade på 

dem eller telefoner ringde.  

 

Inställning 

Informanterna upplevde att det i första hand var avgörande vilken inställning man som 

personal hade i mötet med personen med demenssjukdom. Hur man såg på sin egen roll, på 

sin egen potential och vilja att hjälpa personer med demenssjukdom genomsyrade mötet 

och samspelet vid en tröstsituation. Litteraturen beskriver att det finns en medmänsklig 

grundläggande föreställning om att hjälpa personer som lider (Alfredson, Wirén & Lützén, 

1995), men det framkom i intervjuerna att inte all personal känner sig bekväm inför eller 

kan tolka när det behovet finns.  

I intervjuerna framkom också att det var avgörande hur personalen såg på personer med 

demenssjukdom, som objekt och problem eller som personer där beteendet tolkades mer 

som en utmaning. Informanterna lyfte att det för att ge tröst krävs engagemang och en 

inställning att vilja hjälpa, samt en förmåga att vilja se de behov som finns. Det måste 

också finnas ett intresse för att förstå personen bakom sjukdomen för att ens försöka nå 

fram. 



 

18 

 

”… att se det som en utmaning istället för ett problem. Att det här faktiskt 
är någonting som är spännande, jag vill kunna nå fram till dig så att du kan 
må lite bättre när jag går härifrån.” (informant 4) 

 

”…är ju väldigt, mycket vad du har för inställning som personal, och varför 
man är där, och vad du gör av din tid där. Såklart, vad du ser och vad du 
vill se”. (informant 3) 

 

När inställningen att vilja hjälpa saknas, när förmågan att avläsa behov saknas eller när 

personalen inte känner sig trygg i sin roll och istället väljer att till exempel städa istället för 

att försöka trösta en person som är ledsen eller lider, då upplevde informanterna att det 

istället för tröst leder till ett lidande.  

 

Metoder 

Informanterna visade exempel på upplevelser där de genom att använda olika metoder 

lyckats ge tröst. Dessa metoder kunde vara att ge beröring, att avleda, erbjuda närhet eller 

bara genom närvaro i tystnad. Tröst uppgavs också kunna ges genom att erbjuda 

hjälpmedel när ett sådant var till gagn för den demenssjuke.  

 

Några informanter uppgav att det i avledande situationer var bäst att prata om det som 

påverkade personen istället för att prata bort det. När känslan fick lyftas och man kunde 

prata om det, stärktes personen med demenssjukdom och upplevdes få ett bättre mående.  

 

”… äldre som går omkring och letar efter mamma (…) det handlar om att 
bejaka det. Mamma alltså, då pratar vi om mamma. (…) Längtar du efter 
mamma? Hade du en snäll mamma?” (informant 3) 

 

Några av informanterna lyfte möjligheten att erbjuda lösningar på det problem som orsakar 

ledsenheten eller lidandet som en metod att trösta, medan andra var tydliga med att tröst 

inte innebar någon konkret lösning. 

 

” Och sen kan ju tröst vara för mig …att man har en lösning. Det tycker jag 
är bra.” (informant 5) 

”Jag tror att det är värsta som finns med bara en snabb lösning, för det är 
ingen tröst. Jag tror att det blir en motsatt effekt.” (informant 6) 

 

Kunskap 

Återkommande i samtliga intervjuerna var att informanterna upplevde att kunskap var en 

viktig faktor i att lyckas ge personer med demenssjukdom tröst. Denna kunskap syftade till 

att veta hur man skulle bemöta personer med demenssjukdom samt hur sjukdomen 

påverkar patienten för att nå insikten om patientens svårigheter att kommunicera samt 

återkommande behov av tröst.   

 

” (…) Jag måste fortsätta trösta hela tiden, hela tiden, jag är aldrig färdig 
med detta. Aldrig nånsin kan jag vara färdig.” (informant 4) 

 

Informanterna uppgav att det var en nödvändighet att inse att uppdraget att trösta var 

bestående då den sjukes behov kvarstår hela tiden i och med sjukdomen. 

 



 

19 

 

”(…) dom här personerna behöver tröstas om och om och om och om och 
om igen, tills dom faktiskt inte finns här mera, (…) formen för tröst kanske 
förändras, men att de behöver det hela tiden.” (informant 4) 

 

Det var också viktigt med kunskap att kunna läsa av, styra och hantera situationen för att 

nå tröst. Kunskap om personen med demenssjukdoms liv och erfarenheter i form av en 

levnadsberättelse, genom att samtala med anhöriga kunde också hjälpa, och saknades i de 

situationer där den legitimerade personalen försökt ge tröst men inte lyckats. 

 
”…att ha historien bakom personen, att man vet vad den här tycker om, 
vet vad den här personens barn heter, eller vart hon kommer ifrån, eller 
vad dom tycker om lyssna på musik, nån lugn låt eller, (…) det har varit 
bra i den stunden.” (informant 2) 

 

”…jag kunde inte bemöta henne för jag hade, jag visste ingenting om 
henne, vad jag kunde plocka fram, visste inget om hennes tidigare…liv, 
vad hon var intresserad av eller vad hon kom ifrån eller nånting. Ingenting 
att hänga upp på.” (informant 6) 

 

 

Det framkom även i intervjuerna att det var viktigt att ha kunskap om den egna personens 

värde och betydelse i situationen; att man som personal hade en betydande roll i hur 

situationen fortlöpte och att man med små medel kunde hjälpa personen som led. 

 

”…att bara sätta sig ner och prata med nån när de är oroliga eller inte mår 
bra, gör så otroligt gott. (…) personligen tycker man att jag gjorde ju 
ingenting, (…) att det där lilla kan göra så otroligt otroligt mycket, det är 
ganska märkligt egentligen.” (informant 1) 

 

En informant menade att man kan ta lärdom av de situationer man mött och genom 

reflektion se det hela som en lärandeprocess.  

 

Okunskap  

Informanterna uppgav att när det saknades kunskap så togs det många gånger till metoder 

som i första hand inte var de metoder som den legitimerade personalen ansåg vara rätt väg 

att arbeta med den demenssjuke. Det handlade om att omvårdnadspersonalen gav 

läkemedel istället för att arbeta med omvårdnadsåtgärder.  

 
”… hur gör man med barn när man tröstar dom eller när de är oroliga eller 
ledsna? Ja inte ger man dem lugnande eller något ångestdämpande.(…) 
Men med vuxna människor tryckte man i dom tabletter...” (informant1 ) 

 

 

Erfarenhet  

Informanterna upplevde att sättet att trösta till viss del också kunde handla om egna 

erfarenheter. En informant menade att man har en tendens att ge tröst på samma sätt som 

man själv blivit och vill bli tröstad.  
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Lidande 

 

När tröst uteblir 

Lidande sågs som motpol till tröst av samtliga informanter och orsakades när 

förutsättningar, inställning, kunskap eller metoder saknades. Det kunde handla om att 

personer med demenssjukdom upplevde situationer som var kränkande, blev avvisade från 

gemenskap, eller i situationer där det fanns brister i form av personal, tid eller kunskap 

som ledde till att behov inte uppmärksammades eller att situationen tolkades fel eller inte 

kunde hanteras eller styras.   

 

”… och så kommer en boende in, fint, försiktigt, och bara kikar lite – och 
får inte ett hej eller, så utan, nu är det jag som lagar mat, kan du vara 
vänligen att gå härifrån… ”(informant 1) 

 

Det kunde också handla om situationer när de demenssjuka var så långt gångna i sin 

sjukdom att de var svåra att nå.  

 

”…att när de är så långt gångna att dom inte lyssnar/hör vad man säger. 
Inte att de inte hör, utan att de inte kan ta in det som jag säger.”  
(informant 5) 

 

Samtliga informanter menade att dessa otillfredsställda behov hos den demenssjuke ledde 

till ett lidande, vilket i sin tur också påverkade personalen negativt.  

 

 

Upplevelse av att ge tröst 

 

Känslor hos personalen 

Inför situationer när informanterna hade identifierat att personen med demenssjukdom var i 

behov av tröst, uppstod motstridiga känslor. Vad gör jag nu? Kommer jag att räcka till? 

Vågar jag eller kommer jag orsaka mer skada? I detta gränsland mellan tröst och lidande 

upplevde informanterna starka känslor av osäkerhet men också en stark vilja att hjälpa 

personen som lider. Dessa känslor följde sedan efter hur situationen utvecklade sig.  

 

När tröst uppstod gav det en känsla av tillfredställelse och lycka för både personen som 

tröstats och för den personen som givit tröst. Som personal blev det en bekräftelse på att 

man hade tolkat situationen rätt, styrt och hanterat den efter de behov som personen hade 

och hjälpt personen till ett bättre mående. Tröst uppgavs också vara ett möjliggörande, en 

situation där jag som personal genom att använda mig själv som ett verktyg och min 

potential kan hjälpa en annan människa till ett minskat lidande vilket ger mig ett 

välbefinnande och en anledning till att utföra mitt yrke med stolthet.  

 

”……tillfredställelse, såklart, en känsla av att man någonstans ändå lyckas 
famla sig fram, faktiskt i mål på nått sätt.” (informant 4) 

 

När trösten inte nådde fram upplevde informanterna en ledsenhet och starka känslor av 

misslyckande och otillräcklighet.  

 

” Ja, jag tänker, herregud, varför fungerar det inte? Vad skall jag göra?” 
(informant 5) 
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En informant hanterade detta genom att tänka att hon var en del i ett team och inte ensam i 

situationen vilket lättade känslan av misslyckande. 

 

 

Andra informanter lyfte också känslor av att ha ett ansvar i att vara delaktiga i en 

förändringsprocess för att undvika att situationen upprepades kring den demenssjuke.  

 

”… och själv tänker jag, hur kan jag göra på ett bra sätt så att sånt här inte 
händer. Vad är min roll i det hela. … för det kanske skulle kunna minska 
anledningen till tröstbehov.” (informant 1) 

 

 

Övriga fynd 
Vid intervjufrågan ” Beskriv en situation där du upplevde att en person med 

demenssjukdom inte tröstats” framkom det tydligt att informanterna inte hade samma sätt 

att se på vad som är tröst och vad som är lidande, samtidigt som samtliga informanter 

uppgav att lidande var en motpol till tröst. Lika många informanter uppgav att de sällan 

upplever situationer där personer med demenssjukdom inte tröstas som informanter som 

uppgav att de ständigt möter dessa situationer. Det fanns inget samband mellan dessa svar 

och erfarenhet eller kunskap i att möta personer med demens, inte heller någon direkt 

tydlighet i inställningen till vad själva begreppet tröst står för.  

 

 

Sammanfattning resultat 

Enligt informanterna är tröst när man som medmänniska genom att bekräfta, närvara eller 

genom olika metoder tillgodoser de behov som den som är ledsen eller lider har, så att 

denne upplever lindring eller ett minskat lidande, en slags harmoni och acceptans, även om 

situationen är svår och obegriplig. 

 

Informanterna beskrev att de i mötet med personen med demenssjukdom befann sig som i 

ett gränsland mellan motpolerna lidande och tröst, och att situationen utvecklades utefter 

de förutsättningar, den inställning, den kunskap och de metoder som användes.   

Det som tydligast framkom vid intervjuerna var hur viktigt det var att i första hand ha mod 

och vilja att se behoven som fanns, men sedan också utrymmet att finnas till, närvara i 

både kropp och tanke, så att man genom anpassning kunde styra och hantera situationen så 

att lidandet minskade. För att lyckas var det också en förutsättning att ha insikt om att 

behovet av tröst var kontinuerligt för den demenssjuke och därmed måste återupprepas, 

ibland flera gånger om dagen. I mötet med den demenssjuke lyftes också vikten av att nå 

ett förtroende, ett samspel utifrån varje enskild individs förutsättningar för att kunna nå 

fram, vilket samtidigt angavs vara en svårighet i mötet med personer med demenssjukdom 

där förmågan att kommunicera påverkas.   

 

Tröst når fram när förutsättningar finns samt att den som ger trösten och den som tar emot 

trösten möts i ett samspel (figur 1). När någon av faktorerna förutsättningar, kunskap, 

metoder eller inställning saknades ledde situationen istället till att behov förblev 

otillfredsställda vilket orsakade ett lidande både för personen med demenssjukdom och för 

personalen som i sin roll ville hjälpa den demenssjuke till ett bättre mående (figur 2). 
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Figur 1. Tröst når fram när personal har de förutsättningar som krävs, inställning att 

personen med demenssjukdom är en individ med värde och där beteende ses mer som en 

utmaning där syftet är att vilja hjälpa och lindra lidande än som ett problem, när kunskap 

om demenssjukdom, om personen själv och sig själv i samspelet med en demenssjuke finns 

samt att de metoder som personalen använder främjar situationen, tillsammans med en 

mottaglighet från personen med demenssjukdom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. När förutsättningar, kunskap, metoder eller inställning saknades eller när den 

demenssjuke upplevdes vara för långt gången i sin sjukdom och då ett samspel inte var 

möjligt, ledde situationerna istället till ett lidande där både personen med demenssjukdom 

och personalen påverkades. 

 

 

 

LIDANDE 
Personal Person med 

demenssjukdom 

Förutsättningar 

Inställning 

Kunskap 

Metod  

Mottaglighet  

TRÖST 
Personal Person med 

demenssjukdom 

Förutsättningar 

Inställning 

Kunskap 

Metod  

Mottaglighet  



 

23 

 

DISKUSSION 

 

 

Metoddiskussion  

 

Metodval 

Att inför intervjutillfällena ha gjort en begreppsanalys har tydliggjort begreppet för 

författaren.  Sivonen (2012) menar att det är viktigt att bestämma betydelsen för de 

begrepp som undersöks, så att de ord man använder står för det som man ämnar undersöka.  

 

En begreppsanalys syftar till att analysera och sammanfatta begreppets innehåll och 

omfång (Mattsson-Lidsle & Lindström, 2001). Författaren hade genom att göra en större 

begreppsanalys istället för intervjustudien kunnat skapa en ökad förståelse för begreppet i 

sig, men då avsikten med studien var att belysa begreppet så valde författaren att göra en 

intervjustudie, samtidigt så fanns det vid litteraturgenomgång inte så mycket skrivet kring 

begreppet tröst i relation till personer med demenssjukdom. Författaren ansåg också att 

området är viktigt att undersöka som en del i att skapa en större förståelse för vad det är för 

olika faktorer som spelar in i mötet med personer med demenssjukdom som i och med sin 

sjukdom är i behov av tröst, detta för att försöka öka förståelsen för varför dessa situationer 

ibland lyckas, och ibland inte.  

Komplexiteten kring begreppet tröst som beskrivs av litteraturen blev också tydlig då den 

ursprungliga grundtanken att ge tröst inte gick att fånga till fullo eftersom samtliga 

informanter inte hade reflekterat över att tröst var en komponent i vårdandet och därmed 

inte kunde beskriva sina upplevelser av att ge tröst. Istället blev intervjuerna samtal om 

tröst.  

 

Urval 

Författaren använde sig av strategiskt urval (Polit & Beck, 2012) vilket betyder att 

författaren väljer presumtiva informanter som på bästa sätt kan svara mot studiens syfte. 

Informanterna arbetade inom en kommuns hemsjukvårdsorganisation, vilken innefattade 

både ordinära och särskilda boenden vilket gav en spridning vid intervjuerna. 

Informanterna och författaren var kända med varandra, vilket kan ha lett till bias (Polit & 

Beck, 2012). Författaren hade kunnat välja andra informanter från andra verksamheter, 

men ansåg att området är värdefullt att undersöka i den studerade verksamheten och följde 

noggrant Vetenskapsrådets (u.å.) forskningsetiska huvudkrav. Författaren var också extra 

tydlig med att förklara de olika delarna både skriftlig och muntligt, så som att gå igenom 

syfte, lyfta vikten av att deltagandet var helt frivilligt, att insamlad data kodades och hölls 

inlåst samt att inkommen data endast skulle användas till studien och inte på något sätt 

användas emot informanterna, vilket författaren uppfattade gav en öppenhet och en 

fördjupning i samtalen. 

 

Författaren valde att intervjua legitimerad personal då legitimerad vårdpersonal arbetar 

enligt etiska koder och lagar vilka stärker kopplingen till att hjälpa en människa som lider 

och är i behov av tröst (ICN, 2012., Fysioterapeuterna, 2014., Förbundet Sveriges 

Arbetsterapeuter, 2012., SFS, 1982:763., SFS, 2010:659). Om författaren hade valt att 

inkludera andra yrkeskategorier så som omvårdnadspersonal (undersköterskor) hade 

resultatet kunnat se annorlunda ut både genom att den valda gruppen har mer formell 

kunskap, men också genom att omvårdnadspersonal arbetar närmre personer med demens 

och således har större förutsättningar att lära känna dem i sin vardag.   
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Genomförande 

Författaren upplevde att intervjutillfällen var lugna och avslappnade och informanterna 

kunde sitta ostört då de hade lämnat bort sina telefoner eller stängt av dem samt inte blev 

störda av kollegor.  

 

Att några av informanterna kände sig hämmade av att intervjuerna bandades kan ha lett till 

att de inte pratade lika fritt som de hade kunnat göra om de inte hade blivit inspelade, 

vilket kan ha påverkat resultatet. 

 

Datainsamling 

I denna studie lämnades grundfrågorna1-3 (bilaga III) ut till fem av de sex informanterna 

inför intervjutillfället, den sjätte fick vetskap om frågorna kort innan intervjun detta på 

grund av sjukdom och frånvaro, och fick då också tid att tänka till om de efterfrågade 

situationerna samt om hon ville ändra tiden för att få chans att tänka mer, vilket hon 

avböjde, men det kan finnas en risk att svaren hade sett annorlunda om informanten hade 

haft mer tid på sig. Övriga informanter tyckte det var positivt att få ta del av frågorna inför 

intervjun och ansåg att det hade givit dem tid att reflektera över begreppet som de inte 

reflekterat så mycket över tidigare.  

 

Vid intervjuerna användes först frågeställningen ”Vad är tröst” som ett sätt att för att nå en 

förståelse för hur informanten tolkade begreppet rent teoretiskt då begreppet visat sig vara 

komplext och svårförklarat. Detta sätt att dela upp frågeställningarna kan ha varit till hjälp 

för både informanten och för författaren genom att synsättet kring begreppet blev tydligt 

inför de övriga frågorna som handlade om situationer lyftes. Detta kan ha påverkat både 

intervjun och analysen på ett positivt sätt då det medförde en tydlighet.  

 

Databearbetning och analys 

Samtliga intervjuer slutfördes innan transkriberingen påbörjades. Alla intervjuer 

transkriberades sedan av författaren själv innan själva dataanalysen påbörjades, även om 

några av de kärnfulla komponenterna, så som inställning och att styra och hantera 

situationen identifierades under transkriberingsfasen. På så sätt anser författaren att 

analysen har i den mån det har varit möjligt följt samma struktur för de olika delarna. 

Kvale och Brinkman (2014) menar att utskriften i sig blir själva inledningen till den 

analytiska processen.  

 

Kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheims (2008) metod 

genomfördes, och författaren reflekterade över att trots avsikten att förhålla sig neutral vid 

datainsamlingen så började reflektionerna kring det kärnfulla i materialet redan vid de 

olika intervjusituationerna. För att ändå kvarhålla neutraliteten i den mån det var möjligt 

höll sig författaren till den bestämda frågeguiden, vilket Lundman och Hällgren 

Graneheims (2008) menar är ett sätt att bibehålla neutraliteten. Begreppsanalysen som 

gjordes innan intervjutillfällena kan ha påverkat författarens förförståelse genom att visa på 

begreppets komplexitet. Författaren förhöll sig medvetet till detta genom att strukturerat 

göra analysen utan att koppla det till de redan kända områdena som kopplades till 

begreppet i begreppsanalysen.  

 

Författaren är själv demenssjuksköterska och verksam i den organisation där studien 

genomförts, vilket kan ha påverkat resultatet dels genom förförståelse men också genom 

att informanterna kan ha känt en vilja att svara ”rätt” vid intervjutillfällena. Dessa aspekter 

lyfts av Vetenskapsrådet (u.å.) men anses samtidigt inte få ligga till grund för att avstå att 
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forska kring områden som anses värdefulla att undersöka. När författaren fick en känsla av 

detta vid intervjutillfällena, lyftes det upp och samtalades kring.  

 

Giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

Det finns lika många tolkningar som det finns tolkare (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2008., Polit & Beck, 2012 ). Troligen finns det inte heller en enda analysmetod där alla 

delar fångas (Polit & Beck, 2012). Trovärdigheten i analysen beror på de förkunskaper 

som forskaren har inom området, då dessa förkunskaper kan påverka analysen. Ett sätt att 

påvisa trovärdighet kan vara att låta andra forskare inom samma område titta på resultatet, 

vilket inte gjorts i denna studie (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Däremot har 

studiens resultat jämförts med tidigare studiers resultat kopplat till begreppet för att se om 

det finns likheter, vilket författaren uppfattar att det gör.  

 

Författaren har i denna studie tydligt redogjort för studiens syfte, urval, datainsamling och 

dataanalys vilket enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) ger läsaren möjlighet att 

bedöma giltigheten i tolkningen. Dataanalysen har beskrivits noggrant för att påvisa 

författarens resonemang, detta för att styrka studiens tillförlitlighet (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008). Det är läsaren själv som bär ansvaret för om resultatet som presenteras 

är överförbart till andra grupper eller sammanhang (Kvale & Brinkman, 2014., Polit & 

Beck, 2008., Graneheim & Lundman, 2004). Tröst har visat sig vara ett komplext begrepp 

som upplevs individuellt där det i mångt och mycket är ens egna erfarenheter som präglar 

synen på vad man anser vara tröst eller inte. Detta påverkar möjligheten till överförbarhet 

mellan olika grupper och situationer. Det blev också tydligt vid intervjusituationerna att 

begreppet tröst inte ses som en självklar del i omvårdnaden för all personal. Innebörden av 

begreppet som en del i omvårdanden av personer med demenssjukdom skulle därför 

behöva undersökas vidare.  

 

 

Resultatdiskussion   

 

Vad tröst är 

Syftet med studien var att belysa tröst i mötet med personer med demenssjukdom. 

Intervjuerna gav ett omfattande material där det framkom att och den legitimerade 

personalen tycker att tröst är ett komplext begrepp som inte reflekteras över i det dagliga 

arbetet, samtidigt som personalen dagligen möter ett lidande som de avser att minska eller 

lindra. En anledning till att det inte reflekteras kring detta sätt att se på sin roll kan kopplas 

samman med att det finns en ambivalens om tröst egentligen är en komponent i vårdandet 

(Roxberg, 2013). Samtidigt finns det en självklarhet och en förväntan, både hos en själv 

och från omgivningen, att trösta en människa som lider (Alfredsson et al.,, 1995., 

Mattsson-Lindsle & Lindström, 2001., Norberg et al., 2001). Alfredsson et al. (1995) 

beskriver att tröst är en förmodad vanlig vårdaktivitet, och studiens resultat visar att 

personer med demenssjukdom som i och med sin sjukdom lider i olika grad är i behov av 

tröst, vilket samtidigt är svårt att lyfta som en självklar komponent i vårdarbetet, när tröst 

inte ses som en självklar motpol till lidande av alla. Detta blev också tydligt vid 

intervjuerna när vissa av informanterna såg tröst kopplat till ledsenhet och gråt, medan 

andra kopplade det till lidande i allmänhet. 

 

Tröst och personer med demenssjukdom 

I mötet med personer med demenssjukdom framkom att det liksom i mötet med personer 

utan demenssjukdom fanns vissa grundläggande faktorer för lyckas att förmedla tröst, så 
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som bland annat närvaro vilket beskrivs av litteraturen (Mattsson-Lindsle & Lindström, 

2001). Men det framom även att ställdes det högre krav på den legitimerade personalen då 

demenssjukdomen i sig försvårade för patienten att hantera och styra situationen, vilket 

relaterar till att demenssjukdomen bland annat påverkar förmågan att kommunicera, 

planera och att minnas (Basun et al., 2013., Socialstyrelsen, 2010). HSL (SFS, 1982:763, 

24§) och Patientsäkerhetslagen (2010:659, 4§) beskriver den legitimerade personalens 

ansvar att ge en personligt utformad vård och att ansvara för delegerade arbetsuppgifter så 

att patienten ges en säker, god vård utifrån beprövad erfarenhet och vetenskap där den som 

utför arbetsuppgiften ges rätt förutsättningar (SFS, 2010:659, kap 6, 3§). Här reflekterar 

författaren utifrån studiens resultat att det inte är självklart att personalen har nått insikt om 

vad deras roll är i mötet med personer med demenssjukdom eller i mötet med personalen 

som vårdar personer med demenssjukdom, vilket kan förklara varför tröst ibland uppstår 

och ibland inte. 

 

De etiska koderna för legitimerad personal (ICN, 2012., Fysioterapeuterna, 2014., 

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2012) skall vägleda till ett professionellt, sakkunnigt 

och gemensamt förhållningssätt. De etiska koderna lyfter också vikten av att arbeta i ett 

team, vilket är en förutsättning i mötet med personer med demenssjukdom vilket lyfts i de 

Nationella riktlinjerna för vård och omsorg av personer med demenssjukdom (2010). I 

studien lyftes teamkänslan som en del för att klara av att hantera känslor av misslyckande 

och utmaningar, men var inte bärande i samtliga intervjuer vilket författaren reflekterar 

över. Ånyo blir det utifrån resultatet tydligt att det inte är självklart att den legitimerade 

personalen känner sig trygga i vad deras roll står för i mötet med personer med 

demenssjukdom.    

 

Hur tröst ges 

 

Förutsättningar 

Den legitimerade personalen ansåg att det måste finnas vissa grundläggande förutsättningar 

för att lyckas ge tröst till personer med demenssjukdom, förutsättningar som handlade om 

att ha utrymme att vara närvarande i nuet, som är en viktig komponent i tröstsituationen 

(Mattsson-Lindsle & Lindström, 2001., Roxberg et al., 2008). Tid är allmänt känt att vara 

en bristvara i den effektiviserade vården idag där personal dessutom utöver omvårdnad 

förväntas utföra många insatser som inte är direkt kopplade till personen med 

demenssjukdom, till exempel städ, tvätt och matlagning. För den legitimerade personalen 

som inte är patientnära så som omvårdnadspersonalen är, handlar det dagliga arbetet mer 

om att vara rådgivande och stöttade för omvårdnadspersonalen på en konsultbasis, vilket 

också gör det svårare för de legitimerade att få utrymme i sitt arbete att sitta ner och ge 

tröst till den som behöver det utan att känna tidspress och kunna vara närvarande i nuet. De 

legitimerade personalkategorierna har också ofta fler patienter på olika enheter som de 

ansvarar för, vilket gör att de inte kan vara närvara i det dagliga arbetet och ge det stöd till 

omvårdnadspersonalen som de i mångt och mycket dels ser som sitt ansvar, men också 

skulle vilja göra. 

 

Det var också viktigt att möta den demenssjuke på ett respektfullt och individuellt sätt, 

vilket förespråkas av Socialstyrelsen (2010) där det personcentrerade förhållningssättet är 

grunden i mötet enligt de nationella riktlinjerna för vård och omsorg av personer med 

demenssjukdom. Förhållningssättet syftar till att utgå från personens upplevelse av 

situationen vilket framkom som en grundläggande förutsättning vid intervjuerna; att möta 

personen där denne befann sig och bekräfta känslan i mötet. När personal såg den 



 

27 

 

demenssjuke som ett objekt och beteendet som ett problem, ville oftast lösningen handla 

om att ge mediciner, men när personalen såg personen med demenssjukdom som en 

individ med rättigheter och självbestämmande med fokus på kvarvarande funktioner vilket 

förespråkas av Kitwood (1997), väcktes ett intresse för att skapa en förståelse för 

personens upplevelse av situationen, där andra metoder än läkemedel kunde hjälpa 

personen till ett bättre mående. Även Cohen Mansfield et al. (2007) samt Holm et al. 

(2005) visar exempel på detta i sina studier.   

 

Det som särskiljde att ge tröst till personer med demenssjukdom och att ge tröst till 

personer utan demenssjukdom var att behovet för den demenssjuke var återkommande, 

både dagligen då personen kunde behöva tröst kort igen efter att ha blivit tröstad, samt 

återkommande under sjukdomsförloppet i och med att personen blev sjukare. 

Demenssjukdomar är progressiva sjukdomar som påverkar de kognitiva funktionerna och 

leder successivt till att personen blir beroende av andra personer för att klara sin vardag 

(Basun et al., 2013). Med tanke på detta är det viktigt att de som befinner sig i 

omgivningen kring den demenssjuke har förståelse för att det är sjukdomen som påverkar 

personen och att det inte är personens egen personlighet; att det är sjukdom som gör att 

personen efter en kort stund glömmer bort vad som hänt och då på nytt är i behov av tröst 

igen. Vid intervjuerna framkom att informanter upplevde att personal ibland tycker att 

personer med demenssjukdom är besvärliga då de sällan blir lugna eller tillfreds, då det 

snarare handlar om att personen med demenssjukdom kanske upplevde ett lugn och var 

tillfreds i den lilla stunden när de var tillsammans med personalen, men att denne sedan när 

personalen lämnade det gemensamma rummet, glömde bort händelsen och ånyo upplevde 

känslor av vilsenhet och ett nytt lidande.  

 

Inställning 

Den egna inställningen till hur man såg på personen med demenssjukdom var avgörande 

för hur situationen sedan fortlöpte. Edberg (2011) menar vår syn på den vi möter kommer 

att påverka hur mötet sedan utvecklas. När personalen valde att se personen med 

demenssjukdom ur ett personcentrerat förhållningssätt (Socialstyrelsen, 2010., Kitwood, 

1997., Edvardsson, 2010) som en individ med rättigheter och självbestämmande så 

utvecklades situationen till att mer ses som en utmaning istället för ett problem, där 

samspelet och relationen mellan personal och patienten var det viktiga vilket förespråkas 

av litteraturen (Socialstyrelsen, 2010., Edberg, 2011., Häggström et al., 2010). Det blir då 

också lättare att arbeta kring den demenssjuke, att försöka hitta nycklar genom 

omvårdnadsåtgärder och förståelse istället för att ge mediciner som ger biverkningar. 

Författaren funderar ofta kring denna aspekt att se personen med demenssjukdom som i 

första hand en människa, en människa som på grund av sjukdom är i behov av stöd och 

guidning och där omgivningen, oavsett om det är anhöriga, vänner eller personal genom ett 

stödjande förhållningssätt kan hjälpa personen till en ökad livskvalitet, en värdighet och att 

ge tröst vilket Norberg (2013) menar är viktigt i vården av personer med demenssjukdom. 

Denna studie syftade till att öka förståelsen kring tröst i mötet med personer med 

demenssjukdom, som ett led i att även få en ökad förståelse kring varför vissa människor 

ser personen med demenssjuka som ett objekt i första hand och inte som en människa.  

 

Kunskap 

Kunskap ur olika synvinklar var en viktig faktor som framkom vid intervjuerna. Dels krävs 

kunskap om det praktiska förhållningssättet i mötet med en person med demenssjukdom, 

men sedan krävs det också en kunskap om demenssjukdomarnas påverkan på individen för 

att kunna nå en förståelse för situationen i helhet vilket överrensstämmer med  
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Häggström et al.s (2010) beskrivning av den teoretiska och praktiska kunskap som ligger 

till grund för hur vårdpersonalen anpassar sig och hanterar situationen. Roxberg et al. 

(2008) skriver att kunskapen syftar till att genom att hjälpa patienten att portionera ut 

lidande i mindre delar, kunna hjälpa dem till att göra situationen mer hanterbar. Författaren 

reflekterar kring att samtliga informanter i denna studie lyfte kunskap som en viktig 

förutsättning, men att det samtidigt var få som förtydligade vilken typ av kunskap det 

handlade om. Kunskap upplevs i mångt och mycket som en självklarhet, men känns också 

som ett begrepp som är komplext och inte tydligt beskrivet för gemene man.  

 

I det personcentrade förhållningssättet krävs kunskap om personen med demenssjukdoms 

synliga och osynliga behov (Edvardsson, 2010) vanor och erfarenheter (Socialstyrelsen, 

2010), vilket vid intervjuerna framkom som något som saknats då personalen inte lyckats 

att ge tröst till den demenssjuke. Författaren tänker att här skulle BPSD-registrets 

strukturerade arbetsmetod och teamsamverkan kunna vara en hjälp för personalen att 

identifiera dessa osynliga behov.  

 

Om man som personal inte heller hade kunskap om sin egen betydelse eller förståelse för 

insatsernas vikt i mötet, kunde detta leda till att personen med demenssjukdom istället för 

att få en god omvårdnad ibland istället fick mediciner, när omvårdnadsåtgärder kunde ha 

hjälpt, vilket även Cohen Mansfield et al. (2007) fann i sin studie om att använda sig av 

ickefarmakologiska åtgärder i mötet med personer som uppvisade ett agiterat beteende som 

resultat av ett lidande.  Detta går emot det personcentrerade förhållningssättet och är en 

viktig del att beakta vid utbildning och handledning av arbetsgrupper, detta för att hjälpa 

personal att få en känsla för sitt eget värde och känna en stolthet i sin yrkesroll.  

 

Metoder 

Genom att avleda och bekräfta kunde den legitimerade personalen hjälpa personen med 

demenssjukdom till ett bättre mående. Här framkom att det var bättre att prata om på ett 

positivt sätt det som gjorde att personen med demenssjukdom led, istället för att prata bort 

det. Var det någon som letade efter mamma, så kunde man genom att bekräfta och samtala 

om mamma, hur hon hade varit och upplevelser som varit under livets gång, skifta och 

styra samtalet till något positivt och bort från den vilsenhet och den saknad som gav ett 

lidande. Att väcka positiva minnen kan hjälpa personen med demenssjukdom att återfå 

känslan av sitt jag (Holm et al., 2005). Författaren upplever att det är en vanlig metod i 

demensvården att avleda personer som är oroliga, men oftast handlar det om att försöka 

prata bort det som ger obehaget istället för att prata om det. Författaren tänker att det för 

personalen kan kännas obekvämt att faktiskt prata om själva ämnet då det i och med att 

lyfta det obehagliga kan finnas en risk i att personen med demenssjukdom då kommer att 

reagera än mer starkt, och i viljan att hjälpa så försöker man istället att avleda att prata bort 

från ämnet. Detta kan i sin tur istället leda till att det inte blir en tröstsituation då personen 

med demenssjukdom inte känner sig bekräftad och lyssnad på, utan istället blir ännu mer 

orolig.  

 

Tröst kunde också nås genom att erbjuda hjälpmedel som symboliserade ett hopp för den 

demenssjuke i den utsatta situationen. Att inge hopp är en form av tröst (Johansson et al., 

2008). Att kunna förmedla hopp för att bemästra sin situation oavsett vilken den är, kan 

vara ett sätt att stärka självkänslan för den enskilde, och genom att erbjuda hjälpmedel för 

en person med demenssjukdom kan denne uppleva att man får tillbaka en del av sin 

självständighet som i och med sjukdomen påverkas (Socialstyrelsen, 2014., Basun et al., 

2013). Att drabbas av demenssjukdom medför att man kommer bli beroende av andra 
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vilket författaren ofta möter i sin roll som demenssjuksköterska. Studien visade att när ett 

hjälpmedel fungerar upplevs det inte bara positivt av personen med demenssjukdom, utan 

ger också en känsla av meningsfullhet för den legitimerade personalen. Men när ett 

hjälpmedel inte fungerar för att det presenterats för sent in i sjukdomsförloppet, kan det 

istället leda till en ytterligare negativ påverkan på självkänslan hos den demenssjuke samt 

ge en känsla av misslyckande hos den legitimerade personalen. Det är en balansgång och 

reflektioner fördes i intervjusituationen utifrån om det är det etiskt försvarbart att göra 

undersökningar som personerna med demenssjukdom inte kommer att klara av, vilket 

kommer påverka självkänslan. Detta för att få vetskap om vart i sjukdomsprocessen som 

personen med demenssjukdom befinner sig, för att i så fall kunna presentera exempelvis 

hjälpmedel på rätt nivå. Motsatsen å andra sidan skulle vara att inte utsätta personen för 

den eventuellt kränkande behandlingen, men inte heller kunna introducera de hjälpmedel 

som finns att använda. Dessa situationer krävs både praktiskt och teoretisk kunskap som 

enligt Häggström et al. (2010) sedan ligger till grund för hur personalen anpassar beteende 

och hantering av situationen. De kräver också ett personcentrerat förhållningssätt då varje 

situation och person är unik.  

 

Lidande  

Lidande sågs av informanterna som en motpol till tröst vilket väl överensstämmer med 

Öhléns (2013) beskrivning av de två begreppen som kopplar sig till varandra liksom två 

sidor av ett mynt. 

Vid intervjuerna framkom att lidande orsakades när behov inte blev tillgodosedda vilket 

kunde bero på bristande förutsättningar, bristande kunskap eller en inställning gentemot 

situation och person som inte överrensstämmer med det personcentrerade 

förhållningssättet. Demenssjukdomar är sjukdomar som fortskrider och som successivt 

leder till funktionsnedsättningar vilket kommer att påverka den demenssjuke under en lång 

tid (Socialstyrelsen, 2014). Dessa nedsättningar kan orsaka lidande i olika former, bland 

annat genom att personen med demenssjukdom tappar känslan för sitt själv genom att 

minnen och erfarenheter som är en viktig del i vår identitet, glöms (Norberg, 2011. 2013).  

 

Den personcentrerade vården syftar till att genom ett stödjande arbetssätt stärka 

självkänslan hos den demenssjuke, och enligt WHO’s (Ternestedt & Andershed, 2013) 

definition av palliativ vårdfilosofi skall livskvaliteten förbättras genom de fyra 

hörnstenarna. Författaren menar att lidandet berör hörnstenen symtomkontroll genom att 

personen med demenssjukdom upplever en vilsenhet i och med att ha tappat känslan för 

sitt ”själv” (Kitwood, 1997) och sin identitet vilket leder till en tappad känsla av 

”hemmastaddhet” (Norberg, 2011). Här anser författaren att det blir tydligt vad det innebär 

att ge tröst till personer med demenssjukdom, att det handlar om att minska det lidandet 

som sjukdomen medför, exempelvis genom att använda metoder som stärker personen med 

demenssjukdoms känsla av ”sitt själv”, sin identitet och hemmastaddhet, vilket i sin tur 

leder till symtomkontroll, en ökad livskvalitet, värdighet och tröst (Norberg, 2013). 

 

Lidande kunde också bero på att personen i och med sjukdom var svår att nå, vilket dels 

kan diskuteras som en kunskapsbrist då bemötandet ständigt behöver anpassas efter hur 

personen med demenssjukdoms behov ser ut och förändrar sig i och med att sjukdomen 

fortskrider; men också som en del utifrån den egna personens förutsättningar, i detta fall 

den legitimerade personalens tidigare erfarenheter vilka format dem till dem de är idag 

(Kitwood, 1997).  
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Upplevelse av att ge tröst 

Norberg och Zingmark (2011) menar att tröst blir kärnan i omvårdanden av personer med 

långt framskriden demenssjukdom, men vid intervjuerna framkom att informanterna inte 

alltid kände sig bekväm inför detta uppdrag, och att dessa situationer ofta väckte känslor av 

osäkerhet när de befann sig i gränslandet mellan tröst och lidande. Johansson et al.(2008) 

menar att det utöver viljan att lindra ett lidande, krävs hårt arbete, livserfarenhet, mod och 

kärlek för att lyckas. Engagemanget genomsyrar också relationen till personen med 

demenssjukdom där de samtidigt utsätter sig för risken att misslyckas och på så vis känna 

känslor av stress och skuld (Häggström et al., 2010). Roxberg et al.(2008) kallar detta tema 

att undvika tröst, då personalen medvetet valde att undvika tröstsituationen på grund av 

yttre eller inre hinder. Norberg et al. (2001) menar att det krävs att både givaren och 

mottagaren av tröst är mottagliga för att tröst skall uppstå. Författaren reflekterar över att 

detta skulle kunna vara ytterligare en förklaring till varför tröst ibland uppstår och ibland 

inte. Att det beroende på vem jag är som person i min yrkesroll och vad jag har för 

erfarenheter med mig från livet både i form av livserfarenheter men också i form av 

arbetsrelaterade erfarenheter, lägger grunden för hur jag ser på situationen och personen 

som lider, och att det påverkar mitt val och mitt mod att vilja försöka, eller istället mitt val 

att avstå att försöka ge en person med demenssjukdom tröst. 

 

 

Övriga fynd 

Studien visade också på en viss skillnad jämfört med tidigare studie där målgruppen var 

omvårdnadspersonal. Denna skillnad kan troligtvis dels förklaras genom att den 

legitimerade personalen har en teoretisk kunskap som inte omvårdnadspersonalen har, 

alltså mer teoretiskt kunnande om demenssjukdomar och dess påverkan. Men skillnaden 

kan också ses utifrån att den legitimerade personalen oftast är längre ifrån personerna med 

demenssjukdom än vad omvårdnadspersonal som i sitt dagliga arbete stöttar och vårdar 

personer med demenssjukdom är, och på så vis inte ges samma möjlighet att lära känna 

personen med demens. Mer teoretisk kunskap ger inte alltid ett fördjupat kunnande i det 

praktiska arbetet, vilket är samstämt med Häggström et als. (2010) studie. Dock är den 

första undersökningsgruppen så pass liten att det inte går att dra några generella slutsatser.    

 

  

Slutsats 

Studien påvisar faktorer som har betydelse för om en tröstsituation uppstår eller inte. 

Inställningen till begreppet tröst särskiljer sig från person till person vilket till viss del kan 

kopplas till tidigare erfarenheter både på det personliga planet men också i den 

yrkesmässiga rollen. Att minska lidande anses vara en självklarhet både som medmänniska 

och som professionell, men att ge tröst för att minska lidande visade sig inte vara lika 

självklart för alla. Samtidigt beskriver litteraturen (Öhlén, 2013) att de två begreppen är 

sammanflätande vilket visar på det komplexa i begreppet tröst. 

 

Då det finns en tendens att ge tröst på samma sätt som man själv vill bli tröstad på är det 

viktigt att skapa en medvetenhet om detta för personal, då man i mötet med personer med 

demenssjukdom skall arbeta personcentrerat, alltså möta den demenssjuke på ett för denne 

individuellt anpassat sätt. BPSD-registret kan då vara ett stöd för personal att identifiera 

synliga och osynliga behov vilket kan leda till att personen med demenssjukdom upplever 

en bättre livskvalitet, värdighet och också blir tröstad (BPSD, 2015., Norberg, 2013., 

Socialstyrelsen, 2010). 
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Klinisk tillämpbarhet 
 

Det finns idag cirka 160 000 personer med demenssjukdom i Sverige idag, och i och med 

att befolkningen åldras i vårt land beräknas också andelen demenssjuka att öka 

(Socialstyrelsen, 2010). Tröst i mötet med personer med demenssjukdom kräver som 

denna studie visar vissa förutsättningar som styrande och ledning behöver ta hänsyn till så 

att personal som arbetar med demenssjuka från början får rätt förutsättningar så som 

utrymme och utbildning att utföra sitt yrke, att stödja personer med demenssjukdom till ett 

värdigt liv och en bättre livskvalitet. Författaren är i sin roll som demenssjuksköterska 

delaktig i utvecklingen av demensvården i den egna verksamheten där studiens resultat kan 

användas för att påvisa de viktiga faktorer som krävs i mötet med en person med 

demenssjukdom som lider och är i behov av tröst. 

 

Studien visar också att begreppet är komplext och multidimensionellt, vilket är en viktig 

kunskap för den legitimerade personalen i mötet med omvårdnadspersonal vid till exempel 

handledning. Långt ifrån all personal känner sig bekväm med att möta dessa situationer, 

samtidigt som det ligger ett ansvar i och med yrkesrollen att minska lidande. Då det finns 

en tendens att ge tröst på samma sätt som man själv vill bli tröstad på är det viktigt att lyfta 

denna kunskap vid handledningssituationer så att personal får reflektera över om det 

överrensstämmer med ett personcentrerat förhållningssätt. Författaren som kontinuerligt 

arbetar med handledning använder studiens resultat för att få personal att reflektera kring 

tröst, detta för att öka förståelsen för sitt eget handlande och insikt om varför en situation 

blir som den blir. 

 

Det finns också en vinst i att lyfta olika bärande begrepp för att tydliggöra för personal 

själv om vad de har för syn på sin roll och sig själva, som en del i den professionella 

utvecklingen som åligger till exempel den legitimerade personalen enligt etiska koder 

(ICN, 2012., Fysioterapeuterna, 2014., Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2012).   
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Till verksamhetschef  xxxxx 

Äldreomsorgen, xxxxxxx 

 

Jag , Christèl Åberg, demenssjuksköterska/Silviasjuksköterska, studerar 

Magisterprogrammet med inriktning demensvård vid Sophiahemmet Högskola. I mitt 

självständiga arbete, omfattande 15 poäng, har jag valt att studera: 

 

Legitimerad personals upplevelse av att ge tröst  

till personer med demenssjukdom  

 

Jag är intresserad av få genomföra studien inom xxxxxxx äldreomsorg. 

 

Om Du godkänner att studien genomförs vid din verksamhet, är jag tacksam för Din 

underskrift av denna bilaga. Om Du har förbehåll vill jag gärna att Du anger detta.   

Har Du frågor rörande själva undersökningen är Du välkommen att kontakta mig eller min 

handledare. 

 

Efter att studien är genomförd och godkänd, kommer den att publiceras på internet på 

DIVA som är en gemensam portal för publicering av forskningsrapporter och 

studentarbeten. Forskningsetiska principer kommer att följas strikt, vilket bl.a. innebär att 

namn i studien (inklusive namn på arbetsplatser) kommer att vara avidentiferade. 

 

Efter godkänd studie presenterar jag gärna mina resultat för Dig och kommunens 

verksamheter. 

 

xxxx xxxx-xx-xx 

Med vänlig hälsning   

 

____________________________________ 

Student 

 

____________________________________ 

Namnförtydligande 

tel: 

e-post: 

 

Lise-Lotte Franklin Larsson _______ 

Handledare 

 

Kontaktuppgifter: 

tel: xx-xxxxxxx  

e-post:  xxxxxxxxxxx@xxxxxx 
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Studiens preliminära titel: Tröst – legitimerad personals upplevelse av att ge tröst i mötet 

med personer med demenssjukdom  

Syftet Denna studies syfte är att undersöka legitimerad personals upplevelse av att ge tröst 

i mötet med personer med demenssjukdom. 

Problem: Det är rimligt att anta att personer med demens lider genom att tappa sitt ”själv” 

i och med sjukdom. Personer som lider är i behov av tröst. Personcentrerad vård med fokus 

på bemötande och omvårdnadsåtgärder kan hjälpa personer med demens att återfå sitt själv 

och därmed känna tröst med avseende på att ”känna sig hemma” och få tillgång till sitt 

”själv”. För att lyckas ge tröst behöver personal ha kunskap om inte enbart sjukdomen i 

sig, utan även ett intresse för personen de möter och dennes upplevelse av situationen. 

Begreppet tröst är ett multidimensionellt begrepp som kräver lyhördhet, engagemang och 

mod – och samtidigt är det svårt att tolka andra personers grad av lidande. 

Denna studie skall undersöka vad legitimerad personal anser vara tröst i mötet med 

personer med demenssjukdom och vilka metoder som används idag för att minska lidande.  

Metoden för det planerade arbetet är intervjuer av legitimerad personal, dvs. 

sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. 

Önskemål från Din verksamhet: Jag önskar intervjua 6-10 legitimerad personal inom 

äldreomsorgens verksamhet. Intervjuerna, som beräknas ta 15-45 min önskar jag 

genomföra i lokaler inom din verksamhet och i anslutning till de intervjuades arbetspass. 

Det är även ett önskemål att intervjuerna kan ske på arbetstid. Intervjuerna kommer att 

ljudupptas. Jag planerar att genomföra intervjuerna under december 2015 och januari 2016. 

Alla personer som ska intervjuas kommer att få skriftlig information och deltagande 

kommer att vara frivilligt. Forskningsetiska principer kommer att följas. 

Samtycke:  

  Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i detta dokument 

 

 Jag samtycker till att studien genomförs, men med följande förbehåll: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 Tyvärr kan jag inte samtycka till att studien genomförs vid min verksamhet 

 

Namn   Datum 

______________________ ______________________ 

Namnförtydligande  Enhet 

 

________________________ ________________________
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Sophiahemmet Högskola 

Magisterprogrammet med inriktning Demensvård 60Hp 

 

Forskningspersoninformation 
 

Bakgrund 

 

Det finns ungefär 160 000 personer med demenssjukdom i Sverige. Demenssjukdomar går 

inte att bota, och leder successivt till funktionsnedsättningar som påverkar den sjuke och 

dess närstående under många år. 

 

För att må bra behöver vi människor känna oss hemma i vår kropp, tillsammans med andra 

människor och i tillvaron som vi befinner oss i. Avsaknad av eller påverkan på dessa 

känslor i form av exempelvis sjukdom kan leda till ett lidande. Lidande kan förklaras som 

att man känner sig ensam, utanför en gemenskap eller samhörighet. För en person med 

långt framskriden demenssjukdom kan detta lidande beskrivas som ”att inte känna sig 

hemma” då demenssjukdomen gör att personen tappar känslan för sig själv både i jaget och 

i samvaron med andra. 

 

Att ge tröst blir kärnan i omvårdnaden av en person med långt framskriden 

demenssjukdom. Tröst för en person med demenssjukdom syftar till att genom stöd från 

exempelvis personal få en upplevelse av att ”känna sig hemma” i relation till andra och sig 

själv, men tröst är ett multidimensionellt begrepp. 

Som en del i pågående magisterutbildning genomför jag en studie för att fördjupa 

kunskapen kring begreppet tröst.  

 

Studiens syfte 

Att undersöka legitimerad personals beskrivning av begreppet tröst i mötet med personer 

med demenssjukdom. 

Förfrågan om deltagande 

Du tillfrågas att delta i denna studie eftersom du arbetar som legitimerad personal och är 

utbildad administratör i BPSD-registret.  

 

 

Hur går studien till? 

Studien utgörs av personliga intervjuer som tar mellan 15-45 minuter. Vi träffas vid ett 

tillfälle på en tid och plats som passar av dig. Du får frågorna innan intervjun så Du kan 

förbereda Dig i lugn och ro. 

  

Risker 

Tänkbara risker med att delta i studien består av känslomässig påverkan i samband med 

intervjusituationen där erfarenheter lyfts.  

 

Hantering av data och sekretess 

Personuppgifter kommer att hanteras konfidentiellt vilket innebär att Ditt deltagande inte 

kommer att kunna identifieras. Citat från intervjuerna kan komma att presenteras under  
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resultatdelen, men vara avidentifierade och inte möjliga att känna igen av annan är Dig 

själv samt undertecknad. Data som framkommer vid intervjun, kommer endast att 

användas till studien, förvaras inlåst under arbetet med studien och endast hanteras av 

undertecknad och handledare.   

 

Studien har godkänts av verksamhetschefen för äldreomsorg. 

 

Information om studiens resultat 

Efter att studien är genomförd och godkänd, kommer den att publiceras på internet på 

DIVA som är en gemensam portal för publicering av forskningsrapporter och 

studentarbeten. Forskningsetiska principer kommer att följas strikt, vilket bl.a. innebär att 

namn i studien (inklusive namn på arbetsplatser) kommer att vara avidentifierade. Det 

kommer också finnas möjlighet för Dig att få studien skickad via post eller e-post efter 

förfrågan.  

 

Frivillighet 

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta. Ett eventuellt avbrytande 

kommer inte att medföra några negativa konsekvenser.  

 

Ansvarig 

Ansvarig för studien är Christèl Åberg, handledare Lise-Lotte Franklin Larsson. 

 

 

 

Har Du ytterligare frågor om studien är Du välkommen att ta kontakt per telefon eller e-

post. 

 

Christèl Åberg 

xxxxxxxx eller xxxxxxxxxx 

xxxxxxxx@xxxxxxx 
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Samtyckesformulär 
 

 

Jag har tagit del av informationen gällande studien kring begreppet tröst, har fått tillfälle att 

ställa kompletterande frågor som jag fått svar på, och samtycker till att delge mina 

erfarenheter till studien.  

 

Jag samtycker även till att mina personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen (PUL 

1998: 204). 

 

 

 

 

____________________________ _________________________ 

Ort och Datum  Underskrift studiedeltagare 

 

 

 

    

  _______________________________ 

   Namnförtydligande 

 

 

 

 

____________________________ _______________________________________ 

Ort och Datum  Underskrift student 

 

 

_______________________________________ 

   Namnförtydligande 

 

 

 

 

Student: 

Christèl Åberg  

Tel: xxxxxxxx 

e-post: xxxxxxxx@xxxxx 

 

 

Handledare: 

Lise-Lotte Franklin Larsson 

tel: xxxxxxxx  

e-post:  xxxxxxxx@xxxxxx  
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Frågeguide: 

 

1. Vad innebär Tröst för dig? 

 

2. Beskriv en situation där du upplevde att en person med demenssjukdom tröstats  

a) Var inträffade situationen? 

b) Vad för praktiska/konkreta åtgärder gjorde du i situationen? 

c) Vad kände du? 

d) Vad tänkte du? 

e) Vad tror du var avgörande för att personen med demenssjukdom blev tröstad? 

 

3. Beskriv en situation där du upplevde att en person med demenssjukdom inte 

tröstats  

a) Var inträffade situationen? 

b) Vad för praktiska/konkreta åtgärder gjorde du i situationen? 

c) Vad kände du? 

d) Vad tänkte du? 

e) Vad tror du var avgörande för att personen med demenssjukdom inte blev 

tröstad? 

 

 

Frågorna lämnas till informanten inför intervjun. 

För att få ett djup i intervjun används följdfrågor så som ”Vad väcker det för känslor i 

dig?... 


