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 Abstract 
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care. "Then you hope someone restricts you when you don’t have that ability, for that is why 

you live like this” [Translated title] 
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The aim was to increase understanding of the ethical dilemma that assistant nurses in special 

accommodation for people with dementia experienc, how they handle them, and how they 

perceive and deal with emotional stress. We used a qualitative approach in form of semi-

structured interviews and vignettes. Our selection were assistant nurses working in dementia 

care in southern Sweden. We found that ethical dilemmas in dementia care are many and 

affects different areas. The one thing they have in common was that at least two choices 

conflict with each other and none of them lead to any positive result for the residents. We 

have found three common categories for how the caregivers handle the dilemmas: attract and 

clamoring, white lies and the healthy. The caregivers experience and are influenced by ethical 

in different ways. But everyone finds it hard when plans don’t turn out the way they thought 

from the beginning. The assistant nurses found that external factors were most stressful 

because external factors are difficult to change. All the assistant nurses are affected, but in 

which way, and to what degree, depends on the individual. They handle the emotional stress 

in similar ways by taking a walk, taking a five minutes break or to consider the residents best 

interest. Our conclusion was that nurses deal on a daily basis with ethical dilemmas and that 

they experience a lot of stress because of them. 
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Förord 

Vi vill tacka undersköterskorna som ställt upp på att bli intervjuade, utan era tankar och 

diskussioner hade vårt arbete inte varit möjligt. Vi vill även rikta ett tack till enhetscheferna 

för ert engagemang och hjälpen att få kontakt med undersköterskorna. Sist men inte minst vill 

vi tacka vår handledare Paula Wahlgren för all stöttning genom hela processen.    
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

Sveriges åldersstruktur är i förändring och antalet äldre blir fler för varje år. Den åldersgrupp 

som ökat mest i antalet är 80 år och uppåt (Socialstyrelsen, 2007). I Sverige uppskattas det att 

omkring 140 000 människor lider av någon form av demenssjukdom och varje år drabbas 

ytterligare 2500. En demenssjukdom kan drabba vem som helst men är mest förekommande i 

högre ålder. Den största delen är äldre (över 65) och var femte person över 80 år är drabbad 

(Sjöbeck & Nilsson, 2009). Det faktum att den svenska befolkningen blir allt äldre resulterar i 

att antalet dementa ökar (Socialstyrelsen, 2007). 

 

Det finns 64 500 demenssjuka på olika sorters särskilda boende i Sverige. 23 000 av dessa bor 

på särskilda boende med inriktning för dementa och resterande på sjukhem eller särskilt 

boende (Socialstyrelsen, 2007). Alla dessa boenden måste vara bemannade dygnet runt, detta 

för att tillgodose trygga förhållanden för de äldre (SFS 2001: 564). Personalen, som ofta är 

undersköterskor, ska utföra de insatser som brukarna har blivit beviljade som till exempel 

städ, dusch och promenad (Jonasson, 2011).  

 

Personer som bor på särskilt boende står under socialtjänstlagen och alla de insatser de får är 

frivilliga enligt 1 kap 1§ (SFS 2001:453). Det finns många lagar att följa, ibland går lagarna 

emot varandra och personalen på boenden hamnar i situationer då de behöver göra etiska val. 

En sådan situation kan exempelvis vara då en demenssjuk vill gå ut lättklädd mitt i vintern. 

Undersköterskorna måste då beakta självbestämmanderätten (SFS 2001:453) men samtidigt 

värna om att brukarna ska leva ett värdigt liv under trygga förhållanden (SFS 2010:427). 

Personalen kan behöva bedöma situationer och göra ingripanden som går emot lagen och som 

inskränker på den demenssjukes självbestämmanderätt (Lejman et al. 2013). Exempel då 

personal kan behöva inskränka på den demenssjukes självbestämmanderätt är många och 

berör olika områden så som hygien, säkerhet och hälsa. Det kan till exempel vara då den 

demenssjuke inte vill ta sin medicin, inte vill duscha eller inte vill äta. Problemet påverkar 

undersköterskorna men även brukarna eftersom inskränkning av deras integritet och 

självbestämmanderätt enligt viss forskning är vanligt förekommande (jfr. Lejman et al. 2013).  

Vi har valt att utgå från undersköterskors perspektiv då det finns få studier kring etiska 

dilemman som utgår från deras perspektiv. Undersköterskor är de som arbetar närmst 

brukarna och de som handskas med etiska dilemman. Demensvården, precis som annan 
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äldrevård, styrs av Socialtjänstlagen, på grund av det får undersköterskor inte använda sig av 

tvång även om det finns situationer som kräver det (Lejman et al. 2013). Därför vill vi 

undersöka vilka etiska dilemman som förekommer, hur undersköterskor hanterar dem samt 

hur de upplever att de påverkas av de känslomässiga påfrestningarna det medför. I vår studie 

väljer vi att kalla dessa personer för undersköterskor eller enbart personalen.  

1. 2 Syfte 

Syftet är att öka förståelsen för de etiska dilemma som undersköterskor på särskilda boenden 

för dementa kommer i kontakt med, hur de hanterar dem samt hur de upplever att de påverkas 

av och hanterar känslomässiga påfrestningar. 

 

1. 3 Frågeställningar 

- Vilka situationer beskriver undersköterskor som etiska dilemman och hur hanterar de dessa? 

- Hur upplever undersköterskorna att de påverkas av de känslomässiga påfrestningarna inom 

demensvården och hur hanterar de dem? 

 

1. 4 Bakgrund 

1. 4. 1 Demens 

Demens orsakas av att nervceller i hjärnloberna försämras och så småningom dör. Beroende 

på var och vilka nervceller som dör samt omfattningen får det olika symptom för den 

enskilde. Detta gör att demens inte är homogen utan varierar från person till person. För att få 

en demensdiagnos genomgår patienten en minnesutredning. Patienten ska ha en 

minnesnedsättning, stundvis eller konstant förvirring samt en av följande; afasi, apraxi, agnosi 

eller exekutiv störning. Besvären ska ha funnits i mer än sex månader och påverka personens 

vardag (Sjöbeck & Nilsson, 2009). 

 

Ohlsson & Thuresson (2014) menar att personer med en demensdiagnos har en kognitiv 

nedsättning och på grund av detta ofta saknar insikt om sin problematik eller den hjälp som de 

faktiskt är i behov av. Den kognitiva nedsättningen gör att personer med en långtgående 

demensdiagnos inte längre kan fatta adekvata beslut. De mest vardagliga situationerna så som 

att duscha eller att klippa tånaglarna är inte en självklarhet för en person med en 

demensdiagnos på grund av att de inte förstår sin situation. Ohlsson & Thuresson (2014) 
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betonar att demenssjuka inte enbart förväntas besluta och ta hand om sig själva, de förväntas 

också vara kapabla till det. 

 

1. 4. 2 Styrande lagar inom demensvården 

Socialtjänstlagen är den lag som reglerar kommuners skyldigheter att hjälpa 

kommuninvånare. Lagen bygger på frivillighet, vilket innebär att en person som blivit 

beviljad hjälp enligt socialtjänstlagen kan avsäga sig hjälpen när den vill. Verksamheterna 

som står under socialtjänsten ska visa respekt för människors integritet och 

självbestämmanderätt (SFS 2001:453).  

 

Enligt Svensk grundlag är alla människor skyddade emot påtvingat kroppsligt ingrepp samt 

frihetsberövande (SFS 1974:152). Vad som infaller i begreppet kroppsligt ingrepp är mer än 

bara våld såsom; läkarundersökningar, provtagning samt tvångsmedicinering faller också 

härunder (Prop. 1975/76:2009. Prop. 1983/84:111). Frihetsberövande innefattar att till 

exempel inte kunna röra sig fritt i ett rum eller att vara begränsad att röra sig inom ett visst 

område. Alla påtvingade kroppsliga ingrepp samt frihetsberövande är olagliga om inte annat 

står i RF 2 kap. 20-24§§ (SFS 1974:152). Lagar som ingår här är bland annat; lag (1990:52) 

med särskilda bestämmelser om vård av unga, lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa 

fall samt lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. 

 

Socialtjänstens värdegrund är att äldre ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Äldre 

ska få leva och bo självständigt under trygga förhållanden samt ha en aktiv och meningsfull 

tillvaro tillsammans med andra människor. När kommunerna inte längre kan tillgodose dessa 

behov i det ordinära boendet finns möjligheten att ansöka och flytta till ett särskilt boende 

(SFS 2010:427). 

 

2. Tidigare forskning 

2. 1 Tvångsåtgärder 

Lejman et al. (2013) belyser hur sjuksköterskor i Sverige arbetar för att ge en god och säker 

vård utan att inskränka på den demenssjukes mänskliga rättigheter. Författaren understryker 

att svensk lag skyddar alla människor från frihetsberövande samt andra psykiska och fysiska 

inskränkningar. Trots detta har fler än en av fyra demenssjuka någon gång blivit 
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frihetsberövad. Här inräknas låsta dörrar, bälten, sänggrind, brickbord men även att ställa 

rullstolen så pass långt ifrån sängen att de inte kommer åt den. Lejman et al. (2013) menar att 

lagarna styr större delen av undersköterskornas arbete och om de skrivs om skulle risken för 

att fel begås bli mindre. Undersköterskor har inte någon juridisk utbildning ändå behöver de 

dagligen besluta om olika skydds- och tvångsåtgärder som kan vara brottsliga. 

Hasselkus (1997) artikel ger en förståelse för etiska dilemman i det vardagliga arbetet inom 

demensvården. Artikeln ger en överblick över vad som har förändrats samt vilka problem som 

kvarstår än idag, 19 år senare, på grund av att sjukdomens kognitiva påverkan är densamma 

för individen. Författaren lyfter fram att undersköterskor upplever att de i vissa situationer 

måste tvinga de demenssjuka med hjälp av våld eller tvång, vilket de anser är att gå över 

gränsen. Undersköterskor har ofta skilda åsikter om när man går över gränsen, exempelvis då 

det kom till medicinering av brukare. Att använda medicinering för att lugna den demenssjuka 

eller för att göra denne lättare att kontrollera, ansåg vissa av undersköterskorna vara 

acceptabelt medan andra var helt emot det. 

 

2. 2 Etiska dilemman 

Mamhidir et al. (2007) har skrivit en artikel om etiska svårigheter i äldrevården med syfte att 

belysa dilemmat med att fatta beslut åt andra. Författarna lyfter fram att etiska dilemman 

uppkommer då minst två motstridiga val står emot varandra och inget av dem leder till någon 

positiv följd för individen. Som undersköterska måste man då resonera fram den åtgärd som 

man tror blir minst negativ för brukaren. Jonasson (2011) identifierar och beskriver etiska 

dilemman inom omsorgsyrket samt hur olika berörda parter påverkas av etiska dilemman. 

Författaren menar att etiska värderingar i grunden är vårt sätt att agera, hur vi beter oss och 

hur vi hanterar olika moraliska situationer. En etisk grundregel är att undersköterskor ska 

bemöta och vårda brukarna med respekt. Genom att undersköterskor visar respekt vid 

bemötandet och vid omvårdnadssituationer ger det även brukaren en möjlighet att behålla sin 

självkänsla, integritet och delaktighet.   

 

Jonasson (2011) skriver vidare att god etisk vård är att visa respekt, tillåta självbestämmande 

samt att ge en säker och trygg vård. Dessvärre är det inte alltid en självklarhet. Inom 

omsorgen är äldre en utsatt grupp och desto sjukare desto mer utsatt. Mamhidir et al. (2007) 

menar att det också är de mest utsatta människorna som hamnar i svåra situationer. Äldre 
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demenssjuka personer är en grupp som är särskilt utsatta och som ofta hamnar i svårbedömda 

situationer som leder till att undersköterskor måste göra etiska beslut.      

 

Bolmsjö, Edberg och Sandman (2006) diskuterar etiska dilemman som kan uppkomma för 

sjuksköterskor i demensvården. Författarna skriver att det finns många olika anledningar till 

att det finns etiska dilemman inom demensvården. En generell anledning är att patienterna är 

utsatta människor i långtidsvård. Mer specifika anledningar är de svårigheter som sjukdomen 

för med sig. Exempelvis att gradvis försämras och till slut ha svårt att framföra sina åsikter. 

På grund av detta måste undersköterskor på demensboende i högre grad värna mer för 

brukarens intressen samt ett värdigt och gott liv. Chang et al. (2009) beskriver avancerad 

demensvård i demenssjukdomens slutskede. Författarna kom i sin artikel fram till att alla i 

närheten av den demenssjuka har olika förväntningar och åsikter vilket gör det svårt för 

personalen att veta vem de ska lyssna på; den enskilde, brukarens anhöriga, politiker eller 

lagen. Bolmsjö et al. (2006) menar att konflikter mellan dessa parter kan leda till etiska 

dilemman för undersköterskor. Att som personal tvingas fatta, för den enskilde, betydelsefulla 

beslut kan orsaka moralisk stress. Moralisk stress uppkommer när man vet vad som är rätt att 

göra men hindras från att göra det. 

 

Till sist kommer den punkten då den demenssjuka inte längre kan fatta adekvata beslut. Då 

behöver undersköterskorna besluta vad de tror den enskilde skulle vilja samt vad de tror är 

bäst för personen. Tidigare önskemål och värderingar gör valen lättare men i nya situationer 

eller med nya personer är det svårare. Risken finns att personalen tar ett beslut som inte är i 

enlighet med vad den enskilde skulle vilja (Bolmsjö et al. 2006). Att som undersköterska 

behöva fatta beslut vid etiska dilemman är komplext på flera sätt. Etiska utgångspunkter 

varierar från person till person vilket innebär att människor ser olika på situationer (Mamhidir 

et al. 2007).  

 

Hasselkus (1997) betonar att då undersköterskor kommer i närheten av att korsa gränsen för 

vad som är acceptabelt inom arbetsgruppen uppstår etiska dilemma. Att korsa gränsen kan till 

exempel vara att tvinga en demenssjuk att sitta ner i en stol och få fotvård. Lejman, et al. 

(2013) ger också exempel på hur undersköterskor anser sig ha korsat gränsen när det kommer 

till medicinering. Genom att krossa tabletter och gömma i brukarens mat lurar de brukaren till 

att ta medicin de inte vill ta. Anledningen kan vara att man på demensboendet har en brukare 

som är orolig och vandrar på nätterna. Vissa anser att genom att lura brukaren att ta 
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sömntabletter kan hjälpa personalen som inte behöver vara på sin vakt hela natten men även 

brukaren som inte riskerar att hamna i en situation som kan innebära fara. Medan andra anser 

att det inte är etiskt försvarbart. Mamhidir et al. (2007) menar att diskussioner kring val av 

åtgärd kan leda till obalans och osämja inom arbetsgruppen. Att som undersköterska behöva 

fatta betydelsefulla beslut kan vara påfrestande då de slits mellan olika tankar och känslor. 

2. 2. 1 Etiska dilemmans påverkan 

Buurman et al. (2011) menar att undersköterskor vid svårhanterliga situationer såsom vid 

etiska dilemman ofta känner stress. Stress uppstår i situationer som är svårhanterliga för 

undersköterskorna, till exempel när brukare avlider, är aggressiva, behöver akut omvårdnad 

eller lider. Engström et al. (2011) betonar att undersköterskor upplever stress olika beroende 

på deras utbildningsnivå. Utbildade undersköterskor känner av stress på grund av bristen på 

resurser medan outbildade undersköterskor ofta känner sig mer stressade vid omsorgsarbetet 

med brukaren. Stressorer för outbildade undersköterskor är ofta osäkerhet kring hantering av 

olika händelser vid omsorgsarbetet. För utbildade undersköterskor handlar stressen många 

gånger om bristen på resurser och information. Stressen undersköterskorna känner påverkar i 

sin tur brukarens upplevelse av vården. Om undersköterskorna blir oroliga eller känner sig 

stressade finns det en stor risk att detta överförs till brukaren, vilket kan göra dem mindre 

medgörliga i till exempel duschsituationer. Buurman et al. (2011) understryker att personal 

även upplever stress då det finns osämja inom arbetsgruppen. Osämja inom arbetsgruppen 

uppstår bland annat då de inte är överens om hur de ska hantera en svår situation, såsom 

etiska dilemman. Stress påverkar inte enbart en specifik händelses utgång utan även 

individens hälsa. Människor är olika och blir stressade av olika saker, det innebär att en 

undersköterska kan bli stressad av en händelse som en annan undersköterska överhuvudtaget 

varken reflekterar över eller reagerar på.    

 

Stress är en sorts känslomässig påverkan. Då en ur arbetsgruppen inte kan hantera stressorer 

kan de inte stänga av reaktionen som bildats i kroppen även då de lämnar arbetet och den 

stressfyllda situationen. Stressfyllda situationer påverkar individens sinnesstämning, vilket 

många gånger innebär att undersköterskor mer eller mindre tar arbetet med sig hem (Buurman 

et al. 2011). 
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2. 3 Kunskap 

Personal på särskilda boenden vill enligt Hasselkus (1997) ha kontroll över de demenssjukas 

beteende. Behovet av kontroll kommer från osäkerheten kring demenssjukdomen då det finns 

en oro över att förlora kontrollen. Demenssjukdomar är oförutsägbara och utvecklas på olika 

sätt. Bolmsjö et al. (2006) lyfter fram att det är viktigt att alla människor känner att de har 

kontroll och beslutar över sitt egna liv. Det är därför viktigt att undersköterskor och anhöriga 

låter de demenssjuka vara självständiga genom att till exempel låta dem vara delaktiga vid 

planering av deras vård. Enligt Jonasson (2011) är undersköterskorna professionella då de 

anpassar val av metod beroende på tillfälle, har ett brett kunskapsområden samt tillämpar 

lagar och professionella koder. Till en början behöver undersköterskorna kunskap att bemöta 

olika sorters människor. Oavsett anledning till behov av hjälp så har varje individ psykiska, 

sociala, kulturella och spirituella behov som behöver bli sedda.   

 

Hur undersköterskorna väljer att agera i olika situationer samt när de väljer att använda sig av 

tvångsåtgärder beror enligt Lejman et al. (2013) bland annat på undersköterskornas utbildning 

och kunskapsnivå. Hasselkus (1997) menar att utan kunskap drar personalen själva slutsatsen 

om vad som är acceptabelt att göra och vad som inte är det. Chang et al. (2009) poängterar att 

arbete med demenssjuka är ett komplext arbete som kräver mycket kunskap bland 

undersköterskorna. Författarna tar upp vikten av att all personal har kunskap om sjukdomen 

samt hur man bemöter personer med en demenssjukdom. För att få full förståelse för en 

demenssjuk är det viktigt att det är samma personer som arbetar med dem dagligen. Dels för 

den demenssjukes trygghet men även eftersom personalen lär sig tyda och förstå vad den 

demenssjuke vill även om de inte kan förmedla det själva. Engström et al. (2011) som forskat 

och skrivit om vad som skapar stress hos utbildade respektive outbildade undersköterskor 

understryker vikten av utbildning. Outbildade undersköterskor känner lättare av stress, vilket 

många gånger beror på för lite kunskap och osäkerhet. Outbildade undersköterskor känner 

oftare av högre arbetsbelastning, fler kommunikationshinder, mindre kompetens, sämre sömn 

och mer stressymptom än deras utbildade kollegor. Deras brist på utbildning har visats 

påverka deras personliga tillfredsställelse, deras upplevda stressymptom samt kvalitén av 

vården till brukarna. 
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2. 4 Resurser 

Många kommuner har länge haft svårigheter med ekonomin inom äldreomsorgen, inte minst 

demensvården då det kräver mycket resurser. Den årliga kostnaden för vård av demenssjuka 

är högre än vård av andra sjukdomstillstånd såsom cancer och psykiska sjukdomar, huruvida 

beräkningarna är helt korrekta lägger vi ingen större vikt vid (Socialstyrelsen, 2007). Bolmsjö 

et al. (2006) betonar att den ekonomiska situationen är grunden för verksamheternas 

förutsättningar, till exempel hur många anställda som kan finnas på boendet, vilket i sin tur 

påverkar kvalitén på boendet. Författarna menar att det finns svårigheter att erbjuda utbildning 

samt att utöka bemanningen på grund av att verksamheternas budget är begränsad. Det finns 

dock ingen dokumenterad koppling mellan antalet undersköterskorna och vilken förbättrad 

kvalité det skulle generera. Istället betonar Gjerberg (2010) att arbetsmiljö och professionell 

utveckling påverkar kvalitén på omsorgen i större grad än antalet anställda på boendet. Det 

sägs ofta att undersköterskor på äldreboende saknar rätt kompetens och att de resurser som 

behövs för att tillförsäkra en skälig levnadsnivå inte finns (Reed, 2015). Att då använda olika 

inskränkande åtgärder så som att gömma tabletter i brukarens mat på grund av låg bemanning, 

otillräcklig kompetens eller för att underlätta vid omsorgssituationer är inte tillåtet (Lejman et 

al. 2013). Många gånger benämns de ekonomiska begränsningarna som anledningen till att 

inte kunna sätta in mer personal, införa nya arbetssätt eller att göra en stor förändring på 

arbetsplatsen (Kirkley et al. 2011). 

 

2. 5 Handledning 

Undersköterskor inom demensvården stöter dagligen på svårhanterliga situationer i form av 

olika etiska dilemman. För att de boende ska ha ett bra liv krävs det att etiska dilemman 

hanteras på ett korrekt sätt (jfr. Lejman et al. 2013). Enligt Bolmsjö et al. (2006) krävs det att 

undersköterskor har tid för att reflektera och analysera etiska dilemman. Författaren menar att 

det krävs strukturerad handledning och inte enbart spontana samtal mellan kollegor för att 

hantera etiska dilemman på ett bra sätt. Författarna menar att många gånger har 

undersköterskor otillräcklig handledning eller stöttning i de etiska dilemman som de står inför 

vilket påverkar de boendes välbefinnande. 

 

Barajas et al. (2006) har i sin rapport kommit fram till att hur en person upplever 

arbetsförhållanden bland annat beror på personalens möjligheter att påverka sitt arbete, sina 

arbetsuppgifter och övergripande beslut. Att vara delaktiga och bli sedda är viktigt för att 



 

12 

 

individen ska känna välbefinnande. En metod för att göra personalen mer delaktig och få de 

att känna sig sedda är handledning. Under handledningen diskuteras olika sätt att hantera 

situationer, personalen kan då vara med och diskutera hur arbetet ska se ut samt vilka resurser 

man använder sig av. Författarna skriver att handledning kan se ut på olika sätt, till exempel 

grupphandledning eller enskilda samtal. I Reeds (2015) undersökning uppgav 

undersköterskorna att bättre etisk kunskap och mer tid för att reflektera kring svåra situationer 

skulle förbättra deras sätt att hantera etiska dilemman. Att ha någon kunnig person att rådgöra 

med när dessa situationer uppkommer skulle också underlätta för personalen. 

 

3. Metod 

3. 1 Vetenskapsteoretisk ansats  

Vi har använt oss av en hermeneutisk ansats då syftet med studien är att öka förståelsen för de 

etiska dilemma som undersköterskor på särskilda boenden för dementa kommer i kontakt 

med, hur de hanterar dem samt hur de upplever att de påverkas av och hanterar känslomässiga 

påfrestningar. Det bästa sättet för att få en förståelse för andra människor är genom att försöka 

förstå personens beteende, tankar och känslor (Thurén, 2007). 

 

Hermeneutik betyder tolkningslära och kännetecknas av igenkännande och empati. Allt våra 

sinnen samlar upp bygger på förförståelse, förförståelsen är ständigt i förändring och ändras 

om nya kunskaper och erfarenheter tillkommer. Begreppet förförståelse är betydande för 

hermeneutiken då människans tolkningar utformas av de sociala sammanhang de är delaktiga 

i (Thurén, 2007). Till exempel om en undersköterska uttrycker att den låst en dörr för att en 

person inte ska ta sig ut; utan att berätta att den jobbar på ett demensboende finns risken att 

andra tolkar situationen fel då de inte vet något om kontexten. 

 

Vi har sedan tidigare en förförståelse kring ämnet då båda har haft sin verksamhetsförlagda 

utbildning hos enhetschefer inom äldreomsorgen. Det positiva med vår förförståelse kring 

ämnet är vår insikt i organisationer, verksamheternas budgetering samt omsorgspersonalens 

arbetssituation. Vi kan lättare sätta oss in i varför de hanterar situationer på olika sätt samt 

känna viss empati. Förförståelsen har även negativa aspekter då vi till viss del kan ha 

fördomar och för mycket förståelse för organisationer och de begränsningar som finns såsom 

när det kommer till budgetering. 

 



 

13 

 

3. 2 Metod och metodologiska överväganden 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod. Kvalitativa metoder är forskning som 

producerar beskrivande data genom människors egna skrivna eller talande ord samt deras 

observerbara beteende (Levin, 2008). Vi har valt att använda oss av intervjuer. Intervjuer går 

ut på att samla relevant data utifrån ett antal förutbestämda frågor. Intervjuer som metod ger 

stort utrymme för tolkningar, vilket innebär att det krävs en stor metodmedvetenhet hos 

intervjuledaren. Intervjuledaren tolkar vad intervjupersonen säger, skriver ner det och tolkar 

det ännu en gång genom analys (Gobo, 2011). Enligt Becker (2008) måste intervjuledare ha i 

åtanke att människorna som intervjuas själva bestämmer vad de delar med sig av. 

Intervjuledaren måste också tänka efter om någon kommer att gynnas av att försköna svaren 

exempelvis om intervjupersonen vill visa upp en bra sida utav demensboendet, kommunen 

eller andra organisationer. Genom att ha semistrukturerad struktur på intervjuerna vill vi få 

fram intervjupersonens tankar och känslor (jfr. Levin, 2008). Vi vill även ha möjlighet att 

kunna ställa följdfrågor ifall några svar väcker vårt intresse som vi vill veta mer om (jfr. 

Holstein & Gubrium, 2011). 

 

3. 2. 1 Vinjetter 

I intervjuerna använde vi även oss av vinjetter som problematiserar etiska dilemman inom 

demensvården såsom låsta dörrar, grindar och andra tvångsåtgärder som inskränker på 

brukarens integritet och självbestämmanderätt. Egelund (2008) förklarar att vinjetter används 

för att studera människors värderingar, handlingsval och attityder. Vinjetter kan förklaras som 

korta berättelser där författaren bestämmer vilken kontext intervjupersonen ska förhålla sig 

till. Genom att använda oss av vinjetter kring olika etiska dilemman ville vi hjälpa 

intervjupersonerna att få en förståelse för vad som menas med etiska dilemman men även att 

få intervjupersonerna att känna sig bekvämare och på så sätt ha en öppnare diskussion. Vi 

hoppades även att vinjetterna skulle ge oss en större förståelse för hur undersköterskorna 

hanterar och tänker kring etiska dilemman. Genom att alla intervjupersoner fick ta ställning 

till samma vinjetter fick vi fram deras tankar, val av handlingar samt olikheter vid val av 

hantering (jfr. Egelund, 2008). Vi skrev på egen hand tre olika vinjetter som beskriver 

vardagliga etiska dilemman inom vården. Vi baserade vinjetterna på erfarenheter samt de 

kunskaper vi fick då vi sökte information och fakta till uppsatsen. Våra tre vinjetter handlade 

om: att krossa medicin och gömma i den boendes mat utan samtycke, en låst ytterdörr samt en 

problematisk duschsituation. Vi gjorde en pilotstudie där fyra personer fick läsa och besvara 
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våra vinjetter för att se om vinjetterna fungerade till vårt syfte samt om de var förståelig. Efter 

pilotstudien gjordes inga ändringar i vinjetterna.   

 

Vinjett 1: Krossad medicin  

Lennart är 85 år och har bott på demensboendet i 4 år. Han har svårt att orientera sig i tid och rum. Det senaste året har 

Lennart blivit allt mer orolig och är för det mesta vaken hela nätterna. Lennart har nu börjat vandra runt på boendet 

såväl dagtid som under natten. Undersköterskornas arbetssituation är pressad, det är inte möjligt för undersköterskorna 

att vaka över Lennart under dygnets alla timmar. Undersköterskorna fruktar nu att något ska hända Lennart när han 

vandrar under nätterna. De har tidigare försökt ge Lennart sömntabletter men dem är han inte villig att ta. Som lösning 

på problemet har arbetsgruppen valt att krossa och gömma en sömntablett i Lennarts kräm som han varje dag äter före 

läggdags. Resonera och diskutera kring situationen.  

 

Vinjett 2: Låst ytterdörr  

Sture som har en demenssjukdom med stora kognitiva nedsättningar har det senaste börjat gå ut från demensboendet 

för att gå en promenad. När undersköterskorna har haft tid har de följt med honom ut, men det är inte alltid tiden finns 

att följa med. De gånger personalen inte har kunnat följa med har det hänt att Sture har gått ut ändå när ingen inte lagt 

märke till honom. Några gånger har han inte hittat tillbaka och en gång gick han ut i underkläder mitt i vintern. 

Undersköterskorna på demensboendet har nu börjat diskutera vad man ska göra åt detta problem. Till slut kommer 

man fram till tre olika förslag.  

1. Det första förslaget är att man ska låta ytterdörren vara öppen, det är en risk man får ta.  

2. Det andra förslaget är att man ska låsa dörren trots att detta innebär en inskränkning av Stures självbestämmanderätt. 

Då det är för riskabelt för Sture att gå ut på egen hand.  

3. Det sista förslaget är att man ska installera en portkod till ytterdörren. Om de skriver koden i taket ovanför dörren så 

kan Sture fortfarande ta sig ut. Då Sture är gravt dement kan han inte självmant koppla att koden i taket är koden som 

gör det möjligt att öppna dörren. Resonera kring de olika förslagen.  

 

Vinjett 3: Dusch 

Stina som är 68 år har bott på ett demensboende i 3 år. Hennes demenssjukdom kom i tidig ålder och hon har under de 

senaste året blivit allt sämre. Till en början kunde personalen få in henne i duschen såvida det var en kvinna som 

hjälpte henne. Desto värre demenssjukdomen blivit desto svårare har personalen haft för att motivera henne till att 

duscha. Det har nu gått 8 månader sedan hon duschade senast. Då det inte finns några nära anhöriga till Stina vet 

personalen knappt någonting om hennes uppväxt och bakgrund men man misstänker att hon eventuellt någon gång 

under sin uppväxt blivit fysiskt utnyttjad. Övriga boende har börjat ta avstånd från Stina vilket påverkar henne markant 

då hon är en mycket social person. Hon har fått ett stort sår på ena benet som behöver hållas rent vilket är svårt då hon 

inte vill ha någon ur personalen nära sig. Vad anser du att man ska göra i detta fall? 

 

Nu i efterhand har vi kommit fram till att det var positivt att vi hade med dessa vinjetter då 

vissa intervjupersoner inte visste vad begreppet etiska dilemman stod för. Genom att vi gav 

dem exempel på etiska dilemman började de reflektera mer och intervjupersonerna kunde 
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därefter lättare komma på egna exempel. Vinjetterna gav oss även svar på hur 

intervjupersoner hanterar dessa etiska dilemman och vad de gör olika eller likadant. 

 

3. 3 Urval 

Vårt urval var målinriktat då vi undersökte en viss grupp människors perspektiv. Vår 

målgrupp var undersköterskor som jobbar på särskilt boende för dementa. För att få tag på 

dessa använde vi oss utav bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Vi utgick delvis från 

kontakter vi haft sedan tidigare men vi har även tagit nya kontakter och genom dem hittat 

intervjupersoner. Vi begränsade oss till att intervjua totalt åtta personer då vi ansåg att fler 

intervjuer hade inneburit att vår undersökning blivit för bred med tanke på att vi var 

tidsbegränsade. Vi begränsade oss till södra Sverige, fyra intervjuer genomfördes i Skånes län 

och resterande fyra i Jönköpings län. Intervjuerna ägde rum på fyra demensboende och på 

varje demensboende intervjuade vi två undersköterskor. Då vi är ute efter tankar och 

erfarenheter är inte kvantiteten avgörande utan kvalitén på de intervjuer som genomfördes. 

Studien går ut på att öka förståelsen och inte att dra några slutsatser därför ansåg vi att åtta 

intervjupersoner räcker. Vi tror inte heller att vårt slutresultat hade varit annorlunda om vi 

intervjuat fler. Vi valde att intervjua undersköterskor då det är de personerna som arbetar 

närmst brukarna och uppmärksammar eller upplever eventuella etiska dilemman. För att öka 

förståelsen för etiska dilemman ansåg vi att det bästa alternativet är att prata direkt med 

personerna som handskas med dem (jfr. Becker, 2008).  

3. 4 Tillvägagångssätt 

För att få tag på intervjupersoner tog vi kontakt med de olika enhetscheferna till 

demensenheterna. Vi skickade e-mejl eller ringde och frågade ifall de hade någon eller några 

undersköterskor som skulle vilja ställa upp på en intervju. Enhetscheferna återkopplade sedan 

om någon undersköterska var intresserad och då fick vi telefonnummer till dessa för att 

bestämma datum att genomföra intervjun. Alla intervjuer genomfördes på respektive 

demensboende under intervjupersonernas arbetstid. Intervjuerna ägde rum på deras kontor, 

vilket resulterade i att vi blev avbrutna under några av intervjuerna. Avbrotten störde enligt 

oss inte samtalet, på så sätt att samtalen fortsatte där de blivit avbrutna. Något vi i efterhand 

reflekterade över var urvalet av undersköterskor. Vi tror att det faktum att enhetscheferna 

själva bestämde vilka undersköterskor som blev tillfrågade att ställa upp i en intervju kan ha 

påverkat vårt resultat. Problemet med detta är att enhetscheferna kan ha valt de mest 

kvalificerade undersköterskorna för att ge en bra bild av organisationen. 
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Vår arbetsfördelning upplever vi har varit jämlik. Vi har skrivit inledning och metod avsnittet 

tillsammans. För effektivitetens skull valde vi att dela upp sökandet efter empirin samt att 

skriva hälften var i avsnittet tidigare forskning. Vi har genomfört samtliga intervjuer 

tillsammans. Vi delade upp transkriberingen av intervjuerna så vi transkriberade hälften var. 

Linda la mer fokus på att skriva teoriavsnittet medan Linnea fokuserade på att skriva 

intervjupersonernas empiri i resultatdelen. Vi har sedan tillsammans kopplat teori och 

forskning till resultatet. Vi har även skrivit den avslutande diskussionen tillsammans. 

 

3. 5 Analysprocess  

Vi valde att spela in intervjuerna för att inte riskera att missa något samt för att inte behöva 

avbryta intervjuerna för att anteckna. Som inspelningsverktyg använde vi oss av våra 

mobiltelefoner. Bryman (2011) betonar att genom att spela in intervjun kan intervjuledaren 

ägna sig åt intervjun istället för att behöva anteckna. Vi transkriberade inspelningen i 

anslutning till intervjuerna i ett gemensamt dokument på datorn. Efter vi transkriberat alla 

intervjuer läste vi igenom dem för att få fram olika teman kopplade till vårt syfte och våra 

frågeställningar. Tematiseringen gjorde vi med hjälp av att markera texten i dokumentet i 

olika färger beroende på vilket tema texten passade in på. Vi la sedan ihop svaren från 

intervjupersonerna under respektive tema samt tog ut passande citat. De teman vi kunde utläsa 

var: etiska dilemman, känslomässiga påfrestningar och handledning. Dessa analyserades 

sedan med hjälp av Lazarus & Folkmans (1984) teori kring coping samt Houses (1981) fyra 

olika sätt att söka socialt stöd på. 

 

3. 6 Forskningsetiska överväganden  

Vi har gjort ett flertal etiska överväganden innan vi bestämde oss för att vår uppsatsidé var 

etisk försvarbar. Då vi planerade att utföra intervjuerna på deras arbetsplats under arbetstid 

innebar det att vi tog tid från ordinarie arbete. Den tiden vi tog upp hade kunnat läggas på 

brukarna, alltså är det brukarna som påverkades. Även personalen drabbades då de fick arbeta 

en man kort under tiden intervjuerna genomfördes. För att göra så lite skada som möjligt fick 

intervjupersonerna bestämma vilken tid som passade dem, arbetslaget och brukarna bäst. 

Nyttan med studien är att den kan bidra till en ökad förståelse för de etiska dilemman och 

känslomässiga påfrestningar som undersköterskor ställs inför. Med anledning till ovanstående 

har vi kommit fram till att nyttan med undersökningen är större än den eventuella skadan 
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enskilda människor kan utsättas för (jfr. SFS 2003:460). 

 

I enlighet med vetenskapsrådet (2011) skickade ut ett informationsbrev (bilaga 8.1) till 

respektive verksamhetschef för att få samtycke att genomföra undersökning och befinna oss 

på de olika demensboendena. För att uppfylla informationskravet skickade vi ut ett 

missivbrev till de deltagande i undersökningen. Där informerade vi om vad undersökningens 

innehåll, syftet med undersökningen samt hur och var resultatet kommer att publiceras. De 

blev också informerade om att deras medverkan var frivillig och att de kunde avbryta när dem 

ville. Intervjupersonerna hade även rätt att bestämma hur länge samt på vilka villkor de 

medverkade, vilket motsvarar samtyckeskravet. Intervjupersonerna och deras 

organisationstillhörighet kommer att vara avidentifierat. I enlighet med konfidentialitetskravet 

kommer empirin förvaras oåtkomligt för obehöriga under hela studien och förstöras när 

undersökningen är klar. Insamlad empiri och information kring intervjupersonerna kommer 

endast användas i denna studie med anledning av nyttjandekravet. Intervjun genomfördes 

först efter att intervjupersonerna delgivits informationen och vi mottagit samtycke. 

 

4. Teori 

Vi har valt att använda oss av Lazarus & Folkmans (1984) teori om coping. Detta för att vi 

vill öka förståelsen för hur undersköterskor upplever att de påverkas av samt hur de hanterar 

etiska dilemman. Coping teorin passar in då coping handlar om hur man omedvetet hanterar 

olika situationer. Många av intervjupersonerna förklarade att de är så vana vid etiska 

dilemman på arbetsplatsen att de inte reflekterar kring dem, de hanterar dem per automatik. 

Vi noterade att intervjupersonerna använder sig av olika copingstrategier för att lösa etiska 

dilemman och för att hantera den känslomässiga påverkan situationerna har på dem. 

 

4. 1. Coping  

Coping är hur individen bemöter, försöker bemästra och försöker anpassa sig till såväl yttre 

som inre hot. Coping består av olika kognitiva och beteendemässiga insatser för att hantera 

specifika interna eller externa krav som överstiger individens resurser. Det individen använder 

sig av för att hantera sin stress kallas för coping-strategier. Coping-strategier ter sig olika 

beroende på hur situationen ser ut samt vem individen är. Individer kan använda sig av coping 

vid kortare tillfälliga tillstånd men även vid längre svårare tillstånd såsom vid sorgearbete. 
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Processen kan pågå under flera år och innehålla flera copingstrategier eller kortare stunder, 

som vid en diskussion (Lazarus & Folkman, 1984). 

 

Coping handlar bland annat om människors sätt att hantera olika typer av stress. Stress är en 

reaktion i kroppen som är en del av människans medfödda överlevnadsstrategi. Människor 

känner av stress vid situationer där de upplever höga krav och obehagliga påfrestningar. Det 

som leder till stress kallas för stressorer såsom tidsbrist, otillräcklig kunskap för 

problemlösning, höga krav på sig själv eller höga krav från omgivningen. Att en människa 

upplever stress kan bero på relationen mellan individen och samhället, individens karaktär 

eller samhällets uppbyggnad. Många som lider av stress är inte medvetna om vad det är. Då 

stress ter sig på olika sätt beroende på individ blir det svårt att ge en klar definition kring vad 

stress är samt vilka symptom som kännetecknas i samband med stress. Hur en individ 

upplever stress beror på hur individen är som person. Man kan vara immun mot stress precis 

som man kan vara mer eller mindre immun mot vissa fysiska tillstånd. En individ som varit 

med om och bearbetat traumatiska händelser blir vanligtvis inte lika påverkad av stress som 

en individ som inte upplevt traumatiska händelser (Lazarus & Folkman, 1984). 

 

Människor använder sig av coping då de har svårt att hantera en situation. Att inte ge upp när 

de inser att de är hjälplösa kallas för reaktans, individen motsätter sig hopplösheten och 

bemöter det med ilska samt ökad motivation för att överkomma det stundande motståndet till 

sin handlingsfrihet. Om handlingen inte leder till framgång kommer den tillfälligt ökade 

motivationen övergå till en lägre motivation, passivitet och depression (Lazarus & Folkman, 

1984). 

 

Vid svårhanterliga situationer upplever individen stress (Lazarus & Folkman, 1984). Stress 

uppfattas många gånger som något negativt. Selye (1976) menar att stress också är något bra 

och att undvika stress är omöjligt. En viss nivå av stress är nödvändig för individens 

motivation, utveckling och förändring. De som arbetar inom vården upplever ofta stress på 

grund av att de besitter ett stort ansvar, främst gentemot brukarna. Enligt Lazarus och 

Folkman (1984) är den sortens stress problematisk då individen inte kan förändra eller reglera 

en hel organisations uppbyggnad. 
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Det finns olika typer av coping, två av dem är probleminriktad coping och emotionell inriktad 

coping. Det ena utesluter inte automatiskt det andra, en individ kan använda sig av 

copingstrategier från båda inriktningarna parallellt. 

 

4. 1. 1 Probleminriktad coping  

Probleminriktad coping handlar om att hantera eller ändra problemet som orsakar stress. Det 

är användbart då det individen ser som skadligt, hotfullt eller utmanande i en situation går att 

förändra. Det finns två typer av probleminriktad coping: den som riktas mot omgivningen och 

den som riktas mot individen själv. Det kräver en objektiv och analytisk process som är 

fokuserad på omgivningen samt strategier som inriktas på individen. Mot omgivningen 

handlar det om strategier för att förändra påfrestningar från omgivningen såsom hinder när det 

kommer till resurser, förfarande eller processer. Mot individen handlar det om strategier för 

förändringar när det kommer till motivation eller det kognitiva såsom att förändra 

ambitionsnivå, reducera den egna involveringen, hitta andra sätt att känna tillfredsställelse, 

utveckling av nya normer för uppförande eller lära sig nya färdigheter. Processen vid 

probleminriktad coping börjar med att problemet definieras, alternativa lösningar utarbetas, en 

värdering av handlingsalternativ görs och efter att beslut fattats för hur personen ska handla 

följer till sist ett agerande. Svårigheterna med probleminriktad coping är att stressen många 

gånger beror på faktorer som är svåra att reglera såsom en organisations uppbyggnad eller 

resurser (Lazarus & Folkman, 1984). 

 

4. 1. 2 Emotionellt inriktad coping 

Lazarus och Folkman (1984) skriver att emotionellt inriktad coping används då bedömningen 

gjorts att ingen direkt handling kan förändra det skadliga, hotfulla eller utmanande i 

situationen. Individen börjar istället att arbeta med sina egna känslor för att upprätthålla 

optimism och hopp, vilket kan innebära förnekelse av innebörden av en händelse och att 

undvika att erkänna saker som är jobbiga. Genom att se på händelser och situationer på ett 

annat sätt kan individen få ett annat perspektiv och på så vis uppnå en förståelse för 

situationen. Kognitiva processer förändrar individens syn på problemet då det blir en 

förvrängning av individens verklighet, en sorts självbedrägeri, det förändrar inte det objektiva 

problemet i sig. För att denna typ av coping ska fungera måste individen göra det utan att den 

är medveten om det. Emotionell inriktad coping hjälper individen att återigen känna 

välbefinnande istället för att må dåligt över situationer som inte går att förändra, det är ett sätt 

för individen att lära sig acceptera det som inte går att förändra. 
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Emotionell inriktad coping inkluderar strategier som undvikande, förminskning, 

avståndstagande, selektiv uppmärksamhet, jämförelser och framtagning av positiva aspekter 

ur negativa händelser. Somliga strategier ökar snarare känslan av stress än förminskar den. 

Att vissa individer använder sig av strategier som ökar känslan av stress beror på att somliga 

behöver må psykiskt dåligt för att kunna vända på situationen och så småningom må bättre. 

För att känna psykiskt lidande skyller de situationen på sig själva eller straffar sig själva på ett 

annat sätt som får dem att må sämre för att så småningom kunna agera. Det är inte alla 

individer som använder sig av copingstrategierna på detta sätt, utan vissa individers 

användning av strategierna leder direkt till ett bättre välmående (Lazarus & Folkman, 1984). 

 

Kognitiva former av emotionell coping kan förändras under tiden utan att den objektiva 

situationen förändrats. Att byta copingstrategi kallas för att individen gör en omvärdering. 

Vanliga manövrar som används för att minska hotet individen känner är till exempel “Jag 

bestämde mig för att det finns viktigare saker att bry sig om”, “Jag tänkte på hur mycket värre 

det kunde ha varit”, eller “Jag insåg att jag inte behöver den personen lika mycket som jag till 

en början trodde”. Individen förminskar hotet genom att förändra innebörden av situationen. 

Kognitiva omvärderingar förändrar innebörden av en händelse men det finns även 

copingstrategier som inte gör det. Att ignorera eller ge en selektiv uppmärksamhet förändrar 

inte alltid meningen av en händelse, det beror på varför man gör det, vem man ignorerar och 

vad som ignoreras. Betydelsen av en händelse kan bestå trots att individen stänger ute vissa 

aspekter eller för stunden åsidosätter vissa känslor. Att dricka en drink, meditera, ventilera 

ilska eller  att söka efter emotionellt stöd är inte i sig omvärderingar utan snarare handlingar 

som kan leda till omvärderingar (Lazarus & Folkman, 1984). 

 

4. 1. 3 Socialt stöd  

Inom coping finns flera strategier som man kan använda sig av, en strategi är att söka stöd av 

andra människor (Buurman et. al 2011). Att få rätt stöd ifrån rätt person är enligt House 

(1981) värdefullt då det förebygger stress. Enligt Cooper (2001) skyddar det sociala stödet 

människor från de konsekvenser och omständigheter som stress för med sig. Författaren 

menar att människor som får stöd i sitt arbete mindre stress och arbetsbelastning än de som 

inte får någon form av socialt stöd. Att till exempel inte få stöd ifrån sina kollegor uppger 

författaren vara en riskfaktor till stress. Som undersköterska måste man kunna skilja på sig 

själv i arbetet och privat. Svårigheter med att hålla isär dessa två roller kan framkalla stress. 
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Enligt House (1981, s. 24- 26) finns det fyra olika sätt att söka stöd:  

1. Emotionellt stöd: omgivningen visar intresse, förståelse och sympati för det individen 

upplever som en svår situation. 

2. Instrumentellt stöd: individen får praktiskt stöd i en viss situation. 

3. Informationsstöd: individen får information för att på egen hand kunna hantera problemet. 

4. Uppskattningsstöd: individen i sitt arbete får feedback för att öka sin självkänsla. 

 

 

5. Resultat och analys 

Vi kommer i detta kapitel presentera vår insamlade empiri och analysera det med hjälp av vår 

teori och tidigare forskning. Vi börjar med en generell presentation av intervjupersonerna och 

deras bakgrund inom arbetet. Sedan presenterar vi vårt resultat av vinjettstudien och därefter 

beskriver vi vilka etiska dilemman intervjupersonerna har på sina arbetsplatser samt vilka 

strategier de använder för att hantera dessa. Efter det följer ett avsnitt om hur de upplever att 

de påverkas känslomässigt samt hur de upplever handledningen de har tillgång till. 

 

5. 1 Intervjupersonerna 

Samtliga intervjupersoner var kvinnor. Intervjupersonerna 1-4 arbetar inom Jönköpings län 

och intervjupersonerna 5-8 arbetar inom Skånes län. Intervjupersonerna 1 och 2 arbetar på 

samma demensavdelning, de har arbetat där i 6 respektive 11 år. Intervjupersonerna 3 och 4 

arbetar på samma demensboende, båda har arbetat i byggnaden i ungefär 30 år men på 

demensavdelningen i 11 år. Intervjupersonerna 5 och 6 har båda arbetat på 

demensavdelningen i snart 3 år. Intervjupersonerna 7 och 8 har arbetat inom vården i 21 

respektive 30 år, men på demensavdelningen i 6 år.  

 

5. 2 Kunskapsnivå  

Beroende på i vilken kommun man arbetar ser tillgången av utbildningar och kurser för 

undersköterskorna olika ut. Där av anser vi att kunskapsnivå är intressant i vår studie för att 

kunna se om utbildning/kurser har en påverkan på hur man hanterar etiska dilemman samt 

upplever känslomässiga påfrestningar. Alla utom intervjupersonerna 6, 7 och 8 har fått en 

högskolekurs om demens på ungefär 10 veckor genom arbetet. De har också gjort olika 
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webbutbildningar så som demens ABC. Intervjuperson 6 har gått en specialistutbildning på 

två år inom demensvård. Intervjupersonerna 3 och 4 berättar att de boende ger dem mycket 

kunskap och att de lär sig något nytt varje dag. Även om alla boende har en demensdiagnos så 

har de olika personligheter vilket gör det svårt att lära sig något som ska gälla för alla. 

Kunskapen man får från de boende är enligt intervjuperson 4 lika stor och riktig som att läsa 

det i en bok. Intervjuperson 7 anser att det inte går att lära sig hur man handskas med en 

demenssjuk genom att läsa en bok utan att man måste arbeta med dem för att lära sig det. 

 

 

5. 3 Vinjetter  

Genom våra tre vinjetter uppmärksammade vi att undersköterskor hanterar och ser på etiska 

dilemman på olika sätt. Alla intervjupersoner fick läsa tre vinjetter som berör olika etiska 

dilemman. I varje vinjett fick de resonera och diskutera hur de hade gjort eller hur de redan 

gör på avdelningen i respektive situation. 

 

5. 3. 1 Krossad medicin  

I den första vinjetten är det en man som är uppe och vandrar på nätterna och 

intervjupersonerna skulle då diskutera och resonera huruvida lösningen att gömma medicin i 

krämen är acceptabelt. Intervjupersonerna 1 och 2 uttrycker att de på deras avdelning så 

krossar man och gömmer tabletter för de boende i deras mat. Intervjuperson 2 tycker inte det 

är snällt att dölja det och betonar också att det finns vissa risker med att ge sömntabletter. Där 

av är det svårt att veta vad som bör göras då det finns risker hur man än gör. 

Intervjupersonerna 7 och 8 förklarar att de inte ger sömntabletter utan att ha uttömt alla andra 

alternativ och till sist insomningstabletter och inte sömntabletter. Det finns många alternativ 

man kan prova innan man väljer att ge medicin såsom mat, kedjetäcken, vagga, taktil 

massage, låta de sitta uppe och prata en stund, inte låta personen sova så mycket på dagen 

eller mer vardagsaktivitet. Enligt Reed (2015) använder man sig inte av kedjetäcken och 

vaggor på särskilda boenden på grund av kostnaden vilket gör att vissa kommuner inte har råd 

att köpa in det. Intervjuperson 8 säger att då en boende på avdelningen varit orolig på natten 

har det tidigare fungerat med kedjetäcken, problemet är att alla avdelningar delar på 

kedjetäcket vilket innebär att de inte alltid har tillgång till det. Att personalen vet att 

kedjetäcken fungerar på deras boende, men att chefen tycker det är för dyrt att köpa in kan 

undersköterskorna upplevas som moralisk stress (jfr. Bolmsjö et. al 2006). 
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Intervjuperson 7 menar att en anledning till att dementa vandrar beror på demenssjukas oro 

och att det inte finns så mycket att göra åt det. Intervjuperson 3 och 8 tänker i samma bana 

och betonar att dementa ofta vänder på dygnet och har svårt för att orientera sig i tid och rum. 

Intervjuperson 3 poängterar att det kan vara så simpelt som att personen inte hittar exempelvis 

toaletten. Problemet med att låta de sitta uppe och prata med personalen är att det krävs stora 

personalgrupper för att täcka alla boendes behov. Enligt Lazarus och Folkman (1984) kan 

personalens sökande efter alternativa lösningar liknas med probleminriktad coping, 

svårigheterna i detta fall är att yttre faktorer såsom bemanning och en begränsad budget gör 

det svårt att genomföra.  

 

Intervjupersonerna 3 och 4 hade en annan syn på dilemmat än övriga intervjupersoner. De 

ställde sig frågan varför vinjetten var ett etiskt dilemma. De ansåg inte att det var ett problem 

att mannen i vinjetten var uppe och vandrade på nätterna. 

“Det är ju rätt vanligt att brukare är uppe och går, det är ju vardag. Vad är det farligaste som 

kan hända? Vad är det man är rädd för?” (Intervjuperson 4) 

Intervjuperson 4 menar att det inte finns någon som vill att en annan människa ska vaka över 

en konstant. Hasselkus (1997) menar att många vill ha kontroll över de demenssjuka, då 

människor är rädda att förlora kontrollen över sådant de inte kan hantera eller styra över. 

Vilket vi sett kan vara en anledning till att vissa intervjupersoner ser exemplet som ett 

problem då de inte kan ha kontroll över de boende på samma sätt under natten. Intervjuperson 

4 poängterar att en demenssjuk inte bryr sig om det är dag eller natt, vill man gå och titta runt 

så gör man det - oavsett tid på dygnet. Under nattetid är man enligt alla intervjupersoner 

mindre bemannade på boenden vilket gör att man har mindre kontroll och uppsyn över de 

boende. 

5. 3. 2 Låst ytterdörr  

Den andra vinjetten handlar om en demenssjuk som börjat ta sig ut ur demensboendet utan att 

kunna hitta tillbaka. Frågan är om undersköterskorna ska låta dörren vara olåst för att inte 

inskränka på hans integritet, låsa dörren eller installera en portkod med koden skriven i taket. 

Intervjupersonerna 3 och 4 berättar att ytterdörren på boendet är öppen på dagarna men låst 

under nätterna och motiverar det med att alla människor har sin ytterdörr låst på natten. 

Intervjuperson 4 berättar att de har ett stort inhägnat område runtomkring boendet. Detta gör 

att de boende kan gå ut även om det fortfarande finns en begränsning i form av ett staket lite 
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längre bort. Intervjupersonen betonar att de demenssjuka med kognitiva nedsättningar många 

gånger inte vet vart de ska gå när de kommer utanför dörren. Även om intervjupersonen anser 

att de boende kan gå ut och röra sig fritt så är det enligt svensk lag ett lika omfattande 

frihetsberövande som att ytterdörren skulle vara låst (SFS 1974:152). Ett frihetsberövande 

innefattar att inte kunna röra sig fritt utan vara begränsad till ett visst område, vilket gör att 

det inte spelar någon roll om det är ytterdörren som är låst eller ett staket hundra meter ifrån.  

 

De övriga intervjupersonerna säger att de har en ytterdörr som är låst med tillhörande portkod. 

Intervjuperson 1, 2, 5, 6, 7 och 8 menar att de måste ha dörren låst för att de boende inte ska 

gå ut och skada sig eller gå vilse, men att de öppnar dörren om någon boende vill gå ut. 

Intervjuperson 5 betonar att de på så sätt vet vilka boende som går ut och hur vaksamma 

personalen behöver vara. Om det är en boende som de vet kommer gå vilse så går personalen 

efter personen, precis likadant gör intervjuperson 7. Att följa efter en boende ut, utan dess 

vetskap, anser inte Jonasson (2011) vara god etisk vård. God etisk vård är att visa respekt för 

den enskilde vilket gör att den boende bibehåller sin självkänsla och integritet. 

“Visst de ska få gå ut och så kanske inte på egen hand men då får man kanske smyga lite bak 

efter så att man har lite koll på dem och så.” (Intervjuperson 7) 

Intervjuperson 6 berättar att de oftast kan följa med de boende ut men att det ibland inte finns 

tid att följa med eller att de är för lite personal och då kan de boende inte gå ut. Intervjuperson 

7 menar att det är svårt med demenssjuka då de inte förstår varför de inte får gå ut. De kan tro 

att de ska iväg och handla för att de tror det sitter folk hemma som väntar på att de ska 

komma tillbaka. Just därför är det svårt att ha dörren öppen då det kan innebära fara inte bara 

för den boende utan också för människor som kör ute på vägen. Intervjuperson 1 poängterar 

också att de är omöjligt att ha ytterdörren öppen, intervjupersonen tror däremot inte att mer 

personal skulle förbättra situationen. Att ha en person som ständigt sitter och vaktar vid 

dörren skulle inte vara en bra lösning. Demenssjukvård kräver många resurser, mer än vård 

för andra sjukdomstillstånd (Socialstyrelsen, 2007). Kirkley et al. (2011) menar att 

organisationer ofta använder de ekonomiska begränsningarna som anledning till att inte sätta 

in mer personal. Intervjuperson 6 menar att det går att lösa problemet genom att öka 

personalstyrkan, men att det inte går på grund av omgivningens faktorer såsom 

organisationens ekonomi och resurser (jfr. Lazarus & Folkman, 1984). Intervjuperson 1 

poängterar däremot som Gjerberg (2010) att mer personal inte skulle vara till någon större 

hjälp utan att man istället bör fokusera på arbetsmiljö och professionell utveckling än ökad 
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personalstyrka på boendet. 

 

Intervjupersonerna 6 och 7 tycker att en portkod är bra eftersom de som är lite friskare kan 

koppla ihop koden som står i taket med att det är det man ska slå in. Det gör att de som inte 

har en långtgående demenssjukdom kan ta sig ut som de vill medan de som inte klarar av det 

får fråga personalen som då följer med dem ut. Enligt intervjuperson 4 är en portkod onödig 

då de boende ändå inte kan koppla siffrorna till portkoden. Men intervjupersonen anser ändå 

att en låst dörr egentligen inte behöver ses som något inskränkande. 

“Har man flyttat för att man inte kan bo i egen lägenhet och klara sin vardag så måste ju den 

som jobbar få styra lite. Det kanske låter lite hårt, men det är ju därför de bor här.” 

(Intervjuperson 4) 

Intervjupersonerna 2 och 8 har även andra hjälpmedel för att minska oroligheten på grund av 

ytterdörren. På deras avdelningar har man satt upp gardiner framför ytterdörren så att den inte 

syns och på så sätt minskar man oroligheten bland de boende. Att se en dörr betyder att man 

kan gå ut vilket gör att de boende dras dit, även att se personer som går utanför dörren gör att 

de boende vill gå ut. Genom att ha någonting framför ytterdörren så tar man bort tanken om 

att komma utanför dörren. Lejman et al. (2013) menar att alla tekniker för att lura en boende 

från att göra något är en inskränkning av deras självbestämmanderätt. Författaren skriver att 

vissa åtgärder är ett måste för brukarens säkerhet men att undersköterskorna aldrig får 

inskränka på brukarens mänskliga rättigheter. Vi har sett att intervjupersonerna finner det 

problematiskt att värna om brukarens självbestämmande rätt samtidigt som de värnar om 

deras välbefinnande. 

5. 3. 3 Dusch  

Den tredje vinjetten handlar om en boende som vägrar alla insatser för hygienen såsom dusch. 

Den boende har fått ett sår på benet som måste hållas rent. Intervjupersonerna diskuterar hur 

de hanterar liknande situationer samt hur de anser man bör hantera liknande situationer. 

Det första man bör tänka på enligt intervjuperson 4 är att arbeta i nuet. Det är inte säkert att 

den boende längre vet vad det innebär att duscha, utan man kanske måste gå in på toaletten, 

sätta på vattnet och klä av sig innan de förstår vad det är frågan om. När det gäller 

duschsituationer är alla intervjupersonerna eniga om att man får använda vissa knep och möta 

den demenssjuke på ett sätt som passar den, exempelvis genom att vara mjuk i rösten, låta 

dem duscha med kläderna på eller med en handduk nedtill. Jonasson (2011) poängterar att 
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alla människor har olika psykiska och sociala behov som måste tillgodoses på olika sätt. Att 

kunna bemöta de boende på olika sätt anser Jonasson (2011) vara professionellt. Till exempel 

som intervjupersonerna gör genom att låta vissa boende ha en handduk nedtill när de duschar. 

Alla intervjupersonerna hanterade till en början duschsituationen på samma sätt nämligen 

med att börja ta vatten på fötterna och successivt gå uppåt på kroppen. Intervjupersonerna 

menar att det inte finns något konkret svar på hur man ska göra utan att man får prova sig 

fram och se vad som fungerar med den personen eller vad som fungerar vid det tillfället. 

Intervjuperson 4 hade till exempel en boende som vägrade duscha men som gärna ville gå till 

hårfrisörskan och på så vis kunde man också tvätta personens hår utan att skapa en konflikt. 

“Så det är inte lätt att säga såhär gör man, utan det är som med barn man får försöka 

övertala och testa.” (Intervjuperson 7) 

Intervjupersonerna 1, 3, 6 menar att även om man inte gör det som vi relaterar begreppet 

dusch till så kan man ändå vara ren genom tvättlappar eller att man tvättar sig vid handfatet. 

“Många gjorde ju så förr, ja för de första kanske de badade, men de stod nog bara vid 

handfatet och slabbade och tvättade hela kroppen.” (Intervjuperson 3) 

Sen finns det enligt intervjupersonerna 1 och 7 situationer där man måste gå emot den 

enskildes vilja. Så som i vinjetten där personen hade ett sår ansåg intervjuperson 7 att man 

måste gå emot den enskilde annars kan det bli fara för personens hälsa. Intervjuperson 1 

menar att ett litet övergrepp är nödvändigt och att den boende efteråt brukar vara nöjd över att 

vara ren. Det blir ett kort lidande men efteråt blir det en glädje för den boende. Det är inte 

bara intervjuperson 1 som upplever att man ibland måste tvinga en boende till något utan 

Hasselkus (1997) menar att det är vanligt att känna att man måste ta hjälp av våld och tvång 

för att tillgodose de boendes faktiska behov. Sjukdomstillståndet gör att de inte längre 

automatiskt tänker på sådant som hygien vilket innebär att undersköterskorna ibland känner 

att de måste använda sig av våld eller tvång för att genomföra de momenten.  

 

5. 4 Etiska dilemman  

Alla intervjupersoner uppgav att det förekommer etiska dilemman på deras arbetsplats. 

Förutom dilemman med krossad medicin, låsta dörrar och dusch som intervjupersonerna 

diskuterade i vinjetterna förekommer det en del andra etiska dilemman. Intervjuperson 3 

berättade att de har ett dilemma på grund av språkkunskaper. De har en dam som enbart pratar 
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finska vilket ingen i arbetsgruppen varken förstår eller kan prata. Undersköterskorna har svårt 

att veta om den boende är arg eller vilken känsla hon förmedlar. Att ha en boende som pratar 

ett annat språk gör situationen ännu svårare än med andra boende, man vet inte om det är 

språkets musik eller om den boende är arg. Vissa språk låter hårdare än vad innebörden av de 

faktiska orden är. Intervjupersonen poängterar också att det inte enbart behöver vara språket 

utan det kan också vara förmågan att förstå som ställer till problemet. Chang et al. (2009) 

betonar därför att det är viktigt att det är samma personer som arbetar med de boende. 

Eftersom personalen lär sig tyda och förstå vad den demenssjuke vill även om de inte kan 

förmedla det själva. Till exempel om samma personal är med den finsktalande kvinnan kan 

den personen lära sig att tyda och förstå vad olika sinnesuttryck betyder och på så sätt veta om 

det man gör är accepterat (jfr. Chang et al. 2009). Intervjupersonerna poängterar även dem att 

det för brukarna är viktigt med kontinuitet bland personalen och att vikarier gör de boende 

oroliga. 

 

Intervjuperson 4 berättade att de hade en boende som fattat tycke för en annan boende på 

avdelningen, en av dem hade respektive hemma. Denna situation blev ett etiskt dilemma både 

gentemot de boende, deras anhöriga men också för personalen. Vissa i arbetsgruppen hade 

svårt att acceptera situationen och la in sina egna åsikter och värderingar i situationen. 

Mamhidir et al. (2007) lyfter fram att alla människor har olika etiska utgångspunkter vilket 

gör att alla ser på samma situation på olika sätt. De i arbetsgruppen som inte ansåg att det var 

acceptabelt menade att om det var deras föräldrar skulle det vara fruktansvärt. Alla parter 

kring en boende har olika åsikter kring vad de anser är det rätta att göra, vilket ofta skapar 

etiska dilemman (jfr. Chang et al. 2009; Bolmsjö et al. 2006). 

 

           “Sen så visste de ju inte allt. Men allt behöver de ju inte veta heller som anhörig.  

           Jag vet ju inte allt om mina föräldrar och mina barn vet ju inte allt om mig” 

                                                           (Intervjuperson 4) 

Intervjupersonen accepterade situationen och menade att den boende har glömt sin tidigare 

partner och istället fattat tycke här och nu för en annan person. Diskussioner där man i 

arbetsgruppen har olika åsikter om vad som bör göras kan skapa osämja i arbetsgruppen. 

Diskussioner angående val av åtgärd i ett etiskt dilemman är påfrestande då hela arbetslaget 

inte är eniga, dessa val är ofta betydelsefulla vilket gör att undersköterskorna slits mellan 

olika tankar och lösningar (Mamhidir et al. 2007). Arbetsgruppen valde i detta fall att ta hjälp 
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utav deras demenssjuksköterska för att ta reda på vad som borde göras och hur de skulle 

hantera situationen. Detta sociala stöd kallas enligt House (1981) för informationsstöd, vilket 

innebär att personalen söker stöd och hjälp från någon annan för att lösa problemet. I detta fall 

demenssjuksköterskan som gav dem information och riktlinjer på hur de ska handskas med 

situationen. Som Reed (2015) framför underlättar det för personalen att ha någon kunnig 

person att rådgöra med i svåra situationer.  

 

Intervjuperson 4 problematiserar även hygienrutinerna inom äldrevården. Personen tycker att 

smittskydd och de basala hygienrutinerna har gått till överdrift.  

 

“Men herregud, man är ju inte sjuk bara för att man är gammal… Det känns som att det har 

gått lite till överdrift. Till exempel utstyrseln när man ska duscha någon och de här. Alltså det 

kan ju bli ett dilemma om du kommer in med både handskar, stövlar och ett stort vitt förkläde. 

        Man ser ju ut som en annan slaktare” (Intervjuperson 4)  

 

Bara för att man är gammal och bor på ett särskilt boende betyder inte det att man automatiskt 

får en massa smittsamma sjukdomar. Intervjupersonen förklarar att man inte tar på sig 

handskar när man går hem till andra människor trots att man inte vet vad som väntar dit man 

kommer. Intervjupersonen frågar sig själv varför man då ska göra det när man går in till en 

person på ett äldreboende. Jonasson (2011) poängterar även hon vikten av att bemöta och 

vårda brukarna med respekt. Då undersköterskor visar respekt vid omvårdnadssituationer ger 

det brukaren en möjlighet att behålla sin självkänsla, integritet och delaktighet. 

Intervjupersonen tycker att man på ett äldreboende lever som en familj men att det är 

förståeligt att man ska ha en viss hygien i vissa moment. Att ha dessa kläder på sig när man 

duschar någon är konstigt och intervjupersonen ställer sig frågan vad det är för farligt med att 

bli lite blöt. 

Intervjuperson 6 uppger att de har gruppaktiviteter på demensboendet. Intervjupersonen 

menar att gruppaktiviteter inte fungerar på ett demensboende. De boende har till exempel 

aldrig ätit i grupp tidigare, med nya främmande människor varje gång. Intervjupersonen 

menar på att hon inte skulle sätta sig och äta med människor hon inte känner på en restaurang. 

Hon ställer sig då frågan varför de boende ska göra det. 
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Intervjuperson 1 berättar att hon har gjort något etiskt inkorrekt några gånger. I en situation 

var det en man som lyfte runt möbler och brukade gå ut naken. Då ställde sig 

intervjupersonen i dörren och sa “du ska inte gå ut här, här är det kvinnor som sitter.” När 

mannen inte lyssnade höjde intervjupersonen rösten och sa att hon bestämmer. 

Intervjupersonen tyckte inte att det var okej att höja rösten men tror att det är lätt att göra det i 

stressiga situationer. Att höja rösten åt en brukare fungerar i vissa situationer men många 

gånger skulle en annan lösning vara bättre. Engström et al. (2011) betonar att om man känner 

sig stressad, orolig eller upplever annat känslotillstånd finns det en stor risk att det överförs 

till brukaren. Lazarus & Folkman (1984) menar att höja rösten kan vara en strategi för att 

bemästra den stressfyllda situationen. Stressorer som kan leda till att man höjer rösten kan 

vara känslan av tidsbrist, otillräcklig kunskap för att lösa svårigheten i situationen eller att 

undersköterskorna har höga krav på sig själv samt höga krav från omgivningen kring den 

boendes välbefinnande. Intervjuperson 1 använde sig av en copingstrategi när hon hade svårt 

att hantera situationen, att inte kunna lösa problemet gjorde att hon upplevde situationen som 

stressfull och därför höjde rösten.  

 

Intervjuperson 3 berättar om en händelse där en boende, 94 år, enligt intervjupersonen 

bestämt sig för att dö och då slutat äta. För att förhindra dödsfallet började sjukvårdarna mäta 

urin och sätta dropp. De ville även sätta kateter på den boende men då sa intervjupersonen 

ifrån. Intervjupersonen menar att demens är en sjukdom med dödlig utgång, men att de varken 

ska ha ont eller lida. Att då sätta dropp är en åtgärd som förlänger livet, enligt 

intervjupersonen är det oftast för de anhörigas skull man gör det. Hon anser att de anhöriga 

borde få bättre information om att vissa åtgärder förlänger lidandet och istället informeras om 

att den boende har kommit i det stadiet där livet snart är slut. Intervjuperson 4 har varit med 

om en likande situation där den boende blev åkte in på sjukhus för att röntgas trots att 

personen var i livets slutskede. Intervjuperson 4 tror att det var för sjukvårdens ryktes skull, 

då de ville skydda sina egna skinn och att det inte var för den boendes skull. 

Undersköterskorna ansåg i dessa fall att sjukvårdarna gått över gränsen (jfr. Lejman et al. 

2013). Intervjuperson 8 menar att man måste man känna av vart gränsen går och när man som 

personal inte kan göra mer. Intervjupersonen betonar också att man inom en arbetsgrupp 

måste tillrättavisa varandra när det bli fel. Det finns stor chans att handlingar blir fel då man 

efter några år gör saker på rutin. Att det uppstår etiska dilemman då personalen har olika syn 

på saker är enligt Hasselkus (1997) vanligt förekommande.  
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“Man kan ju undra vad det är i samhället som gör att det har blivit på det här viset. Om alla är 

så rädda om sitt egna skinn att man inte ens kan tänka sunt.” (Intervjuperson 4) 

 

5. 4. 1 Strategier för att hantera etiska dilemman  

Intervjupersonernas sätt att hantera etiska dilemman är många gånger relativt lika. 

Intervjupersonerna tog alla upp olika sätt att locka den demenssjuka till att genomföra olika 

moment. De ansåg även att erfarenheter är viktigt för att hantera etiska dilemman, desto mer 

erfarenhet av etiska dilemman desto fler lösningar har de i sitt bagage. 

Som undersköterska på särskilt boende för dementa måste man enligt intervjuperson 5 vara 

uppfinningsrik. Man måste ha olika lösningar med sig i bagaget. Det som fungerar nu, 

fungerar inte om fem minuter. Så man måste i regel ha minst tre olika lösningar ifall den 

första inte skulle fungera. Har man många olika lösningar i sitt bagage så kan man undvika 

många situationer som skulle kunna bli etiska dilemman menar intervjuperson 5. 

Intervjuperson 7 poängterar också att det inte går att lära sig hur man ska hantera en viss 

situation. Det är en roll som man måste växa in i och ett sorts rollspel emellanåt. Enligt 

Jonasson (2011) är undersköterskor professionell då de bland annat kan anpassa val av metod 

beroende på vem de hjälper, vilken situation de ska hjälpa till vid samt har tillräcklig kunskap 

för att hantera olika svårhanterliga moment. 

Att avleda den boende på olika sätt är något som alla intervjupersoner tar upp som ett knep. 

Intervjuperson 2 berättar att genom att börja prata om något annat kan göra den boende 

mindre orolig eller få personen på andra tankar. De brukar även låta de boende hjälpa till med 

att duka, skölja av disken eller göra likande vardagssysslor. Intervjuperson 1 menar att man 

får hantera situationen utefter den boendes behov och man får tänka att vissa moment inte 

alltid måste genomföras. 

“Det är deras behov att bli duschade, inte mitt, det är inte för min skull utan deras” 

(Intervjuperson 1) 

Intervjuperson 6 menar att det är viktigt att tänka på att aldrig gå in i en konflikt med en 

demenssjuk person. Om en boende till exempel har gått in i fel lägenhet så ska man aldrig 

säga att personen inte bor där. Den demenssjuke kan vara helt övertygad om att den bor där 

och att då diskutera det med den demenssjuke är onödigt då det är personens verklighet. 

Intervjupersonen poängterar att den demenssjuke har alltid rätt i sådana situationer och det 
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bästa är att hålla med. Att de demenssjuka tror att det de säger är rätt och riktigt är en känsla 

som man aldrig ska ta ifrån dem. Känslan att få veta att man har rätt och att det man säger 

betyder någonting är viktigt. Även Bolmsjö et al. (2006) lyfter fram att det är viktigt att 

demenssjuka får känna att de har kontroll och lever ett självständigt liv, att vad de tycker och 

tänker beaktas och inte nonchaleras. 

Något som intervjuperson 6 var ensam om att använda sig av i svåra situationer var 

vårdasång. Intervjupersonen berättade att vårdasång ger de boende ett leende på läpparna och 

att de blir mindre oroliga när hon sjunger. Att alltid ha ett leende på läpparna och att skratta 

mycket är enligt intervjupersonen det absolut bästa sättet att förebygga uppkomsten av svåra 

situationer. 

Under intervjuerna framkom det att det inte går att säga hur man ska eller bör hantera dessa 

situationer men hos intervjupersonerna har vi sett tre gemensamma strategier. Generellt 

handlar hanteringen om att hitta en balansgång mellan att bejaka brukarens 

självbestämmanderätt och att hjälpa dem leva ett värdigt liv. Strategierna väljer vi att kalla: 

locka och pocka, vita lögner samt det friska.  

 

5. 4. 1. 1 Locka och pocka  

Att locka och pocka var ord som vi fick höra genomgående i alla våra intervjuer. 

Intervjupersonerna 2 och 7 menar att som undersköterska på ett demensboende måste man 

kunna övertala personer på ett bra sätt. Intervjuperson 2 hade en boende som inte ville gå upp 

ur sängen på morgnarna då fick hon använda knep för att locka personen att gå upp ur sängen. 

Intervjuperson 4 lyfte exemplet då en boende vill gå ut men ingen personal kan följa med att 

de då får försöka få den boende på andra tankar genom att säga att man ska fika först eller 

liknande. 

Intervjuperson 6 använder samma strategi som intervjuperson 4 i de situationerna där en 

boende har fått krossad medicin i krämen. Intervjupersonen tycker att det är fel att lura i den 

boende medicin som den inte vill ha. Genom att säga att det ligger medicin i krämen och 

sedan fokusera på andra saker gör att personen ändå har fått vetskap om det men istället 

tänker på annat. Det finns mycket som man kan väva in informationen i såsom “den här 

krämen är god - ska du inte smaka” eller “men tar du tabletten så sover du ju så gott”. Även i 

duschsituationerna kan man använda sig av lock och pock till exempel;  
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“Då måste vi ju tvätta dig lite så du är ren när du får rena fina kläder på dig” 

(Intervjuperson 6) 

5. 4. 1. 2 Vita lögner  

Vi har sett att användningen av vita lögner för att hantera en situation är vanligt 

förekommande inom demensvården. Hasselkus (1997) poängterar att alla har olika åsikter 

kring vad de tycker är att korsa gräsen för vad som är korrekt, att till exempel använda sig av 

vita lögner anser vissa vara okej medan andra tycker det är etiskt inkorrekt. Alla 

intervjupersoner är eniga om att ljuga kan ses som något etiskt inkorrekt men att det inom 

demensvården är vardag och att sanningen i många fall gör större skada på individen än en vit 

lögn. 

Intervjuperson 1 berättar om en brukare som ofta säger att den ska gå hem till sin make som 

är avliden. För vissa boende går det att förklarar att personen i fråga inte längre lever men för 

vissa är det alternativet ingen bra lösning. Att förklara för denna person att hennes make inte 

lever längre gör att hon varje gång blir ledsen och uppgiven. 

“Vita lögner skadar inte. Vissa skriver och säger att vi inte ska ljuga men det går inte (…) Är 

det okej att jag låter henne prata och tro att det hon säger är verkligt. Man vet aldrig vad som 

är bäst.” (Intervjuperson 1) 

Intervjuperson 5 berättade om en liknande situation där en boende ropar på hjälp inifrån sin 

lägenhet. Kvinnan i lägenheten var mycket orolig och undrade var hennes barn var någonstans 

och sa att hon glömt hämta dem på dagis. Intervjupersonen använde då en vit lögn och sa att 

hon redan hade hämtat dem. Kvinnan kunde då somna om i lugn och ro. Intervjupersonen 

menar att det är såhär demensvården är, full av vita lögner, inte för att de tycker det är kul att 

ljuga utan att de gör det för den demenssjukes skull. 

Ibland kan dessa lögner vara livsviktiga enligt intervjuperson 5. Till exempel om en boende 

inte vill ha sin medicin, i detta fall Waran. Den boende har i hela sitt liv varit emot medicin 

och så fort undersköterskorna nämner medicin eller tabletter så säger den boende att den 

aldrig har eller tänker ta det. Den boende klagar alltid på halsont, intervjupersonen säger 

därför till den boende att det är en halstablett och då tar den boende tabletten i tron om att den 

ska dämpa smärtan i halsen. Intervjupersonen menar att det inte är någon mening att föra en 

diskussion och skapa en konflikt med den demenssjuke när personen inte kommer ihåg att den 

behöver medicin. Då är det bättre att slippa konflikten och att den boende får en bra dag och 
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slipper tänka på att man har tryckt i den medicin som personen är emot. Lösningen blir att dra 

en vit lögn, för den demenssjukes hälsas skull (jfr. Lejman et al. 2013). 

I situationer när det handlar om medicinska dilemman så som såromläggning kan man enligt 

intervjuperson 1 använda sig av en vit lögn. De allra flesta äldre människor respekterar läkare 

och därför kan man säga att det är en läkare som ska komma och lägga om såret istället för en 

undersköterska på boendet vilket gör de boende mer tillåtande. 

 

5. 4. 1. 3 Det friska 

Att blicka tillbaka på hur personen hade velat ha det när de var friska är ett tankesätt som 

många av intervjupersonerna använde sig av. Intervjuperson 8 försöker tänka sig in i den 

boendes situation och tänka på hur hon själv hade velat bli bemött. Intervjupersonerna 1, 2 

och 4 resonerar att om personen varit helt frisk hade personen då gått runt smutsig och luktat 

illa eller hade den duschat. Man får hjälpa de demenssjuka i den situationen som de själva inte 

längre kan förstå. Bolmsjö et al. (2006) menar att undersköterskor på demensboende i högre 

grad måste värna om brukarens intressen samt ett värdigt och gott liv. Det kan därför vara 

svårt att veta vad den boende skulle velat och vad som är bäst om man inte känner personen 

så väl. Även med personer som bott på boendet en längre tid kan vara svårt att fatta beslut åt i 

nya situationer då risken ändå finns att man gör något som den boende egentligen inte skulle 

vilja. Trots att undersköterskorna försöker se till vad personen hade velat ifall den var frisk 

menar Lejman et al. (2013) att fler än en av fyra demenssjuka någon gång blivit 

frihetsberövade även om undersköterskorna gör det i välmening. 

Intervjuperson 5 har på sin avdelning en dam som är långt gången i sin demenssjukdom. 

Undersköterskorna har svårigheter med att byta hennes inkontinensskydd. Damen förstår inte 

vad eller varför undersköterskorna gör som de gör och det spelar ingen roll hur de än förklarar 

det. Damen blir arg när personalen drar ner hennes byxor, hon drar då upp dem igen och säger 

uttryckligen att hon inte vill. Det personalen gör upplever hon enligt intervjupersonen med all 

säkerhet som ett övergrepp men det är nödvändigt ont. Denna situation är jobbig för 

undersköterskorna då de testat allt de kan komma på under ett års tid men inget fungerar. 

Lazarus och Folkman (1984) menar att det faktum att undersköterskorna känner sig stressade 

kan bero på att de har hamnat i det som kallas för reaktans. Vilket betyder att man inte längre 

kan hantera en situation men inte inser att det är så, de får för stunden ökad motivation till att 
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lösa problemet. När de så småningom märker att deras försök inte hjälper övergår det till lägre 

motivation och kan i längden leda till depression. Intervjuperson 5 anser att hela denna 

situation är en gråzon och att ta hänsyn till självbestämmanderätten är komplext. Samtidigt 

som intervjupersonen tänker att den boende i sitt sinnesfulla bruk aldrig hade gått omkring sår 

men att hon på grund av sjukdomstillståndet inte förstår situationen. Bolmsjö et al. (2006) 

poängterar att undersköterskorna till sist blir de som för den demenssjukes talan. De måste 

därför bejaka den viljan och de önskemål den demenssjuke hade som frisk samtidigt som den 

bejakar deras nya önskemål. De måste hela tiden resonera kring hur viktigt det är att vissa 

moment genomförs. Vi har sett att intervjupersonerna många gånger framför sina egna 

värderingar vid diskussioner kring de boendes situation. 

Enligt Lejman et. al (2013) är svensk lag till för att minska risken för att personal ska begå fel. 

Intervjuperson 4 frågar sig själv hur det kan ha blivit såhär problematiskt med lagarna. 

Intervjupersonen menar att man inte kan lyssna på någon som inte riktigt är här och nu. Vill 

någon exempelvis gå till sitt föräldrahem som inte finns kvar längre är det orealistiskt att låta 

dem gå ut. 

“Då hoppas man väl att någon begränsar en när man själv inte har den förmågan, för det är 

väl därför man bor såhär.” (Intervjuperson 4) 

Intervjuperson 5 menar att demenssjuka i regel inte har en aning om att de är så pass sjuka 

som de är. De är oftast helt övertygande om att deras verklighet är den som stämmer. 

Intervjupersonen menar att det är omöjligt att försöka resonera med och övertala en 

demenssjuk person. Lika övertygad som personalen är över att det till exempel är natt, lika 

övertygad är den boende att det är dag. Det man istället får göra är att möta personen i den 

verkligheten som de är i för stunden. Säger den boende att det är dag mitt i natten så får man 

utgå ifrån det. 

5. 5 Känslomässiga påfrestningar  

Enligt Lazarus och Folkman (1984) upplever individen stress vid svårhanterliga situationer. 

För att hantera svåra situationer använder sig individen av olika copingstrategier. Strategin 

beror på vad för sorts situation som individen vill hantera. Vid svårhanterliga problem kan de 

använda sig av flera copingstrategier. Intervjuperson 5 menar att demensvården är speciell på 

många olika sätt. Vad du än frågar de boende kommer man aldrig att få några korrekta svar 
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och det som stämmer idag stämmer inte imorgon. Varje dag är det nytt och det blir aldrig 

rutin på saker. Att jobba inom demensvården för med sig mycket känslor. 

“Trots att de boende inte kommer ihåg vad jag heter men de känner igen mig. Inte vilket 

sammanhang eller så, men känslan du lämnar har de med sig. Det ger arbetet lite extra, det 

där lilla extra man får.” (Intervjuperson 5) 

Intervjuperson 5 anser att det är något speciellt med demensvården som inte går att jämföra 

med vanlig äldreomsorg. Demensvården är mer än bara vård och det krävs mer av de som 

arbetar där. 

“Värst är det ju för de som är kvar hemma, för vi lever ju här. Vi firar ju alla högtider och så, 

det är ju inte som att gå till sjukhuset för där går man ju och vårdar en sjuk person, där har 

man ingen familj. Detta är min andra familj. Jag lever ju ibland mer med dem här än med 

min familj hemma” (Intervjuperson 3) 

Då vi frågade intervjupersonerna om känslomässiga påfrestningar kring etiska dilemman 

uppkom det även mycket tankar kring känslomässiga påfrestningar överlag inom 

demensvården. Vi har därför valt att dela upp denna del i två underrubriker, en som diskuterar 

känslomässiga påfrestningar som uppkommer i samband med etiska dilemman och en som 

diskuterar känslomässiga påfrestningar inom demensvården överlag. 

 

5. 5. 1 Påfrestningar av etiska dilemman  

Intervjuperson 5 berättar att de har en boende som säger markant nej till all intim omvårdnad 

såsom att duscha och byta inkontinensskydd. Intervjupersonen berättar att de ibland måste 

tvinga den boende till att sköta hygienen. Arbetsgruppen har försökt på många olika vis och 

tagit hjälp av demenssjuksköterskan men ingenting fungerar. Intervjupersonen berättar att 

situationen är jobbig för både den boende och för personalen då de mår dåligt över 

situationen. Buurman et al. (2011) förklarar att vid svårhanterliga situationer känner 

undersköterskor av stress såsom när brukare dör, aggression från brukare, akuta 

omvårdnadssituationer och att se brukare lida. Under intervjuerna framkom det att 

intervjupersonerna tyckte den sortens situationer var jobbiga och att hade svårt att hantera 

dem emotionellt. 

Intervjuperson 2 upplever att det är jobbigt när man har tvingat någon att göra något de inte 

vill, men att man får tänka att det är för deras bästa. En sådan situation kan vara vid 
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såromläggningar. Intervjupersonen tycker det är tråkigt när man vill hjälpa någon och de inte 

tar emot hjälpen. När man då måste tvinga en brukare upplever intervjupersonen att man blir 

stressad, eftersom det handlar om situationer som är mer akuta och ett nödvändigt ont. 

Intervjuperson 6 betonar att man tänker mer när man inte har lyckats lösa en situation. 

Intervjupersonen upplever även att det är jobbigt när det inte går att lösa en situation men är 

medveten om att allt inte går att lösa. Som undersköterska inom demensvården måste man 

vara en problemlösare men även en skådespelare. Intervjuperson 8 upplever samma sak, att 

hon känner sig stressad när hon vill hjälpa den boende men att det ibland inte finns någon 

lösningar till problemet. Lazarus & Folkman (1984) menar att beroende på anledningen till att 

problemet inte går att lösa använder man olika strategier. Går situationen inte lösa på grund av 

individens begränsade kunskap, normer eller ovilja till förändring handlar det om 

probleminriktad coping emot individen. Handlar det istället om bristfälliga resurser, 

tidskrävande processer eller andra yttre faktorer är det probleminriktad coping emot 

omgivningen. Bolmsjö menar att oavsett vilken av dessa två probleminriktade 

copingstrategier det än handlar om skapar det moralisk stress; att veta vad som är rätt att göra 

men på grund av olika faktorer hindras från att göra det. Lazarus och Folkman (1984) 

poängterar att problemet med probleminriktad coping är just detta; att det många gånger beror 

på omgivningens yttre faktorer som är svåra för den enskilda individen att reglera. 

 

5. 5. 2 Påfrestningar inom demensvården 

Intervjuperson 1 berättar om när en man på boendet ofta rymde. Personalen var tvungna att 

låsa överallt annars gick mannen ut på nätterna. På natten drömde intervjupersonen att de 

glömt låsa och att mannen tog sig ut från demensboendet. Intervjupersonen drömde att hon 

vaknade av en röst utanför sitt öppna fönster; “Jag har rymt kan du hjälpa mig”. 

Intervjupersonen vaknade, sprang skrikandes till fönstret så att hennes partner vaknade och 

frågade vad som hänt. På arbetsplatsen var det mycket oroligheter och tankar kring den 

boende och om personen skulle ta sig ut så intervjupersonen kunde inte släppa tankarna när 

hon gick hem för dagen utan tog med sig arbetet hem. Intervjupersonen har i detta fall börjat 

använda sig av emotionellt inriktad coping. Lazarus & Folkman (1984) förklarar att 

emotionellt inriktad coping används då individen inte kan förändra situationen genom en 

handling utan istället börjar hantera situationen på ett känslomässigt plan. Intervjuperson 1 

kan inte förändra det faktum att mannen många gånger lämnar boendet, vilket har bildat en 
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stressreaktion hos intervjupersonen. Stress hos undersköterskor beror många gånger på att de 

besitter ett stort ansvar gentemot brukaren, intervjupersonen är rädd för att brukaren ska 

hamna i fara och bearbetar därför händelsen även när den lämnat arbetsplatsen. 

Intervjuperson 1 upplever att hon vid svåra situationer tar man med arbetet hem och frågar sig 

själv om hon gjort rätt och om hon gjort allt för brukarnas skull. Engström et. al (2011) menar 

att undersköterskor lättare känner av stress vid okunskap och osäkerhet kring sjukdomen. 

Författarna menar att undersköterskor vid stressfyllda situationer känner av en högre 

arbetsbelastning och då sover sämre. Intervjupersonerna 3 och 4 menar att hemma är den enda 

platsen man har tid att reflektera på. Enligt intervjuperson 3 är det svårt att tid till att tänka på 

jobbet då allting går i ett. De boende är oftast med överallt och det är inte många gånger som 

man är själv vilket gör att hemma är en plats där man kan reflektera över det som hänt på 

arbetet under dagen. 

“När man är ute och går så jobbar man ju en stund i huvudet, och ibland på nätterna jobbar 

man ju med.” (Intervjuperson 4) 

 

Intervjuperson 2 menar att om det hänt något jobbigt på arbetet så vill man mest bara vara 

ifred när man kommer hem. Det är lätt att bli trött i huvudet och att känna sig lite ledsen. 

Intervjupersonerna 5, 7 och 8 tycker däremot att de lämnar arbetet och tankar kring arbetet på 

arbetsplatsen när de går hem för dagen. De tror att man som undersköterska måste lära sig att 

släppa arbetet när man går hem annars orkar man inte arbeta inom demensvården en längre 

period. Cooper (2001) betonar att det är en stressorer om individen inte kan skilja på 

arbetsrollen och sin privata roll. Det är därför viktigt att undersköterskor kan skilja på dessa 

två roller för att inte framkalla stress. 

 

Intervjuperson 6 anser sig kunna släppa arbetet om det inte är något speciellt som hänt. 

Intervjupersonen menar att man trots allt många gånger tänker på de som arbetar. En gång 

hade de en man som var väldigt våldsam. Anledningen att det var svårt att släppa tankarna 

kring det var för att intervjupersonen kände sig orolig för kollegornas skull och undrade hur 

det skulle gå för dem. Intervjuperson 8 tänker likadant, att oron ofta finns för de som är kvar 

på boendet och hur det ska gå för dem om hon lämnade arbetet i en jobbig situation. 

Intervjuperson 5 anser att det inte gör henne någon nytta att gå hemma och tänka på det som 

hänt, för man kan ändå inte göra något åt situationen hemifrån. Buurman et al. (2011) betonar 

att då individen inte kan hantera de stressfyllda situationerna inte heller kan stänga av den 
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kroppsliga reaktionen av stressorer. Detta gör att undersköterskorna inte kan lämna kvar 

tankarna på arbetet utan tar dem med sig hem. Selye (1976) poängterar däremot att stress 

också kan vara bra för att öka individens motivation, utveckling eller förändring. Ingen av 

intervjupersonerna benämnde stress som något positivt eller något som de uppfattade 

utvecklade dem. 

 

Då de boendes kognitiva förutsättningar försämrats glömmer de många gånger snabbt vad de 

precis berättat eller frågat om. Intervjuperson 1 och 7 menar att det kan vara psykiskt jobbigt 

att höra samma fråga flera gånger. Demensvården är speciell på det sättet att allt blir tjatigt. 

Intervjupersonerna gav då exemplet att ta en paus på kontoret eller toaletten för att andas i 

några minuter. Intervjuperson 1 betonar att hon går ifrån vid stressfulla situationer istället för 

att inte höja rösten eller svara vresigt. Det är bättre att göra så än att man ska bli utåtagerande 

som intervjupersonen berättar att hon blivit en gång.  

 

5. 5. 3 Stress 

Enligt intervjuperson 1 blir man stressad då det finns ett tvång kring att göra något specifikt. 

Intervjupersonen anser sig inte vara stressad över situationerna på arbetet men berättar att det 

är olika från person till person hur stressad man känner sig. Vissa kollegor blir ofta stressade 

medan andra aldrig blir det. Till exempel intervjuperson 5 upplever inte någon stress i arbetet, 

det skulle vara extraordinära händelser i sådana fall. Intervjupersonen tror att det kan bero på 

att hon har stött på många olika sorters dilemman och på så sätt lärt sig hantera dem. Lazarus 

& Folkman (1984) nämner att vissa som lider av stress inte är medvetna om att det är stress de 

lider av. Buurman et al. (2011) betonar däremot att människor reagerar och hanterar stress på 

olika sätt. Vilka situationer de upplever som stressande skiljer sig åt mellan personer. 

Intervjuperson 2 berättar att man kan bli stressad om en boende behöver göra något som står 

utanför det ordinära schemat så som en extra dusch. Att man känner sig stressad vid 

situationer som är akuta beror på att de är en stressorer (Lazarus & Folkman, 1984). Det man 

måste tänka på är att inte visa att man är stressad för då blir de boende också stressade vilket 

kan försvåra situationen ännu mer. Även Engström et al. (2011) menar att undersköterskors 

känslor så som stress lätt överförs till den boende. 

 

Intervjuperson 2 poängterar att tidsbrist kan leda till att de hindras från att göra det som både 

personal och brukare vill. Då alla demensboende har en begränsad budget avgör det hur 
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mycket pengar och tid undersköterskorna kan lägga på olika aktiviteter (Bolmsjö et al. 2006). 

Lazarus och Folkman (1984) menar att det kan göra individen stressade då tidsbrist och 

begränsad budget är stressorer som beror på relationen mellan individen och samhället. 

Stressen beror på omständigheter från omgivningen vilket gör situationen svår att förändra. 

 

Intervjuperson 2 tycker att man som undersköterska idag måste besitta en större kunskap och 

har mer tidspress än vad de hade förr. Intervjupersonerna 1 och 2 har på deras demensboende 

börjat med ett nytt system där de går efter ett schema för vad som ska göras under dagen. 

Intervjuperson 2 upplever att detta arbetssätt har minskat på stressen. Kirkley (2011) menar 

att implementera nya arbetssätt är kostsamt och det är inte alla kommuner som vill lägga 

pengar på det men att man ibland behöver investera för att lösa problemen. 

 

5. 6 Handledning  

Intervjupersonerna 1, 2, 3 och 4 uppger att de har individkonferenser två gånger per år. På en 

individkonferens samtalar man om alla boende med ett speciellt team som bland annat kan 

bestå av sjukgymnast, arbetsterapeut, demenssköterska, sjuksköterska, dagpersonal och 

nattpersonal. Intervjuperson 1 berättar att de även kan sammankalla till en individkonferens 

kring en brukare vid speciella omständigheter utöver dessa två gånger per år. Under dessa 

möten menar House (1981) att undersköterskorna får stöd i form av informationsstöd men 

även uppskattningsstöd. Eftersom arbetsgruppen får information av olika professioner kring 

hur de ska hantera de situationerna som upplevs som problematiska. Genom dessa möten får 

personalen även feedback på olika tänkbara lösningar eller åtgärder som de redan har testat. 

Bolmsjö et al. (2006) anser att undersköterskorna behöver tid till att reflektera och analysera 

olika etiska dilemman. Författarna menar också att om undersköterskor har otillräcklig 

handledning och stöttning påverkas inte enbart dem själva utan även de boendes 

välbefinnande. Reed (2015) betonar att mer tid för reflektion förbättrar undersköterskors sätt 

att kunna hantera etiska dilemman. 

Samtliga intervjupersoner berättar att större delen av handledningen sker mellan 

arbetskollegorna. Intervjuperson 3 poängterar att man har varandra att ta hjälp av inom 

arbetsgruppen. Oftast har någon annan kollega varit med om dilemmat tidigare eller så kan 

man diskutera fram en lösning. När personalen stöttar varandra i situationer som de tycker är 

svåra menar House (1981) att det är en form av emotionellt stöd. Att personalen visar intresse 
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och förståelse för det kollegorna tycker är svårt och delar med sig av tankar och erfarenheter 

minskar enligt Cooper (2001) risken att bli stressad. 

Intervjuperson 3 menar också att det finns en viss jargong i sjukdomen även om den ena inte 

är den andra lik så är många situationer återkommande. Att dela tips, knep och erfarenheter 

med varandra i arbetsgruppen är ett arbetssätt som intervjuperson 5 tror att de flesta använder 

sig av. Barajas et al. (2006) poängterar vikten av handledning. Författarna menar att det inte 

räcker med diskussioner mellan kollegorna utan att all personal behöver strukturerad 

handledning. Handledning behövs främst för att arbetsgruppen ska vara sammansvetsade och 

arbeta på samma sätt men även för att känna sig sedda och delaktiga i arbetet och 

organisationen. 

Att ha en god kommunikation i arbetsgruppen är viktigt enligt intervjuperson 7. Att det finns 

en öppenhet och ärlighet inom arbetsgruppen och att de vågar säga till varandra ifall något 

blir fel är grundläggande för att kunna ge en god vård. Att göra fel är lätt och då är det bra att 

kunna diskutera situationen med varandra utan att det blir en konflikt. Intervjuperson 4 

berättar att de för ett år sedan var samma arbetslag som det var då boendet öppnade för 11 år 

sedan. Arbetsgruppen var då sammansvetsad och intervjupersonen tyckte att de kompletterade 

varandra på ett bra sätt trots att man hade olika personligheter. Med en ny personalstyrka 

måste man nu jobba ihop sig igen vilket kan vara svårt enligt intervjupersonen då många 

varken stannar länge eller är vana vid de värderingar som finns inom demensvården. Att 

intervjuperson 4 inte längre upplever att de får emotionellt stöd i arbetsgruppen kan enligt 

Cooper (2001) leda till att personalen känner sig mer stressade. Intervjupersonen menar också 

att man pratade mer med varandra förr. Korridorsnack var vanligare och det var inte bara på 

möten man diskuterade svårigheter utan man tog tillfället i akt och pratade om händelser på 

en gång. 

 

Alla intervjupersoner berättar att de på arbetsplatsträffar kan ta upp saker som de anser är 

problematiska. Men att det egentliga syftet inte är att prata om etiska dilemman. 

Intervjupersonerna 2, 4 och 6 har en ständig kontakt med demenssjuksköterskan och kan 

mejla eller ringa för att rådfråga. Enligt House (1981) är att rådfråga demenssjuksköterskan en 

form av informationsstöd, genom att fråga demenssjuksköterskan får undersköterskorna 

information för att själva kunna hantera problemet. Demenssjuksköterskan kommer även till 

avdelningen en gång i månaden för att diskutera olika saker kring de boende. Reed (2015) 

betonar att ha möjlighet att kunna prata med en kunnig person när personalen inte kan hantera 
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situationen underlättar deras arbete. Intervjuperson 6 har en specialistutbildning inom 

demensvård, på avdelningen kommer personalen och rådfrågar intervjupersonen. 

Intervjuperson 5 har hand om dialogsamtal med sina medarbetare var 6:e vecka. På dessa 

träffar diskuterar de bland annat dilemman och dialogledaren kan förmedla samt 

vidarebefordra knep eller tankar som andra medarbetare delat med sig av. Att söka stöd hos 

andra kallar Cooper (2001) för socialt stöd, vilket är en sorts copingstrategi. Genom att till 

exempel få socialt stöd av kollegor vid svårhanterliga situationer upplevs stressen och 

arbetsbelastningen som mindre än hos någon som inte får något socialt stöd. 

Intervjuperson 4 poängterar att de får mycket stöttning ifrån chefen i situationer som de anser 

är jobbiga och behöver hjälp att reda ut. Om de känner sig fortsatt osäkra kan de även få hjälp 

utifrån. Intervjupersonen tycker att handledning handlar om att veta vad som är rätt och fel. 

Att ta hjälp utifrån kan vara bra när man inte är eniga i arbetslaget och behöver hjälp med hur 

man ska hantera samt agera i en situation. Mamhidir et al. (2007) poängterar att det ofta 

uppkommer situationer som undersköterskorna är oeniga kring på grund av att de dagligen 

gör svåra och komplexa val åt de boende, därför kan det vara bra att få hjälp från en 

utomstående person. Besluten undersköterskorna fattar åt de boende är beslut som är viktiga 

och betydelsefulla för de boende, vilket innebär en påfrestning för undersköterskorna. 

Intervjuperson 5 tycker att det är skönt när någon extern person är med i beslutet så att inga 

fel begås av arbetsgruppen. 

 

5. 6. 1 Upplevelser av handledning 

Intervjuperson 1 menar att de inte har några möten där de pratar om renodlade etiska 

dilemman. Etiska dilemman är inte ett begrepp som man använder sig av utan det handlar om 

olika svåra situationer som skulle kunna definieras som etiska dilemman. Intervjupersonerna 

3 och 4 berättar att de lever som en familj på boendet och att de boende oftast är med överallt 

vilket gör det gör det svårt att kunna reflektera på arbetet ifall man inte har inplanerade möten. 

I och med att dessa situationer uppkommer hastigt kan man inte invänta ett specifikt möte, 

utan personalen diskuterar situationen innan morgonarbetet börjar. Intervjuperson 1 menar att 

det därför inte spelar någon roll hur många möten man har då incidenter sällan sker i samband 

med mötestid. 

Intervjuperson 2 tycker att de borde ha handledning oftare än vad de har nu då hon tycker att 

dessa möten är viktiga så att man får en chans att prata ut. Intervjupersonen upplever att man 

för varje år minskar ner tiden för både möten och handledning. Intervjuperson 8 tycker också 
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att det borde finnas mer tid för handledning angående etiska dilemman. Men även att man 

som personal borde få löpande utbildning i demensvård så att man blir påmind om vad 

lagarna säger samt få tips på hur man hanterar olika etiska dilemman. Intervjuperson 8 

betonar att man som undersköterska går i det dagligen och därför blir blinda i sina handlingar. 

Anledningen till att något sådant inte finns idag tror intervjuperson 8 beror på att det kostar 

för mycket pengar. Socialstyrelsen (2007) skriver att många kommuner i Sverige har haft 

svårigheter med ekonomin inom äldreomsorgen under en längre tid, inte minst demensvården 

då det kräver mycket resurser. Intervjuperson 7 som får lika mycket handledning som 

intervjuperson 8 tycker däremot att tiden för handledning är tillräcklig. Eftersom de har en bra 

sjuksköterska som hjälper dem vid svåra situationer anser intervjupersonen att de får 

tillräcklig hjälp utan extra handledning. Deras sammanhållning i gruppen hjälper också då den 

medför en god och öppen kommunikation inom arbetsgruppen. Cooper (2001) understryker 

vikten av socialt stöd. Att ha någon att vända sig till för att diskutera svåra situationer är 

viktigt för personalens välbefinnande då det kan reducera stress. 

6. Diskussion 

6. 1 Metoddiskussion  

Redan från början av terminen visste vi vilket ämne vi ville att vår kandidatuppsats skulle 

beröra. Vägen till ett färdigt arbete har dock inte varit spikrak då vi till exempel hade svårt att 

komma fram till en användbar teori och det var inte förrän efter vi samlat in all empiri som vi 

bestämde oss för vilken teori vi skulle använda oss av. Undersökningen hade från början en 

bred ansats vilket gjorde det svårt att hitta en passande teori. Vi valde alltså teori först efter att 

allt vårt intervjumaterial var insamlat och transkriberat. Vi tror att det finns både positiva och 

negativa aspekter med att inte ha en teori från början. Vi tror att genom att inte ha någon teori 

från början undersökte vi det vi tyckte var intressant utan att tänka på att någon teori skulle 

passa in. Konsekvenserna av detta skulle kunna bli negativa då det kan vara svårt knyta ihop 

säcken. Vi anser däremot att ämnet vi valde går att vinkla på många olika sätt och att vi efter 

intervjuerna såg på problemet med nya ögon. Om vi istället hade haft en teori klar innan 

intervjuerna påbörjades hade vi troligtvis kunnat fråga mer specifika frågor i relation till 

teorin, i detta fall olika copingstrategier. Vi tror nu i efterhand att det var bra vi inte grundade 

intervjuerna på olika copingstrategier, då alla intervjupersoner hade mer eller mindre svårt att 

förklara hur de handlade i olika situationer tror vi att det hade varit svårt att få ut användbara 
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svar ur den sortens frågor. Coping är en omfattande teori och genom att först skriva vad vi 

ville undersöka kunde vi välja vilka delar av coping som var relevanta för vår undersökning. 

En fråga som väcktes under vårt arbete var om valet av intervjupersoner kunde gjorts 

annorlunda. Nu i efterhand har vi kommit fram till att vi skulle ha valt intervjupersonerna 

själva eller på ett mer slumpmässigt sätt istället för att de olika enhetscheferna valde 

intervjupersoner åt oss. Vi tror att i några fall så valde chefen de mest kvalificerade 

personerna till intervjun för att återspegla en bra sida av boendet. Svaren på intervjuerna hade 

kunnat se annorlunda ut om intervjupersonerna hade valts slumpmässigt. 

 

6. 2 Avslutande diskussion 

Vårt syfte med undersökningen har varit att öka förståelsen för de etiska dilemman som 

undersköterskor på särskilda boenden för dementa kommer i kontakt med, hur de hanterar 

dem samt hur de upplever att de påverkas av och hanterar känslomässiga påfrestningar. 

Genomgående under hela uppsatstiden har vi haft svårt att hitta forskning gällande 

undersköterskor. Det finns lite forskning om undersköterskor och deras perspektiv på 

problematiken. Vi har sett att man behöver lägga mer tid och forskning på undersköterskor då 

de arbetar närmst brukarna och många gånger känner av den stress som arbetet kan medföra. 

Vi har sett att man som undersköterska måste kunna ta stort ansvar dels när det kommer till 

omvårdnad av de boende men även då de kommer till beslutstagande eftersom 

undersköterskor på demensboende fattar beslut åt de boende.  

 

6. 2. 1 Vilka situationer beskriver undersköterskorna som etiska dilemman och hur hanterar 

de dessa? 

Situationerna som undersköterskorna beskriver som etiska dilemman är många och berör 

många olika områden men har den gemensamma nämnaren att två motstridiga val står emot 

varandra och inget av dem leder till någon positiv följd (jfr. Mamhidir et al. 2007). Svensk 

grundlag skyddar alla människor från påtvingat kroppsligt ingrepp samt frihetsberövning 

(SFS 1974:152). Trots vetskap om lagen berättar samtliga intervjupersoner att de någon gång 

handlat på ett sätt som gått emot en boendes vilja. Intervjuperson 1 gick till exempel emot den 

boendes vilja då brukaren inte ville duscha men intervjupersonen ansåg att den boende 

behövde duscha. Intervjupersonen menar att ett litet övergrepp är nödvändigt för att värna om 

den boendes välbefinnande. 
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Sjöbeck och Nilsson (2009) menar att undersköterskorna går emot den enskildes vilja på 

grund av demenssjukdomens påverkan på individen såsom svårigheter att framföra sina 

åsikter, minnesproblematik samt andra kognitiva nedsättningar. Bolmsjö et al. (2006) betonar 

att när den demenssjuke inte längre kan fatta adekvata beslut behöver undersköterskorna 

besluta vad de tror den enskilde skulle vilja samt vad de tror är bäst för den boende. Under 

intervjuerna framkom det att intervjupersonerna tycker det är påfrestande att fatta sådana 

beslut åt de boende. Intervjuperson 7 betonar till exempel att demenssjuka inte förstår varför 

ytterdörren är låst och tycker det är konstigt att de inte får gå ut själva. Personalen är 

medvetna om att det innebär fara för den boende om denne går ut ensam. Frågan blir om 

personalen ska låta den boende gå ut trots risken det kan innebära, enbart för att beakta 

självbestämmanderätten eller om personalen ska frihetsberöva brukaren för att inte riskera att 

den boende utsätts för fara. Intervjupersonerna betonade att det är detta som är svårigheten 

inom demensvården, det ena alternativet är inte tvunget bättre än det andra. Det är kontexten i 

varje enskild situation som ligger till grund för vad som anses vara det bästa alternativet. 

Intervjupersonerna gav exempel på etiska dilemman som: när en boende inte längre vill leva 

men sjukvårdarna ger insatser som förlänger livet, när en undersköterska höjer rösten för att 

få sin vilja igenom, då en brukare pratar ett annat språk som inte personalen behärskar, 

gruppaktiviteter samt ett dilemma angående hygienrutiner. En intervjuperson berättar om ett 

dilemma angående två boende som fattat tycke för varandra när en av dem har en partner. 

Denna situation blev ett etiskt dilemma för alla berörda parter eftersom den ena brukaren inte 

var medveten om sin partner där hemma. Undersköterskorna hade olika åsikter kring vad man 

ska berätta och vad man inte ska berätta för de anhöriga. Valet stod mellan att låta de boende 

ha ett förhållande eller att avbryta förhållandet. Situationen skapade osämja i arbetsgruppen 

vilket enligt Mamhidir et al. (2007) är vanligt förekommande när arbetsgruppen har olika 

åsikter och värderingar. I detta fall använde sig arbetsgruppen av informationsstöd i form av 

handledning från demenssjuksköterskan (jfr. House 1981). Reed (2015) menar att hjälp 

utifrån underlättar vid situationer där personalen inte är överens om hur situationen ska 

hanteras. Alla intervjupersonerna poängterade att hjälp utifrån är det enklaste sättet att komma 

överens om handlande vid svårhanterliga situationer. 

Vi har sett att undersköterskorna vi intervjuat använder sig av emotionellt inriktad- och 

probleminriktad coping på olika sätt för att hantera etiska dilemman (jfr. Lazarus & Folkman, 

1984). Även om det nu har framkommit att det inte går att säga hur man ska eller bör hantera 

dessa situationer så har vi sett att intervjupersonerna har tre gemensamma strategier: locka 
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och pocka, vita lögner samt det friska. Intervjupersonerna poängterade även vikten av 

erfarenhet, desto mer erfarenhet de har desto enklare är det att komma på olika lösningar till 

problemen. Intervjuperson 5 menar att det som fungerar vid ett tillfälle inte fungerar fem 

minuter senare och att man därför måste vara uppfinningsrik som undersköterska. 

Vid vinjettstudien var det tydligt att de hanterade dilemman på olika sätt då de fick diskutera 

samma dilemman men hade olika lösningar. Tydligast blev det vid diskussioner som handlar 

om att krossa tabletter och gömma i krämen för att brukaren inte ska vandra på nätterna. 

Intervjupersonerna 1 och 2 ansåg att det var okej att krossa tabletter då situationen krävde det 

medan intervjupersonerna 3 och 4 inte ansåg att det var ett problem överhuvudtaget om en 

brukare vandrar på nätterna. Intervjupersonerna 5 och 6 ansåg att det var okej om man 

berättade det först eller om det var för brukarens bästa medan 7 och 8 ansåg att man ska ha 

uttömt alla andra alternativ innan man ger någon form av tabletter. 

Vi har sett att intervjupersonerna som arbetar på samma boende hanterar dilemman på samma 

sätt och har liknande värderingar i arbetet. Vi har uppmärksammat att kunskapsnivån har viss 

betydelse vid hantering av svåra situationer. Intervjuperson 6 som har en tvåårig 

specialistutbildning inom demensvård besatt en stor kunskap kring alternativa lösningar av 

problematiska situationer, till exempel använde hon sig av vårdasång för att lugna de boende. 

Vi har sett att de med lägre utbildning var mer bekväma med att använda sig av 

tvångsåtgärder vilket även Lejman et al. (2013) betonar, men att hur undersköterskor hanterar 

situationer olika inte enbart beror på kunskapsnivån utan även individens erfarenhet, 

arbetsplatsens värderingar och kommunens förutsättningar. Intervjupersonerna 3, 4 och 7 

poängterar att det inte går att lära sig hantera demenssjuka genom att läsa en bok, utan att man 

samlar på sig erfarenhet med åren. 

 

6. 2. 2 Hur upplever undersköterskorna att de påverkas av de känslomässiga påfrestningarna 

inom demensvården och hur hanterar de dem? 

Buurman et al. (2011) menar att individen vid svårhanterliga situationer upplever stress, vilket 

även framkom under våra intervjuer med undersköterskorna. Intervjuperson 1 förklarar att 

hon blir stressad vid situationer där det finns ett tvång att göra något specifikt.  Intervjuperson 

2 poängterar att man som undersköterska idag behöver besitta större kunskap än tidigare 

vilket upplevs som stressande. Intervjupersonen poängterar även att mycket av den stress 

personalen känner beror på yttre faktorer såsom tidsbrist eller ekonomiska begränsningar 

inom organisationen. Då individen upplever stress på grund av yttre faktorer kallar Bolmsjö et 
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al. (2006) för moralisk stress. Då problemen uppstår av yttre faktorer använder sig 

undersköterskor enligt Lazarus och Folkman (1984) av probleminriktad coping för att hantera 

situationen. Stress som uppkommer på grund av yttre faktorer är svåra för individen att 

förändra. Under intervjuerna framkom det att intervjupersonerna blev stressade av situationer 

som berodde på tidsbrist, brist på resurser och personalbrist vilket är exempel på yttre 

faktorer. 

Intervjuperson 5 poängterar att hon inte känner av någon stress i arbetsrelaterade situationer 

om det inte är extraordinära händelser. Precis som Buurman et al. (2011) förklarar att personal 

upplever stress vid svårhanterliga situationer såsom när brukare avlider, är aggressiva, 

behöver akut omvårdnad eller då de lider. Vi har under våra intervjuer uppmärksammat att 

undersköterskorna känner sig stressade när arbetet inte går som planerat. De upplever stress 

då omständigheterna kräver att de gör saker utanför det lagda schemat såsom när de plötsligt 

måste duscha en brukare utan att ha planerat in det. Vid dessa situationer som är omöjliga att 

förändra använder man sig enligt Lazarus och Folkman (1984) av emotionellt inriktad coping. 

Intervjupersonen kan inte ändra det faktum att den boende är i behov av en extra dusch och 

måste istället bearbeta sin inre stress på egen hand. 

Vi har under intervjuerna sett att undersköterskorna har svårt hantera stressen under arbetstid 

och därför bearbetar den när de kommit hem. Enligt Cooper (2001) beror det på att personalen 

har svårigheter med att skilja på sin privata roll och sin arbetsroll. Intervjupersonerna 5, 7 och 

8 tror att man som undersköterska måste lära sig att släppa arbetet när man går hem och att 

man annars inte orkar arbeta inom demensvården, de menar däremot att det är svårt när det 

hänt speciella händelser. Buurman et al. (2011) menar däremot att det är omöjligt att inte ta 

med sig stressen från arbetet hem på grund av att stress är en reaktionen i kroppen som inte 

går att stänga av. 

Intervjuperson 2 vill vara ifred när hon har kommit hem ifrån arbetet. Hon känner sig ibland 

trött och ledsen om det hänt något på arbetet som hon inte tyckte kändes rätt. Intervjuperson 1 

var så orolig för den boende som brukade lämna demensboendet utan att kunna hitta tillbaka 

att hon drömde om personen. Intervjupersonen menar att hon upplevde mycket oroligheter 

och stress kring den boende vilket gjorde att hon tog med sig tankarna hem. Dessa exempel på 

hur undersköterskorna hanterar stress går att jämföra med Lazarus & Folkmans (1984) 

emotionellt inriktad coping. Undersköterskorna kan inte förändra det som utlöst stressen utan 

måste bearbeta sina känslor själva. 
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Likväl som att undersköterskorna känner av de känslomässiga påfrestningarna utanför arbetet 

känner de av dem under arbetstid. Intervjupersonerna 2 och 5 betonar att det är jobbigt och att 

man ofta mår dåligt över att behöva gå emot den boendes vilja, men att man får tänka att det 

är för deras bästa. 

Engström et al. (2011) menar att personalens sinnesstämningar överförs till brukarna vilket vi 

även har funnit stämma överens bland intervjupersonerna. De menar att om man till exempel 

är stressad blir den boende också stressad vilket kan försvåra en redan svår situation. Likadant 

överförs positiva känslor, till exempel att bemöta en boende med ett leende på läpparna och 

att skratta kan även ge dem ett leende på läpparna. 

Under intervjuerna framkom det att undersköterskorna hanterar känslomässiga påfrestningar 

olika beroende på anledningen/situationen som lett till den känslomässiga påfrestningen. Vi 

har sett att många av intervjupersonerna använder sig av liknande metoder för att hantera 

känslomässiga påfrestningar. Intervjuperson 1 berättar att hon vid pressade situationer 

försöker tänka på brukarens behov, istället för att bli upprörd över en stressfylld situation 

tänker hon på varför arbetet behöver göras och menar att det känns enklare då. En annan 

metod för att minska upplevelsen av stress som flera av intervjupersonerna tog upp var att 

lämna rummet där den svårhanterliga situationen pågick för att ta en nypa luft och sedan 

komma tillbaka och utföra arbetet (jfr. Lazarus & Folkman, 1984).Vid situationer som är så 

stressfulla att de inte hinner bearbeta stressen på arbetet berättar intervjuperson 4 att hon 

brukar gå en promenad efter arbetet och tänka på situationen för att sedan släppa arbetet helt 

när hon kommer hem igen. 

Flera av intervjupersonerna tog upp vikten av att kunna prata med sina kollegor om 

svårhanterliga situationer. De förklarade att det oftast kändes bättre efter att de ventilerat 

problemet med en kollega. Barajas et al. (2006) poängterar att det inte räcker med 

diskussioner mellan kollegorna utan att all personal behöver strukturerad handledning. Trots 

detta uppger samtliga intervjupersoner att större delen av handledningen sker mellan 

arbetskollegorna. Intervjupersonerna 2, 3, 4 och 8 anser att det borde finnas mer tid till 

handledning angående etiska dilemman då de anser att dessa möten är viktiga på grund av att 

de går i det dagligen och blir blinda av sina handlingar. Intervjuperson 1 menar däremot att 

det inte spelar någon roll hur många möten man har då incidenter sällan sker i samband med 

dessa möten. Reed (2015) poängterar vikten av att kunna ta kontakt med någon kunnig person 

när situationerna blir övermäktiga, i detta fall demenssjuksköterskan. Vi har också kunnat se 
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att denna kontakt är viktig för undersköterskorna, då externa handledare många gånger har ett 

annat synsätt men även har mer kunskap kring riktlinjer och lagar. 

6. 3 Förslag till fortsatt forskning 

Vi har uppmärksammat att mer forskning behövs kring demensvården och då främst för 

undersköterskornas situation. Undersköterskorna upplever dagligen mycket stress i sitt arbete 

både i sin arbetsroll och privat. Vår studie grundas på de kvinnliga undersköterskornas åsikter 

och tankar. Vi tycker att det hade varit intressant att utföra en liknande studie med män för att 

se om resultatet hade blivit detsamma. 
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7. 1 Svensk författningssamling (SFS) 

SFS 1974:152. Regeringsformen.  

SFS 1988:870. Vård av missbrukare i vissa fall. 

SFS 1990:52. Särskilda bestämmelser om vård av unga. 

SFS 1991:1128. Psykiatrisk tvångsvård.  

SFS 2001:453. Socialtjänstlagen.   

SFS 2003:460. Etikprövning av forskning som avser människor. 

SFS 2010:427. Särskilda bestämmelser för olika grupper - äldre människor  

 

7. 2 Propositioner  

Prop. 1975/76:209. Om ändring i regeringsformen 

Prop. 1983/84:111. Med förslag till polislag m. m 

8. Bilagor 

8. 1 Informationsbrev  

Hej! Vi är två studenter som läser socionomprogrammet, termin 6, vid Linnéuniversitetet i 

Växjö. Vi skriver nu på vår C-uppsats som handlar om etiska dilemman i demensvården. 

Syftet är att öka förståelsen för de etiska dilemma som undersköterskor på särskilda boenden 

för dementa kommer i kontakt med samt hur de påverkas av arbetets etiska dilemman både 

personligt och i sin arbetsroll. 

Vi båda haft vår verksamhetsförlagda utbildning inom äldreomsorgen. Under personalmöten 

uppmärksammade vi att många av undersköterskorna upplever svårigheterna med etiska 

dilemman. Problemet påverkar personalen men även brukarna eftersom inskränkning av deras 

integritet och självbestämmanderätt enligt viss tidigare forskning är vanligt förekommande. 

Genom studien vill vi öka förståelsen och belysa de etiska dilemman som kan uppstå samt 

problematiken det medför för undersköterskorna. 

 

De som ställer upp på en intervju kommer få ett missivbrev med information kring vad 

undersökningen kommer att innehålla, syftet med undersökningen samt hur och var resultatet 



 

53 

 

kommer att publiceras. De kommer också bli informerade om att deras medverkan är frivillig 

och att de kan avbryta när dem vill. Intervjupersonerna har även rätt att bestämma hur länge 

samt på vilka villkor de medverkar. Intervjupersonerna och deras organisationstillhörighet 

kommer att vara avidentifierade. Empirin kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga under 

hela studien. Vi kommer att spela in intervjuerna av praktiska skäl, allt material kommer dock 

att förstöras när undersökningen är klar. Insamlad empiri och information kring 

intervjupersonerna kommer endast användas i denna studie. Först efter att intervjupersonerna 

delgivits informationen och vi mottagit samtycke kommer intervjuerna genomföras. Vi räknar 

med att varje enskild intervju kommer att ta ungefär 60 minuter. 

 

Linnéa Petersson   Linda Johansson  

E-mail: (Borttaget)   E-mail: (Borttaget) 

Mobilnummer:(Borttaget)   Mobilnummer: (Borttaget)         

 

8. 2 Missivbrev 

Hej!  

Vi är två studenter som läser socionomprogrammet, termin 6, vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

Vi skriver nu på vår C-uppsats som handlar om etiska dilemman i demensvården. Syftet är att 

öka förståelsen för de etiska dilemma som undersköterskor på särskilda boenden för dementa 

kommer i kontakt med samt hur de påverkas av arbetets etiska dilemman både personligt och 

i sin arbetsroll.  

 

Medverkan i intervjun är helt frivillig. Det är upp till dig om du vill avbryta intervjun eller om 

det är någon fråga du inte vill svara på. Både du och din organisations tillhörighet kommer att 

vara avidentifierade. Vi kommer att spela in intervjun av praktiska skäl. Din intervju kommer 

att förvaras oåtkomligt för obehöriga under hela studien och förstörs när undersökningen är 

klar. Uppsatsen kommer att publiceras i DIVA som är Linnéuniversitetets egen sök bas. 

 

Linnéa Petersson   Linda Johansson  

E-mail: (Borttaget)   E-mail: (Borttaget) 

Mobilnummer:(Borttaget)   Mobilnummer: (Borttaget) 
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8. 3 Intervjuguide 

- Hur länge har du arbetat här? 

- Bakgrund inom arbetet, utbildning? Kurser? 

- Hur många är ni i ert arbetslag? Fördelning över dygnet? 

- Hur förklarar du begreppet “etiska dilemman”?  

- Vad är ett etiskt dilemma enligt dig? 

Fall 1: Krossad medicin  

Lennart är 85 år och har bott på demensboendet i 4 år. Han har svårt att orientera sig i tid och 

rum. Det senaste året har Lennart blivit allt mer orolig och är för det mesta vaken hela 

nätterna. Lennart har nu börjat vandra runt på boendet såväl dagtid som under natten. 

Undersköterskornas arbetssituation är pressad, det är inte möjligt för personalen att vaka över 

Lennart under dygnets alla timmar. Undersköterskorna fruktar nu att något ska hända Lennart 

när han vandrar under nätterna. De har tidigare försökt ge Lennart sömntabletter men dem är 

han inte villig att ta. Som lösning på problemet har personalen valt att krossa och gömma en 

sömntablett  i Lennarts kräm som han varje dag äter före läggdags. Resonera och diskutera 

kring situationen.  

 

Fall 2: Låst ytterdörr  

Sture som har en demenssjukdom med stora kognitiva nedsättningar har det senaste börjat gå 

ut från demensboendet för att gå en promenad. När personalen har haft tid har de följt med 

honom ut, men det är inte alltid att tiden finns att följa med. De gånger personalen inte har 

kunnat följa med har det hänt att Sture har gått ut ändå när ingen inte lagt märke till honom. 

Några gånger har han inte hittat tillbaka och en gång gick han ut i underkläder mitt i vintern. 

Undersköterskorna på demensboendet har nu börjat diskutera vad man ska göra åt detta 

problem. Till slut kommer man fram till tre olika förslag.  

1. Det första förslaget är att man ska låta ytterdörren vara öppen, det är en risk man får ta.  

2. Det andra förslaget är att man ska låsa dörren trots att detta innebär en inskränkning av 

Stures självbestämmanderätt. Då det är för riskabelt för Sture att gå ut på egen hand.  

3. Det sista förslaget är att man ska installera en portkod till ytterdörren. Om det skriver koden 

i taket ovanför dörren så kan Sture fortfarande ta sig ut. Då Sture är gravt dement kan han inte 

självmant koppla att koden i taket är koden som gör det möjligt att öppna dörren. Resonera 

kring de olika förslagen. 
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Fall 3: Dusch 

Stina som är 68 år har bott på ett demensboende i 3 år. Hennes demenssjukdom kom i tidig 

ålder och hon har under de senaste året blivit allt sämre. Till en början kunde personalen få in 

henne i duschen såvida det var en kvinna som hjälpte henne. Desto värre demenssjukdomen 

blivit desto svårare har personalen haft för att motivera henne till att duscha. Det har nu gått 8 

månader sedan hon duschade senast. Då det inte finns några nära anhöriga till Stina vet 

personalen knappt någonting om hennes uppväxt och bakgrund men man misstänker att hon 

eventuellt någon gång under sin uppväxt blivit fysiskt utnyttjad. Övriga boende har börjat ta 

avstånd från Stina vilket påverkar henne markant då hon är en mycket social person. Hon har 

fått ett stort sår på ena benet som behöver hållas rent vilket är svårt då hon inte vill ha någon 

ur personalen nära sig. Vad anser du att man ska göra i detta fall? 

 

- Har det förekommit etiska dilemman på din arbetsplats?  

    Vad tänkte du? Handling? Resultat? 

- Hur hanterar du etiska dilemman? 

- Har du eller någon annan gjort något som du ansåg var etiskt inkorrekt? 

Vad? Vad hade man kunnat göra annorlunda? Resonemang?  

- Hur arbetar ni kring etiska dilemman på arbetsplatsen?  

    Handledning? Stöd? APT? Spontana samtal/ reflektioner? 

- Hur upplever du er handledning på arbetsplatsen?  

- Känner du till; riktlinjerna från Socialstyrelsen? Lagarna?  

- Hur upplever du att du påverkas av de etiska dilemman som uppstår på arbetsplatsen?  

    I din arbetsroll, känslomässigt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


