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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: På det äldreboende där studien har genomförts har vårdpersonalen stor erfarenhet 

av att arbeta med personer med demenssjukdom som har upplevt psykiskt trauma. Detta 

eftersom majoriteten av de äldre är överlevande från Förintelsen. David (2005) menar att 

svåra minnen kan väckas till liv i samband med flytt till äldreboende. När personer som har 

upplevt trauma utvecklar demenssjukdom kan de psykologiska försvarsmekanismer som 

tidigare har skyddat från svåra minnen försvinna (David & Pelly, 2003). Äldre som har 

upplevt Förintelsen blir allt färre men nya grupper och individer som har upplevt trauma och 

har posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) kan komma att vårdas inom demensvården i 

framtiden. Det är därför av stort intresse att fånga upp den unika kunskap som finns på det 

aktuella äldreboendet. 

 

Syfte: Syftet var att beskriva vårdpersonals erfarenheter av att vårda äldre personer med 

demenssjukdom där det är känt att dessa har upplevt psykiskt trauma.  

 

Metod: Denna kvalitativa studie bygger på nio semistrukturerade intervjuer med 

vårdpersonal. Data har analyserats utifrån en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv 

ansats.  

 

Resultat: De informanter som har arbetat både på det för studien aktuella boendet och på 

andra demensboenden, uppfattade att det hos äldre personer som har upplevt trauma finns en 

betydligt högre grad av oro och ångest. Informanterna uppfattade även att dessa äldre har en 

ökad känslighet för stress. Vårdpersonalen beskrev omvårdnadsarbetet ibland som svårt men 

med hjälp av teamarbete och förmågan att inte ta saker personligt så upplevde många att det 

var en ära att få vårda denna grupp. Informanterna berättade om omvårdnadssituationer som 

kan vara extra utmanande. Som exempel nämndes duschning och intimhygien. Även natten 

kan vara svår med mycket oro och mardrömmar om traumat. Ibland uppstod situationer där de 

äldre återupplevde traumat, så kallade ”flashbacks”. Vårdpersonalen talade även om 

”triggers” som kan sätta igång svåra minnen och hur de försökte undvika att utsätta de äldre 

för dessa. Ett exempel var att de inte ställer frågor om de äldres trauma. Det framkom även i 

intervjuerna att de äldre har stor oro kring mat och att de bunkrar/ gömmer mat. 

 

Slutsats: Studien visar att kunskap om hur upplevelsen av psykiskt trauma påverkar personer 

med demenssjukdom underlättar i omvårdnaden av dessa personer. Kunskapen hos 

vårdpersonalen om hur psykiskt trauma påverkar dessa individer leder till en ökad förståelse 

för personens beteende, vilket i sin tur leder till en högre grad av empati och tålamod. Att 

arbeta utifrån personcentrerad omvårdnad var även en viktig aspekt som framkom i studien.  

 

Nyckelord: Demens, psykiskt trauma, PTSD, Förintelsen, äldreboende, vårdpersonal 
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ABSTRACT 

 

Background: At the nursing home where this study was conducted the health care 

professionals’ had a lot of experience working with people suffering from dementia who 

have experienced psychological trauma. This is because the majority of the older people 

are Holocaust survivors. David (2005) argues that painful memories can be awakened 

when moving to a nursing home. When people who have experienced trauma develop 

dementia, the psychological defense mechanisms that have previously protected them from 

harsh memories may disappear (David & Pelly, 2003). Elderly who have experienced the 

Holocaust are becoming fewer but new groups and individuals who have experienced 

trauma and have posttraumatic stress disorder (PTSD) may be cared for in the dementia 

care in the future. It is therefore of great interest to capture the unique knowledge that 

exists at the current nursing home. 

Purpose: The purpose was to describe health care professionals’ experiences of caring for 

elderly people with dementia who have experienced psychological trauma. 

Method: This qualitative study is based on nine semi-structured interviews with health 

care professionals’. Data was analyzed with a qualitative content analysis with an inductive 

approach. 

Result: The informants who have worked both in the nursing home where the study was 

conducted and other nursing homes for people with dementia, found that elderly people 

who have experienced trauma have significantly higher levels of concern and anxiety. The 

informants also found that these elderly have an increased sensitivity to stress. The health 

care professionals described the work as sometimes difficult, but with the support of team 

work and the ability to not take things personally, many of them experienced that it was an 

honor to care for this group. The interviewees talked about nursing situations that can be 

extra challenging. Examples mentioned were showering and personal hygiene. The night 

time can also be difficult, due to anxiety and nightmares of the trauma. Sometimes there 

were situations where the elderly relived the trauma, so-called "flashbacks". The health 

care professionals also spoke of "triggers" that can awaken painful memories and how they 

tried to avoid exposing the elderly to these. One example was that they did not ask 

questions about the elderly people's trauma. It was also found in the interviews that the 

elderly have great concerns about the food and that they bunker/ hide food. 

Conclusion: The study shows that knowledge of how the experience of psychological 

trauma affects people with dementia facilitates in the care of these people. The 

understanding among health care professionals of how trauma affects these individuals 

leads to increased understanding of the person's behavior, which leads to a higher degree of 

empathy and patience. Working on the basis of person-centered care was also an important 

aspect that emerged from the study. 

 

Keywords: Dementia, psychological trauma, PTSD, Holocaust, nursing home, health care 

professionals 
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INLEDNING 

 

På det äldreboende där denna studie är gjord är cirka 75 procent av de boende överlevande 

från Förintelsen under andra världskriget. Det finns därför vårdpersonal där med erfarenhet av 

att vårda äldre personer som har haft traumatiska upplevelser i sitt förflutna. Med tanke på att 

nya grupper av äldre som har upplevt trauma kan komma att finnas i den svenska 

äldreomsorgen framöver är det angeläget att fånga upp erfarenheter kring hur man arbetar 

med personer som upplevt psykiskt trauma. Vårdpersonalen på demensenheten på det 

äldreboende där studien är utförd har en unik erfarenhet av att arbeta med överlevande från 

Förintelsen som dessutom har utvecklat en demenssjukdom. David (2005) skriver att det 

faktum att vi människor lever längre gör att vi genom gruppen Förintelsens överlevande för 

första gången i historien kan se vad svåra trauman i tidigare år får för konsekvenser för 

omvårdnaden när personen blir äldre och behöver hjälp. Tanken med detta arbete är att ha 

fokus på de erfarenheter som personal som arbetar med äldre, demenssjuka överlevande har 

och inte på de äldre själva. 

Symtomen för de som drabbas av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är liknande oavsett 

orsaken till traumat, även om individernas upplevelser är unika. David (2005) menar att det 

personer som har upplevt psykiskt trauma ofta har gemensamt är känslan av förlust och 

smärta. Författaren skriver att världen tyvärr inte har dragit lärdom av andra världskriget och 

att grymma krig och folkmord fortfarande pågår. Tyngdpunkten i studien ligger därför på 

trauma i allmänhet och inte på Förintelsen specifikt. I Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för 

vård och omsorg vid demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2010) framgår det som högsta prioritet 

att Hälso - och sjukvården och socialtjänsten bör ge personer med demenssjukdom en 

personcentrerad omvårdnad. Begreppet personcentrerad omvårdnad har i denna studie använts 

som teoretisk referensram vid tolkningen av resultatet. 

BAKGRUND 

 

Demenssjukdom 

 

Enligt Socialstyrelsen (2010) finns det ungefär 150 000 personer i Sverige som har en 

demenssjukdom. Sjögren (2013) skriver att demenssjukdom är ett samlingsnamn för olika 

förändringar i hjärnan som innebär en fortskridande hjärncellsdöd. Svenskt demenscentrum 

(2014) beskriver de symtom som kan härledas till skador eller sjukdomar i hjärnan som ligger 

till grund för att ställa diagnosen demenssjukdom. Symtomen delas upp i fyra grupper - 

kognitiva, psykiska, beteendemässiga och kroppsliga symtom. Kognitiva symtom handlar om 

funktioner som har med tänkande och intellekt att göra, exempelvis minne, 

orienteringsförmåga, agnosi (oförmåga att tolka/ känna igen personer och föremål), apraxi 

(förlust av inlärd motorik), afasi, språk- och räkneförmåga och uppmärksamhet. Exempel på 

psykiska symtom kan vara oro, aggressivitet och förvirring. Beteendemässiga symtom kan 

handla om att personen vandrar, är plockig, ropar eller skriker. De kroppsliga symtomen är 

bland annat stelhet, kramper och inkontinens. Ernsth Bravell och Ericsson (2011) skriver att 

diagnosen demenssjukdom ställs när en person har uppnått en viss grad av kognitiv svikt. Den 

kognitiva svikten kommer ofta smygande och definieras efter utredning som demenssjukdom, 

när funktionsnedsättningen når den grad att personens vardag påverkas i stor utsträckning. 

Besvären ska även ha förekommit i över ett halvår. Författarna menar att antalet personer med 
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demenssjukdom förväntas öka drastiskt i framtiden och att detta har att göra med att fler 

personer uppnår en hög ålder, vilket ökar risken för att insjukna. 

 

När det gäller klassifikation av demenssjukdomar delas de in i tre huvudgrupper – 

primärdegenerativa, vaskulära och sekundära. De primärdegenerativa sjukdomarna är de 

vanligast förekommande, därefter kommer vaskulär demens (blodkärlsdemens) och sedan de 

sekundära tillstånden (Basun, Skog, Wahlund & Wijk, 2013). Svenskt demenscentrum (2014) 

skriver att till de primärdegenerativa demenssjukdomarna räknas Alzheimers sjukdom, 

Lewykroppsdemens, Frontotemporal demens och även Parkinsons sjukdom med demens. 

Dessa har gemensamt att det sker en succesiv, fortlöpande nervcellsdöd i hjärnan vilket leder 

till att symtomen kommer smygande. Symtomen beror initialt på var i hjärnan skadan börjar 

och de förvärras sedan när fler områden i hjärna drabbas. Vaskulär demens beror ofta på att 

personen utsätts för en blödning eller propp i hjärnan. Detta leder till nervcellsdöd på grund 

av den syrebrist som då uppstår i nervcellerna. Symtomen beror sedan på hur stor skadan är 

och vilket område som blir skadat. Till skillnad från de primärdegenerativa sjukdomarna kan 

symtomen uppstå från en dag till en annan i samband med en hjärninfarkt. Symtomen kan 

sedan vara oförändrade under en period för att sedan förvärras vid eventuell påspädning av 

infarkten. Sekundära sjukdomar handlar om ett stort antal skador och sjukdomar med 

demensliknande symtom som kan leda till demens men inte behöver göra det. Det kan 

exempelvis handla om infektioner eller skador från toxiska ämnen (Svenskt demenscentrum, 

2014). Ernsth Bravell och Ericsson (2011) räknar upp följande demenssjukdomar som de 

vanligast förekommande – Alzheimers sjukdom, vaskulär demens, Lewykroppsdemens och 

Frontotemporal demens. Nedan följer en kort beskrivning av dessa demenssjukdomar. 

 

Vanliga demenssjukdomar   

 

Alzheimers sjukdom 

Sjukdomen har fått sitt namn av den tyske psykiatrikern och patologen Alois Alzheimer. Han 

konstaterade år 1906 den typiska inlagringen av proteiner (plack) i nervcellerna som leder till 

att de förstörs. Minnet påverkas tidigt i sjukdomsförloppet och eftersom nervcellsdöden inte 

går att stoppa leder sjukdom slutligen till en för tidig död (Basun, 2013a). Alzheimers 

sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen och den står för cirka 60 % av alla fall av 

personer som har fått diagnosen demenssjukdom. Nervcellsdöden startar i hjäss-och 

tinningloberna men sprider sig succesivt för att slutligen omfatta hela hjärnan (Ring, 2013). 

Risken att insjukna ökar markant med åldern och uppskattningsvis är nästan varannan person i 

85-95 års ålder drabbad (Ekman et al., 2011). Basun (2013a) skriver att Alzheimers sjukdom 

ökar markant från 65 års ålder och att det är den fjärde vanligaste dödsorsaken i Sverige. 

Sjukdomen kan även ha en tidig debut och i ovanliga fall drabba personer så tidigt som i 30-

års ålder. Författaren konstaterar att det idag inte finns någon behandling som kan stoppa 

förloppet vid Alzheimers sjukdom men att det finns läkemedel som eventuellt kan lindra 

symtomen. Ekman et al. (2011) skriver att det tidigt i sjukdomsförloppet framför allt är det 

episodiska närminnet som påverkas. Detta leder till att personen har svårt att komma ihåg 

händelser som ligger nära i tiden. Senare tillkommer symtom som nedsatt lokalsinne, 

svårigheter att planera (exekutiv förmåga) och svårigheter att uttrycka sig verbalt. Författarna 

belyser att sjukdomen påverkar livet för den som drabbas men även för de anhöriga som ofta 

utför en stor del av vården innan det blir aktuellt med ett särskilt boende.  

 

Vaskulär demens 

Det är förändringar i form av arterioskleros eller i vissa fall inflammation i kärlen som orsakar 

vaskulär demens. Denna form av demenssjukdom står uppskattningsvis för 25-30 % av fallen. 
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Det som skiljer vaskulär demens från Alzheimers sjukdom och Frontotemporal demens är att 

insjuknandet för det mesta inte sker gradvis utan ofta uppstår plötsligt. Den drabbade lider 

ofta utöver kognitiva nedsättningar, även av depression och ”känslomässig blödighet” 

(Wahlund, 2013). Symtomen vid vaskulär demens beror på var i hjärnan skadan finns och vad 

denna del av hjärnan har för funktion. Det är vanligt att symtomen varierar i styrka från dag 

till dag och ibland även från en stund till en annan (Ring, 2013). Ernsth Bravell och Ericsson 

(2011) skriver att vaskulär demens kännetecknas av att symtomen på ett ”trappstegsliknande” 

sätt förvärras om nya infarkter uppkommer i hjärnan. Författarna nämner att riskfaktorer för 

vaskulär demens bland annat är högt blodtryck, diabetes, hjärtsjukdom och rökning.  

 

Lewykroppsdemens (Lewy body demens) 

Denna form av demens var fram till 1990- talet relativt okänd. Man hade då upptäckt 

förändringar i hjärnan (Lewy kroppar) hos vissa personer som hade fått diagnosen Alzheimers 

sjukdom (Ernsth Bravell & Ericsson, 2011). Det som utmärker Lewykroppsdemens är att 

förändringarna i nervcellsändarna (synapserna) både påverkar överföringen av 

signalsubstansen Acetylkolin och Dopamin.  Detta gör att sjukdomen kan ge symtom som 

påminner både om Alzheimers och om Parkinsons sjukdom med stelhet och långsamma 

rörelser. Även trötthet, synhallucinationer, fall och sömnstörningar är vanligt förekommande 

(Basun, 2013b). Ernsth Bravell och Ericsson (2011) skriver att minnes- och 

orienteringsförmågan och den intellektuella kapaciteten är relativt opåverkad i början av 

sjukdomsförloppet. Det som är mer framträdande problem i början är istället den försämrade 

visuospatiala förmågan som innebär att personen har svårt att sätta sig ner rätt på en stol, klä 

på sig och bedöma avstånd. Ring (2013) skriver att det framför allt är uppmärksamheten som 

påverkas vid Lewykroppsdemens och att trötthet är ett utmärkande symtom. Det är vanligt att 

tidigt i sjukdomsförloppet få mardrömmar och då fäktas och slåss under sömnen. Personer 

med Lewykroppsdemens har en ökad känslighet för neuroleptika (Ernsth Bravell & Ericsson, 

2011).  

 

Frontotemporal demens 

Kilander (2013) skriver att Frontotemporal demens är ett samlingsnamn för de sjukdomar där 

en fortskridande nervscellsdöd startar i de främre delarna av hjärnan. Skadorna ger symtom i 

form av personlighetsförändring, nedsatt social kompetens, bristande impulskontroll och 

oförmåga till empati. Sjukdomen drabbar ofta personer i åldern 50-65 år. Ring (2013) menar 

att personer med frontallobsdemens ofta kan upplevas som självupptagna, rastlösa och 

känslomässigt avtrubbade. Ernsth Bravell och Ericsson (2011) skriver att sjukdomsförloppet 

är smygande och att de första symtomen vid frontallobsdemens ibland misstolkas som 

depression eller psykos. Författarna tar upp att omvårdnaden av personer med 

frontallobsdemens är krävande och innebär att personlen måste vara en ”vikarierande 

frontallob” för att förhindra att personen utsätter sig själv eller andra för risker. Stödet till 

närstående är extra viktigt vid denna form av demenssjukdom eftersom det ofta handlar om 

yngre personer som är yrkesverksamma och kanske har små barn.  

 

Sjukdomsutvecklingen vid demenssjukdom delas in i olika faser - mild, måttlig och svår fas 

beroende på personens funktionella och kognitiva förmågor (Ernsth Bravell & Ericsson, 

2011). I den milda fasen kan personen ofta med stöd, klara av sin vardag och bo kvar hemma. 

Den medelsvåra fasen innebär att symtomen tilltar, vilket leder till ett ökat behov av daglig 

vård och omsorg. I svår fas är personen i så stort behov av vård att ett särskilt boende ofta är 

nödvändigt (Svenskt demenscentrum, 2014).  
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Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) 

 

Socialstyrelsen (2010) skriver att beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) 

drabbar nio av tio personer med demenssjukdom under sjukdomens förlopp. Symtomen som 

ofta är besvärande både för personen själv och för omgivningen kan yttra sig som exempelvis 

oro, aggressivitet, plockighet, skrik eller vanföreställningar. Även sömnstörningar, ångest och 

depression är vanligt. Enligt Solomon, Kivipelto och Winblad (2012) förekommer BPSD 

framför allt i faserna medelsvår och svår demens. Ring (2013) menar att det ibland är 

personalens agerande och bristfälliga bemötande som kan orsaka BPSD. Enligt 

Socialstyrelsen (2010) ska det vid BPSD problematik göras en kartläggning och beskrivning 

av symtomen och när de uppstår. I analysen ska hänsyn tas till interaktionen både med 

personal och anhöriga. Även miljöfaktorer och eventuella biverkningar av läkemedel ska tas 

med i beräkningen. Målsättningen är sedan att åtgärda de brister eller aspekter som kan vara 

upphov till BPSD. Cohen Mansfield (2013) menar att BPSD  i första hand inte ska behandlas 

med läkemedel utan det handlar istället om att tillgodose de behov som personen med 

demenssjukdom har. Det kan exempelvis handla om att lindra fysisk smärta eller att få 

personen att känna sig trygg. För att uppnå ett gott resultat måste åtgärderna vara anpassade 

individuellt för varje person menar författaren. Volcier och Hurley (2003) skriver om 

agitation och hur man ska bemöta personer med demenssjukdom som motsätter sig vård och 

omsorg.  Vårdpersonal misstolkar ofta BPSD som något som personen gör medvetet istället 

för att förstå att beteendet beror på de symtom som demenssjukdomen medför skriver 

författarna. Istället för att försöka sätta sig in i hur individen upplever verkligheten så 

tillrättavisar man personen som då kan reagera med att bli arg och orolig. Ett gott 

förhållningssätt och bemötande vid BPSD är lika viktigt som smärtlindring är för en person 

som har smärtor på grund av cancer (Volcier & Hurley, 2003). 

 

Omvårdnad vid demenssjukdom  

 

I dagsläget finns inget botmedel för demenssjukdom vilket gör att det är genom 

omvårdnadsåtgärder som vi kan förebygga och lindra, de många gånger svåra symtom som 

sjukdomen innebär. International Council of Nursing (ICN) (2008, s. 3) menar att 

sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är: ”Att främja hälsa, att förebygga 

sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande”. Enligt ICN ska sjuksköterskan framför 

allt se till svaga grupper i samhället när det gäller att tillgodose sociala behov och hälsa. 

Demenssjukdom innebär att personen blir mer sårbar, beroende av hjälp och ofta får en 

försämrad självkänsla. Det finns därför anledning att betrakta denna grupp som svag. Ekman 

et al. (2011) betonar vikten av kommunikation i omvårdnaden av personer med 

demenssjukdom. Eftersom demenssjukdomen leder till förlust av det verbala språket är den 

icke verbala kommunikationen extra viktigt och det spelar stor roll hur vårdaren använder sin 

röst i omvårdnadssituationer. Många gånger kan en känsla av trygghet skapas genom att 

vårdaren har en låg och mjuk röst. Författarna menar att omvårdnaden vid demenssjukdom är 

kopplade till grundläggande behov som hygien, klädsel, måltider och att förebygga symtom 

som ex. oro och aggressivitet. Ekman et al. (2011) framhåller även att personer med 

demenssjukdom många gånger kan ha omvårdnadsbehov kopplat till andra sjukdomstillstånd 

utöver demenssjukdomen. Ring (2013) skriver att omvårdnaden ska planeras utifrån 

individens vanor och önskemål och inte utifrån generella rutiner. Författaren tar upp tre 

tekniker som kan användas i omvårdnaden av personer med demenssjukdom (Ring, 2013): 
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Jag stödjande förhållningssätt  

Har som syfte att stärka personens självkänsla. Omvårdnaden och bemötandet handlar om att 

kompensera för de svårigheter som personen har men inte ta över sådant som personen 

fortfarande klarar av att göra. 

 

Validerande synsätt  

Innebär att man bekräftar de upplevelser och känslor som personen har, även om de känns 

irrelevanta och är kopplade till en annan tid. Personalen tillrättavisar inte utan låter personen 

berätta och stödjer individen genom att lyssna. Syftet är att möta personen där den är och 

försöka förstå vad den demenssjuke upplever. Målet är att lugna och stärka självkänslan. 

 

Reminiscens  

Handlar om att genom samtal och föremål försöker väcka minnen från förr. Målet är att 

kommunicera och stärka personens självkänsla. Genom de minnen som kommer upp kan den 

demenssjuke bli påmind om vem den är.  

 

Eggers, Norberg och Ekman (2005) har i sin studie gjort observationer med syfte att se hur 

vårdaren kan förebygga förvirring hos den demenssjuke i samband med 

omvårdnadssituationer. Förvirring kan yttra sig som att personen med demenssjukdom visade 

att han inte förstod vad som hände vid omvårdnaden och att situationen upplevdes som 

främmande. Genom att som vårdare vara uppmärksam på samspelet med den demenssjuke 

och se personen bakom sjukdomen kunde förvirring undvikas. Den demenssjuke upplevde en 

större känsla av sammanhang och att det som skedde var begripligt. Graneheim och Jansson 

(2006) lyfter fram vikten av att i omvårdnaden av personer med demenssjukdom eftersträva 

att skapa en känsla av ”hemmastaddhet”. Att känna sig hemma innebär en känsla av trygghet 

och säkerhet och att man har kontroll. En kontrast till detta är känslan av ”hemlöshet” som 

innebär att personen känner sig otrygg och övergiven och inte har en meningsfull tillvaro. 

Denna känsla kan leda till beteendemässiga och psykiska symtom hos personen med 

demenssjukdom menar författaren. Graneheim, Isaksson, Ljung och Jansson (2005) tar upp att 

omvårdnaden av personer med demenssjukdom underlättas genom medvetenheten om att det 

emotionella minnet kan kvarstå längre än det kognitiva minnet. Det gör att en positiv 

upplevelse kan glömmas bort på grund av ett nedsatt korttidsminne. Den positiva känslan kan 

däremot stanna kvar längre, vilket gör att en god omvårdnad och ett bra bemötande kan ha 

effekt även på längre sikt än bara för stunden. 

 

Personcentrerad omvårdnad  

 

När det gäller omvårdnaden av personer med demenssjukdom går det inte att bortse från 

begreppet personcentrerad omvårdnad. De Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid 

demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2010) bygger på att omvårdnaden av personer med 

demenssjukdom ska vara personcentrerad. Det innebär att man sätter personen och inte 

sjukdomen i fokus och man har den demenssjuke personens upplevelse av verkligheten som 

utgångspunkt. Vidare syftar personcentrerad omvårdnad till att göra både vårdmiljön och 

omvårdnaden mer personlig. Beteenden och psykiska symtom tolkas utifrån den 

demenssjukes perspektiv och varje individs värderingar, livsmönster och preferenser.  

Edvardsson (2010) ger en historisk bakgrund till begreppet personcentrerad omvårdnad. 

Författaren menar att behovet av ett nytt begrepp hade sitt ursprung i en önskan att vilja se 

personen bakom sjukdomen eller beteendet. En frontfigur i spridningen av begreppet 

personcentrerade omvårdnad är Tom Kitwood som till en början introducerade begreppet 
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inom demensvården i Storbritannien men senare även till andra delar av världen. Kitwood 

(1997) menade att en person med demenssjukdom inte som tidigare skulle betraktas som ett 

”tomt skal”. Istället skulle fokus ligga på personen bakom sjukdomen och de symtom som 

sjukdomen ger. Målsättningen menade han var att försöka bevara ”självet” trots att 

demenssjukdomen innebär att personens kognitiva förmågor succesivt försvinner (Kitwood, 

1997). Målet med den personcentrerade omvårdnaden ska vara att öka personens känsla av 

välbefinnande och upplevelse av livskvalitet (Ekman et al., 2011). Författarna framhåller även 

att man i personcentrerad omvårdnad ska ta speciell hänsyn till om personen har en annan 

språklig eller kulturell bakgrund.  

 

Ring (2013) menar att en förändring till att arbeta personcentrerat inte i första hand handlar 

om pengar och resurser utan snarare en förändring i attityder och förhållningssätt. Konkret 

innebär personcentrerad omvårdnad att personalen ska bemöta personen med demenssjukdom 

som en individ som trots avtagande funktioner har rättigheter. Personalen ska se den 

demenssjuke som en aktiv samarbetspartner och värna om personens medbestämmande i 

möjligaste mån. En annan viktig aspekt är att bekräfta den demenssjukes upplevelse av 

världen. Man bör vidare försöka skapa en relation till den demenssjuke och eftersträva att 

involvera personens sociala nätverk i vården. Den personcentrerade omvårdnaden utgår ifrån 

varje persons levnadsberättelse (Socialstyrelsen, 2010). Även Sjögren, Lindkvist, Sandman, 

Zingmark och Edvardsson (2012) skriver att personcentrerad omvårdnad bygger på att få 

kännedom om personen genom dennes livshistoria. Utgångspunkten för omvårdnaden ska 

sedan vara individens perspektiv och dennes personlighet. I studien användes den svenska 

versionen av mätinstrumentet The Person-Centred Care Assessment Tool (P-CAT). Resultatet 

av studien visar på att enheter som arbetar mer personcentrerat hade en högre skattning när 

det gällde de demenssjukas förmåga till ADL och deras upplevelse av livskvalitet. Sjögren, 

Lindkvist, Sandman, Zingmark och Edvardsson (2013) tar upp att en gynnsam psykosocial 

arbetsmiljö och en gemensam värdegrund är viktig för att arbeta personcentrerat. Det 

framkom tydligt i studien att de enheter som arbetade med personcentrerad omvårdnad i högre 

omfattning än andra hade omvårdnadspersonal med utbildning i demensvård. Författarna till 

studien kom även fram till att vårdmiljön har en avgörande betydelse för att kunna arbeta med 

personcentrerad omvårdnad. 

 

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) 

 

Gerge (2013) beskriver psykiskt trauma som en situation eller händelse som innebär att 

personen som drabbas upplever stark psykisk påfrestning och en känsla av hjälplöshet. Ofta 

gäller det situationer där individen har känt sig hotad till livet. Som exempel på traumatiska 

händelser nämns plötsliga separationer, misshandel, sexuella övergrepp och starka 

kränkningar. Andra utlösande orsaker till att utveckla PTSD kan vara krig, tortyr, kidnappning 

och naturkatastrofer (Toivanen & Toivanen, 2014).  Foa, Hemree och Olasov Rotbaum (2013) 

skriver om symtom på PTSD och tar då exempelvis upp koncentrationssvårigheter, ångest, 

rädsla, sorg, ilska, nedstämdhet och depression. Även känslan av skuld och skam förekommer 

ofta. Toivanen och Toivanen (2014) skriver om PTSD hos personer som har utsatts för tortyr. 

De menar att PTSD påverkar den som har drabbats både fysiskt och psykiskt och att 

tillståndet leder till att kroppens hormonsystem kommer i obalans. Författarna nämner 

ytterligare symtom som PTSD kan leda till. Dessa är; extrem stresskänslighet, ofta 

återkommande plågsamma minnen av traumat, sömnsvårigheter och mardrömmar, nedsatt 

minne, misstänksamhet, paranoida drag och okontrollerad aggression. Dessutom är det vanligt 

med fysiska smärtor och nedsatt immunförsvar.  
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Vid PTSD förekommer så kallade ”flashbacks”. Det innebär att personen återupplever 

traumat med känslan av att det händer igen. Tydliga minnesbilder kan triggas igång av 

exempelvis dofter eller åsynen av något som påminner om händelsen. Ofta gör personen allt 

den kan för att undvika platser och situationer som kan trigga igång minnet av traumat (Foa, 

Hemree & Olasov Rotbaum, 2013). Många personer som har upplevt trauma får PTSD 

symtom direkt efter händelsen. Dessa symtom brukar ofta avklinga med tiden men om de 

finns kvar efter en månad ställs diagnosen akut PTSD. När symtomen kvarstår efter tre 

månader omvandlas diagnosen till kronisk PTSD (Foa, Hemree & Olasov Rotbaum, 2013). 

Ungefär 10-20 procent av de personer som upplever psykiskt trauma kommer att utveckla en 

kronisk PTSD menar Grege (2103). Enligt American Psychiatric Association (1995) 

diagnostiseras PTSD utifrån tre symptomgrupper:  

1. Ett ständigt och plågsamt återupplevande av händelsen.  

2. Ett ständigt undvikande av stimuli som kan associeras till den traumatiska händelsen.  

3. Ihållande symtom på överspändhet, vilket inte funnits före traumat. 

(För fullständig diagnostiska kriterier för PTSD se bilaga 1.) 

PTSD är vanligt både bland krigsveteraner och bland överlevande från Förintelsen (Sperling, 

Kriel & Biermann, 2011). De som har upplevt psykiskt trauma kan genom triggers påminnas 

om det som har hänt. Vid demenssjukdom kan upplevelsen vara som att faktiskt befinna sig i 

traumat igen och att det inte bara är ett minne (David, 2005). 

 

Late-Onset Stress Symptomatology (LOSS) 

 

Foa, Hemree och Olasov Rotbaum (2013) skriver om försenad debut av PTSD och menar att 

det innebär att symtomen uppstår mer än sex månader efter traumat. Davison et al. (2006) 

beskriver Late-Onset Stress Symtomathology (LOSS) som ett fenomen som kan drabba äldre 

personer som har varit med om traumatiska upplevelser i sin ungdom. Det som är signifikant 

för LOSS är att personen tidigare i livet inte har haft några kroniska stressymptom kopplat till 

händelsen. Utmaningar relaterade till åldrandet som exempelvis sjukdom och förlusten av en 

livspartner kan få minnen och stressymptom att triggas igång. Potter et al. (2013) konstaterade 

i sin studie där 562 äldre amerikanska krigsveteraner medverkade att många drabbades av 

LOSS i samband med att de gick i pension. Pless Kaiser, Schuster Wachen, Potter, Moye och 

Davison (2014) är inne på samma spår och menar att en anledning till att PTSD symptom kan 

öka med åldern kan handla om att personen tidigare i livet har lyckats undvika och förtränga 

tankarna på traumat. Detta genom att exempelvis starkt fokusera sig på sitt arbete.  

En finsk studie med över 69 000 deltagare visar på att krigsveteraner från andra världskriget 

har en markant ökad förekomst av både mardrömmar, depression och ångest jämfört med 

övriga deltagare i studien (Sandman et al., 2013). Toivanen och Toivanen (2014) skriver att 

även benämningen DESNOS (disorder of extreme stress not otherwise specified) förekommer 

för att beskriva PTSD symtom som uppstår årtionden efter det att traumat har hänt. Det kan 

exempelvis handla om personer som har varit med om krig eller suttit i koncentrationsläger. 

 

Överlevande från Förintelsen     

David (2005) menar att personer som har upplevt krig bär med sig ”osynliga ärr” i form av 

ofattbar smärta och minnen av svåra förluster när de flyttar till äldreboende. I kombination 

med demenssjukdom och kognitiv nedsättning kan detta innebära en stor utmaning för 
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vårdpersonalen. Hirst, LeNavenec och Aldiabat (2011) hävdar att forskningen kring 

överlevande från Förintelsen och deras upplevelser av att åldras är begränsad. De har i en 

kanadensisk kvalitativ studie intervjuat överlevande från Förintelsen om deras uppfattning om 

att bo på äldreboende. Deltagarna i studien betonade vikten av att få delta i aktiviteter på 

boendet för att inte fastna i tankar kring jobbiga minnen från förr. Det var viktigt för dem att 

känna trygghet i att de kunde erhålla vård och omsorg snabbt och att få bekräftelse när de ville 

tala om minnen från Förintelsen. De äldre framförde önskemål om att information som var 

kopplad till deras erfarenheter från Förintelsen och som var väsentlig för omvårdnaden, skulle 

dokumenteras i omvårdnadsjournalen. Sperling, Kriel och Biermann (2011) har gjort en 

sammanställning av fastställda diagnoser i medicinska journaler från 93 personer som 

samtliga var överlevare från Förintelsen och som hade diagnosen PTSD. Personerna var födda 

mellan åren 1911 och 1943 och bodde i Israel, USA, Kanada eller Argentina. Resultatet 

visade på en större förekomst av både fysisk och psykisk ohälsa jämfört med övriga 

populationen. Man kunde även konstatera att det fanns en högre andel personer med 

demensdiagnos i gruppen.  

David och Pelly (2003) skriver om överlevande från Förintelsen som drabbas av 

demenssjukdom och därmed en kognitiv nedsättning. De menar att de psykologiska 

försvarsmekanismer som tidigare har skyddat personen från minnen från kriget kanske 

försvinner i samband med demenssjukdomen. Författarna skriver även att vissa personer kan 

uppleva det som tryggt att få hjälp när de förlorar sin autonomi medan andra känner panik 

inför att inte längre ha kontroll. David (2005) beskriver att en person med demenssjukdom 

med ett försämrat närminne kan glömma bort den nuvarande familjen och tiden efter kriget 

och minnen från kriget kan upplevas som om de händer i nuet. Personer med demenssjukdom 

som har upplevt trauma är mycket sårbara. Att behöva flytta till ett demensboende kan 

ytterligare bidra till att trigga igång gamla, smärtsamma minnen menar författaren.  

 

Forskningsöversikt - demens och PTSD 

Yaffe et al. (2010) har i en studie med totalt 181 093 amerikanska krigsveteraner påvisat att 

veteraner med PTSD löper en fördubblad risk att utveckla demenssjukdom när de blir äldre, 

jämfört med de som inte har PTSD. Qureshi et al. (2010) gjorde även de en studie på äldre 

krigsveteraner med PTSD och fick då också fram resultatet att dessa personer i dubbelt så stor 

utstäckning som kontrollgruppen, utan PTSD riskerade att utveckla demens. Slutsatsen av 

studien var att screening för kognitiv nedsättning bör ske av äldre personer med PTSD. Även 

Burri, Maercker, Krammer and Simmen-Janevska (2013) kunde i sin studie på personer som 

har PTSD på grund av trauma, antingen i barndomen eller i vuxenlivet, se en tydlig koppling 

till utvecklingen av kognitiva nedsättningar och demensutveckling när personerna blev äldre. 

Tsolaki, Eleftheriou och Karavida (2009) jämförde resultat från datortomografi av hjärnan 

(CT) och magnetröntgen (MRI) och kunde då finna liknande förändringar i hjärnan bl.a. i 

hippocampus hos personer med PTSD och de som har fått en Alzheimers diagnos. 

Verma et al. (2001) har i en studie jämfört 16 personer med demensdiagnos och PTSD med en 

referensgrupp bestående av personer med demenssjukdom utan PTSD. De konstaterade att 

deltagarna i de olika grupperna inte skilde sig åt markant beträffande graden av 

beteendestörningar. Det som däremot var utmärkande var att personerna med PTSD i större 

utsträckning var insatta på antidepressiva läkemedel. En liknande studie är gjord av Ball et al. 

(2009) då de tittade på förekomsten av aggressivt beteende hos demenssjuka personer med 

PTSD. De kunde i resultatet inte heller se någon skillnad i förhållande till referensgruppen.  
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Problemformulering 

 

Det finns idag många personer i Sverige som kommer från förhållanden med krig och 

förföljelse och de har många traumatiska minnen som de bär med sig genom livet. En del av 

dessa personer har utsatts för tortyr vilket enligt Toivanen och Toivanen (2014) ytterligare 

kan öka risken för hälsoproblem i form av smärtor, kognitiva problem som exempelvis 

minnes- och koncentrationssvårigheter, sömnrubbningar och mardrömmar. När denna grupp 

blir äldre kommer kunskap om att vårda personer med demenssjukdom med PTSD 

(posttraumatiskt stressyndrom) behövas. Eftersom personer med PTSD redan idag finns inom 

äldreomsorgen bör kunskap redan nu inhämtas kring omvårdnaden av personer som har 

upplevt psykiskt trauma. Vårdpersonalen på det äldreboende där studien är utförd har en lång 

och unik erfarenhet av att arbeta med äldre personer med demenssjukdom och PTSD. Tanken 

med studien är att dra nytta och lärdom av deras erfarenhet och att detta ska kunna gynna 

andra demenssjuka personer med PTSD som finns och kommer att finnas inom 

äldreomsorgen. 

SYFTE 

Syftet var att beskriva vårdpersonals erfarenheter av att vårda äldre personer med 

demenssjukdom där det är känt att dessa har upplevt psykiskt trauma.  

METOD 

Metodval  

 

Det övergripande syftet med omvårdnadsforskning är enligt Polit och Beck (2011) att söka 

efter svar på frågor eller att lösa problem, kopplade till omvårdnad. Fejes och Thornberg 

(2011) menar att det är det fenomen som forskaren önskar undersöka som ska styra valet av 

metod och inte tvärt om. Det fenomen som har beskrivits i denna studie är vårdpersonals 

erfarenheter av att vårda äldre personer med demenssjukdom där det är känt att dessa har 

upplevt psykiskt trauma. Att genom kvalitativa forskningsintervjuer lyssna på vad 

informanterna har att berätta anser Kvale och Brinkman (2009) vara det bästa sättet för att få 

fram deras upplevelser och erfarenheter. En kvalitativ ansats valdes därför för denna studie. 

En kvalitativ undersökning definieras av att forskaren försöker nå förståelse för en individs 

eller en grupps livsvärld (Hartman, 2004). Alvesson och Sköldberg (2008) menar att något 

som utmärker en kvalitativ studie är att den utgår från informanternas perspektiv. Polit och 

Beck (2011) tar upp att redskapet för kvalitativa studier är människor som med sina 

upplevelser bidrar med sin intelligens och känslighet. Författarna menar att detta även kan 

vara en riskfaktor eftersom ovana forskare kan ha svårt med att hålla sig objektiva till vad 

som kommer fram i intervjuerna. Även Fejes och Thornberg (2011) skriver om kvalitativ 

forskning och menar att den beskriver verkligheten med hjälp av ”orddata” från exempelvis 

inspelade intervjuer. Bryman (2011) tar upp skillnaden mellan strukturerade och 

semistrukturerade intervjuer och menar att frågorna i en semistrukturerad intervju är mer 

allmänt formulerade. Att valet av metod för denna studie är semistrukturerade intervjuer 

grundar sig på en önskan att utifrån en intervjuguide (se bilaga II) även ha möjlighet att ställa 

följdfrågor (Bryman, 2001). Graneheim och Lundman (2004) föreslår att intervjuerna ska vara 

tillräckligt långa för att fånga upp helheten. De ska däremot inte vara för stora i omfång 

eftersom man då riskerar att det blir för svårt att bearbeta texten under analysprocessen.  
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Intervjuguide 

 

I semistrukturerade intervjuer har intervjuguiden ett vägledande syfte och innehåller därför 

bara ett fåtal frågor. Frågorna utgår från de fenomen som forskaren önskar undersöka. Hur 

intervjun fortlöper beror mycket på vad som sägs och vilka följdfrågor som ställs (Fejes & 

Thornberg, 2011). Hartman (2004) skriver att den kvalitativa intervjun är relativt fri men att 

forskaren ansvarar för att den som intervjuas håller sig inom ramen för det ämne som ska 

undersökas enligt problemformuleringen. En intervjuguide kan underlätta för att säkerställa 

att samtalet inte hamnar för långt ifrån ämnet och att ingen viktig fråga missas. Bryman 

(2011) menar att intervjuguiden vid en semistrukturerad intervju kan liknas vid en lista över 

de frågeställningar som ska beröras under intervjun. Frågorna i intervjuguiden ska täcka de 

områden som önskas undersökas men detta ska ske med utgångspunkt från vad informanterna 

anser vara viktigt att ta upp, utifrån deras perspektiv. Författaren menar att forskaren vid 

utformandet av intervjuguiden ska ställa sig frågan ”Vad måste jag veta för att kunna besvara 

mina olika frågeställningar?” (Bryman, 2011, s.419).  

 

Enligt Fejes och Thornberg (2011) är målsättningen att informanterna ska ge så uttömmande 

svar som möjligt i intervjuerna. Bryman (2011) menar att detta kan underlättas om forskaren 

använder ett för informanterna begripligt språk och undviker att ställa ledande frågor. 

Intervjuguiden bör utformas på ett sådant sätt så att de frågor som tas upp någorlunda följer de 

teman som är aktuella. Forskare ska dock vara beredd på att ändra på ordningsföljden av 

frågorna under pågående intervju, menar Bryman (2011). I intervjuguiden (se bilaga II) för 

denna studie om vårdpersonals erfarenheter av att vårda äldre personer med demenssjukdom 

som har upplevt psykiskt trauma har följande teman tagits upp: 

Hur beskriver informanterna sina erfarenheter av arbetet och hur hanterar de eventuella 

svårigheter?  

Vad anser informanterna vara viktigt att tänka på i bemötandet av personer med 

demenssjukdom som har upplevt psykiskt trauma?   

 

Urval 

 

Studien utfördes på demensenheten på ett äldreboende där personalen under många år har 

vårdat personer som har drabbats av Förintelsen under andra världskriget. Nyanställda får 

genomgå en introduktionsutbildning där det bland annat tas upp hur upplevelserna från 

Förintelsen kan påverka omvårdnaden av de äldre. En stor del av personalen har dessutom 

varit tillsammans på studieresa till koncentrationsläger som exempelvis Auschwitz – 

Birkenau. Personaltätheten är inte nämnbart högre jämfört med andra äldreboenden.  

 

Verksamhetschefen på det för studien aktuella äldreboendet kontaktades och informerades om 

studien. Vederbörande fick vetskap om att studien har godkännande från regionala 

etikprövningsnämnden i Stockholm. Ett skriftligt godkännande gavs av verksamhetschefen 

(se bilaga III) som även förankrade beslutet hos ledningen. Studien presenterades därefter för 

personalen på demensenheten i samband med ett avdelningsmöte och 

forskningspersonsinformationen (se bilaga IV) delades ut. Nattpersonalen som arbetar på 

demensenheten delgavs information om studien via mail. Hartman (2004) menar att en 

kvalitativ studie handlar om att söka efter en bestämd kunskap hos personer och på platser där 

information om denna kunskap kan finnas. Samtlig vårdpersonal, både undersköterskor och 

sjuksköterskor, med fast anställning på demensenheten på det utvalda äldreboendet och som 
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har erfarenhet av att vårda äldre personer med bakomliggande trauman, tillfrågades om att 

delta i studien. Önskan var att få med en blandning av kön, yrkeskategorier och både dag- och 

nattpersonal i studien för att få olika perspektiv på omvårdnaden. Sjuksköterskorna är 

betydligt färre till antal i verksamheten (två tjänster på demensenheten) och det visade sig att 

det bara var undersköterskor som anmälde intresse för att delta i studien. Av forskningsetiska 

skäl gjordes ingen riktad, upprepad förfrågan just till sjuksköterskorna när det stod klart att 

ingen av dessa hade anmält intresse. Detta för att inte riskera att bryta mot kravet på samtycke 

som innebär att ingen påtryckning får ske för att försöka få med någon specifik deltagare. 

Polit och Beck (2011) skriver om forskningsetiska överväganden och tar upp vikten av att 

varje människa ska betraktas som en självständig individ som frivilligt ska få ta ställning till 

huruvida de vill delta i en forskningsstudie eller inte. Totalt anmälde sig nio undersköterskor 

till att delta i studien, majoriteten av dessa arbetade dagtid. Informanterna hade i genomsnitt 

10 års erfarenhet av att arbeta med personer med demenssjukdom som har upplevt psykiskt 

trauma. Den som hade arbetat kortast tid på demensboendet där intervjuerna genomfördes 

hade varit anställd i tre år. Den informant som hade arbetat där längst tid påbörjade sin 

anställning för över 15 år sedan. 

 

Genomförande 

 

Intervjuerna genomfördes på eftermiddagarna under personalens ordinarie arbetstid och 

maximalt en timme avsattes för varje intervju. Detta byggde på en överenskommelse med 

äldreboendet där studien genomfördes, eftersom personalen fick göra intervjuerna på arbetstid 

och deras frånvaro på avdelningen måste kunna planeras. Intervjuer med nattpersonalen 

genomfördes en timme innan deras nattpass påbörjades. Nattpersonalen är färre till antalet och 

det ansågs inte vara möjligt för dem att sitta ostört under arbetstid. Intervjuerna pågick mellan 

20 till 50 minuter och de spelades in med hjälp av en digital bandspelare. Intervjuguiden (se 

bilaga II) användes som stöd under intervjun och författaren till detta arbete förvissade sig 

innan slutet av intervjun om att samtliga teman i intervjuguiden hade berörts. Platsen där 

intervjuerna hölls var i ett samtalsrum på demensboendet där de som intervjuades inte 

riskerade att bli störda under pågående intervju. En av informanterna var långtidssjukskriven 

men önskade trots det delta i studien. Denna intervju skedde därför i ett avskilt rum på den 

arbetsplats där författaren till detta arbete är anställd. Denna arbetsplats låg dessutom i 

närheten av informantens hem.  

Under intervjuerna förvissade sig författaren till detta arbete inledningsvis om att personen 

som intervjuades hade fått ta del av och skrivit på dokumentet med forskningspersons-

information (se bilaga IV) där det bland annat står att deltagarna enligt de forskningsetiska 

reglerna (Vetenskapsrådet, 2002) har rätt att avbryta sin medverkan i studien, även mitt under 

pågående intervju. Detta utan att behöva förklara varför de väljer att göra så. Informanten 

påmindes om syftet med studien och uppmärksammades på att den grupp äldre som studien 

syftar på är de som bor på demensenheten och som har upplevt psykiskt trauma. Information 

gavs om att intervjun kommer att spelas in och att framkomna data kommer att presenteras i 

studien på ett sätt så att de inte kan härledas till enskilda personer. Samtliga informanter 

tillfrågades om tillstånd att använda citat i den skriftliga redovisningen av studien, vilket alla 

samtyckte till. Innan intervjun påbörjades gavs informanterna tillfälle att ställa frågor om 

studien eller intervjuns genomförande. När samtliga teman i intervjuguiden hade berörts 

tillfrågades informanterna om de hade något de önskade tillägga innan intervjun avslutades. 

Det är viktigt att informanten ges möjlighet att få det sista ordet i intervjun för att kunna lägga 

till sådant som de inte har fått möjlighet att berätta (Patton, 2010). 
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Databearbetning och analys 

 

Den centrala frågan i att välja ut analysenheter ur det insamlade materialet är att bestämma 

vad det är du vill kunna säga något om i slutet av studien menar Patton (2001). Hartman, 

(2004) skriver att analysen består av två olika moment varav det första är att koda materialet. 

Detta görs genom att intervjumaterialet reduceras och kategoriseras. Nästa steg är att tolka 

materialet genom att söka efter meningen i de företeelser som har undersökts. Varje intervju i 

denna studie har spelats in och sedan transkriberats ordagrant, utan att eventuella språkfel har 

korrigerats. Bryman (2011) skriver att kvalitativ forskning inte bara har fokus på vad som 

sägs utan även av hur detta sägs. De transkriberade intervjuerna har analyserats utifrån en 

kvalitativ innehållsanalys med ett induktivt angreppssätt. Detta innebär att utgångspunkten har 

varit att förutsättningslöst se vilka teorier som eventuellt växer fram i analysen. Hartman 

(2004) skriver att induktion i motsats till deduktion innebär att man undviker teoretiserande 

medan man samlar in data.  Backman (2010) beskriver skillnaden mellan deduktion och 

induktion och menar att man vid deduktion utgår från vissa hypoteser som man genom 

studien försöker bevisa, medan man i induktion samlar in data och utifrån analys av dessa 

data formar sina hypoteser. Alvesson och Sköldeberg (2008) skriver att deduktion utgår från 

teori medan induktion har sin utgångspunkt i empirin. Graneheim och Lundman (2004) menar 

att en innehållsanalys kan ha olika abstraktionsnivåer. En manifest nivå innebär att forskaren 

på ett konkret, icke tolkande sätt ser till det som direkt uttrycks genom texten. I en kvalitativ 

studie som denna har analysen även gjorts på en latent nivå som innebär att forskaren gör en 

egen tolkning av den underliggande meningen bakom det som står i texten. Bryman (2011) 

skriver att det till skillnad från en kvantitativ dataanalys inte finns några entydiga regler för 

hur en kvalitativ analys ska gå till. I denna studie utgick analysen av de transkriberade 

intervjuerna från följande steg enligt Graneheim och Lundman (2004): 

 

1. Skapande av meningsbärande enheter 

Efter att ha läst igenom samtliga intervjutexter ett antal gånger plockades kortare meningar, 

vars innehåll och mening var relevanta för studiens syfte, ut. Dessa meningar kallas för 

meningsbärande enheter.  

 

2. Kondensering av meningsbärande enheter 

De meningsbärande enheterna kondenserades sedan genom att texten kortades ner till att 

omfatta endast kärnan i textinnehållet.  

 

3. Kodning av de meningsbärande enheterna 

De kondenserad meningsbärande enheterna jämfördes utifrån dess liknelser och skillnader 

och fick sedan ett kort namn, dvs. en kod som beskriver innehållet. 

 

4. Uppdelning i kategorier/ underkategorier 

Nästa steg var att sortera de kodade meningsbärande enheterna i kategorier utifrån deras 

innehåll. All data som har koppling till syftet kategoriserades i kategorier och 

underkategorier. En kategori ska spegla de viktigaste budskapen i intervjuerna och ska kunna 

svarar på frågan ”vad”. Kategorierna kan ses som en ”röd tråd” i de kondenserade 

meningsbärande enheterna.   

 

5. Skapande av tema/ undertema 

Slutligen formulerades teman och underteman utifrån kategorierna. Ett tema kan liknas vid 

”en röd tråd” när det gäller den underliggande meningen (latenta nivån) i det totala bearbetade 
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textmaterialet. Ett tema kan inte vare en sak eller ett objekt och temat ska kunna svara på 

frågan ”hur”.   

Författaren till detta arbete läste igenom intervjuerna i sin helhet ett flertal gånger och 

markerade sedan meningsbärande enheter som var relevanta för studiens syfte. Efter att ha 

gjort detta med samtliga intervjuer kondenserades de meningsbärande enheterna i respektive 

intervju. De olika stegen i analysprocessen genomfördes systematiskt och stegvis med alla 

intervjuer och inte med varje intervju för sig. När ett steg var klart i samtliga intervjuer 

genomfördes nästa steg i analysprocessen. Detta för att få en helhetsbild av vad som växte 

fram i intervjuerna. Om samtliga steg i analysen hade gjorts med en intervju i taget bedömde 

författaren till detta arbete att det fanns en risk att de föregående resultaten kunde påverka 

utfallet av resterande intervjuer. Koder skapades sedan utifrån de kondenserade 

meningsbärande enheterna och underkategorier/kategorier växte fram när koderna från 

samtliga intervjuer jämfördes (se tabell 1). Slutligen lästes samtliga intervjuer igenom igen för 

att stämma av om kategorierna stämde överens med helhetsintrycket av intervjuerna. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) handlar analysprocessen om att hela tiden växla mellan att se 

till detaljer i texten och att se till texten i dess helhet. I analysen av resultatet i denna studie 

har personcentrerad omvårdnad använts som teoretisk ram.  

 
Tabell 1. Exempel på meningsbärande meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder, underkategorier 

och kategorier. 

Meningsbärande 

enhet 

 

Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod 

 

Underkategori 

 

Kategori 

 

Nazisterna kommer, 

att de ska döda alla, 

det är som att hon 

upplevde samma 

som då. Ja då kunde 

hon gå runt i 

korridoren och 

skrika. 

Skriker i korridoren 

pga. flashbacks 

Jobbiga 

minnen 

 Minnen av 

trauma/Flashbacks 

Nej jag tror, han satt 

aldrig i 

koncentrationsläger 

men till exempel om 

kristallnatten att han 

blev förflyttad eller 

blir separerad från 

sina föräldrar när 

han var barn och 

kom då till Sverige. 

Det pratar han 

mycket om, 

kristallnatten. 

Inte suttit i läger 

men upplevt 

Kristallnatten, 

separerad från 

föräldrarna. Pratar 

mycket om traumat. 

Pratar om 

traumat att 

separeras från 

föräldrarna. 

Att prata om 

traumat 

Minnen av 

trauma/Flashbacks 

Man ska nog inte 

fylla på för mycket 

själv utan man ska 

bara följa deras 

samtal. 

Lyssna, inte 

kommentera/fråga 

så mycket. 

Försiktighet 

med 

följdfrågor 

 Bemötande/kommunikation 

Ja jag har ganska 

stort tålamod, lugn 

så där. 

Informanten anser 

att det är viktigt att 

som vårdare vara 

tålmodig och lugn. 

Vara lugn, 

tålmodig 

Egenskaper hos 

vårdaren 

Bemötande/kommunikation 
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Trovärdighet 

 

Backman (2011) beskriver graden av trovärdighet som en måttstock på hur sannolikt eller 

troligt resultatet av en studie är. Graneheim och Lundman (2004) anser att verkligheten, när 

den studeras i kvalitativa studier, kan tolkas på olika sätt beroende på vem som gör 

tolkningen. Författarna föreslår därför att aspekterna giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet ska beaktas för att uppnå trovärdighet. Författaren till denna studie har haft 

dessa aspekter i åtanken under hela forskningsprocessen. Graneheim och Lundman (2004) 

menar att varje aspekt ska beaktas separat men att studien även ska ses över utifrån samtliga 

aspekter tillsammans för att få ett helhetsperspektiv.  

Giltighet  

För att bedöma giltigheten av en studie behöver forskaren förmedla hur forskningsprocessen 

har gått till genom att beskriva syfte, urval, datainsamling och analys av resultatet (Graneheim 

& Lundman, 2004). Frågor som kan ställas kring giltighet är om rätt metod har använts i 

studien för att uppnå syftet och om mängden data är relevant. En annan viktig faktor för 

giltigheten menar Graneheim och Lundman (2004) är hur bearbetning av intervjutexterna har 

skett när det gäller val av meningsbärande enheter, koder, kategorier och teman. För att uppnå 

syftet får inga viktiga data ha gallrats bort och oväsentligheter ska inte finnas med.  

 

Tillförlitlighet  

Graneheim och Lundman (2004) menar att tillförlitligheten i en studie bland annat avgörs av 

till vilken grad data och forskarens beslut har förändrats under tid i analysprocessen. Har 

forskaren erfarenheter av datainsamling i början av studien exempelvis påverkat resten av 

intervjuerna? Författarna menar att en bidragande faktor till att tillförlitlighet kan uppnås är att 

forskaren gör en detaljerad beskrivning av analysarbetet. 

 

Överförbarhet  

Denna aspekt handlar om att diskutera huruvida studiens resultat skulle bli detsamma om 

studien genomfördes igen på ett liknande sätt. För att detta ska vara möjligt krävs en tydlig 

beskrivning av metod, urval, datainsamling och analys (Graneheim & Lundman, 2004). Om 

resultatet av en studie har hög överförbarhet ska det kunna tillämpas i andra kontexter 

(Backman, 2011). 

 

Bryman (2011) skriver att forskaren ska göra allt som är möjligt för att undvika att egna 

personliga värderingar påverkar resultatet av en studie. Samtidigt måste forskaren vara 

medveten om att det inte går att uppnå en fullständig objektivitet. 

 

Forskningsetiska övervägande 

 

Denna studie är godkänd av regionala etikprövningsnämnden i Stockholm. Polit och Beck 

(2011) skriver att det i omvårdnadsforskning är viktigt att ta hänsyn till forskningsetiska 

överväganden eftersom dessa ibland kan hamna i konflikt med önskan att undersöka ett visst 

fenomen. I § 19 i Helsingforsdeklarationen framgår det att speciell hänsyn ska tas till sårbara 

individer och grupper. ”All vulnerable groups and individuals should receive specifically 

considered protection.” (WMA, 2014).  Även Vetenskapsrådet (2002) skriver om detta och 

menar att det är av största vikt att värna om den personliga integriteten, framför allt när det 

gäller individer eller grupper som kan betraktas som extra utsatta och svaga. Att göra en etisk 

prövning inför denna studie var angeläget eftersom överlevande från Förintelsen kan betraktas 

som en sådan grupp. Fokus har dock hela tiden varit på personalen som arbetar med de äldre 
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personer som har upplevt Förintelsen och inte de äldre själva. Grunden i de etiska 

överväganden som har gjorts i denna studie har utgått från de fyra etiska grundprinciperna. 

Medicinska forskningsrådet (2000) skriver om dessa och menar att autonomiprincipen 

handlar om individens rätt till självbestämmande, medbestämmande och integritet. 

Godhetsprincipen och principen att inte skada handlar om att göra gott och förhindra att 

andra utsätts för skada. Rättviseprincipen innebär att alla bör behandlas lika. 

 

Vetenskapsrådet (2011, s.15) tar upp skillnaden mellan etik och moral och menar att ” Etiken 

är en teori för moralen, som är praktiken”. Forskningsetiska regler är principer eller normer 

som forskarsamhället har funderat över och är tänkta att fungera som en vägledning. En viktig 

del av forskningsetiken handlar om att skydda de personer som deltar i forskning. 

Vetenskapsrådet (2002) har därför satt upp fyra allmänna huvudkrav för forskning. 

Informationskravet handlar om att deltagarna i ska informeras innebörden och syftet för 

studien. Deltagarna ska även få information om att de har rätt att avbryta sin medverkan när 

helst de önskar. Samtyckeskravet innebär att forskaren inte får utsätta deltagarna för någon 

form av påtryckning eller övertalning för att medverka i studien. Konfidentialitetskravet har 

som syfte att skydda informanterna från att deras personuppgifter ska komma obehöriga 

tillhanda. Nyttjandekravet är till för att säkerställa att informationen som framkommer i 

studien ska användas i det syfte som det är ämnat och inte för exempelvis kommersiellt 

ändamål.  Samtliga ovanstående huvudkrav har beaktats i denna studie och enligt 

rekommendationer från Vetenskapsrådet (2002), har deltagarna fått ta del av innehållet i 

studien, innan publicering. Detta för att kunna ta bort eller ändra på text som eventuellt är 

känslig ur etiskt synvinkel. 

 

RESULTAT 

 

Vid analysen av intervjuerna om vårdpersonals erfarenheter av att vårda äldre personer med 

demenssjukdom som har upplevt psykiskt trauma framkom det olika aspekter som bör tas 

hänsyn till i vården av denna målgrupp. Dessa aspekter löpte som en röd tråd genom 

intervjuerna och ”Aspekter att ta hänsyn till vid vården av äldre personer som har upplevt 

psykiskt trauma” fick således utgöra temat i analysen. De fem aspekter som var mest 

framträdande blev kategorier och samtliga kategorier hade även underkategorier. 

Kategorierna var ”Omvårdnad av personer som har upplevt trauma” med underkategorierna 

Att arbeta med personer som har upplevt trauma och Levnadsberättelsen. Under denna 

kategori togs information upp som var kopplad till omvårdnad i allmänhet. Nästa kategori var 

”Utmanande omvårdnadssituationer” med underkategorierna Duschning/ intimhygien och 

Natten. Att detta utgjorde en speciell kategori berodde på att det under intervjuerna nämndes 

mycket om just dessa extra utmanande omvårdnadssituationer. Därefter kom kategorin 

”Minnen av trauman/ flashbacks” med Triggers och Att prata om trauma som 

underkategorier. En annan kategori var ”Förhållningssätt till mat” med underkategorierna Oro 

kring mat/svält och Samlar/ gömmer mat. Den sista kategorin ”Bemötande/ Kommunikation” 

hade underkategorierna Egenskaper hos vårdaren och Att lugna vid oro (se tabell 2). Av 

sekretesskäl har namn som nämns i citaten ersatts med XXXX. Förklaringar av vissa ord, 

uttryck och gester (icke verbal kommunikation) under intervjuerna har i citaten markerats 

med parentes. Könet på de personer som nämns i citaten och vissa detaljer har i några fall 

ändrats för att inte berättelserna ska kunna härledas till specifika personer eller händelser. 

 



                      BILAGA I 

16 

 

Tabell 2. Tema, kategorier och underkategorier som framkommit i analysen. 

Tema Aspekter att ta hänsyn till vid vården av äldre personer som har upplevt psykiskt trauma 

Kategorier Omvårdnad 

av personer 

som har 

upplevt 

trauma 

Utmanande 

omvårdnads-

situationer 

Minnen av 

trauma/ 

flashbacks 

Förhållningssätt 

till mat 

Bemötande/ 

kommunikation 

Underkategorier Att arbeta 

med personer 

som har 

upplevt 

trauma 

Duschning/ 

intimhygien 

Triggers Oro kring mat/ 

svält 

Egenskaper hos 

vårdaren 

Levnads-

berättelsen 

Natten Att prata om 

trauma 

Samlar/ 

gömmer mat 

Att lugna vid 

oro 

 

Omvårdnad av personer som har upplevt trauma  

 

Att arbeta med personer som har upplevt trauma 

Majoriteten av informanterna hade tidigare arbetat med omvårdnad av personer med 

demenssjukdom på andra demensboenden. De kunde därför jämföra dessa erfarenheter med 

hur de upplevde att det är att arbeta med de demenssjuka som dessutom har varit med om 

trauma. Det som framkom i många intervjuer var uppfattningen av att äldre som har upplevt 

trauma har en högre grad av ångest och oro och att de är mer känsliga för stress. Någon 

uppfattade även att de äldre som har upplevt trauma är mer misstänksamma och att de har ett 

behov av att känna att de har kontroll. Andra berättade om hur de äldre traumatiserade 

personerna kunde dra sig undan på ett sätt de inte har upplevt tidigare och att de valde att 

isolera sig på sina rum. Flera av informanterna hade även erfarenhet av att arbeta med äldre 

som har upplevt Förintelsen men som inte har en demensdiagnos. Några uttryckte att de tror 

att det blir jobbigare att hantera de känslor och minnen som kan dyka upp på grund av traumat 

om man har en demenssjukdom. 

 

”Det finns jättemycket likheter men det förvärras ju när de blir dementa, helt 

klart…Alla har ju sina minnen oavsett men när man är dement så kan man inte sortera 

vad som är vad, märker jag med våra boende.”   

 

Vikten av teamarbete framhölls i intervjuerna. Medlemmarna i teamet var de som 

informanterna i första hand skulle vända sig till om de upplevde att något var påfrestande i 

omvårdnaden och de behövde prata om det. Det poängterades att det är viktigt att teamet 

arbetar på liknande sätt mot samma mål och att vårdarna delger varandra tips om vad som 

underlättade omvårdnaden av en viss person. Det framkom i ett flertal intervjuer att det inte 

råder någon prestige i teamet kring vem som lyckas med att utföra omvårdnaden av någon 

som inte är medgörlig. Kontaktmannaskap sågs som viktigt men personalen lät sig inte styras 

av att just kontaktpersonen skulle utföra en viss omvårdnadsåtgärd, om någon annan i teamet 

lyckades göra detta lättare. Det framkom även att vårdpersonalen kunde be någon annan ta 

över när de själva inte var i form och därför inte orkade genomföra en utmanande 

arbetsuppgift. Informanterna berättar hur de många gånger inte bara får arbeta tungt fysiskt i 

omvårdnaden av de äldre, utan att de även kan vara ett krävande jobb psykiskt och mentalt. 

Flera berättade om händelser som har känts besvärande för dem, till exempel när personer 

som har suttit i koncentrationsläger har upplevt att de är instängda igen, nu när de har flyttat 

till äldreboendet. I intervjuerna framkommer det att vårdpersonalen ibland kan känna ångest 

och tycka att det är jobbigt men ingen av informanterna uttryckte att de hade problem i den 
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omfattningen att de kände att de ”tog med sig jobbet hem” eller hade känslor som de inte 

kunde hantera. Det framkom snarare att vårdpersonalen upplevde det som en ära att få bidra 

till en god omvårdnad med tanke på hur svårt deras vårdtagare har haft det tidigare i livet. 

”Man är extra försiktig för man vet att de har varit med om något jobbigt, man vet det 

verkligen så man känner att man vill göra mycket, man kanske känner att man vill 

göra lite extra, det där lilla extra.” 

 

Det är inte alla som orkar arbeta med personer som har upplevt psykiskt trauma och under 

intervjuerna framkom det att en del personal har valt att sluta för att de inte orkar. 

 

Levnadsberättelsen 

Att känna till de äldres levnadsberättelse ansågs viktigt för att kunna ge bästa möjliga 

omvårdnad. Många gånger skulle man ha behövt hjälp av de äldres anhöriga för att få 

information om levnadsberättelsen men flera av informanterna uppgav att de anhöriga ofta 

inte känner till de äldres förflutna. 

 

”De vet inte så mycket deras anhöriga. Vi hade en dam förut hon är borta nu men 

hennes dotter sa att hennes liv började när hon gifte sig och fick barn i Sverige. Vissa 

saker visste hon men det var jättejobbigt för henne att berätta om så de fick aldrig veta 

hur hon hade haft det.” 

 

I de fall anhöriga har kunnat berätta om traumat har detta varit till stor hjälp för att 

vårdpersonalen ska kunna förstå hur traumat påverkar personen och för att kunna anpassa 

omvårdnaden utifrån dennes bästa. En av informanterna berättade om en boende som hade 

suttit gömd i ett litet mörkt utrymme i flera år under kriget som nu fick panik av att vara 

ensam på rummet och vistas i mörker. Personalen kunde utifrån denna vetskap vidta åtgärder 

för att underlätta för personen nattetid. Det ansågs även vara viktigt att läsa det som fanns 

skrivet i journalen tidigare i samband med att en ny person flyttar in på boendet. 

”Ja, XXXX var ju flykting i åratal. XXXX flydde ju men han blev bortlämnad som 

barn, for illa på grund av kriget och den här nya mannen som flyttar in idag var också 

flykting och har mycket hemska minnen därifrån. Jag läste hans journal i morse.” 

 

 

Utmanande omvårdnadssituationer 

 

I intervjuerna framkom det att det kunde hända att vårdpersonalen fick ta emot slag och 

sparkar i omvårdnadssituationer. Ett sätt att minska risken för fysiskt våld ansågs vara att 

undvika att fler vårdare än nödvändigt utförde omvårdnaden eftersom personen då kunde 

känna sig hotad. Att ta det lugnt och arbeta ”steg för steg” uppgavs även minska risken. 

”Man fick försöka göra så gott man kunde, det var inte så lätt att undgå slagen. Ibland 

var det bättre, det var lite upp och ner. Det var mest när man skulle hjälpa henne med 

hygien eller påklädning.”  

 

Duschning/intimhygien 

Speciellt utmanande ansågs duschsituationerna vara och det nämndes mycket om detta under 

intervjuerna. Att ha blivit tvingad att klä av sig och duscha i koncentrationslägret uppgavs 
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som en trolig anledning till att det upplevdes så jobbigt att duscha nu. Tålamod togs upp som 

en viktig egenskap när det gällde att kunna få duscha en demenssjuk person som har upplevt 

trauma. Att ta det lugnt och få personen att känna sig delaktig och informerad om vad som 

skulle ske ansågs också viktigt. I vissa fall fick vårdpersonelen istället för att direkt informera 

om planerna på att duscha börja med att erbjuda något som personen tycker om, exempelvis 

en fika. Detta för att avleda och få tid att bygga upp en positiv kontakt och ett förtroende för 

att senare få duscha personen. Något som framkom som en självklarhet hos informanterna var 

att det var otänkbart att börja duscha någon som har upplevt trauma uppifrån på huvudet, 

eftersom detta ofta upplevdes skrämmande. Ett stort antal informanter berättade hur de istället 

började duscha nerifrån på fötterna för att sedan gå uppåt kroppen. Vårdpersonalen berättade 

hur de står framför personen, har ögonkontakt och informerar om vad man gör för att få den 

äldre att känna sig trygg. Sist av allt tvättas håret, alternativt görs detta vid separat tillfälle 

eller hos frisören. 

 

”Jag tar det lugnt, börjar nerifrån och förklarar för den boende vad jag ska göra. Ja så 

att jag inte bara duschar på, tar det lugnt och förklarar så att det känns tryggt.”  

 

Om personen inte ville duscha valde man att återkomma vid ett senare tillfälle för att se om 

det fungerade bättre då. Målet var att ingen skulle känna sig tvingad till att duscha. En 

undersköterska berättade att hon till och med själv hade duschat i sina arbetskläder 

tillsammans med en demenssjuk kvinna. Kvinnan behövde bli ren, eftersom hon var 

nersmutsad med avföring. Genom att få kvinnan att tro att hon hjälpte undersköterskan med 

att bli duschad kunde hon på ett lekfullt sätt avleda henne. Undersköterskan insåg att risken 

att kvinnan hade kunnat bli aggressiv var mycket stor om hon hade känt sig tvingad till att 

duscha. I intervjuerna nämndes även svårigheten med att få tvätta underlivet på personer som 

har upplevt trauma. Det handlar om personer som är långt gångna i sin demenssjukdom som 

inte kan förklara med ord vad de känner, utan istället visar detta med kroppsliga reaktioner 

genom att exempelvis korsa benen och streta emot. Även i dessa situationer försöker 

vårdpersonalen underlätta genom att ta det lugnt och informera om det som ska ske. 

”Ja vi lägger på filten på halva kroppen så hon inte känner sig naken och så brukar jag 

klappa henne på kinden hela tiden. Säga lugn, lugn, det är inte farligt. Om hon förstår 

vet jag inte men vi kan inte göra så mycket annat, tyvärr.”  

 

Natten 

I intervjuerna nämndes natten som en svårighet eftersom de personer som har upplevt trauma 

då ofta kan ha mardrömmar och vara mer oroliga. En del personer kan vara rädda för att vara 

ensamma på sitt rum och får då vistas där de kan se personalen. 

 

”Ja hon har svårt för att slappna av, så hon får sova i soffan istället då i korridoren där 

hon hör dem gå eller hon får sova i fåtöljen i köket. Det är ju inte bästa lösningen men 

hon är orolig.” 

 

Att låta en liten lampa vara tänd på rummet nattetid och att lämna dörren på glänt nämndes 

som åtgärder för att minska oron. En av informanterna berättade om en man som hade upplevt 

trauma som insisterade på att få sova med kläderna och skorna på eftersom han var orolig att 

behöva fly mitt i natten. Nattetid kan det hända att personalen dricker en kopp thé tillsammans 

med någon som är orolig inne på dennes rum för att lugna personen. 
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Minnen av trauma/ flashbacks 

 

Informanterna berättar om situationer då de personer de vårdar har fått flashbacks och upplevt 

sitt trauma på nytt. Vårdpersonalen kan ibland lugna de äldre genom att övertyga dem om att 

de nu är i trygghet. 

”Nazisterna kommer, att de ska döda alla, det är som att hon upplevde samma som då. 

Ja då kunde hon gå runt i korridoren och skrika. Då får man försöka så gott det går och 

lugna och säga att det inte är på riktigt, att de inte är här, nazisterna att de är borta för 

länge sen.” 

 

Två av informanterna berättade under sina intervjuer om en händelse då en äldre demenssjuk 

kvinna som har suttit i koncentrationsläger fick en flashback och trodde att den ena av 

informanterna var en fångvaktare i lägret, varpå hon slog till henne. Den andre informanten 

var den som fick lugna kvinnan, först genom att försöka övertyga henne om att den person 

hon var upprörd över var vårdpersonal och inte fångvaktare.  När detta inte fungerade bad hon 

henne gå därifrån för att få kvinnan lugn. 

”Ja vi har ju en del svåra fall. Igår så hände det en rätt intressant sak. Vi satt och fikade 

på eftermiddagen, det var så lugnt. Då vänder sig en personal emot henne när hon 

fikar. De satt och pratade och så sa hon vänta lite, så vände hon sig om för att hon 

skulle hjälpa en annan person och då tolkade hon det som om hon vände henne 

ryggen, som att hon inte var något värd. Och hon fick total kortslutning och klippte till 

henne, den här personalen ordentligt. Då kommer jag gående, då ser hon mig och 

skriker ”XXXX kom!” Och kastar sig om halsen på mig, jag blev alldeles blöt, och 

hon grät och grät och sa ”Hon är fångvaktare från lägret. Den där otäcka med blonda 

håret och blåa ögonen där.” ”De har förstört mitt liv, de har dödat min mamma och 

pappa. Det är hon, sådana som hon!” 

 

Den vårdpersonal som blev misstolkad som lägervakt berättar så här: 

”Ja jag har väl varit med om att en dam har upplevt att jag är någon slags fångvaktare 

och då har hon blivit väldigt frustrerad på mig. Vi satt och fikade en fredag som vi 

brukar göra. Jag satt och pratade med en annan dam och jag var tvungen att vända mig 

så här (vrider på kroppen så att ryggen syns) till den damen när vi talades vid då blev 

hon som satt bredvid henne, ja hon blev jättearg på mig. Tyckte att jag var ouppfostrad 

och sa, - ”Försvinn härifrån!”, -”Du har inget här att göra!”. Hon vart jättearg och så 

fick hon för sig att jag var en viss person som hon hade upplevt under lägertiden och 

så sade hon någon fångvaktares namn, någon kvinnlig, vad jag förstår och ja hon var 

väldigt upprörd. Först blev jag lite chockad, jag visste att de kunde bli så där emellan 

åt men jag hade aldrig upplevt det så starkt som då. ” 

 

Hon berättar vidare om hur hennes kollega försökte lugna kvinnan och hur hon sedan bad 

henne gå därifrån när detta inte fungerade. Informanten menar att det gäller att inte ta saker 

personligt utan att förstå att det har med deras trauma att göra. 

  

”Ja absolut, för det har jag aldrig upplevt tidigare när jag har jobbat med dementa, det 

förstod jag hade det här med kriget att göra, det var ju inget personligt det var inte mot 

mig, annars orkar man inte. Man kan inte ta det personligt då orkar man inte ha det här 

jobbet. Man får se det att det är en dement person som har haft det jobbigt i livet.” 
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Triggers 

Som potentiella triggers nämndes klädsel som exempelvis höga stövlar. Det kan även handla 

om saker som de äldre läser eller ser. Att vistas bland mycket folk verkar kunna trigga igång 

minnen från tiden i koncentrationslägret. Även judiska helger och sabbaten verkar vara 

triggers som gör att gamla minnen kan dyka upp igen. 

 

”Ja speciellt när sabbaten kommer och hon ska tända ljus då bubblar det upp i henne.” 

 

De personer som har varit inlåsta kan reagera med panik av att vistas i små, trånga utrymmen 

som exempelvis toaletten eller badrummet eller om de upplever sig begränsade till att kunna 

gå ut. 

”Jag tror att hennes minnen kommer tillbaka från när hon har suttit gömd som jätteung 

i ett litet förråd i en lägenhet och aldrig kunde gå ut.” 

 

Många av informanterna berättar hur de försöker undvika att utsätta de äldre för triggers som 

kan utmynna i flashbacks. Det kan exempelvis handla om att undvika att säga att det är 

söndag till en person som blir upprörd då eftersom hon förknippar söndagar med kyrkan och 

att Hitler beskyllde judarna för att dödat Jesus. 

”… hon frågar vad är det för dag idag, om jag säger söndag då börjar hon tänka på 

koncentrationslägret eftersom hon tror att Hitler har sagt att, de tror att på söndagar har 

vi dödat Jesus.” 

 

Vårdpersonalen försöker över huvud taget att undvika att prata om negativa saker med de 

äldre som har upplevt trauma eftersom de då riskerar att väcka jobbiga minnen. Nyanställd 

personal uppmanas att läsa de äldres levnadsberättelser och att sedan fråga personalen om de 

har frågor istället för att fråga de äldre om deras bakgrund. Ett problem kan vara när någon av 

de äldre som har upplevt trauma själva börjar prata om Förintelsen och i och med det gör 

andra traumatiserade personer på demensboendet upprörda. Att se på nyheter eller program 

med våldsinslag på TV kan väcka svåra minnen. Debattprogram där personerna är arga på 

varandra kan vara jobbigt att titta på för de äldre som har upplevt trauma. Även program på 

radion kan trigga igång negativa tankar. En av informanterna berättar att de är mycket 

försiktiga med vilka program de äldre som har upplevt trauma tittar på och att personal bör 

vara närvarande som sällskap framför TV apparaten för att fånga upp om någon blir orolig. 

”Ja vi har flyttat bort den. När vi tittar på TV tittar vi bara på musik och liknande. Vi 

tittade på hästhoppning häromdagen, de tycker om hästar och sen om vi är med någon 

gång, matprogram, det är jättetrevligt, om de skrattar och äter. Men annars tittar vi inte 

på något program överhuvudtaget.” 

 

Att prata om trauma 

Informanterna berättar att de boende ibland pratar om minnena från kriget.  

 

”Nej jag tror, han satt aldrig i koncentrationsläger men till exempel om kristallnatten 

att han blev förflyttad eller blir separerad från sina föräldrar när han var barn och kom 

då till Sverige. Det pratar han mycket om, kristallnatten.” 

 

Personer som har gått längre i sin demensutveckling tappar språket och kan därför inte längre 

berätta. En del av de som har språket kvar väljer att inte prata om sina traumatiska 

upplevelser. Bland informanterna rådde ingen tvekan om att de själva inte skulle ta initiativ 
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till att prata om traumat eftersom de då är rädda för att väcka jobbiga minnen och känslor. 

Vårdpersonalen är även försiktig med att ställa följdfrågor om någon av de äldre börjar 

berätta. Många informanter tog upp att det är viktigt att ta sig tid att lyssna när någon börjar 

berätta. 

”Det bästa tycker jag personligen det är att lyssna, De får berätta, för börjar de att 

prata om det då vill de ju berätta.” 

 

 

Förhållningssätt till mat 

 

Oro kring mat/ svält 

Ett område som nämndes i stor omfattning under intervjuerna var oron kring mat som många 

av de äldre uppvisar eftersom de har svultit i sin ungdom. Vårdpersonalen berättade att de kan 

ha svårt att få ta bort mat från bordet när personen ser. Det frågas ständigt efter mat och det 

förekommer en oro kring att inte veta om och när mat serveras nästa gång. Bröd verkar ha ett 

symboliskt värde och många gånger tar de äldre som har upplevt trauma med sig bröd när de 

går ifrån matbordet. Flera av de äldre får ha en smörgås inne på sitt rum nattetid, även om de 

inte äter upp den, bara för att veta att det finns mat tillgänglig. 

 

”Vi bjuder honom på mackor, eller någonting att lägga på hans rollator. Då blir han 

lugn och han kör sin rollator till rummet. Ibland han kommer på morgonen och 

smörgåsen ligger fortfarande kvar men han blir lugn om han har en smörgås.” 

 

Samlar/ gömmer mat 

Ett annat fenomen är att de äldre som har upplevt trauma samlar på och gömmer mat. 

Vårdpersonalen hittar gömd mat både på rummet, i sängen och i kläderna när de ska tvättas. 

Det skapar stor oro om personen ser att mat kastas, även om den är gammal, varpå detta måste 

göras i smyg. Informanterna upplevde att det är svårt att logiskt resonera och motivera de 

äldre till att få kasta maten eftersom detta skapar stark ångest. I enstaka fall kan gammal mat 

få bytas ut om den ersätts med ny. 

 

”Han tar ägg i kylskåpet, mackor, cornflakes, bananer. Jag hittade nio halvruttna 

bananer i morse och i smyg får man ju kasta dem. Han säger ”du vet inte hur det är att 

svälta, jag svalt i tre år” säger han till mig.  - ”Vi hade ingen mat och vi hade löss och 

sår på kroppen” så han pratar mer och mer om det.” 

 

”Man gömmer undan mat. Ja de kan sitta och så har man gjort en smörgås, så har de 

en servett så gömmer de undan smörgåsen. Så frågar man - ”Ska du inte äta upp 

smörgåsen?”  - ”Jo snart!”, så tar de med sig in i rummet, så kan man hitta apelsiner 

och äpplen och kakor inlindade.” 

 

Det nämndes även att det kan vara lättare att kunna rensa rummet från gammal mat när 

personen som har upplevt trauma har en demenssjukdom och därför har ett kort närminne.  

Det glöms då bort att de har gömt maten och personen märker inte att den har försvunnit.  

Vid frågan om det kändes moraliskt riktigt att kasta maten utan personens vetskap motiverade 

flera av informanterna detta med att de gjorde det för personens bästa för att de inte ska bli 

sjuka av den ruttna maten. 
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Bemötande/Kommunikation 

 

Egenskaper hos vårdaren 

Att som vårdare vara lugn, ha tålamod, vara lyhörd, empatisk och glad var egenskaper som 

nämndes som viktiga i omvårdnaden av personer med demenssjukdom som har upplevt 

trauma. Att vara flexibel och inte stressa, utan istället ta steg för steg i en omvårdnadssituation 

lades fram som avgörande för huruvida man skulle lyckas eller inte med det man önskade 

göra. I vissa fall kunde det fungera bättre om man försökte vid ett senare tillfälle. En av 

informanterna betonade även vikten av att informera om vad man ska göra och att man som 

vårdare måste ha ett ”stort hjärta”. En av de intervjuade berättar om hur ny personal 

introduceras på avdelningen. 

 

”Det första jag brukar säga är att det viktigaste här hos oss det är lugn och ro, ingen 

stress, inte prata högt och inte härja runt och inte springa runt. OM inte vi blir klara, då 

blir vi inte klara. Jag berättar om kriget och vad de har varit utsatta för och varför det 

är så viktigt att ta det jättelugnt, för de klarar inte minsta stress.”  

 

Det ansågs även viktigt att de som vårdar personer med demenssjukdom som har upplevt 

trauma inte diskuterar, argumenterar mot eller tillrättavisar de äldre eftersom detta kan leda 

till ökad oro och aggressivitet. 

”De ska inte försöka förklara saker, de ska inte konfrontera någon.” 

 

Förmågan att som vårdare kunna tolka det personer med demenssjukdom försöker uttrycka 

med kroppen då de har tappat språket togs upp som en viktig egenskap. Det framkom även 

som viktigt att vara medveten om hur lättskrämda personer som har upplevt trauma kan vara 

och att vårdpersonalen inte får överrumpla de äldre när man exempelvis går in i deras rum. 

”Ja, det är det om man kommer in och hon inte ser att man kommer in, om man 

kommer bara och säger – ”hallå!”, då blir hon rädd. Man får knacka innan och stå vid 

dörren och verkligen få uppmärksamhet.” 

 

”… han är väldigt lättskrämd, han har ju suttit i koncentrationsläger han har ju till och 

med ett märke (intatuerat nummer på armen).” 

 

Att som vårdare söka efter och ha ögonkontakt med de personer som har upplevt trauma 

ansågs också vara viktigt för att uppnå en god omvårdnad. 

Att lugna vid oro 

Att försöka avleda fokus från något som oroar den äldre togs upp i många av intervjuerna. 

Något som betonades var vikten av att bekräfta den negativa känsla personen har innan man 

avleder. 

 

”Hon berättar det och jag lyssnar ”Det är hemskt, det är så hemskt” brukar jag säga… 

till sist frågar jag om jag får berätta min historia, då säger hon ok. Vill du ha rolig eller 

något annat? Då säger hon rolig.” 

 

För att kunna avleda framgick det som viktigt att känna till vad personen är intresserad av och 

tycker om. En av informanterna berättade hur hon kom på att hon kunde avleda en kvinna 

som var rädd för att gå in på toaletten med att visa en banan för att locka henne dit. Detta 

fungerade bra vid flera tillfällen och personen fick äta bananen när de väl hade kommit in i 
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badrummet. Både humor och sång nämndes som effektiva metoder för att avleda vid behov. 

Flera informanter tog upp att det kan vara lättare att avleda en person som har upplevt trauma 

som dessutom har demenssjukdom än om personen har ett bra minne. Det nämndes även att 

det kan vara en fördel för de äldre att inte komma ihåg att de ibland säger negativa saker till 

personalen eftersom de då slipper ha ångest och dåligt samvete för sitt beteende. När de äldre 

känner oro berättade flera av informanterna att de ofta använder närhet och fysisk kontakt för 

att lugna. Det kan handla om taktil massage eller att hålla om och vagga någon till ro.  

”När de är så oroliga vill de att någon person sitter nära dem, lugna ner dem lite, 

massera lite, ger dem lite vatten, pratar med dem.”  

 

Att använda taktil massage för att dämpa oro nattetid visade sig vara ett mycket framgångsrikt 

redskap för att lugna personer med demenssjukdom som har upplevt trauma. När de äldre 

tänker tillbaks på Förintelsen och blir upprörda kan samtal och umgänge vara ett bra sätt för 

att minska oron. I intervjuerna berättade informanterna om hur de eftersträvar att försöka 

förstå den demenssjukes upplevelse av världen och att de ibland tar till ”vita lögner” och 

spelar teater.  Syftet är då att lugna någon som är orolig när man vet att personen skulle bli 

mer upprörd om man försökte tillrättavisa och berätta sanningen. En av informanterna 

berättade om en kvinna som var gravt synskadad och som nattetid ofta vaknade och ropade att 

barnen inte har mat. Hon hämtade då frukt eller bröd som kvinnan fick känna på och hon 

klampade sedan med fötterna på golvet som om hon gick iväg mot barnen för att ge dem mat 

för att lugna henne.  

”Det enda sätt var att ge henne bröd eller någon frukt, ” titta här är frukt, jag ger till 

barnen nu”. Ja och jag sa till henne ”du har frukt nu och jag går och ger till barnen” 

och de slutar nu att gråta, och så klampade jag med mina fötter och jag klampade 

tillbaka - ”Hör du nu, de är mätta de har ätit mycket” -”Tack gode gud!” sa hon.” 

 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Metodval 

En kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer valdes för denna studie. Detta visade sig 

enligt författarens till detta arbete vara en lämplig metod för att få fram vårdpersonals 

erfarenheter av att vårda äldre personer med demenssjukdom som har upplevt psykiskt 

trauma. Att välja fel metod och problemformulering i en kvalitativ studie kan enligt Hartman 

(2004) leda till att undersökningen saknar relevans för det man önskar få veta. Graneheim och 

Lundman (2004) menar att kvalitativa intervjuer är passande för studier där informanternas 

upplevelser efterfrågas. Backman (2010) skriver att det kvalitativa perspektivet innebär ett 

intresse av att fånga upp hur en individ tolkar den omgivande verkligheten, utifrån personens 

tidigare erfarenheter och kunskap. Även Hartman (2004) skriver att kvalitativ forskning 

handlar om att försöka förstå hur människor upplever sin situation. Informanterna delade med 

sig av sina upplevelser under intervjuerna och delgav information om tankar kring 

omvårdnaden. Dessa personliga redogörelser hade inte varit möjligt att få fram om en annan 

metod, exempelvis observationer, hade valts. Det visade sig under sökandet efter tidigare 
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forskning kring omvårdnaden av äldre personer som har upplevt trauma att det inte finns 

mycket skrivet om detta. Valet av att eventuellt ha litteraturstudie som metod föll därför bort.  

 

Intervjuguide  

Enligt Kvale och Brinkman (2009) kan en intervjuguide vara ett bra stöd under intervjuerna. 

Den semistrukturerade intervjuguide som användes i denna studie möjliggjorde att 

informanterna fritt kunde berätta om sina upplevelser, utan alltför stark styrning utav 

författaren till detta arbete. Detta gjorde att en mångfald av ämnen och olika aspekter av 

vårdarbetet togs upp under intervjuerna. Intervjuguiden som användes listade som Patton 

(2001) nämner upp de frågor eller problem som ska undersökas i samband med en intervju. 

Tack vare intervjuguiden kunde författaren säkerställa att inga viktiga ämnen, kopplade till 

studiens syfte, missades. 

 

Urval 

Backman (2010) menar att urvalet ska kopplas till det valda problem som önskas belysas. I 

detta fall fanns en önskan att, om möjligt, få en bredd bland informanterna både vad gällde 

dag – och nattpersonal, yrke och kön. Det fanns även en önskan om att ha en spridning av hur 

lång erfarenhet informanterna hade av att arbeta på det boende där studien genomfördes. Till 

denna studie bjöd därför samtlig vårdpersonal från demensenheten in till att delta. Tyvärr blev 

det inget gensvar från sjuksköterskegruppen. Denna yrkesgrupp är betydligt färre till antalet 

och vid närmare begrundande av om något skulle kunna ha gjorts för att få med dem i studien 

är slutsatsen att detta skulle ha inneburit en risk för att sjuksköterskorna skulle ha känts sig 

pressade till att delta. Detta skulle i så fall ha stridit mot de grundläggande forskningsetiska 

reglerna. Det deltog mest personal med över tio års erfarenhet av att arbeta på det utvalda 

boendet men även några som hade arbetat där i cirka tre år. Både dag och nattpersonal deltog 

men det hade varit önskvärt att få med fler deltagare från nattpersonalen. Även här gjordes 

inga ytterligare påtryckningar till att övertala dem att vara med för att inte riskera att 

deltagandet skulle upplevas som tvingande. Med tanke på att fler kvinnor än män arbetar på 

demensenheten var könsfördelningen bland informanterna representativ. Totalt nio personer 

valde att delta i studien. Dessa personer delgav information till den grad att författaren av 

detta arbete upplevde att den mängd information som efterfrågades för att kunna tillgodose 

studiens syfte uppfylldes.  

 

Genomförande 

Kvaliteten på den information som erhållits under en intervju är till stor del beroende på 

intervjuaren menar Patton (2001). Författaren till detta arbete anser att intervjuerna skedde 

under lugna, avslappnade former där informanterna trots att intervjuerna skedde på deras 

arbetsplats, kunde koppla av ansvaret för arbetet under pågående intervju. Samtliga intervjuer 

spelades in på bandspelare vilket skulle kunna ha en negativ/ hämmande effekt på 

informanterna om de är obekväma med att det de säger spelas in. Att endast ha fört 

anteckningar under intervjuerna fanns inte i åtanken eftersom risken då finns att missa viktiga 

detaljer och information. Patton (2001) tar upp att det finns en risk att de som intervjuas 

upplever sig åsidosatta om den som intervjuar lägger för stort fokus på att skriva ner det som 

sägs. Intervjuerna med dagpersonalen skedde under ordinarie arbetstid och mötet med 

nattpersonalen planerades in en timma innan deras arbetspass började. Det fanns en tidsram 

på maximalt en timma per intervju på grund av arbetsgivarens behov av att planera 

informanternas frånvaro från vårdavdelningarna och det faktum att nattpersonalen behövde 

påbörja sitt nattpass. Detta innebar inte något hinder utan intervjuerna kunde genomföras i en 

lugn takt där informanterna kunde ges tid för eftertanke och reflektion. Samtliga intervjuer 

avslutades inom tidsramen som var satt.  
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Databearbetning och analys 

Intervjuerna transkriberades med hjälp av en transkriberingsfirma. Detta skedde på ett sätt 

som utifrån företagets riktlinjer är en standard transkribering som i allmänhet används vid 

forskning, intervjuer, föreläsningar och fokusgrupper. Detta innebar att alla icke-verbala ljud 

som stakningar, upprepade ord och fraser togs bort. Däremot ändrades inga felsägningar eller 

grammatiska felaktigheter som berodde på att en del informanter inte hade svenska som första 

språk. En forskare ska vara lyhörd inför hur frågorna under intervjun ska läggas fram och 

hänsyn ska tas till eventuella kulturella och lingvistiska skillnader (Polit & Beck, 2011). 

Patton (2001) belyser att det många gånger kan vara svårt nog att förstå vad en person menar 

när man har ett gemensamt språk. Om författaren och informanten har olika modersmål kan 

det vara en utmaning att förvissa sig om att de ord som används har samma innebörd 

beroende på de kulturella skillnaderna. Författaren till detta arbete upplevde inte att språkfelen 

i intervjuerna inte utgjorde något hinder eller svårighet för att kunna tolka budskapen och 

nyanserna i texten. Patton (2001) menar att tolkning och analys av data från intervjuer innebär 

att klargöra vad som har sagts, leta efter mönster, sätta ihop det som har sagts på ett ställe med 

vad som sägs på ett annat och integrera det som olika människor har sagt. Analysen av 

innehållet från intervjuerna skedde enligt riktlinjer från Graneheim och Lundman (2004). Det 

innebar ett stort stöd för författaren av detta arbete att följa denna struktur där texten först 

omarbetades till meningsbärande enheter, kondensering och kodning av dessa, för att slutligen 

skapa kategorier/ underkategorier och tema.  

 

Trovärdighet, giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

Det finns ingen enda rätt innebörd eller universell tolkning av forskningsresultat utan bara den 

mest troliga betydelsen ur ett visst perspektiv skriver Graneheim och Lundman (2004). 

Författarna menar därför att det är viktigt att se till både giltigheten, tillförlitligheten och 

överförbarheten för att uppnå trovärdighet. Vad beträffar giltigheten av detta arbete så har en 

beskrivning av både syfte, urval, datainsamling och analys gjorts. Likaså finns exempel på hur 

bearbetning av intervjumaterialet har gått till. Forskaren har vidare för att säkerställa 

giltigheten inte gallrat bort data som kan vara viktiga för resultatet men däremot rensat bort 

sådan information som inte var relevant till studiens syfte. När det gäller tillförlitligheten så 

har författaren till detta arbete under intervjuerna hållit sig till de ämnen som togs upp i 

intervjuguiden. Vartefter information kom fram i genomförda intervjuer kunde denna nya 

information/ kunskap användas för att ställa relevanta följdfrågor i senare intervjuer för att få 

fram övriga informanters tankar kring samma ämne. Backman (2010) menar att graden av 

överförbarhet kan mätas i huruvida resultatet skulle kunna användas i andra kontexter. I 

Sverige råder det brist på äldreboenden med motsvarande andel äldre personer med 

demenssjukdom som har upplevt trauma under Förintelsen under andra världskriget. Det finns 

heller inga äldreboenden för grupper av personer som har traumatiska erfarenheter från andra 

krig. För att studiens överförbarhet skulle kunna bevisas skulle intervjuer med vårdpersonal 

från ett liknande äldreboende i Sverige eller utomlands vara nödvändigt för att kunna jämföra 

resultatet. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Val av annan metod som exempelvis observationer hade inneburit att de äldre demenssjuka, 

traumatiserade personerna skulle ha involverats i studien, vilket inte hade varit etiskt 

försvarbart. Detta med tanke på den sårbarhet som denna grupp kan ha med tanke på deras 

svåra upplevelser under Förintelsen. Att genom intervjuer med personalen som arbetar med 

denna grupp få fram kunskap och information om hur dessa äldre kan vårdas på bästa sätt 

inkräktade inte på något sätt på deras integritet. Patton (2001) belyser dilemmat att som 

forskare göra ett avvägande mellan att försöka få ut så mycket information som möjligt från 
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informanterna utan att riskera att de pressas till att tala om sådant som de kan ångra efteråt. 

Författaren till detta arbete har haft detta i åtanke vid analysen av materialet och har undvikit 

att ta med sådan information som eventuellt kan vara av för privat och känslig karaktär.  

 

Resultatdiskussion 

 

Omvårdnad av personer som har upplevt trauma 

Syftet med studien har varit att undersöka vårdpersonals erfarenheter av att vårda äldre 

personer med demenssjukdom som har upplevt trauma. Efter nio intervjuer har en stor mängd 

relevant information kopplat till ämnet samlats in. Det övergripande intrycket hos författaren 

till detta arbete är att personalen på demensenheten på utvalt boende för studien besitter stor 

kunskap och erfarenhet av att vårda denna målgrupp. Enligt Socialstyrelsen (2010) ska 

personcentrerad omvårdnad tillämpas inom demensvården vilket innebär att varje individ ska 

tas om hand på ett sätt som är anpassat utifrån personens unika behov och önskningar. Detta 

sätt att arbeta framkom genomgående i intervjuerna där informanterna beskrev hur de bemötte 

de äldre utifrån god kännedom om deras personlighet, behov och upplevelser i livet. 

 

Det framkom tydligt att informanternas uppfattning var att de äldre demenssjuka personer 

som har upplevt trauma har ångest och oro i en större utsträckning än på andra 

demensboenden där de har arbetat. De äldre som har upplevt trauma hade även enligt 

vårdpersonalen en lägre toleransnivå när det gäller stress. David (2005) menar att 

demenssjukdom kan vara förödande för personer som har upplevt trauma i ungdomen 

eftersom sjukdomens påverkan på korttidsminnet kan föra dem tillbaks i tiden till tidigare 

svåra minnen. Enligt personcentrerad omvårdnad ska svårtolkande beteenden hos personer 

med demenssjukdom försöka förstås utifrån varje individs perspektiv (Edvardsson, 2012). 

Informanterna visade stor förståelse och vilja till att förstå kopplingen mellan ångesten och 

oron som de äldre uttrycker till det trauma de har upplevt under Förintelsen. Flera informanter 

uttryckte även att det var denna förståelse som gav dem kraft och motivation till att försöka 

förgylla tillvaron för de äldre. Detta genom att som Kitwood (1997) skriver utgå från att 

personer med demenssjukdom på samma sätt som alla människor har ett behov av att känna 

kärlek, trivsel och samvaro. En svårighet och utmaning var att det ibland kunde vara svårt att 

få information om den levnadsberättelse som ligger till grund för att arbeta med 

personcentrerad omvårdnad. Detta eftersom frågor om det förflutna kan vara en utlösande 

trigger som kan väcka jobbiga minnen. Vårdpersonalen var desto mer mån om att ta vara på 

den information de kunde få och såg det som viktigt att dela denna kunskap i arbetsgruppen.  

En fråga som författaren till detta arbete har ställt sig under sammanställningen av resultatet 

är frågan om tolkningen av beteendemässiga och psykiska symtom som exempelvis oro och 

aggressiviteten hos personer med demenssjukdom som har upplevt trauma. Ska symtomen 

betraktas som beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) kopplat till 

demenssjukdomen eller som symtom på posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)? Symtomen 

vid BPSD och PTSD kan på många sätt likna varandra och det kan vara svårt att veta varför 

exempelvis oron och aggressiviteten uppkommer. Är det ett resultat av skadorna i hjärnan 

orsakade av demenssjukdomen eller är det ett resultat av de traumatiska upplevelserna? Ball 

et al. (2009) tar i sin studie upp frågan om personer med demenssjukdom som har upplevt 

trauma har en större benägenhet till att utveckla ett aggressivt beteende. Resultatet visade att 

det finns betydligt fler aspekter att ta hänsyn till när det gäller aggression och demens kopplat 

till trauma. Som exempel nämndes fysiska sjukdomar, smärta och vårdmiljön. Under 

intervjuerna beskrev informanterna situationer med oro och aggressivitet som de klart kunde 

bedöma som en flashback som gick att härleda till traumat. I andra fall, framför allt när 
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personen på grund av demenssjukdomen tappar sitt språk kan det vara svårare att avgöra vad 

reaktionen och symtomen bottnar i. Det som kom fram i intervjuerna var att personalens 

bemötandestrategier och omvårdnadsåtgärder var de samma oavsett orsaken till symtomen. 

Att arbeta utan att förmedla stress, att bekräfta oro och avleda vid behov är exempel på detta.  

I personalens reflektioner kring orsaken till oro och aggressivitet togs traumat med i 

beräkningen. En avgörande faktorn var att personalen kände till personens förflutna och 

kunde härleda eventuella BPSD symtom till trauma, när så var fallet. Om personalen inte hade 

känt till levnadsberättelsen hade symtomen kanske betraktats som rena BPSD symtom. David 

(2005) skriver att det ibland är först då en äldre person utvecklar demens och därmed får 

kognitiva problem som anhöriga får berättat för sig om de traumatiska upplevelser personen 

har upplevt tidigare i livet. Det är viktigt att vårdpersonal är medveten om detta då anhöriga 

tillfrågas om information kopplat till levnadsberättelsen. 

Utmanande omvårdnadssituationer 

I intervjuerna framkom det att äldre personer med demenssjukdom som har upplevt trauma 

ibland kan reagera med aggressivitet och oro i samband med omvårdnadsituationer. 

Duschning och intimhygien var exempel på situationer som många gånger kunde vara mer 

utmanande än vad det brukar vara inom demensvården. Under intervjuerna beskrev den ena 

informanten efter den andra hur de absolut inte skulle komma på tanken att börja duscha 

någon uppifrån, direkt på huvudet. David (2005) skriver att vårdmiljön och 

omvårdnadssituationerna på ett äldreboende omfattar många potentiella triggers som kan 

påminna om tidigare trauma. Känslan av att vara instängd, beroende av hjälp och att vistas i 

grupp är exempel på triggers. 

 

 I intervjuerna framgick även att natten kunde vara svår för personer som har upplevt trauma i 

och med att mardrömmar och sömnsvårigheter är vanliga symtom på PTSD. Sömnsvårigheter 

och oro nattetid kan även vara vanligt vid demenssymtomen och kombinationen av att 

personen både har PTSD och demenssjukdom innebär en extra utmaning för vårdpersonalen.  

 

 

Minnen av trauma/ flashbacks 

Vid PTSD kan det förekomma att den drabbade återupplever traumat (Buri et al., 2013). 

Informanterna upplyste om att det vid vården av personer som har upplevt trauma ibland kan 

uppstå situationer med flashbacks. Dessa reaktioner kan komma plötsligt och oförväntat och 

personalen bör ha en medvetenhet om detta och en strategi för hur de då ska agera. I 

intervjuerna framkom ett exempel på en situation då en av de boende fick en flashback som 

ledde till att en av informanterna blev slagen. I exemplet framgick hur situationen med oro 

som skulle kunna ha accelererat, istället kunde hävas. Detta genom att personalen agerade 

utifrån förståelse för vad den demenssjuka kvinnan upplevde och genom att arbeta i team. En 

av informanterna försökte lugna kvinnan som hade en flashbacks eftersom hon fick för sig att 

en annan av informanterna var en lägervakt. När det inte gick att lugna kvinnan beordrade 

undersköterskan, på ett ganska bestämt sätt, den informant som hade blivit misstolkad som 

lägervakt att lämna rummet. Detta i enlighet med det som sägs i de Nationella riktlinjerna för 

vård och omsorg vid demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2010) som beskriver att 

personcentrerad omvårdnad innebär att personalen ska bekräfta den demenssjukes upplevelse 

av världen och sträva efter att förstå vad den bästa lösningen kan vara, utifrån den 

demenssjukes perspektiv. De Nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2010) betonar även 

vikten av att arbeta med teamarbete där man som i detta fall kan använda rollspel i syfte att 

lugna vid oro, istället för att ta händelsen personligt och gå i försvar. 
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Förhållningssätt till mat 

Sindler, Baruch Stier och Wellman (2004) har i sin studie om attityder till mat bland 

Förintelsens överlevande konstaterat att erfarenheterna från koncentrationslägret i hög grad 

har påverkat attityden till mat hos dessa äldre. Många uttryckte en stark oro för att vara utan 

mat och det fanns ett behov av att alltid ha med sig något ätbart. Detta stämmer väl överens 

med det som informanterna berättar om när det gäller många av de personer som bor på det 

för studien aktuella äldreboendet som behöver ha mat tillgänglig för att kunna känna sig 

trygga. Sindler et al. (2004) beskriver i sin studie hur personer som har upplevt svält har 

mycket svårt att slänga mat även om den är dålig. Studien tar även upp att de äldre 

överlevarna bunkrar mat på samma sätt som informanterna berättar om hur de äldre som de 

vårdar gömmer mat i rummen. Detta för att lugna oron för att behöva svälta igen. Utan 

personalens stora förståelse för hur ångestladdat det är för dessa äldre att vara utan eller bli 

fråntagen sin mat hade troligtvis graden av oro och ångest varit betydligt högre bland de 

traumatiserade äldre personerna.  

 

Bemötande/ kommunikation 

Verma et al. (2001) har i sin studie undersökt förekomst av beteendemässiga och psykiska 

problem hos personer med demenssjukdom som har upplevt trauma. De kom fram till att 

graden av paranoida tankar är betydligt högre hos de personer som har upplevt det man 

betraktar som ”extrema trauman”, liknande de som förekom under Förintelsen. Under 

intervjuerna av vårdpersonal i denna studie framkom vikten av ett gott bemötande för att 

hantera och förebygga svåra symtom. Författaren till detta arbete kunde i analysen av 

intervjuerna konstatera att det sätt vårdpersonalen arbetar med att bemöta och kommunicera 

med de äldre demenssjuka personer som har upplevt trauma, i stor utsträckning påminner om 

de rekommendationer som finns i de Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid 

demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2010). I riktlinjerna står det att personcentrerad omvårdnad 

ska ligga till grund för vården och att man ska utgå från och bekräfta den demenssjukes 

upplevelse av världen. Informanterna tryckte på vikten av att inte gå emot de äldres 

upplevelser utan istället försöka förstå deras beteende, utifrån deras tidigare erfarenheter och 

personlighet.  

 

Personalen använde sig ibland av den demenssjukes korta närminne för att avleda en jobbig 

tanke mot mer positiva tankar, i syfte att lugna personen. Det betonades att personalen först 

bör bekräfta den jobbiga känslan innan detta görs. Likaså nämndes vikten av att arbeta i team 

med gemensamma mål för omvårdnaden av varje individ, så att kunskapen om hur personen 

bäst ska bemötas sprids till samtlig omvårdnadspersonal. Strävan att arbeta med teamarbete i 

demensvården överensstämmer med rekommendationerna i de Nationella riktlinjerna för vård 

och omsorg vid demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2010). Även Kitwood (1997) tar upp 

fördelen med att inom demensvården arbeta i team där olika professioner har gemensamma 

mål för omvårdnaden. 

 

I intervjuerna nämndes att det inte är alla som orkar med de utmaningar som arbetet många 

gånger innebär. En fundering hos författaren till detta arbete har varit vilka egenskaper hos 

vårdarna som gör att vissa orkar arbeta med dessa äldre under lång tid. Det skulle ha varit 

intressant att få intervjua de personer som har valt att inte arbeta kvar, för att de upplevde 

arbetet alltför påfrestande. Saknade dessa personer de egenskaper som togs upp som viktiga i 

intervjuerna? Tålamod och empati var några egenskaper som nämndes. Det framhölls även att 

arbetsteamet fyllde en viktig funktion för att ge stöd och avlastning när arbetet upplevdes 

betungande. Är det en viktig egenskap att våga be om stöd från sina arbetskamrater? Vad 

finns det för stärkande faktorer hos de som orkar arbeta kvar? Något som genomsyrade 
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intervjuerna var känslan av att informanterna kände en stor kärlek och omtanke för de äldre 

som har upplevt trauma. Detta gav dem motivation och kraft till att orka bidra till att ge dem 

ett bra slut på ett liv med många svåra upplevelser.   

  

Klinisk tillämpbarhet 

 

Något som informanterna lyfte fram var vikten av att inte utsätta personen som har upplevt 

trauma för ”triggers” som kan väcka jobbiga minnen. Exempel på triggers kan vara att man 

talar om krig eller att personen sitter utan sällskap framför TV apparaten och det dyker upp 

scener från krig, exempelvis på nyheterna. Författaren till detta arbete anser att 

medvetenheten om potentiella triggers bör spridas till all vårdpersonal som arbetar med 

personer som har upplevt trauma. Även kunskapen om att personer som har lidit av svält kan 

behöva mat tillgänglig i syfte att lugna och inte för att i första hand ätas bör finnas hos all 

omvårdnadspersonal som möter personer som har upplevt svält och hungersnöd. Risken finns 

annars att personalen går i konflikt med den äldre och därmed skapar BPSD symtom. Att låta 

en smörgås ligga synlig i rummet över natten för att sedan slängas på morgonen kan göra att 

man inte behöver ge sömnmedel som ger biverkningar, med ökad fallrisk som konsekvens. 

Detta kan på sikt spara både pengar och lidande. Att vid duschning först skapa en trygg 

kontakt för att sedan försiktigt börja spruta med vatten nerifrån vid fötterna är ett exempel på 

ytterligare en omvårdnadskunskap som borde spridas till all vårdpersonal som ska duscha 

personer som har upplevt trauma. På samma sätt borde det även i alla vårdutbildningar läras 

ut att man ska vara lyhörd för att personer som reagerar starkt vid tvättning av underlivet kan 

har upplevt sexuella övergrepp. Vårdpersonalen bör känna till att man då måste gå mycket 

försiktigt fram och försöka inge lugn och trygghet genom kommunikation. 

De Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2010) 

rekommenderar en utredning av bakomliggande orsaker till beteendemässiga och psykiska 

symtom vid demens (BPSD). Författaren till detta arbete anser att det i utredningen bör 

inventeras om personen eventuellt har haft traumatiska upplevelser i sitt förflutna. Om detta är 

fallet bör traumat vara en viktig aspekt att ta hänsyn till vid reflektionen och diskussionen 

kring orsaken till BPSD. Vid diskussioner om bemanning nattetid på demensbonden anser 

författaren till detta arbete att det behöver tas i beaktande att det på demensboenden där det 

bor personer som har upplevt trauma kan behövas extra resurser nattetid eftersom många 

personer med PTSD lider av svåra sömnsvårigheter och mardrömmar. 

Sjuksköterskor har en arbetsledande/ handledande roll i omvårdnaden och det är därför av stor 

vikt att de är införstådda i hur psykiskt trauma kan påverka en person och 

omvårdnadssituationen. Genom att koppla reaktioner till levnadsberättelsen och förklara för 

vårdpersonalen hur symtom på PTSD kan yttra sig finns en möjlighet till att öka deras empati, 

förståelse och tålamod.  

 

Slutsats 

 

Studien visar att kunskap om hur upplevelsen av psykiskt trauma påverkar personer med 

demenssjukdom underlättar i omvårdnaden av dessa personer. Kunskapen hos vårdpersonalen 

om effekter av psykiskt trauma leder till en ökad förståelse för personens beteende, vilket i sin 

tur leder till en högre grad av empati och tålamod. Genom att dessutom arbeta med 
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personcentrerad omvårdnad enligt de Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid 

demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2010) kan risken för BPSD minskas.  

 

Enligt forskning löper personer som har PTSD en fördubblad risk att utveckla 

demenssjukdom (Yaffe et al., 2010; Qureshi et al., 2010). Med tanke på att det redan nu och 

kanske ännu mer i framtiden, kommer att finnas personer inom vården och omsorgen som har 

upplevt trauma, är det angeläget att kunskapen om omvårdnad av dessa personer sprids till 

vårdpersonal och studenter inom vårdutbildningar. 

 

Fortsatt forskning 

 

Förintelsens överlevande är en grupp som blir äldre och framöver kommer istället andra 

generationens överlevande att vara de som vårdas inom äldreomsorgen. Dessutom kommer 

där troligtvis att finnas nya grupper med individer som har kommit till Sverige som flyktingar 

och som har traumatiska upplevelser från krig och förföljelse. Framöver skulle forskning 

behöva göras på dessa grupper för att se om det finns kulturella skillnader som spelar roll för 

omvårdnaden av äldre som har upplevt trauma.  
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Bilaga I 

Diagnosmall PTSD 

 

Diagnostiska kriterier för PTSD enligt American Psychiatric Association, MINI-D, 

DSM-IV 

 

A) Personen har varit utsatt för en traumatisk händelse där följande har ingått i bilden: 

 

1) Personen upplevde, bevittnade eller konfronterades med en händelse eller en serie 

händelser som innebar död, allvarlig skada (eller hot om detta), eller ett hot mot egen eller 

andras fysiska integritet. 

 

2) Personen reagerade med intensiv rädsla, hjälplöshet eller skräck. Obs! Hos barn kan detta 

ta dig i uttryck i desorganiserat eller agiterat beteende.  

 

B) Den traumatiska händelsen upplevs om och om igen på ett eller fler av följande sätt: 

 

1) Återkommande, påträngande och plågsamma minnesbilder, tankar eller perceptioner 

relaterade till händelsen. Obs! Hos små barn kan teman eller aspekter v traumat ta sig i 

uttryck i återkommande lekar. 

 

2) Återkommande mardrömmar om händelsen. Obs! Hos barn kan mardrömmar förekomma 

utan att innehållet klart uttrycker händelsen. 

 

3) Handlingar eller känslor som om den traumatiska händelsen inträffar på nytt (en känsla av 

att återuppleva händelsen, illusioner, hallucinationer, dissociativa flashbackupplevelser, även 

sådana som inträffar vid uppvaknandet eller under drogpåverkan). Obs! Hos små barn kan 

traumaspecifika återupprepade handlingar förekomma. 

 

4) Intensivt psykiskt obehag inför inre eller yttre signaler som symboliserar eller liknar någon 

aspekt av den traumatiska händelsen. 

 

5) Fysiska reaktioner på inre eller yttre signaler som symboliserar eller liknar någon aspekt av 

den traumatiska händelsen. 

 

 

C) Ständigt undvikande av stimuli som kan associeras med traumat och allmänt nedsatt 

själslig vitalitet (som inte funnits före traumat) enligt tre eller fler av följande kriterier: 

 

1) Aktivt undvikande av tankar, känslor eller samtal som kan förknippas med traumat. 

 

2) Aktivt undvikande av aktiviteter, platser eller personer som framkallar minnen av 

traumat. 
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3) Oförmåga att minnas någon viktig del av händelsen. 

 

4) Klart minskat intresse för eller delaktighet i viktiga aktiviteter. 

 

5) Känsla av likgiltighet eller främlingskap inför andra människor. 

 

6) Begränsade affekter (exempelvis oförmåga att känna kärlek). 

 

7) Känsla av att sakna framtid (t.ex. inga förväntningar på yrkeskarriär, äktenskap, barn  

eller att få leva och åldras som andra). 

 

D) Ihållande symtom på överspändhet (som inte funnits före traumat), vilket indikeras av två 

eller fler av följande kriterier. 

 

 

1) Svårt att somna eller orolig sömn 

 

2) Irritabilitet eller vredesutbrott 

 

3) Koncentrationssvårigheter 

 

4) Överdriven vaksamhet 

 

5) Lättskrämdhet 

 

 

E) Störningen (enligt kriterium B, C och D) har varat i över en månad. 

 

F) Störningen orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt 

eller i andra viktiga avseenden. 

 

 

Posttraumatiskt stressyndrom kan delas in i akut eller kronisk: 

Akut PTSD symtomen har varat mindre än tre månader.  

Kronisk PTSD symtomen har varat i tre månader eller längre.  

 

En försenad debut av PTSD innebär att symtomen debuterar minst sex månader efter 

traumat. 

 

Källa: American Psychiatric Association (1995), MINI-D, Diagnostiska kriterier enligt DSM-

IV 
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Bilaga II 

 

 

SEMISTRUKTURERAD INTERVJUGUIDE 

 

VÅRDPERSONALS ERFARENHETER AV ATT VÅRDA ÄLDRE 

PERSONER MED DEMENSSJUKDOM SOM HAR UPPLEVT 

PSYKISKT TRAUMA  
                                          

 

I intervjun kommer följande teman att tas upp: 

Hur beskriver informanterna sina erfarenheter av arbetet och hur hanterar de eventuella 

svårigheter?  

Vad anser informanterna vara viktigt att tänka på i bemötandet av personer med 

demenssjukdom som har upplevt psykiskt trauma?   

 

Frågor att ställa till informanterna: 

1. Hur upplever du att det är att arbeta med personer med demenssjukdom som har 

upplevt trauma? 

 

Följdfråga om informanten berättar om situationer som är svåra: 

            Hur hanterar du en sådan situation? 

 

2. Vad tycker du är viktigt att tänka på vid bemötandet av personer med demenssjukdom 

som har upplevt trauma? 

 

3. Finns det något man som personal ska undvika att göra/säga när man bemöter personer 

med demenssjukdom som har upplevt trauma? 

 

Möjliga följdfrågor under intervjun beroende på vad informanten berättar: 

 

Kan du ge ett exempel? 

Vad kände du då? 

Vad hände? 

Vad gjorde du? 
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Bilaga III 

 

Stockholm 2013-04-15 

Till verksamhetschef 

XXXXXXXXX  

 

Jag heter Kajsa Båkman och är sjuksköterska. Jag studerar magister programmet i 

omvårdnadsvetenskap med inriktning mot demensvård vid Sophiahemmet Högskola. I mitt 

självständiga arbete, omfattande 15 högskolepoäng, har jag valt att studera ”Vårdpersonals 

erfarenheter av att vårda äldre personer med demenssjukdom som har upplevt psykiskt 

trauma” (var god se nästa sida för sammanfattning av studiens innehåll och uppläggning). Jag 

är därför mycket intresserad av få genomföra studien vid XXXXXXX.  

 

Om Du godkänner att studien genomförs på demensenheten, XXXXXXX, är jag tacksamma 

för Din underskrift av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du 

känner Dig tveksam till att studien genomförs vid XXXXXXX är jag tacksamma för besked. 

Studien har godkännande från regionala etikprövningsnämnden i Stockholm. 

 

Har Du frågor rörande undersökningen är Du välkommen att kontakta mig eller min 

handledare. 

 

Vänlig hälsning   

 

__________________________   

Students namnteckning    

 

__________________________   

namnförtydligande 

Telefonnummer: XXXXXXX    

E-postadress: XXXXXXXXX    

 

__________________________ 

Handledares namnteckning 

 

__________________________ 

namnförtydligande 

Telefonnummer: XXXXXXXX 
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SAMMANFATTNING AV STUDIENS UPPLÄGG OCH INNEHÅLL 

 

 

VÅRDPERSONALS ERFARENHETER AV ATT VÅRDA ÄLDRE 

PERSONER MED DEMENSSJUKDOM SOM HAR UPPLEVT 

PSYKISKT TRAUMA  
 

 

Bakgrund  

På XXXXXXX finns det vårdpersonal med erfarenhet av att vårda äldre personer som har 

haft traumatiska upplevelser i sitt förflutna. Detta eftersom majoriteten av de boende är 

överlevande från Förintelsen. Med tanke på att nya grupper av äldre som har upplevt trauma 

kan komma att finnas i den svenska äldreomsorgen lång tid framöver är det viktigt att fånga 

upp erfarenhet kring hur man arbetar med personer som upplevt psykiskt trauma. 

Vårdpersonalen på demensenheten på XXXXXXX har en unik erfarenhet av att arbeta med 

denna grupp äldre som dessutom har utvecklat en demenssjukdom. Tanken med studien är att 

dra nytta och lärdom av denna erfarenhet så att kunskapen kan gynna andra grupper av 

traumatiserade personer som finns och kommer att finnas inom äldreomsorgen. 

 

Syfte  
Syftet är att beskriva vårdpersonals erfarenheter av att vårda äldre personer med 

demenssjukdom som har upplevt psykiskt trauma. Fokus kommer att vara på personalen som 

arbetar med de äldre och inte på de äldre själva. 

 

Hur går studien till? 

Studien kommer att genomföras i form av en intervju som beräknas ta ca 45-60 minuter. 

Intervjun kommer att spelas in på band för att sedan skrivas ut och tillsammans med övriga 

intervjutexter ligga till grund för studien. Även om en intervjuguide ska tillämpas så kommer 

inte denna följas systematiskt under intervjun utan personen får istället tala fritt. I 

intervjuguiden kommer följande teman att tas upp: 

 

Hur beskriver informanterna sina erfarenheter av arbetet och hur hanterar de eventuella 

svårigheter?  

Vad anser informanterna vara viktigt att tänka på i bemötandet av personer med 

demenssjukdom som har upplevt psykiskt trauma?   

 

Datainsamlingen planeras att påbörja 130423 och beräknas vara avslutad senast 130529. 

 

Hantering av data och sekretess 

All information som delges under intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt. Detta 

innebär att framkomna data kommer att presenteras i studien på ett sätt så att de inte kan 

härledas till enskilda personer. De bandinspelningar som görs i denna studie kommer i sin 

helhet enbart att vara tillgängliga för mig och min handledare.  
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Frivillighet 

Deltagandet i studien är frivilligt, vilket innebär att informanterna när som helst har rätt att dra 

sig ur, även mitt under pågående intervju. Detta utan att behöva förklara varför de väljer att 

avbryta sin medverkan.  

 

Ersättning 

Det utgår ingen ersättning till deltagarna i studien 

 

Målgrupp 
Undersköterskor och sjuksköterskor som arbetar dagtid eller nattetid på demensenheten på 

XXXXXXX och som har erfarenhet av att vårda äldre personer med bakomliggande trauman. 

 

Information om studiens resultat 

Samtliga deltagare i studien kommer att få ta del av det slutliga resultatet av studien när den är 

sammanställd. Resultatet kommer att presenteras i form av en vetenskaplig artikel som kan 

komma att publiceras i omvårdnadstidskrifter.  

 

Studieansvariga 
Studien utförs som ett examensarbete på magisterutbildningen i omvårdnad – inriktning 

demensvård vid Sophiahemmet Högskola. Handledare är Med. Dr. Lise – Lotte Franklin 

Larsson, Sophiahemmet Högskola. 
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Jag godkänner härmed att Kajsa Båkman får utföra studien ” Vårdpersonals erfarenheter av att 

vårda äldre personer med demenssjukdom som har upplevt psykiskt trauma” på kliniken 

under följande tidsperiod 24 april - 29 maj 2013. 

 

 

__________________________ 

Ort, datum 

 

__________________________ 

Namnteckning, Verksamhetschef 

 

__________________________ 

Namnförtydligande 
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  Bilaga IV 

 

Inbjudan till att delta i studie om ”Vårdpersonals erfarenheter av att vårda 

äldre personer med demenssjukdom som har upplevt psykiskt trauma” 

 
 

Bakgrund och syfte 

På XXXXXXX finns det vårdpersonal med erfarenhet av att vårda äldre personer som har 

haft traumatiska upplevelser i sitt förflutna. Detta eftersom majoriteten av de boende är 

överlevande från Förintelsen. Med tanke på att nya grupper av äldre som har upplevt trauma 

kan komma att finnas i den svenska äldreomsorgen lång tid framöver är det viktigt att fånga 

upp kunskapen kring hur man arbetar med personer som upplevt trauma. Som vårdpersonal på 

demensenheten på XXXXXXX  har du en unik erfarenhet av att arbeta med denna grupp äldre 

som dessutom har utvecklat en demenssjukdom. Jag är mycket intresserad av att få ta del av 

dina upplevelser och erfarenheter av ditt arbete. Tanken med studien är att dra nytta och 

lärdom av denna erfarenhet så att kunskapen kan gynna andra grupper av traumatiserade 

personer som finns och kommer att finnas inom äldreomsorgen. 

 

Hur går studien till? 

Studien kommer att genomföras i form av en intervju som beräknas ta ca 45-60 minuter. 

Intervjun kommer att bandas för att sedan kunna skrivas ut och tillsammans med övriga 

intervjutexter ligga till grund för studien. Intervjun kommer att planeras in en eftermiddag 

under ordinarie arbetstid för dig som arbetar dagtid. För nattpersonal erbjuds ”tid mot tid” och 

intervjuerna planeras då in en timme innan ordinarie nattpass (kl.20.00).  

 

Hantering av data och sekretess 

All information som delges mig kommer att behandlas konfidentiellt. Detta innebär att 

framkomna data kommer att presenteras i studien på ett sätt så att de inte kan härledas till 

enskilda personer. De bandinspelningar som görs i denna studie kommer i sin helhet enbart att 

vara tillgängliga för mig och min handledare. Studien är godkänd av regionala 

etikprövningsnämnden i Stockholm 

 

Frivillighet 

Ditt deltagande i studien är frivilligt, vilket innebär att du när som helst har rätt att dra dig ur, 

även mitt under pågående intervju. Detta utan att du behöver förklara varför du väljer att 

avbryta din medverkan.  

 

Ersättning 

Det utgår ingen ersättning till deltagarna i studien 

 

Målgrupp 
Sjuksköterskor och undersköterskor anställda på demensenheten på XXXXXXX med 

erfarenhet av att vårda äldre personer med bakomliggande trauman. 

 

Hur får jag information om studiens resultat? 

Samtliga deltagare i studien kommer att få ta del av det slutliga resultatet av studien när den är 

sammanställd. Resultatet kommer att presenteras i form av en vetenskaplig artikel som kan 

komma att publiceras i omvårdnadstidskrifter.  
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Studieansvariga 
Studien utförs som ett examensarbete på magisterutbildningen i omvårdnad – inriktning 

demensvård vid Sophiahemmet Högskola. Handledare är Med. Dr. Lise – Lotte Franklin 

Larsson, Sophiahemmet Högskola. 

 

 

Om du är intresserad av att delta, kontakta enhetsunderköterskan på din avdelning för att boka 

in en tid för intervju. 

 

Har Du frågor om studien? Kontakta mig per telefon eller via e-post: 

 

Kajsa Båkman, leg. ssk., Silviasjuksköterska, magisterstudent 

E –post: XXXXXXXX 

Tel: XXXXXXXXXX 

 

Samtyckesformulär 

Jag har tagit del av ovanstående informationen om studien kring ”Vårdpersonals erfarenheter 

av att vårda äldre personer med demenssjukdom som har upplevt psykiskt trauma” och 

samtycker till att delta i studien. 

 

 

 

Ort och datum                               Underskrift 

 

_____________________            ___________________________________ 

 

 

             Namnförtydligande 

 

                                                      ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


