
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT VÅRDA ÄLDRE 

PERSONER SOM UPPVISAR BETEENDEMÄSSIGA OCH 

PSYKOLOGISKA SYMTOM VID DEMENSSJUKDOM 

En intervjustudie 
 

 

 

NURSES` EXPERIENCES OF CARING FOR ELDERLY PERSONS 

WHO EXHIBIT BEHAVIORAL AND PSYCHOLOGICAL SYMPTOMS 

IN DEMENTIA 

An interview study 

 

 

 

 

 
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning vård av äldre, 60 

högskolepoäng 

Självständigt arbete, 15 högskolepoäng 

Avancerad nivå 

Examinationsdatum: 2014-11-26 

Kurs: HT12 

Författare: Ulrika Davidsson 

 

 

 

 

 

 

Handledare:  

Marie Tyrrell 

 

 

Examinator:  

Maria Kumlin 

 

 

 



                      BILAGA I 

 

 

 

 

 

SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: De vanligaste demenssjukdomarna är Alzheimers sjukdom och vaskulär demens. 

Demenssjukdomarnas förekomst ökar med stigande ålder. Hjärnans intellektuella, 

funktionella, yrkesmässiga och sociala förmåga drabbas vid demenssjukdom. Äldre personer 

med demenssjukdom får oftast ett förändrat beteende till följd av sina hjärnskador och kan 

uppvisa beteendemässiga och psykologiska symtom vid demens (BPSD). Symtomen kan vara 

vandrande, agitation, hallucinationer, vanföreställningar, nedstämdhet, ångest och 

aggressivitet. Sjuksköterskans roll inom äldrevården är bland annat att identifiera och tolka 

avvikande symtombild utifrån sin upplevelse av individen och utforma omvårdnadsåtgärder 

genom ett personcentrerat förhållningssätt. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda äldre 

personer som uppvisar beteendemässiga och psykologiska symtom vid demenssjukdom. 

 

Metod: Kvalitativ intervjustudie genomfördes med nio deltagande sjuksköterskor ifrån åtta 

olika kommunala äldreboenden i mellersta Sverige. Intervjuerna ljudinspelades och 

transkriberades. Kvalitativ innehållsanalys användes vid analys av intervjuerna. 

 

Resultat: Analysen av intervjuerna resulterade i tre kategorier: Förebyggande verksamhet, 

individens behov av vård och omsorg och boendemiljö samt i sex subkategorier: Stödjande 

omvårdnadsinsatser, kunskap, bemötande och symtomlindring, kontinuitet samt psykosocial 

miljö och fysisk miljö. Vårdplanering och teamarbete var nödvändigt för att all vårdpersonal 

skulle arbeta personcentrerat och mot samma mål vid kontakt med personer med BPSD. 

Sjuksköterskorna upplevde behov av kunskap om BPSD för att kunna bemöta personer som 

uppvisade BPSD. Kunskapen ledde till att sjuksköterskorna fick redskap och bättre kunde 

hantera personer med BPSD. Oro och aggressivitet kunde upplevas svårt att bemöta, men 

BPSD kunde minskas genom lugnt bemötande, kroppskontakt eller sång. Personer med 

demenssjukdom upplevdes behöva en lugn och avskild miljö för att uppvisa mindre BPSD. 

Sjuksköterskorna ansåg att stora boendeenheter och personer i olika demenssvårighetsgrader 

kunde bidra till ökat uppvisande av BPSD. Den fysiska miljöns utformning ansågs 

betydelsefull för att minska BPSD. Personer som vistades utomhus och aktiverades med 

någon fysisk aktivitet upplevdes mer harmoniska och uppvisade mindre BPSD. Kontinuitet i 

vardagsliv och rutiner var viktigt för att personer med demenssjukdom skulle känna trygghet 

och säkerhet. 

 

Slutsats: Sjuksköterskor behöver god personkännedom och kontinuerlig kontakt med 

personer med demenssjukdom för att kunna se behov hos äldre personer med demenssjukdom 

vid BPSD. Teamarbete, anpassning av miljön samt utredning och kartläggning av personernas 

BPSD var viktiga åtgärder för att kunna minska BPSD- förekomsten på ett optimalt sätt.  Det 

kunde upplevas svårt och komplicerat att vårda äldre personer med demenssjukdom som 

uppvisar BPSD. Det är viktigt och nödvändigt att sjuksköterskor får kontinuerlig fortbildning 

och kunskap om personers BPSD för att förstå och kunna vårda äldre personer med 

demenssjukdom. 
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ABSTRACT 

 

Background: Alzheimer´s disease and vascular dementia are regarded as the most common 

types of dementia. The prevalence of dementia increases with age. The brain´s intellectual, 

functional, vocational and social skills are affected by dementia. Elderly persons with 

dementia often develop changes in behavior and thoughts during the process of the disease. 

Some of these behavioral and psychological symptoms of dementia (BPSD) are; wandering, 

agitation, hallucinations, delusions, depression, anxiety and aggression. One of the nurses´ 

role in elderly care is to identify and interpret abnormal symptoms based on their experience 

of the individual and designing nursing interventions through a person-centered approach. 

 

Objective: The objective of the study was to describe nurses´ experiences of caring for 

elderly persons with dementia who exhibit behavioral and psychological symptoms in 

dementia. 

 

Method: Qualitative interview study was conducted with nine nurses from eight different 

municipal nursing homes in central Sweden. The interviews were audio recorded and 

transcribed in full text. Qualitative content analysis was used in the analysis of the interviews. 

 

Results: The analysis of the interviews resulted in three categories: Prevention, the 

individual´s need for care and living environment and in six subcategories: Supportive 

nursing care, knowledge, treatment and relief of symptoms, continuity, psychosocial 

environment and the physical environment. Care planning and teamwork was necessary for all 

health professionals would work person-centered and towards the same goal at BPSD. The 

nurses experienced the need of knowledge of BPSD in order to respond to patients who 

presented with BPSD. This knowledge led to the nurses were better equipped and able to deal 

with elderly persons who had developed BPSD. Anxiety and aggression were perceived as 

difficult symptoms to respond to. A quiet calm approach could reduce the prevalence of 

BPSD and the use of body contact or singing. The nurses felt that the size of the 

accommodation units, the mix of persons with different dementia diagnosis and the severity 

of the disease were contributing factors to increased levels of BPSD. Elderly persons with 

dementia who spent part of their day outdoors and participated in physical activity was 

perceived as more harmonise and showed less BPSD. Continuity in the daily life established 

routines and was important for elderly persons with dementia so they feel safe and secure. 

 

Conclusion: Nurses require good knowledge of the persons they are caring for and have a 

good level of contact in order to the needs of the elderly persons with dementia. Teamwork, 

the adaption of the environment as well as investigations and mapping of the behavior and 

psychological symptoms exhibited were important steps to reduce the incidence of BPSD. 

Several of the nurses experienced that it was difficult and complicated to care for elderly 

persons with dementia who exhibit BPSD. It is important and necessary that nurses receive 

continuous training and knowledge in dementia care and BPSD to provide good quality and 

professional person-centered care for elderly persons with dementia. 

 

Keywords: nurses, dementia, behavioral, psychological, symptoms, experiences 
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INLEDNING 

 

Äldre personer med demenssjukdom är en sårbar och utsatt grupp av människor. Behovet 

av vård och omvårdnad för dessa individer anses vara stort. Äldre personer med 

demenssjukdom som uppvisar beteendemässiga och psykologiska symtom vid demens 

(BPSD) kan vara svåra att hantera och bemöta, och anses vara en belastning för 

vårdpersonal (Shaji, George, Prince & Jacob, 2009). Upp till 90 procent av personer som 

lever med demenssjukdom, genomlider någon gång BPSD under sin levnad, och det 

innebär främst ett stort lidande för äldre personer med demenssjukdom, men även 

närstående och vårdpersonal upplever situationen smärtsam (Hersch & Falzgraf, 2007; 

Socialstyrelsen, 2010a). Enligt Åström (1990) kan vårdpersonal inom demensvården i 

högre grad uppleva otillfredsställelse och utbrändhet i sitt arbete än vårdpersonal som 

arbetar med äldre personer vars kognitiva förmåga är intakt. Kunskap, förmåga, intresse, 

engagemang och vilja är viktiga förutsättningar för att äldre personer med demenssjukdom 

ska kunna bli bemötta optimalt av professionella vårdare. Vårdpersonal har en viktig roll i 

omvårdnaden av äldre personer med demenssjukdom, genom att stödja och vara tillhands 

för dessa personer samt försöka tolka beteenden (Skovdahl & Kihlgren, 2011). Författaren 

till detta arbete har intresserat sig för denna grupp av människor efter att i 

omvårdnadsarbete på kommunalt äldreboende ha mött många äldre personer med 

demenssjukdom som uppvisat BPSD. 

BAKGRUND 

Demenssjukdomar 

 

I Sverige uppges andelen personer med demenssjukdom vara cirka 148 000 enligt 

Socialstyrelsen (2010a). Andelen personer med demenssjukdom i världen beräknas till 

cirka 24 miljoner och förväntas stiga till cirka 81 miljoner år 2040 (Ferri et al., 2005). 

Demenssjukdomarnas förekomst ökar med stigande ålder enligt Statens beredning för 

medicinsk utvärdering (2006). Mellan år 2000-2002 var prevalensen av äldre personer med 

demenssjukdom över 80 år beräknad till 26, 5 procent och mellan år 2005-2007 hade 

andelen äldre personer med demenssjukdom stigit till 37, 2 procent (Mathillas, Lövheim & 

Gustafson, 2011). Socialstyrelsen (2009) definierar äldre som personer över 65 års ålder.  

Demenssjukdomarna drabbar hjärnan och påverkar hjärnans intellektuella, funktionella, 

yrkesmässiga och sociala förmåga (Eriksdotter Jönhagen, 2011).  Demens definieras som 

ett syndrom, med sänkning av minnesförmåga och intellektuella förmågor. De 

intellektuella förmågorna kan vara orientering, visuospatial förmåga, vilket innebär 

orientering i omgivningen med hjälp av synen, språk, tänkande, exekutiv förmåga, vilket 

innebär planering och genomförande av handlingar, problemlösning, apraxi och agnosi 

(Marcusson, Blennow, Skoog & Wallin, 2011). Äldre personer med demenssjukdom får 

oftast ett förändrat beteende och kan uppvisa beteendemässiga och psykologiska symtom 

såsom vandrande, agitation, hallucinationer, vanföreställningar, apati, nedstämdhet, ångest, 

oro och aggressivitet (Tripathi & Vibha, 2010.) De vanligaste demenssjukdomarna är 

Alzheimers sjukdom och vaskulär demens (Marcusson et al., 2011). 

 

Alzheimers sjukdom 

 

Alzheimers sjukdom anses vara den vanligaste demenssjukdomen och drabbar oftast 

personer över 65 år. Andelen personer med Alzheimers sjukdom ökar med stigande ålder. 
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Vid 90 års ålder beräknas cirka 50 procent av äldre personer ha sjukdomen. Vid 

Alzheimers sjukdom sker en atrofi av hjärnan, som resulterar i vida fåror i hjärnbarken och 

vidgade hjärnventriklar. Det är främst hjäss- och tinninglober som skadas vid Alzheimers 

sjukdom. Mikroskopiska förändringar kännetecknar Alzheimers sjukdom och benämns 

plaque. Hjärnatrofin orsakas av förluster av nervcellsutskott, axoner, synapser och 

dendriter. Alzheimers sjukdom leder till tilltagande glömska och svårigheter med språket. 

Den drabbade personen kan få svårt med att namnge saker och personer. Framskridande 

hjärnatrofi kan leda till viktförlust och sväljsvårigheter hos den drabbade personen samt till 

nedsatt luktsinne (Jahn, 2013).  

 

Vaskulär demens 

 

Vaskulär demens, även kallad blodkärlsdemens, är den näst vanligaste formen av 

demenssjukdom och drabbar cirka fem procent av befolkningen över 65 års ålder 

(Rockwood et al., 2000). Den vaskulära kognitiva störningen orsakas av störningar i 

blodtillflödet till hjärnan som en följd av kärl- och vävnadsförändringar. Högt blodtryck 

kan leda till cerebrovaskulär sjukdom som stroke. Storkärlsdemens kan uppträda vid ett 

flertal infarkter i hjärnbarken. Småkärlsdemens kan uppträda vid infarkt och 

vitsubstansskada i hjärnan. Symtomen vid vaskulär demens varierar kraftigt beroende på 

var kärl- och vävnadsskadan finns belägen i hjärnan. Vaskulär demens orsakar störningar i 

form av nedsatt uppmärksamhet, oförmåga till planering samt okontrollerade tankar, 

beteende och känslor. Personen kan även drabbas av mental förlångsamning. 

Minnesstörning och försämrad reaktionsförmåga förekommer under sjukdomsförloppet. 

Vid vaskulär demens kan även parkinsonistisk stelhet och depressiva symtom uppkomma 

till följd av hjärnskadan vilket försämrar den drabbade personens gångförmåga (Korczyn, 

Vakhapova & Grinberg, 2012).  

 

Demensutredning 
 

Enligt Socialstyrelsen (2010a) bör en basal demensutredning göras då en person uppvisar 

kognitiv svikt genom strukturerad anamnesupptagning (intervju av närstående, bedömning 

av fysiskt och psykiskt hälsotillstånd, bedömning av kognition med hjälp av kognitiva 

testet Mini Mental State Examination (MMSE).  Personens intellektuella förmåga testas 

och mäts med hjälp av MMSE. Testet ska inte relateras direkt till demenssjukdom utan ska 

vara ett komplement vid diagnostik av kognitiva störningar (Marcusson et al., 2011). 

Maximal poäng på MMSE är 30 poäng. 0-11 poäng kan visa på svår demens, 12-17 poäng 

kan visa på medelsvår demens, och 18-25 poäng kan visa på mild demens eller normalt 

tillstånd (Marcusson et al., 2011). 

 

Gradering och bedömning av en person med kognitiv svikt görs även utifrån personens 

praktiska förmåga av aktiviteter i det dagliga livet (ADL) såsom förmåga att klä sig, äta, 

bada och gå på toaletten. Strukturerad bedömning görs av personens funktions- och 

aktivitetsförmåga. Laboratorietester som utesluter fysiska tillstånd och som kan orsaka 

kognitiv svikt ordineras av utredande läkare. Strukturell hjärnavbildning med 

datortomografi (DT) görs. Basal utredning är inte alltid tillräcklig för att fastställa att en 

person lider av någon demenssjukdom. En utvidgad demensutredning bör ibland behöva 

göras på personen med demenssjukdom med hjälp av bland annat neuropsykologiska test 

som prövar personen med demenssjukdoms kognitiva funktion på flera domäner, 

strukturell hjärnavbildning med magnetröntgen (MRT) samt provtagning av 

ryggmärgsvätska (LP) (Socialstyrelsen, 2010a). Demenssvårighetsgraden på en person 
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med kognitiv svikt kan bedömas med hjälp av klassifikationen Clinical Dementia Rating 

Scale (CDR) och indelas i tre faser: Mild demens, medelsvår demens och svår demens 

(Marcusson et al., 2011). 

 

Mild demens  

 

Enligt CDR- skalan innefattar mild demenssjukdom oftast en måttlig närminnesförlust som 

påverkar det dagliga livet märkbart. Personen kan få svårigheter med geografisk 

orientering, men är oftast orienterad till tid. Personer med mild demens har oftast måttliga 

svårigheter med att lösa komplexa problem, men kan ha kvar ett fungerande socialt 

omdöme. Personen kan behöva hjälp och stöttning med den personliga skötseln 

(Marcusson et al., 2011). Olsson, Lampic, Skovdahl och Engström (2013) har i sin studie 

funnit att personer med demenssjukdom som befinner sig i mild demens upplever stort 

behov av att få komma utomhus och genomföra aktiviteter på egen hand. Känslan av att 

vara oberoende av andra stärker självkänslan och bidrar till välbefinnande hos dessa 

individer. Personer med mild demenssjukdom kan enligt forskarna även känna sorg och 

förlust över att vara beroende av andra, men individerna försöker ändå övervinna de hinder 

som uppstår i samband med den kognitiva funktionsnedsättningen. 

 

Medelsvår demens  

 

Enligt CDR-skalan omfattas medelsvår demens av starkt nedsatt minnesfunktion och 

svårighet med inlärning. Väl inlärda saker och rutiner kan personen med demenssjukdom 

minnas bättre. Personen med medelsvår demens kan vara desorienterad och kan ha 

svårighet med att känna till tid och plats. Personen kan ha stora svårigheter med 

problemlösning och kan ha ett nedsatt socialt omdöme. Personen har oftast inte förmåga 

till att klara sig på egen hand utanför sitt hem (Marcusson et al., 2011). Tung et al. (2013) 

konstaterar i sin studie att äldre personer med medelsvår demens fått större livsutrymme då 

de använt sig av mobiltelefoners Global Positioning System (GPS) när de gått utanför 

hemmet. GPS- systemet registrerade var de äldre personerna med demens befann sig under 

utevistelsen, vilket underlättade för anhöriga, ifall de äldre personerna med 

demenssjukdom inte hittade tillbaka till sitt hem. 

 

Svår demens  

 

Enligt CDR- skalan har personer med svår demens oftast kraftig nedsättning av minnet. 

Personen med demenssjukdom är oftast orienterad enbart till sig själv och kan sakna 

problemlösningsförmåga. Personer med svår demens kan sakna socialt omdöme och kan 

oftast inte klara av några aktiviteter utanför hemmet på egen hand. Personen kan sakna 

förmåga till att utföra sysslor både i och utanför sitt hem. Personer med svår demens är 

vanligtvis i behov av mycket hjälp och stöd i sin vardag för att kunna leva ett optimalt liv 

(Marcusson et al., 2011). 

Materne, Luszcz och Goodwin-Smith (2013) konstaterar att personer med svår 

demenssjukdom kan vara mer aktiva och deltagande vid gruppbaserade aktiviteter. 

Aktiviteterna ökade personernas engagemang och gav personer med demenssjukdom 

positiv stämning. 
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Att leva med demenssjukdom 

 

En kvinna som fått diagnosen Alzheimer i ett tidigt skede med mild demens berättar om 

sina upplevelser i samband med demenssjukdomen.  Kvinnan upplevde skamkänslor när 

hon berättade att hon fått demenssjukdom. Hon upplevde att hon klassades som en person 

som inte kunde klara av någonting längre. I början av sjukdomen hade kvinnan en känsla 

av att något var fel, men visste inte vad. Hon glömde ofta vad hon skulle säga, vilket 

skapade ilska och frustration inom henne.  På nätterna kunde hon uppleva ångest och 

vilsenhet, vilket bidrog till att sömnen blev sämre. Kvinnan kände ändå tacksamhet över att 

få leva och fann stor tröst i att ha sin tro på Gud (Andersson, 2005).  

 

Enligt Svanström och Sundler Johansson (2013) fanns det ofta en stark längtan av att ha 

andra människor kring sig vid demenssjukdom. Det var vanligt att personer med 

demenssjukdom upplevde en känsla av ensamhet. Känslan av ensamhet kunde förekomma 

mer eller mindre konstant under hela dygnet och kvarstod trots att personen med 

demenssjukdom vistats i dagverksamhet eller erhållit hemvårdsinsatser under dagen. 

Personer med demenssjukdom var oftast beroende av att ha någon att prata med för att 

känna sig trygga och tillfredsställda enligt författarna.  

 

I en annan studie av Svanström och Dahlberg (2004) upplevde personer med 

demenssjukdom sig osjälvständiga och kontrollerade av andra. Personer med 

demenssjukdom kunde uppleva att allt de gjorde saknade inflytande och mening och det 

kunde skapa känslor av tafatthet och meningslöshet. Personer med demenssjukdom kunde 

uppleva ilska då inte kända platser längre kunde namnges eller då en känsla av hemlöshet 

infann sig. Personer med demenssjukdom kunde ha svårt för att hålla isär nutid och dåtid 

vilket skapade en känsla av förvirring och frustration i tillvaron. 

Beteendemässiga och psykologiska symtom vid demens 

 

Konsensusbegreppet BPSD tillkom år 1996 som ett internationellt samlingsnamn för 

beteendemässiga och psykologiska förändringar som kan uppkomma i samband med 

demenssjukdom (Finkel, Costa e Silva, Cohen, Miller, & Sartorius, 1996). Enligt Skovdahl 

och Kihlgren (2011) förändras den demenssjukes beteendemönster oftast i takt med att 

demenssjukdomen framskrider, och det uppstår beteendemässiga och psykologiska 

symtom beroende på i vilken fas i sin demens som personen befinner sig i, samt vilken 

demensdiagnos personen lider av.  

 

Beteendemässiga symtom som aggressivitet, agitation, vandrande, rastlöshet och apati 

samt psykologiska symtom såsom nedstämdhet, ångest, sömnsvårigheter, oro och 

hallucinationer, är mycket vanliga förekommande symtom och nästan alla äldre personer 

med demenssjukdom uppvisar något beteendemässigt och psykologiskt symtom under 

sjukdomsförloppet (Socialstyrelsen, 2010a). I en studie av Skovdahl, Kihlgren och 

Kihlgren (2003a) framkom det att vårdpersonal upplevde behov av stöd och återkoppling 

för att kunna vårda personer med demenssjukdom som uppvisar beteendemässiga symtom. 

De beteendemässiga och psykologiska symtomen agitation, aggression, ångest, depression, 

vandrande, hallucinationer, vanföreställningar samt sömnsvårigheter beskrivs lite närmare 

under nedanstående rubriker. 
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Agitation och aggression 

 

Ett aggressivt beteende hos äldre personer med demenssjukdom innefattar symtomen 

agitation och aggression vilket kan innebära ett verbalt eller fysiskt utåtagerande sätt 

gentemot personen själv eller andra i omgivningen och där personen med demenssjukdom 

kan ha brister i impulskontroll, insikt samt omdöme. Agitation, som är en form av 

irritabilitet, kan ha sitt ursprung i att personen med demenssjukdom får en känsla av att 

andra människor bestämmer vad som ska göras i deras liv, och det kan leda till frustration 

över att inte få sin egen vilja igenom (Marcusson et al., 2011). Den bakomliggande orsaken 

till agitationen kan för observatören vara svår att fastställa. Agitation kan bero på den 

sociala miljön, oupptäckt smärta, depression eller social isolering (Cohen-Mansfield, Libin 

& Marx, 2007). Enligt forskarna i föregående studie kan smärta vara starkt associerad till 

ett agiterat beteende hos äldre personer med demenssjukdom, eftersom dessa personer 

oftast inte kan uttrycka sina känsloupplevelser verbalt (Ahn & Horgas, 2013). Smärta anses 

vara ett vanligt symtom hos personer som bor på äldreboende (Blomqvist & Hallberg, 

2001). Ända upp till 80 procent av personer på äldreboenden kan uppleva något slags 

smärttillstånd (Achterberg et al., 2010).  Studier visar även att smärtlindrande läkemedel 

har getts till personer trots att de inte haft smärtor i kroppen (Volicer, 2009; Zwakhalen, 

Hamers, Abu-Saad & Berger, 2006). 

 

Rose et al. (2011) fann att störd nattsömn kunde leda till agitation hos personer med 

demenssjukdom. Personer med demenssjukdom som uppvisat aggressivitet har studerats av 

Skovdahl, Kihlgren och Kihlgren (2003b). Forskarna fann problem i interaktionen mellan 

vårdpersonal och personen med demenssjukdom. Personen med demenssjukdom var i 

behov av annat bemötande för att inte uppvisa aggressivitet. Studier visar på att taktil 

beröring har god lugnande och avslappnande effekt mot aggressivitet och oro samtidigt 

som relationen och kommunikationen mellan vårdare och vårdtagare oftast stärks och 

fördjupas (Skovdahl, Sörlie & Kihlgren, 2007). 

  

Oro och ångest 

  

Enligt Skovdahl och Kihlgren (2011) tilltar oftast oro och ångest vid försämring i 

Alzheimers sjukdoms sena sjukdomsskede. Ångest är ett svårtolkat och outforskat symtom 

hos äldre personer med demenssjukdom enligt Rozzini et al. (2009). Forskarna har i sin 

studie kommit fram till att dagliga aktiviteter och ångest har ett samband. Brist på 

aktiviteter och sysselsättning kan leda till ångest och agitation hos äldre personer med 

demenssjukdom. Enligt Marcusson et al. (2011) kan irritation, oro, konfusion, aggressivitet 

och vandrande vara tecken på ångesttillstånd hos äldre personer med demenssjukdom.  

 

Depression 

 

Depression kan uppstå till följd av en psykologisk reaktion på det försämrade minnet hos 

personen med demenssjukdom, genom att personen själv upplever en försämring i sin 

funktionsförmåga. Depression kan även uppstå vid neurokemiska förändringar i hjärnan 

vid demenssjukdom (Marcusson et al., 2011). En fransk studie (Guétin et al., 2009) visar 

att patienter med Alzheimers sjukdom uppvisat mindre symtom på ångest och depression 

efter att ha genomgått musikterapi där de lyssnat på musik som varit individuellt utprovad. 

Musikterapi ansågs vara en bra och enkel metod att använda som symtomlindring vid 

ångest och depression hos patienter med Alzheimers sjukdom.  
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Vandrande 

 

Vandrande är ett vanligt fenomen bland äldre personer med demenssjukdom och ses som 

ett beteendemässigt symtom med risk för fall vid motorisk oro (Merims et al., 2013). 

Enligt Ahn och Horgas (2013) förekommer vandringsbeteenden upp till 60 procent hos 

äldre personer med demenssjukdom som bor på vårdhem. Vid vandringsbeteende är det 

viktigt att personen med demens bemöts på ett individuellt sätt och att vårdpersonal 

försöker anpassa den fysiska miljön så att personen lättare kan orientera sig i omgivningen, 

vilket kan minska BPSD förekomst (Calkins, & Brush, 2002; Sloane, Noell-Waggoner, 

Hickman, Mitchell, Williams & Preisser, 2005).  Enligt Socialstyrelsen (2010a) kan även 

fysisk aktivitet som hushållssysslor minska vandringsbeteende.  

 

Hallucinationer och vanföreställningar  

 

Enligt Eriksdotter Jönhagen (2011) är synhallucinationer och vanföreställningar alltmer 

förekommande i det sena sjukdomsskedet vid Alzheimers sjukdom. Hallucinationer och 

vanföreställningar är vanliga symtom även i andra demenssjukdomar, exempelvis vid 

Lewy body demens (Marcusson et al., 2011). I en indisk studie (Shaji, Bose & Kuriakose, 

2009) förekom vanföreställningar och paranoida föreställningar hos patienter med 

Alzheimers sjukdom. Av studiens 40 deltagare uppvisade 53 procent olika 

vanföreställningar och paranoida föreställningar och 33 procent av studiens deltagare 

uppvisade hallucinationer. 

 

Sömnsvårigheter 

 

Störd dygnsrytm hos personer med demenssjukdom kan leda till sömnsvårigheter. Enligt 

studien av Guarnieri et al. (2012) med 431 deltagare, förekom sömnsvårigheter hos 60 

procent av personer med demenssjukdom. Sömnapné var vanligast förekommande bland 

patienter med diagnosen vaskulär demens. Enligt Sömnupplysningen (2006-2011) så 

inträder REM-sömn efter cirka 90 minuters sömn. Syreförbrukningen i hjärnan är då högre 

än vid vaket tillstånd. Störd REM-sömn kan leda till att en person blir temperamentsfull 

och kan utveckla personlighetsstörningar. Sömnen är viktig för människors välbefinnande. 

Rose et al. (2011) observerade i sin studie sömnmönstren hos personer med 

demenssjukdom. I studien led deltagarna av Restless Legs Syndrome (RLS), det vill säga 

rastlösa ben, vilket orsakade sömnsvårigheter. Personerna med demenssjukdom hade svårt 

för att ligga stilla och var vakna en stor del av natten. Enligt Dehlin och Rundgren (2007) 

definieras sömnapnésyndromet som ett tillstånd med partiella eller kompletta 

andningsuppehåll under sömnen. Personen blir då oftast mycket trött på dagen på grund av 

förkortad och avbruten sömn, vilket i sin tur kan leda till irritabilitet hos den drabbade 

personen.  

 

Farmakologisk behandling vid beteendemässiga och psykologiska symtom 

 

Det är vanligt förekommande att äldre personer med demenssjukdom har för höga 

läkemedelsdoser eller olämpliga läkemedel. (Läkemedelsverket, 2008).  Om 

omvårdnadsinsatser inte bidragit till att minska symtom hos personer med demenssjukdom, 

kan behandling med läkemedel bli aktuell för att lindra det beteendemässiga och 

psykologiska symtomet vid demens (Socialstyrelsen, 2010a). Enligt Socialstyrelsen 

(2010a) kan läkemedel lindra agitation och aggressivitet vid Alzheimers sjukdom. Vid 

svårare orostillstånd kan behandling med läkemedel avsedda för psykos användas under en 



                      BILAGA I 

7 

 

begränsad tid då symtomen är så svåra att de utgör fara för personen själv eller andra i 

omgivningen. Läkemedelsbehandlingen bör alltid utföras med stor försiktighet eftersom 

den kan orsaka stroke och ökad dödlighet. Socialstyrelsen (2010a) rekommenderar 

utvärdering av läkemedlens effekt efter cirka två veckors behandlingstid. Sjuksköterska 

bör tillsammans med läkare regelbundet ta ställning till om läkemedlet kan dosminskas 

eller utsättas. 

 

Läkemedel avsedda för krampanfall kan användas för behandling av aggressivitet och 

agitation hos personer med demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2010a). Socialstyrelsen 

rekommenderar inte behandling av läkemedel mot krampanfall vid demenssjukdom 

eftersom det saknas vetenskapligt underlag för behandling vid demenssjukdom och 

läkemedlet har oftast svåra biverkningar (Socialstyrelsen, 2010a). 

 

Enligt Socialstyrelsen (2010a) kan kortverkande lugnande läkemedel användas vid 

behandling mot oro och ångest. Lugnande läkemedel kan försämra den demenssjukes 

kognitiva förmågor och bör därför endast användas då oro och ångest orsakar stort lidande 

för patienten. Antidepressiva läkemedel som selektiva serotoninåterupptagshämmare 

(SSRI) kan användas vid depressiva tillstånd. 

Personcentrerad omvårdnad 

 

Relationen mellan vårdpersonal och personen med demenssjukdom bör präglas av omtanke 

och omsorg. Enligt Socialstyrelsen (2014) innebär personcentrerad omvårdnad att fokus är 

riktat mot personen med demenssjukdom och tar sin utgångspunkt i personens upplevelse 

av sin verklighet. Det är oerhört betydelsefullt enligt Wijk (2010) att synliggöra och lägga 

stor vikt på miljön och dess betydelse för personens välbefinnande. Miljön ska vara ett stöd 

och inte ett hinder för personen och specifik kunskap behövs för att miljön ska vara rätt 

anpassad för den enskilde (Wijk, 2010). Enligt Kitwood (1997) har personens 

livsberättelse en väsentlig betydelse för att förstå hur personer upplever sin verklighet. 

Livsberättelsens syfte är att samla kunskap om personens livshistoria, tidigare roller, 

värderingar, kultur och självbild (Normann, Asplund & Norberg, 1999). I Hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763), är personcentrerad omvårdnad en av fem 

nyckelkomponenter inom ramen för god vård och det betonas att vård och behandling i 

möjligaste mån ska genomföras i samråd med personen. Sjuksköterskan inom äldrevården 

ska enligt Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård och Svensk 

sjuksköterskeförening (2012) utföra en personcentrerad omvårdnad och enligt 

Socialstyrelsen (2010a) ska äldre personer med demenssjukdom ses i sitt sociala 

sammanhang och kommunikationen får anpassas efter den demenssjukes förmåga att 

förstå. Sjuksköterskor är i stort behov av fortbildning för att bättre kunna bedriva 

personcentrerad omvårdnad (Häggström, Skovdahl, Fläckman, Kihlgren & Kihlgren, 

2005). En studie (Edvardsson, Sandman & Rasmussen, 2005) visar att vårdpersonalen kan 

stödja vårdklimatet genom att anpassa tempot på avdelningen utefter personernas dagsform 

och behov och inte efter vårdpersonalens arbetssituation.  Kontakt med närstående är 

viktigt för att personen med demenssjukdom ska känna trygghet och tröst. Enligt Gitlin, 

Winter, Dennis och Hauck (2007) så kan närstående uppleva ångest och oro när äldre 

personer med demens uppvisar BPSD i hemmet. Stöd till närstående är en del av den 

personcentrerade omvårdnaden. Föregående studie visade att beteendemässiga och 

psykologiska symtom hos äldre personer med demens kan minskas genom icke-

farmakologiska åtgärder. Närstående fick information om den sociala och fysiska miljöns 

betydelse för BPSD och genom stöd av professionella rådgivare i hemmet fick närstående 
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hjälp med att identifiera problem som utlöste BPSD hos den äldre personen med 

demenssjukdom. Genom individuell anpassning av hemmiljön och personcentrerad 

omvårdnad, minskades stressnivån både för den närstående som för den äldre personen 

med demenssjukdom. 

Sjuksköterskans roll i kommunal äldrevård 

 

Kommunerna i Sverige övertog år 1992 det övergripande ansvaret för äldrevård från 

landstinget vid den så kallade Ädelreformen. Cirka 3000 platser för personer med 

demenssjukdom övergick till kommunalt ansvar vid Ädelreformen enligt en lägesrapport 

från Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2010b). Kommunen fick då ansvara för att personer 

på äldreboenden fick hälso- och sjukvårdsinsatser utförda av vårdpersonal. Det bedrivs 

även privata äldreboenden på vissa platser i Sverige av privata vårdgivare (Stockholms 

läns landsting, 2013). I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid 

demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2010a) definieras äldreboende som ett boende där vård 

och omsorg ges dygnet runt till individuellt behovsprövade personer. 

 

I kommunal äldrevård arbetar bland annat undersköterskor, vårdbiträden och legitimerade 

sjuksköterskor samt specialistutbildade sjuksköterskor. Sjuksköterskor i kommunal 

äldrevård har ett brett ansvarsområde med ett särskilt ansvar för att samordna personers 

behov av vård. Sjuksköterskan kan bedöma, besluta och sätta mål utifrån den enskilde 

personens behov. Sjuksköterskor i kommunal äldrevård bör även planera, utföra, delegera, 

leda och dokumentera insatser samt handleda, informera och utbilda vårdpersonal och 

närstående (Socialstyrelsen, 2010a).  

 

Sjuksköterskan har en viktig roll enligt Tabloski (2006) i att genomföra individuella 

vårdplaner tillsammans med undersköterskor/vårdbiträden för att vård och omsorg om 

äldre personer med demenssjukdom ska bli så individuellt välanpassad som möjligt.  

Sjuksköterskan bör även arbeta för att effektivisera och utveckla den kommunala 

verksamheten (Vårdförbundet, 2007).  En sjuksköterska bör aktivt söka och kritiskt 

granska och värdera samt implementera och utvärdera evidensbaserad kunskap, genom att 

ta del av olika forskningsresultat och dess effekter i vården, för att utvecklas i sin yrkesroll 

och kontinuerligt inhämta ny kunskap som gynnar personer som är i behov av vård. Till sin 

hjälp kan sjuksköterskan använda evidensbaserade bedömnings- och skattningsinstrument 

för att kunna bedöma och mäta personers olika behov (Riksföreningen för sjuksköterskan 

inom äldrevård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Sjuksköterskan bör även 

tillsammans med läkare medverka till en säker och uppföljande läkemedelsbehandling hos 

äldre personer och utforma omvårdnadsåtgärder som bidrar till en optimal vård och 

omvårdnad för äldre personer med demenssjukdom (Socialstyrelsen (2010a).  

Enligt kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska inom vård av äldre 

(Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård & Svensk sjuksköterskeförening, 2012) 

så bör en sjuksköterska utifrån sin omvårdnadsvetenskap och medicinska vetenskap kunna 

identifiera och tolka avvikande symtombild hos personen utifrån sin upplevelse av den 

enskilda individen.  

 

Definition av upplevelse 

 

Ordet ”uppleva” definieras som: ” lära känna och få [djupa] intryck av, insupa atmosfären 

hos, stifta bekantskap med, träffa på och möta” (Gerhardsen, 2009).  
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Harré (1998) har kommit fram till begreppet ”själv”, som innebär hur en person upplever 

sig själv och sin identitet. En studie (Drapeau, Gosselin, Gagnon, Peretz & Lorrain, 2009) 

har visat att personer med demenssjukdom oftast har nedsatt förmåga att känna och att 

uppleva på grund av skador i hjärnan. Personer med demenssjukdom kan därför ha svårt att 

uttrycka och förmedla sina upplevelser av omgivningen till andra människor (Buffum, 

Hutt, Chang, Craine & Snow, 2007). 

Kari Martinsens omsorgsteori 

 

Vårdpersonalens upplevelser av att arbeta med äldre personer med BPSD kan relateras till 

Kari Martinsens omsorgsteori i vilken hon belyser viktiga aspekter gällande begreppet 

omsorgsinnebörd (Kirkevold, 2000). Omsorg är enligt Martinsen ett relationellt begrepp 

som innefattar ett öppet och nära förhållande mellan två människor. Omsorg är även ett 

moraliskt begrepp som knyter an till principen om att ta ansvar för de svaga (Kirkevold, 

2000). Enligt Martinsen (2003) är det skillnad på omsorg och egenomsorg. En 

egenomsorgsinriktad vård bygger på självhjälp och oberoende av andra människor. 

Egenomsorgsbegreppet utesluter därmed många hjälpbehövande i samhället. Omsorg med 

solidaritet som ledande värde omfattar alla människor, men har sin utgångspunkt i de svaga 

och mest vårdkrävande grupperna i samhället, som annars lätt glöms bort enligt Martinsen 

(2003). Äldre personer med demenssjukdom är en grupp av människor där det förekommer 

att många inte klarar av att leva sitt dagliga liv utan hjälp- och stödinsatser (Norberg & 

Zingmark, 2011). Enligt Kirkevold (2000) innesluter Martinsens omsorgsteori alla äldre 

personer som är svaga och plågade av sjukdom, samt är beroende av omsorg. Martinsen 

betonar i sin omsorgsteori att beroendet av andra människor blir särskilt tydligt och klart i 

samband med sjukdom, lidande och funktionsnedsättning. Äldre personer med 

demenssjukdom kan vara svaga individer med olika funktionsnedsättningar, vilket kan leda 

till ett starkt beroende av andra människors hjälp och stöd för att kunna leva ett optimalt 

liv. Martinsen framhåller att omsorg består av praktisk handling och bygger på en 

helhetsförståelse av situationer som uppkommer i livet. 

 

 För att se helheten hos äldre personer med demenssjukdom behövs enligt Kirkevold 

(2000) varseblivning, som kan erhållas genom att sjuksköterskan kontinuerligt tränar sig i 

att se, lyssna och tolka den äldre personen med demenssjukdoms livsyttringar. 

Sjuksköterskans förhållande till äldre personer med demenssjukdom bör vara personlig och 

omvårdnaden kan bli god för den enskilde individen om sjuksköterskan känner till och 

förstår personens livshistoria. Martinsen betonar att sjuksköterskans uppgift är att tolka, 

artikulera samt handla i den andra individens unika situation.  Sjuksköterskan intar en roll 

som professionell ställföreträdare för den som behöver hjälp och stöd. Professionellt 

omdöme förvärvas genom praktisk erfarenhet (Kirkevold, 2000).  I omsorgssituationer 

behövs både professionell kunskap och praktisk erfarenhet för att vårdaren ska kunna utöva 

omsorg gentemot personen fullt ut (Martinsen, 2003). En svensk studie (Karlsson, 

Sidenvall, Bergh & Ernsth- Bravell, 2012) visar att ett oregelbundet deltagande i 

omvårdnaden kan innebära risk för att kliniska praktiska kunskaper förloras. Den 

konsulterande sjuksköterskan får oftast förlita sig till annan vårdpersonals utsago och 

dokumentation, vilket kan försvåra bedömningen av personen med BPSD (Karlsson et al., 

2012). Sjuksköterskan behöver arbeta nära äldre personer med demenssjukdom för att 

kunna se och tolka olika yttringar för lidande. Äldre personer med demenssjukdom som 

innehar beteendemässiga och psykologiska symtom, kan oftast inte ge verbala uttryck för 

sitt fysiska och psykiska känsloliv. Personer med demenssjukdom är beroende av en 

mänsklig kontakt som tolkar, förstår och är medkännande inför smärta och lidande. 
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Sjuksköterskan har enligt Martinsen ett ansvar för personer som saknar möjligheter till att 

återvinna sitt oberoende.  Begreppet omsorg innebär att inte vänta på att få något i gengäld, 

utan istället sträva efter att locka fram den andra individens livsmod (Kirkevold, 2000). 

 

Problemformulering 
 

Andelen äldre personer med demenssjukdom förväntas öka i framtiden eftersom 

befolkningen blir allt fler och äldre. Behovet av vård och omsorg är stort för denna grupp 

av människor. Demenssjukdomen nedsätter individens intellektuella och språkliga 

förmåga, så äldre personer med demenssjukdom kan få svårighet att uttrycka behov och 

känslor. Denna förändring kan leda till beteendemässiga och psykologiska symtom hos 

äldre personer med demenssjukdom och dessa symtom och beteenden vållar både 

närstående och vårdpersonal lidande. Beteendemässiga och psykologiska symtom vid 

demens (BPSD) är vanligt förekommande inom demensvården och resulterar i långvarig 

sjukvård, ökad medicinering samt minskad livskvalitet hos äldre personer med 

demenssjukdom (Savva et al., 2009; Shin, Carter, Masterman, Fairbanks & Cummings, 

2005). Vården av personer med demenssjukdom är påfrestande och stora krav ställs på 

vårdarna (Edberg, 2011). Ökad kunskap om vårdpersonals upplevelser av vårdandet kan 

bidra till ökad förståelse för BPSD och öka vårdkvaliteten inom äldrevård.  

 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda äldre personer 

som uppvisar beteendemässiga och psykologiska symtom vid demenssjukdom. 

METOD 

Metodval 

 

Kvalitativ metod har valts. Kvalitativa metoder syftar till forskning som beskriver 

människans talade och skrivna ord och beteenden. Studier med kvalitativ design strävar 

efter att se och förstå helheten och beskriver den kvalitativa forskaren som en person som i 

sin forskning kan utföra intervjuer samt reflekterar över resultatet (Polit & Beck, 2008).  

Enskilda intervjuer är en bra metod att använda eftersom intervjuerna ger forskaren 

information och förståelse av oftast hög kvalitet (Polit & Beck, 2008). En kvalitativ 

forskningsintervju ska utveckla mening ur informanternas erfarenheter och söka förstå 

omvärlden utifrån informanternas perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Forskningsintervjun är ett professionellt samtal där kunskap konstrueras mellan intervjuare 

och informant och där åsikter utbytes mellan två personer (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Intervjuguide 

  

En intervjuguide utformades inför intervjuerna (bilaga 1). Bakgrundsfakta om 

informanternas kön, ålder och yrkeserfarenhet som sjuksköterska skrevs ned. 

Intervjufrågorna var av öppen karaktär och informanterna kunde besvara frågorna med sina 

egna fritt valda ord. Öppna frågor kan vid intervju ge forskaren svar som motsvarar 

studiens syfte (Kvale & Brinkmann, 2009).  
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Pilotstudie  

 

En pilotstudie genomfördes. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det väsentligt att 

forskaren har kännedom om intervjuteknik samt har kunskap och intresse för interaktionen 

mellan två människor vid en intervju. Enligt Polit och Beck (2008) kan pilotstudier 

genomföras för att pröva studiens strategi och metod för att utvärdera ett instruments 

kvalitet och identifiera problem samt för att justera och kontrollera olika variabler. 

Urval 

 

Den utvalda studiepopulationen ska motsvara studiens syfte (Polit & Beck, 2008). 

Inklusionskriterier för deltagande i studien var sjuksköterskor som hade dag- kvälls- eller 

nattjänstgöring på ett kommunalt äldreboende i den aktuella kommunen. Sjuksköterskorna 

skulle ha arbetat minst ett år som sjuksköterska. 

 

 Författaren planerade intervjua mellan åtta-tio sjuksköterskor. En sjuksköterska i kliniskt 

arbete kan genomgå fem olika steg, från att vara novis till att bli expert i sitt kunnande och 

sin yrkesroll (Benner, 1993). Steg tre innebär att sjuksköterskan kan vara kompetent för 

sina uppgifter samt kan vara medveten om sina egna handlingar och tänker mera 

långsiktigt i sitt arbete. En kompetent sjuksköterska har oftast arbetat en längre tid inom ett 

område och behärskar olika situationer genom att kunna prioritera och inneha ett kritiskt 

tänkande. Sjuksköterskor med minst ett års klinisk erfarenhet anses befinna sig i Benners 

(1993) tredje nivå.  Ett deltagarantal på tio personer anses kunna vara tillräckligt för att få 

information om det fenomen som avses att studera enligt studiens syfte (Polit & Beck, 

2008). Kvalitativa forskare är oftast intresserade av att få en rik helhetsförståelse av det 

studerade fenomenet och det är upp till forskaren att utse studiepopulationen (Polit & 

Beck, 2008). Exklusionskriterier för deltagande i studien var sjuksköterskor från samma 

arbetsplats som författaren arbetade på. 

  

Genomförande och datainsamling 

 

Telefonkontakt togs med enhetschef för sjuksköterskorna i den aktuella kommunen. 

Enhetschefen hänvisade författaren vidare om förfrågan av studiens genomförande till 

sjuksköterskornas områdeschef. Områdeschefen mottog studiens informationsbrev (bilaga 

2) och verksamhetschefens informationsbrev och samtyckesformulär (bilaga 3) via 

elektronisk post från studiens författare. Områdeschefen överlämnade informationsbrev 

(bilaga 3) till ansvarig verksamhetschef i kommunen, för påskrift av samtyckesformulär 

(bilaga 3). Verksamhetschefen gav därmed sitt skriftliga tillstånd för studiens 

genomförande. Sjuksköterskornas enhetschef skickade därefter ut informationsbrev (bilaga 

2) via intern elektronisk post till sjuksköterskor på samtliga kommunala äldreboenden i den 

aktuella kommunen enligt studiens inklusionskriterier.   

 

Intervjuer med sjuksköterskor från äldreboenden i den aktuella kommunen genomfördes 

under perioden april-maj 2014. Intervjuerna genomfördes på sjuksköterskornas 

arbetsplatser. Sjuksköterskorna gav sitt muntliga samtycke till författaren för intervjun vid 

intervjutillfället. Författaren informerade informanterna om att de hade rätt att avbryta 

intervjun när som helst om de så önskade, samt att full konfidentialitet gällde angående 

informanternas identitet och utsago enligt Vetenskapsrådet (2011). 
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Intervjufrågor ställdes till informanterna enligt intervjuguide (bilaga 1). Vid varje 

intervjutillfälle skedde ljudupptagning med hjälp av kassettbandspelare och 

stödanteckningar som skrevs ned av författaren vid varje enskild intervju. Enligt Polit och 

Beck (2008) förstärker ljudupptagning datainsamlingens trovärdighet genom att intervjun 

blir mer komplett när intervjuaren inte enbart måste förlita sig på anteckningar och minne. 

Vid ljudupptagningen kan olika miljöfaktorer störa och distrahera intervjun enligt 

författarna.   Fördelar med ljudupptagning är att studiens författare kan lyssna till intervjun 

i lugn och ro vid upprepade tillfällen och intervjuinnehållet återfinns i sin helhet efter 

intervjutillfället (Trost, 2010).  

Databearbetning och dataanalys 

 

Varje intervju transkriberades i full text av författaren kort efter intervjutillfället. 

Transkribering innebär att muntligt tal ändrar form till skriven text (Kvale & Brinkmann, 

2009). Den transkriberade texten inskrevs i en dator. Insamlat material och ljudband 

förvarades inlåst och oåtkomligt för obehöriga i författarens hem under databearbetningens 

och dataanalysens pågående arbete.  

 Ljudupptagna intervjuer är viktiga datakällor i kvalitativa studier (Polit & Beck, 2008).  

 

Innehållsanalys 

 

Insamlat material och data från intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys inspirerat av Graneheim och Lundman (2004) samt Krippendorff (2004). 

Kvalitativ innehållsanalys ger enligt Krippendorff (2004) möjlighet åt forskaren att skapa 

sig ett eget sammanhang utifrån den analyserade texten. Meningsbärande enheter 

definieras som enheter från textmaterial som sätter gränser för den information som skall 

beaktas i beskrivningen av det inspelade materialet (Krippendorff, 2004).    

 

Textinnehållet analyserades i fem steg, där texten i sin helhet först bröts ned i mindre 

bärande meningsenheter, vilket innebar att uttryck och ord med samma betydelse från 

textinnehållet skrevs ned utefter studiens syfte och innehållsanalysen gjordes induktivt, 

utifrån textens innehåll (Graneheim & Lundman, 2004). Manifest och latent 

innehållsanalys kan användas vid den kvalitativa innehållsanalysen. Latent innehållsanalys 

innebär att textinnehållets innebörd tolkas och granskas mer djupgående. Manifest 

innehållsanalys beskriver texten utifrån dess innehåll. Författaren valde att analysera 

textinnehållet med hjälp av både manifest och latent innehållsanalys. Författarens analys 

utgick från den skrivna texten som sedan granskades mer djupgående utifrån textens 

innebörd för att kunna passa in i de olika subkategorierna och kategorierna (Graneheim & 

Lundman, 2004).  De meningsbärande enheterna skrevs samman och förkortades, vilket 

innebar att de kondenserades.  Den kondenserade texten kodades med sammanfattande ord 

utifrån texten i meningarna. Därefter sorterades texten in i subkategorier och kategorier 

efter författarens granskning och tolkning. Se exempel på författarens tillvägagångssätt vid 

analys och bearbetning av tre olika meningsbärande enheter som kondenserades, kodades 

och indelades i olika subkategorier och kategorier i tabell 1 nedan. I resultatet ses den 

fullständiga redovisningen av samtliga subkategorier och kategorier som framkom efter 

dataanalys och databearbetning. 
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Tabell 1. Tre exempel på hur meningsbärande enheter kondenserats och kodats samt 

indelats i subkategori och kategori. 

 
Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad enhet Kod Subkategori Kategori 

Man kan ta i 

personen eller bara 

gå armkrok, eller 

sjunga. Det är ofta 

effektivt mot oron 

har jag förstått mer 

och mer. 

 

Ta i personen, gå 

armkrok eller 

sjunga. Effektivt 

mot oro.  

Personlig beröring Bemötande och 

symtomlindring 

Individens 

behov av vård 

och omsorg 

 Det skulle vara bra 

att få mer 

fortbildning vid 

BPSD för att klara av 

svåra situationer och 

beteendestörningar. 

 

Bra med 

fortbildning vid 

BPSD för att klara 

svåra situationer och 

beteendestörningar. 

Fortbildning för 

symtomlindring 

Kunskap Förebyggande 

arbete 

Jag skulle kunna 

tänka mig att det vore 

bättre med lite 

mindre enheter och 

färre patienter, för att 

minska BPSD på 

avdelningen. Det är 

miljön som oroar. 

 

 

 

Bättre med mindre 

enheter och få 

patienter för att 

minska BPSD. 

Miljön oroar. 

Patienttäthet Fysisk miljö Boendemiljö 

 

Studiens validitet, trovärdighet och överförbarhet  

 

Kvalitativa studier syftar till att upptäcka olika företeelser samt att tolka och försöka förstå 

livsvärlden utifrån beskrivna uppfattningar.  Validiteten i kvalitativa studier bygger inte 

enbart på datainsamling utan på forskningsprocessens samtliga delar. Studiens validitet 

påverkas av hur författaren skaffat underlag till studien och lyckats tolka den information 

som framkommit i forskningsprocessen (Patel & Davidson, 2003). En kvalitativ studies 

trovärdighet bör ses utifrån bakgrund och situation, vilket kan medföra variation och 

olikheter i de svar som författaren erhåller vid datainsamlingen (Patel & Davidson, 2003). 

Den kvalitativa studiens möjlighet till överförbarhet till andra miljöer är beroende av 

resultatets variation, djup och innebörd från det insamlade datamaterialet (Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2008). 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Allt insamlat studiematerial behandlades konfidentiellt enligt Forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2011). Informanterna samtyckte muntligt till deltagande genom att 

anmäla sig via intresseanmälan (se bilaga 2). Informanterna informerades muntligt och 

skriftligt om att deltagandet i studien var frivilligt och att studien kunde avbrytas när 

informanten så önskade. Informanters namn och arbetsplatser avidentifierades och allt 

insamlat material förvarades inlåst och skyddat från obehöriga under studiens gång i 

författarens hem. Studiematerialet kommer att förstöras en tid efter studiens gång. 

Författaren strävade efter att inte medvetet förfalska data eller medvetet försöka påverka 
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informanterna vid studiens intervjuer i enlighet med Vetenskapsrådet (2011).  På 

informanternas begäran om konfidentialitet offentliggjorde inte författaren vilka personer 

som deltagit i intervjustudien för att respektera informanternas integritet. 

 

RESULTAT 

 

I resultatet framkom tre kategorier: förebyggande arbete, individens behov av vård och 

omsorg samt boendemiljö med vardera två (sammanlagt sex) subkategorier: stödjande 

omvårdnadsinsatser, kunskap, bemötande och symtomlindring, kontinuitet, psykosocial 

miljö samt fysisk miljö.  

Förebyggande arbete 

 

Stödjande omvårdnadsinsatser 

 

Det framkom av informanterna att det fanns behov av stödinsatser för att vårdpersonal 

skulle kunna arbeta mot samma mål vid omvårdnad av personer som uppvisar BPSD. Det 

genomfördes vårdplaneringsträffar på de kommunala äldreboendena då enhetschef, 

sjuksköterska och undersköterska/vårdbiträde planerade och lade upp handlingsplaner 

gemensamt för att personerna skulle må så bra som möjligt och för att minska BPSD 

förekomst. Informanternas förhoppning och mål var att dessa förebyggande stödåtgärder 

skulle öka förståelsen för BPSD och förbättra livssituationen för personen som var drabbad 

av demenssjukdom. 

 

Vi har jobbat med teamträffar och gått igenom BPSD- symtom och lagt upp 
handlingsplaner så att alla gör på samma sätt. Jag upplever att 
omvårdnaden av BPSD- patienter har blivit bättre efter det. 

 

Jag upplever att vårdpersonalen behöver mycket handledning och hjälp vid 
BPSD.  
 

Det upplevdes även vara en fördel enligt informanterna att genomföra vårdplanering 

tillsammans med undersköterskor/vårdbiträden och närstående och reflektera kring olika 

händelser med BPSD. Närstående fick då möjlighet att berätta om hur den äldre personen 

med BPSD levt innan insjuknandet i demenssjukdomen och deras information kunde bidra 

till att vårdpersonalen bättre kunde bemöta personer som uppvisade BPSD. 

 

 

Närstående kommer oftast på andra åtgärder vid vårdplaneringen som kan 
mildra BPSD hos patienten.   
 

Vi har planerade möten med vårdpersonalen. Då tar vi upp om det är något 
BPSD -bekymmer eller om det är någon händelse som de varit med om. Att 
man tänker till och frågar sig: Kunde man handlat på annat sätt? 
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Det gäller att personalen är engagerad och har mycket kunskap om demens 
och BPSD…..att de kan de boendes levnadshistoria och vet vad de ska göra 
vid BPSD. 
 

Informanterna på de kommunala boendena hade kommit olika långt med det nationella 

BPSD- registret som registrerar och kartlägger personernas BPSD. Registreringen av 

BPSD upplevdes kunna stödja och underlätta vårdandet av personer med BPSD. 

 
Vi är bara i startgroparna med BPSD-registret. Det tror jag blir en väldig 
hjälp för vårdpersonal i vården av personer med BPSD. 
 

 I den aktuella kommunen fanns ett etablerat demensnätverk där informanterna kunde 

träffas var tredje månad och diskutera och ventilera olika problem som kan uppstå i vården 

av äldre personer med demenssjukdom som uppvisar BPSD. 

 

Det känns bra att få ha ett demensnätverk, och få prata med andra 
sjuksköterskor om patienter som uppvisar svåra BPSD. Man kan få väldigt 
bra tips och råd om åtgärder som man inte tänkt på eller reflekterat över.  
 

Kunskap 

 

Behovet och nyttan av kunskap inom demensområdet och för BPSD framkom från ett 

flertal informanter vid intervjutillfällena. Informanterna upplevde att deras nyvunna 

kunskaper kom till nytta i omvårdnaden av personer med demenssjukdom som uppvisade 

BPSD. Men trots kunskaper om BPSD upplevdes det ändå svårt att komma fram till 

beteendestörningens grundproblem. Informanterna försökte hela tiden utefter sina 

kunskaper leta efter möjliga orsaker till beteendestörningen för att kunna komma fram till 

resultat som minskade personens uppvisade BPSD. 

 

Sedan jag gått demensutbildning så upplever jag att det jag kunde förut var 
till stora delar korrekt. Bekräftelsen har gett mig trygghet när jag vårdar 
patienter med BPSD.  
 
Jag vill om möjligt förstå och komma på att hitta orsaken till BPSD, så det 
kan bli bättre för patienten. 
 
Det skulle vara bra att få mer fortbildning vid BPSD för att klara av svåra 
situationer och beteendestörningar. 
 
Det finns oftast en orsak till oron. Det gäller bara att komma på vad det är! 
Man får vara lite som en detektiv ibland. 
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Informanterna upplevde att vårdpersonal som arbetade på boendena oftast var i stort behov 

av mer kunskap om BPSD för att kunna vårda personer på ett professionellt sätt. Personer 

med BPSD kan ställa stora krav på vårdpersonalens kunnande och bemötande och det 

kunde hända att vårdpersonalen upplevde kunskapsbrist. Kunskap kunde leda till att 

vårdpersonalen lättare visste hur de skulle bemöta personer med BPSD. Kunskapen kunde 

ge en känsla av trygghet i omvårdnadsarbetet eftersom det då fanns idéer och åtgärder att 

ta till vid möte med personer som uppvisade BPSD. Mer fortbildning för vårdpersonal 

under arbetstid önskades av informanterna eftersom det ansågs fördjupa och bredda 

kunskaperna om BPSD. 

  

 

Det är krävande att vara tillsammans med de här BPSD- patienterna om 
dagarna. Som vårdpersonal blir man väldigt lättad när man märker att man 
hittar redskap genom kunskapen så att de kan känna sig trygga. 
 
Utbildning och fortbildning bland vårdpersonal är väldigt viktigt. Det är 
väsentligt att veta hur man ska hantera demenssjuka. Ju bättre rustad 
personalen är vid BPSD, desto bättre blir förutsättningarna för patienten. 
 
Visst så förstår jag att vidareutbildning vore bra vid BPSD. Man känner sig 
lite bristfällig ibland. Det är viktigt med utbildning, kanske inte alltid 
högskoleutbildning men fortbildning på annat sätt. 
 
Det kunde kanske vara mer utbildningar om BPSD när vi har 
arbetsplatsträff. Det kan vara enkelt, inget stort, utan bara att någon kunnig 
kommer och föreläser, så att vårdpersonalen blir uppdaterad i ämnet. 

Individens behov av vård och omsorg 

 

Bemötande och symtomlindring 

 

Personer med demenssjukdom var i behov av individuell vård och omsorg vid uppvisande 

av olika BPSD- tillstånd. Informanterna upplevde att de måste bemöta och försöka avleda 

personer som uppvisade BPSD på olika sätt eftersom de var individer med olika behov, 

personligheter och vanor. Smärta och känsla av ensamhet var vanligt förekommande 

symtom som kunde orsaka oro hos personer med demenssjukdom.  Ofta var det så att 

informanten hade svårt för att komma fram till om personen led av en fysisk eller psykisk 

smärta eftersom personen oftast hade svårt för att tolka sin smärtupplevelse och uttrycka 

sig med ord. Informanterna fick ofta observera och tolka personens kroppsspråk. Personer 

med BPSD var i stort behov av en mänsklig kontakt för att kunna känna trygghet och 

säkerhet. 
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De kan ha ont ibland. Det är viktigt att man tar sig tid och sätter sig ner med 
dem och pratar för att få oron att avta. Att man finns där för dem, så de inte 
behöver vara ensamma. 

 

Det är svårt att komma åt en åkomma vid oro. Vad kan det vara som 
personen har problem med? Man får försöka tränga igenom deras murar. 

 
Det känns så bra när man lyckas komma på åtgärder mot BPSD som passar 
just den personen. Försöka avleda, så patienterna tänker i andra banor. 
 
Man kanske inte ska låsa fast sig vid som personal att det ska vara nattsömn 
hos alla patienter. Man kanske får bereda sig på att bemöta patienter med 
BPSD efter deras förutsättningar. 
 

Några informanter uppgav att det var krävande att jobba med personer med 

demenssjukdom som uppvisade olika slag av BPSD. En stor del av informanternas 

arbetstid fick läggas ner på att försöka lindra BPSD, och de försökte uppvisa ett lugnt och 

sansat bemötande gentemot personer som uppvisade hotfullhet.  Informanterna upplevde 

att det var svårt och nästan omöjligt ibland att kunna hjälpa och bemöta personer med olika 

BPSD. Informanten behövde känna personen väl och ha kontinuerlig kontakt med 

personen för att kunna bemöta och lindra BPSD på ett optimalt sätt.  

 

 

Jag tycker det är svårt att vårda demenssjuka personer med BPSD. Jag jobbar 
inte alla dagar i veckan och då ser man dem inte lika kontinuerligt. 
 
Det är jobbigt och påfrestande när patienter uppvisar BPSD. Det krävs att 
man har god kännedom om patienterna, samt klarar att bemöta dem så inte 
beteendet blir ännu värre, och det är verkligen en konst. 

 
Jag visar aldrig rädsla om patienter kommer med en knytnäve, utan 
försöker att vara lugn och prata med dem istället. 
 
Jag tycker det är svårt med dementa när de blir aggressiva. Det är jättesvårt 
att veta hur man ska vara! Och när man pratar med dem når man inte 
fram! 
 

Informanterna engagerade sig ofta för att äldre personer med demenssjukdom skulle få ett 

bra bemötande vid BPSD. Personer med demenssjukdom som uppvisade BPSD 

uppskattade oftast kroppskontakt och kunde bli lugna och trygga då informanterna tog i 
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dem och bekräftade dem som individer. Informanterna fick även visa personen med sitt 

kroppsspråk att de inte alltid kunde acceptera den uppvisade beteendestörningen. 

 

 

Man kan ta i personen eller bara gå armkrok, eller sjunga. Det är ofta 
effektivt mot oron har jag förstått mer och mer. 
 
Jag tror att ens kroppsspråk är väldigt viktigt, hur man lyssnar på de äldre. 
Man ska vara lugn och inte stressa eller brusa upp gentemot den boende. 
 
Ibland får man visa att nu räcker det! Att man markerar: Jag hör vad du 
säger, men nu får du lugna ner dig. Att man sätter ned foten. 
 

En metod som användes av informanterna för att lindra oro var validation. Validation 

innebär att informanten bekräftar personen genom att prata med personen på dennes nivå 

och följa med i personens resonemang och möta personen där personen tros befinna sig. 

Validation upplevdes vara en metod som oftast fungerade väl mot agitation, aggression 

samt oro.  

 

 

Är det så att personen är på gång hem till mamma, så kan man fråga vad 
personen ska göra där. Följa med utan att egentligen ljuga. Följa med i 
tankegångarna. 

 

Vid demens följer man med in i tänkandet och pratandet, och är en lyssnare 
som går bredvid och avleder den kraftigaste oron. 

 
Bemöta personen med BPSD genom att inte uppvisa stress, utan försöka 
fånga personen precis där personen är för stunden. Det behöver inte ta lång 
tid. 

Kontinuitet 

 

Många informanter poängterade att det var viktigt att det fanns kontinuerlig kontakt med 

en kunnig, intresserad och engagerad läkare på vårdcentralen vid konsultärenden för att få 

den medicinska hjälp som behövdes i vården av äldre demenssjuka personer som 

uppvisade BPSD. Det kunde ofta vara så att informanten på det kommunala äldreboendet 

fick ha kontakt med olika läkare på vårdcentralen. Informanterna upplevde att detta bidrog 

till försämrad behandling, kontinuitet och uppföljning av personer med demenssjukdom 

som uppvisade BPSD. Läkarna på vårdcentralen kunde behöva konsulthjälp av 

specialistläkare emellanåt för att behandlingen av personernas BPSD skulle bli optimal. 
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Det är väldigt viktigt att man har en bra kontinuerlig doktor kopplad till 
avdelningen, som man kan vända sig till, och som kan och förstår det här 
med demens och BPSD. 

 

Läkarna är svåra att få tag i. Läkare kan känna att BPSD -kunskaperna är 
dåliga. De behöver också stöd och riktlinjer i sitt arbete. 

Boendemiljö 

Psykosocial miljö 

 

Informanterna hade upplevt att olika faktorer i omgivningen bidrog till uppvisande av 

BPSD hos äldre personer med demenssjukdom. Nyanlända personer till en avdelning 

upplevdes kunna bli oroliga och desorienterade samt omedvetna om tidpunkten på dygnet 

till följd av demenssjukdomen och en del personer var känsliga för när vårdpersonalen var 

stressad eller inte samtalade direkt med personen med demens utan talade till någon som 

var bredvid. Äldre personer med demenssjukdom som uppvisade BPSD kunde oroa och 

störa andra personer vid måltider och andra tillfällen på dygnet. Informanterna hade förslag 

på hur det kunde bli mer avskilt och lugnt vid måltidstillfället. 

 

Kommer man till ett nytt boende, och det är saker som händer, så har jag 
upplevt att många blir oroliga. De tycker om sina vanliga dagliga rutiner. 
Det är oftast då de mår bäst. 
 
Tiden på dygnet kan påverka de äldre så de blir oroliga och agiterade. De 
kan vara jättetrötta på eftermiddagen för att de haft fullt sjå med att åka 
hem till sina föräldrar eller ta in sina djur innan skymningen. 
 
Patienterna behöver inte alltid se varandra vid måltiden, utan ha en liten 
avskildhet på avdelningen för att kunna sitta i lugn och ro. 

 
Att som vårdare uppvisa stress och tala om och inte till patienten, kan skapa 
oro och ångest hos demenssjuka. 
 

Fysisk miljö 
 

Informanterna upplevde det svårt när personer som uppvisade vandringsbeteende ramlade 

och slog sig till följd av orostillstånd. Personernas beteenden orsakade frustration bland 

vårdpersonalen och de kände sig ofta maktlösa i situationen. Det gick oftast inte att hindra 

den oroliga personen från att vandra, utan fall fick förebyggas genom att se till att personen 

hade bättre fysiska förutsättningar. 
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Det kan vara svårt som vårdpersonal när man har en orolig person som ofta 
ramlar omkull. Det kan upplevas frustrerande! 
 
Den oroliga patienten kan behöva vandra, och då får man som personal se 
till att patienten får tillräckligt med energi, har bra skor och så får man gå 
med dem ibland.  

 

Det upplevdes svårt när personer med demenssjukdom befann sig i olika faser i sin 

demenssjukdom och bodde på samma avdelning . Personer som vanligtvis inte uppvisade 

BPSD blev oroliga och otrygga när de vistades bland personer med BPSD på boendet. 

Vårdavdelningar med ett mindre antal personer och en mer anpassad levnadsmiljö ansågs 

kunna minska BPSD på det kommunala boendet. Informanterna hade även upplevt att 

personer med demenssjukdom som uppvisar BPSD kunde bli lugnare och mer harmoniska 

vid vistelse i den fria naturen. 
 

 

Där olika demensdiagnoser förekommer kan det vara oerhört svårt för de 
lite piggare patienterna att tolerera miljön. Patienterna kan bli oerhört 
oroliga. 
 
Jag skulle kunna tänka mig att det vore bättre med lite mindre enheter och 
färre patienter, för att minska BPSD. Det är miljön som oroar. 
 
Det optimala för patienter med BPSD är trädgårdar och en uteplats, så de 
kan gå ute och vistas mera i naturen. Det skänker oftast lugn. 
 

Informanterna uttryckte att de önskade få vara delaktiga vid byggnadsplanering och 

färgsättning av ett nytt demensboende. De upplevde att de hade kunskaper som kunde tas 

tillvara så att äldre personer med demenssjukdom kunde få bo i en harmonisk och anpassad 

miljö. 

 

Det ska inte vara röriga mönster som gör patienterna oroliga. Det är viktigt 
att tänka till hur färgsättningen ska vara på en demensavdelning. 
 
När de bygger demensboende så borde de lyssna mer på vårdpersonalen. 
Anlita de som har kunskap! Det fungerar inte bra att ha långa korridorer på 
ett boende. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Metodval 

 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda äldre personer 

som uppvisar BPSD. Därför genomfördes studien med hjälp av kvalitativ metod och 

intervjuer, för att få kännedom om intervjupersonernas upplevelser (Olsson & Sörensen, 

2007).  En kvantitativ metod hade inte gett den information och inriktning som 

eftersträvades i studien. Kvantitativa metoder bygger oftast på statistiska analyser och 

mätningar (Patel & Davidson, 2003), vilket inte denna studie var fokuserad på. Resultatet 

hade då säkert sett annorlunda ut och fått ett helt annat slutresultat. Kvalitativ metod 

ansågs vara den metod som lämpade sig bäst för studiens syfte, trots att kvalitativa 

insamlingsmetoder är tidskrävande (Olsson & Sörensen, 2007). Kvalitativa studier syftar 

till att karaktärisera något och beskriver ofta ett fenomen enligt Olsson och Sörensen 

(2007) samt studerar helheter och inte enbart enskilda variabler (Granskär & Höglund-

Nielsen, 2008). Studien genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer, vilket 

enligt Polit och Beck (2008) är lämpligt att använda sig av då författaren vill ha 

information och djupare förståelse för ett fenomen.  Vid en semistrukturerad intervju ställs 

samma frågor till samtliga informanter och intervjufrågorna har öppna svarsmöjligheter. 

För att erhålla ett gott intervjuresultat planerades och formulerades studiens syfte och 

problemområde före intervjuernas genomförande helt enligt Olsson och Sörensen (2007). 

Intervjuer genomfördes enskilt med varje intervjuperson, för att personen skulle känna sig 

betydelsefull och viktig för studiens syfte samt känna sig fri att berätta om sina upplevelser 

och tidigare erfarenheter utan att någon annan än intervjuaren tog del av berättelsen 

(Olsson & Sörensen, 2007).  

 

Intervjuguide 

 

Intervjuguiden (bilaga 1) innehöll sex öppna frågor. Intervjufrågorna var av karaktären 

inledande samt sonderande. De inledande frågorna öppnade upp intervjun och stimulerade 

informanten till fortsatta spontana och rika beskrivningar av sin upplevelse av det aktuella 

fenomenet (Kvale & Brinkmann, 2009).  Sonderande frågor ställdes för att författaren ville 

ha en upplevelse eller händelse mer noggrant beskriven och för att förstå dimensionen av 

det givna svaret. Intervjufrågorna som uttrycktes i informanternas vardagsspråk var korta, 

enkla och inte alltför teoretiska i sin utformning (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Uppföljningsfrågor ställdes spontant utefter informantens givna svar, och uppmuntrade 

informanten till fortsatt beskrivning och utläggning av upplevelser och händelser.  

 

Pilotstudie 

 

En pilotstudie genomfördes för att pröva intervjuguidens kvalitet. En sjuksköterska från ett 

äldreboende i den aktuella kommunen tillfrågades om deltagande och intervjuades för att 

pröva intervjufrågornas validitet samt öva intervjuteknik inför kommande intervjuer. 

Författaren hade inte genomfört intervjuer före pilotstudien. Det upplevdes ovant att 

intervjua, och författaren fick lära sig hantera kassettbandspelare samt öva på hur 

kroppshållning skulle vara gentemot informanten samt lära sig invänta informantens svar. 
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Vid intervjun förbereddes kassettbandspelaren i förväg genom att den var framspolad samt 

placerades på ett undanskymt ställe så den inte störde informantens koncentration.   En 

intervjufråga visade sig vara svår att uppfatta för informanten, så därför omformulerades 

frågan efter pilotstudien utan att mista sin ursprungliga kärna inför resterande intervjuer. 

Intervjufrågorna samt informantens svar vid pilotstudien ansågs motsvara studiens syfte. 

Därför inkluderades pilotstudien i intervjustudien (Polit & Beck, 2008). 

 

Urval 

 

Efter författarens kontakt med enhetschefen för sjuksköterskorna på kommunens 

äldreboenden i den utvalda kommunen, skickades information och erbjudande ut via intern 

elektronpost till samtliga sjuksköterskor i den aktuella kommunen om att studien tänkte              

genomföras. Tio sjuksköterskor från totalt åtta olika äldreboenden och demensboenden i 

den aktuella kommunen tackade muntligen ja till att delta i studien. En informant tackade 

senare nej till deltagande i studien på grund av tidsbrist. En informant tackade ja via 

elektronisk internpost, en informant tackade ja via skriftligt meddelande i mobiltelefon och 

sju informanter tackade ja till deltagande i studien genom personlig telefonkontakt med 

författaren. Totalt deltog nio sjuksköterskor i studien. Författaren hade planerat inkludera 

åtta-tio sjuksköterskor, så nio informanter stämde väl in på planeringen. 

 

Informanterna var i åldrarna 34-63 år och yrkeserfarenheten som sjuksköterska varierade 

från 9-39 år. Informanterna bestod av åtta kvinnor och en man, och informanterna hade 

dag- respektive kvällstjänstgöring. Ingen av informanterna hade nattjänstgöring. Studiens 

resultat kunde möjligen ha sett annorlunda ut om fler informanter med nattjänstgöring hade 

inkluderats eftersom nattjänstgöring har annan bemanning och arbetsrutiner mot 

dagtjänstgöring. Ingen särskild hänsyn togs till nationalitet, ålder eller kön, utan både 

manliga såväl som kvinnliga svenskspråkiga informanter inkluderades i studien. 

Författaren hade gärna inkluderat fler män i studien för att få jämnare könsfördelning, men 

andelen kvinnliga sjuksköterskor var högre i den aktuella kommunen än andelen män. 

Urvalsgruppen motsvarade dock studiens inklusionskriterier och ansågs matcha studiens 

syfte. Samtliga informanter hade över ett års erfarenhet av att arbeta med äldre personer 

som uppvisar BPSD, och kunde därför beskriva upplevelser av personer som uppvisat 

BPSD enligt studiens syfte (Polit & Beck, 2008). Författaren tror inte att informanternas 

svar hade varit mer annorlunda om studiens informanter arbetat på privata äldreboenden 

och vårdat äldre personer med demenssjukdom. Resultatet skulle säkerligen inte heller ha 

förändrats. 

 

Genomförande och datainsamling 

 

Intervjuerna genomfördes på sjuksköterskornas arbetsplatser i enskilt rum vid avtalade 

veckodagar och tidpunkter under sjuksköterskornas arbetstid. Sjuksköterskorna utsåg 

lämplig lokal för intervjun och intervjutillfällena valdes efter sjuksköterskornas bemanning 

och möjlighet till att kunna gå ifrån sitt arbete. En avlösande kollega fanns tillhands i 

verksamheten så informanten kunde genomföra intervjun enskilt med författaren. 

Informanten fick då möjlighet att koncentrera sig på intervjufrågorna. Intervjutillfällena 

varade mellan 25-40 minuter och samtliga intervjuer genomfördes utan något störande 

moment.  Informanterna önskade full konfidentialitet och anonymitet vid intervjutillfällena 

och några ville inte gärna lämna ut sina namn offentligt. Därför beslutade författaren om 

att inhämta endast muntligt samtycke vid intervjun för att skydda informanten i enlighet 

med Vetenskapsrådet (2011). Informanterna hade rätt att avbryta intervjun när de ville och 
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om de så önskade. Informanterna delgavs intervjufrågorna direkt vid intervjutillfället för 

att inte i förväg vara pålästa inför frågorna. Författaren önskade få spontana och direkta 

svar. Uppföljningsfrågor ställdes spontant utefter informanternas givna svar vid samtliga 

intervjuer. Författaren använde sig av nickar med huvudet och hummanden under 

intervjuns gång och pauser tilläts för att uppmuntra informanten till att fortsätta sin 

beskrivning (Kvale & Brinkmann, 2009). Stödanteckningar skrevs vid varje intervju för att 

försäkra sig om att få med intervjuns huvudinnehåll ifall ljudupptagningen inte hade 

fungerat.  

 

Det tog längre tid än beräknat för författaren att genomföra och slutföra de nio intervjuerna 

eftersom det var svårt för författaren och informanterna att få en intervjutid som passade, 

vilket ansågs vara en nackdel för studiens tidsram och färdigställande. Författaren 

upplevde att intervjusvaren upprepade sig vid sista intervjutillfället. En viss mättnad 

uppstod i svaren, vilket medförde att författaren ansåg att nio intervjuer var tillräckligt för 

att svara upp till studiens syfte. 

 

Ljudupptagning med kassettbandspelare utfördes vid varje enskild intervju och fungerade 

problemfritt vid samtliga tillfällen. Informanterna verkade till en början uppleva det 

besvärande då kassettbandspelaren togs fram och startades, men efter några minuters 

intervjuande tycktes informanterna bortse från kassettbandspelaren och uppträdde mer 

avslappnat och besvarade intervjufrågorna planenligt. När intervjun avslutades och 

ljudupptagningen upphörde, kunde informanterna prata mer fritt och avspänt än under 

intervjuns gång. Ljudinspelningens fördel är att den ger intervjuaren frihet att koncentrera 

sig på det aktuella ämnet och dynamiken i intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Nackdelen med ljudinspelning kan vara att informanten spänner sig och inte uppträder 

naturligt, men detta tros inte ha påverkat intervjuernas innehåll eller trovärdighet. 

 

Vid intervjuer anses det vara viktigt att intervjuaren är insatt i och intresserad av sitt 

forskningsämne samt innehar förmåga till att förstå och förnimma innebörden av de svar 

som ges, för att intervjun ska bli framgångsrik (Kvale & Brinkmann, 2009). Författaren 

hade förkunskaper i det aktuella ämnet sedan tidigare, vilket kunde öka studiens chanser att 

lyckas.  

 

Databearbetning  

 

Varje intervjutext lyssnades igenom noggrant ett flertal gånger kort efter intervjutillfället. 

Textinnehållet transkriberades ned lite i taget för hand på ett anteckningsblock och 

inskrevs sedan i dator där det förvarades oåtkomligt och skyddat. Varje intervjutext 

avidentifierades och numrerades från ett till nio enligt ordningsföljden på de genomförda 

intervjuerna för att få kronologisk ordning på textinnehållet. Konfidentialitet anses vara 

viktigt vid redovisning av intervjuer och den intervjuades integritet respekterades så att inte 

någon enskild person utanför studien kunde identifiera uttalanden (Trost, 2010).  

Transkriberingen var ett tidskrävande arbete som krävde koncentration och noggrannhet. 

Vid transkriberingens utförande markerades tid som förflutit mellan yttranden samt 

betoning av ord för att förstärka transkriberingens trovärdighet (Polit & Beck, 2008). 

Därefter genomlästes texten ytterligare några gånger för att finna meningsbärande enheter. 

Enligt Polit och Beck (2008) kan forskare som analyserar kvalitativa data behöva läsa 

textmaterialet flera gånger för att hitta sammanhang och förståelse av texten. Kvalitativ 

analys är en process som kräver att författaren blir väl förtrogen med sitt arbete för att få 

tillräcklig insikt om materialet (Polit & Beck, 2008). 
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Innehållsanalys 

 

Den kvalitativa innehållsanalysen som gjordes utifrån intervjuernas textmaterial var ett 

mycket tidskrävande arbete som krävde koncentration och noggrannhet. Efter ett flertal 

genomläsningar av texten kunde meningsbärande enheter som svarade upp till studiens 

syfte tas ut (Krippendorff, 2004). Graneheim och Lundman (2004)  inspirerade författaren 

till att utföra dataanalys med hjälp av manifest och latent innehållsanalys, vilket innebar att 

textinnehållet beskrevs, granskades och tolkades utifrån sitt innehåll. 

 

De meningsbärande enheterna kondenserades, vilket innebar att texten förkortades och 

koncentrerades så att kärnan i enheterna kvarstod. Därefter kodades den kondenserade 

texten, vilket innebar att texten sammanfattades till en rubrik. Efter kodning ordnades 

texten in i olika subkategorier som sedan indelades i olika kategorier (se exempel tabell 1). 

Varje enskild intervjutext numrerades enligt ordningsföljden på intervjun och 

meningsbärande enheter och koder färglades med separat färg för att författaren enklare 

skulle kunna särskilja de olika texternas ursprung. Arbetet med att kondensera och koda 

texterna var tidskrävande och svårt. Det upplevdes även svårt att sortera in texten i 

subkategorier och kategorier eftersom textinnehållet många gånger ansågs vara ganska lika 

och det ansågs vara svårt att dra gränser för var textinnehållet passade in bäst. 

Meningsbärande enheter och koder skrevs ut enligt respektive färger på papper och 

omjusterades manuellt för att lättare kunna insorteras under rätt subkategori och kategori. 

Författaren delgav sin handledare intervjumaterialet och efter reflektion och handledning 

upplevdes det som att textinnehållet till slut hamnade på rätt plats. Det upplevdes svårt att 

genomföra den kvalitativa innehållsanalysen ensam. Arbetet med dataanalysen kändes 

lättare då det fanns en andra part att rådfråga samt reflektera med. 

 

Studiens validitet, trovärdighet och överförbarhet 

 

En kvalitativ studies validitet ska bygga på författarens logiska samband utifrån de olika 

tolkningarna i forskningsprocessen (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Studiens resultat 

anses ha god validitet om den framhäver de karaktäristika som var avsett att beskrivas i 

studien. Studiens urvalsgrupp och underlag valdes av författaren och ansågs motsvara 

studiens syfte. Författaren har bearbetat och tolkat insamlad data och information på ett 

ärligt och noggrant vis. Studiens olika forskningsprocessdelar, metod, design och analys 

har beskrivits utförligt vilket kan förstärka studiens validitet (Polit & Beck, 2008). 

 

Trovärdigheten utgör ett problem i kvalitativ forskning eftersom författaren måste visa att 

data är insamlade på ett seriöst och relevant sätt och i enlighet med den aktuella 

problemställningen (Trost, 2010). Reflektion kring datainsamlingens etiska aspekter är 

viktig för att studiens trovärdighet ska öka (Trost, 2010).  Studiens data insamlades genom 

ljudupptagen intervju, och informanterna hade erfarenhet och kunskap om studiens syfte. 

Informanterna kom från samma kommun som författaren, och hade inte någon särskild 

relation till författaren, så det ansågs inte kunna påverka studiens trovärdighet. Författarens 

förförståelse av studiens ämne ansågs heller inte påverka studiens trovärdighet, utan den 

ansågs snarare förstärka trovärdigheten genom att förståelse fanns för ämnet och 

problemställningen. Datainsamlingen skedde under etiska principer och byggde på 

frivillighet och konfidentialitet hos informanterna (Vetenskapsrådet, 2011). 
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Intervjustudien kan vara överförbar till andra personer och miljöer om resultatet av studien 

är trovärdigt och giltigt trots lågt deltagarunderlag (Kvale & Brinkmann, 2009). Kvalitativa 

intervjuer kan vara överförbara trots få informanter om forskaren lämnat rika och specifika 

beskrivningar av studien som stärker trovärdigheten (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Resultatdiskussion 

 

Studiens syfte var att lyfta fram sjuksköterskors upplevelser av att vårda äldre personer 

som uppvisat beteendemässiga och psykologiska symtom vid demenssjukdom (BPSD). I 

resultatdelen presenterades olika kategorier samt subkategorier för att synliggöra 

informanternas upplevelser. Det framkom av informanterna att det upplevdes vara viktigt 

att stödja och handleda vårdpersonal som arbetade med äldre personer med 

demenssjukdom som uppvisar BPSD för att vårdpersonalen skulle kunna erhålla förståelse 

för att BPSD kunde tillkomma som en följd av demenssjukdom. I begreppet vårdpersonal 

inkluderar författaren undersköterskor/vårdbiträden och sjuksköterskor som arbetar inom 

vården. Vårdpersonalens förståelse för BPSD ansågs vara mycket betydelsefull i 

omvårdnadsarbetet och vid bemötandet av äldre personer med demenssjukdom. Personer 

med BPSD ansågs vara tidskrävande och svåra att vårda. För att uppnå förståelse för BPSD 

kan olika stödjande omvårdnadsinsatser utföras genom multiprofessionellt teamarbete 

tillsammans med enhetschef, sjuksköterska och undersköterska/vårdbiträde där 

individuella handlingsplaner utarbetas för personer med BPSD för att vårdpersonal bör 

kunna agera lika gentemot patienten och förbereda sig på hur bemötandet kan ske i det 

dagliga livet och vid uppvisande av BPSD (Noguchi, Kawano & Yamanaka, 2013).  

 

Vid beteendeförändringar hos personer med demenssjukdom bör bemötande och vård alltid 

utgå ifrån ett personcentrerat synsätt och utformas specifikt för den enskilde individen vid 

olika tidpunkter (Hällgren Graneheim, 2010). Den personcentrerade omvårdnaden syftar 

till att fokusera på personen och de BPSD som personen uppvisar, men det är viktigt att 

inte allt fokus blir på demenssjukdomen utan att en stor del av fokus även blir på det friska 

och det som personen faktiskt klarar av och behärskar (Socialstyrelsen, 2014). Den 

individuella handlingsplanen bör vara tillgänglig så berörd vårdpersonal kan läsa den och 

vara informerad och delaktig i omvårdnaden. Enligt nationella riktlinjer vid 

demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2010a) bör all vård och omsorg för personer med 

demenssjukdom bygga på ett multiprofessionellt teamarbete, vilket innebär att 

vårdpersonal, arbetsterapeut och sjukgymnast arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål 

för personen med demenssjukdom. Det multiprofessionella teamarbetet anses både 

förebygga och minska förekomsten av beteendestörningar hos personer med 

demenssjukdom och minskar även på sikt kostnaderna för hälso- och sjukvården 

(Socialstyrelsen, 2010a). Ekonomin anses vara en betydande faktor som styr mycket av 

kommunens resurser och insatser i vården enligt författaren. 

 

Kommunens införande av det nationella BPSD- registret ansågs vara till hjälp för 

vårdpersonalen vid registrering och kartläggning av BPSD på äldre personer med 

demenssjukdom. Enligt Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid 

Demens (2014) syftar registreringen till att öka livskvaliteten för personer med 

demenssjukdom och bidrar till en personcentrerad omvårdnad som leder till 

kvalitetssäkring genom kontinuerlig uppföljning . Registreringen tydliggör även 

vårdtyngden genom den poängsumma personen med demenssjukdom får vid 

registreringen. Enligt författarens erfarenhet kan detta registreringsresultat med fördel 

uppvisas för ansvarig läkare och vara en hjälp vid behandling av personens uppvisade 
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BPSD. Som sjuksköterska kan det ibland upplevas svårt att konkret påvisa och beskriva de 

BPSD som personen med demenssjukdom lider av.  BPSD- registreringen kan då bli ett 

viktigt och bra hjälpmedel vid kartläggning av BPSD.  

 

Informanterna upplevde behov av att träffa sjuksköterskor med erfarenhet av vård av 

personer med demenssjukdom som uppvisade BPSD. Det upplevdes tryggt och givande att 

få dela med sig av sina problem gällande personer med svårhanterliga BPSD.  Detta 

faktum styrks av Svanström (2010) som menar att en personalgrupp som delar med sig av 

sina upplevelser och känslor från omvårdnadsarbetet lättare kan se vilka behov de äldre 

har. Vid reflektionen bearbetar vårdpersonal sina upplevelser och erhåller en känsla av att 

vara bekräftade (Skovdahl & Kihlgren, 2011). Enligt författaren så kan personer med 

demenssjukdom som uppvisar BPSD lätt uppfattas som besvärliga personer att vårda. 

Vårdpersonal kan känna sig hotade och utsatta vid uppvisande av aggression och agitation. 

I det läget kan det enligt författarens erfarenhet vara bra att låta den aggressiva personen få 

vara ifred en stund i lugn och ro så att personen kan få möjlighet att lugna sig. 

Argumentation och diskussion med en aggressiv och agiterad person kan förvärra 

personens sinnesläge ännu mer eftersom personer med demenssjukdom är känsliga för 

yttre stimuli och har svårt för att följa instruktioner. Vårdpersonalen brukar oftast ha behov 

av att få reflektera kring svåra situationer för att orka arbeta vidare och bearbeta känslor. 

Det kan finnas BPSD-team tillgängliga som kan konsulteras för rådgivning och utredning 

av BPSD. BPSD-teamet kan bestå av sjuksköterska och läkare samt undersköterskor med 

utbildning och erfarenhet av BPSD. Vårdpersonal kan få värdefulla tips och förslag på 

åtgärder som minskar förekomsten av BPSD hos den aktuella personen. 

 

Närstående hade möjlighet att få delta i vårdplaneringen för att bidra med detaljerad 

information om personens tidigare leverne. Informationen kunde leda till ökad förståelse 

för beteendet och leda till omvårdnadsåtgärder som förbättrade situationen och minskade 

BPSD. Närstående upplever det ofta mycket svårt när personen uppvisar BPSD. Det kan 

skapa oro och stress, men genom att få känna delaktighet och få kontinuerlig information 

om den rådande situationen för personen med BPSD, kan närståendes stress minskas 

(Socialstyrelsen, 2010a). 

 

Informanterna uttryckte att de var i behov av mer kunskap och fortbildning inom 

demensområdet för att kunna vårda äldre personer med demenssjukdom som uppvisar 

BPSD på ett optimalt sätt. Fortbildningskunskaperna bidrog till att informanterna kände sig 

bättre rustade inför mötet med personer som uppvisade BPSD, och informanterna upplevde 

att de genom kunskapen fick redskap till att finna åtgärder som minskade personernas olika 

BPSD.  

 

Det framkom av informanterna att det upplevdes svårt när personer med demenssjukdom 

uppvisade vandringsbeteende och hade tendens till att falla. Informanterna kände sig 

maktlösa och frustrerade inför vandringsbeteenden och fall . Personen med demens kan 

vandra och ha svårt för att hitta till sitt rum och sin toalett, vilket kan synliggöras bättre 

enligt författaren med skyltar eller andra symboler så personen kan ha möjlighet att hitta 

till toalett och rum på egen hand. Vandringsbeteende kan även vara orsakat av smärta eller 

andra fysiologiska tillstånd enligt författarens erfarenhet.  

 

Informanterna hade erfarenhet av att olika smärttillstånd kunde skapa oro hos personer 

med demenssjukdom. Personerna hade oftast mist den verbala förmågan och hade svårt att 

uttrycka och tolka smärta, vilket försvårade bedömning och fastställande av personens 
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BPSD. För att bedöma smärta hos personer med demenssjukdom som har svårt att beskriva 

smärta med ord kan smärtskalan Abbey Pain Scale vara en god hjälp för sjuksköterskan 

(Svenska Palliativregistret, 2010). I smärtskalan bedöms röstuttryck, kroppsspråk, beteende 

samt fysiologiska förändringar hos personen och antalet slutpoäng kan visa på vilken grad 

och typ av smärta som personen kan lida av. Smärttillstånd kan bidra till ett aggressivt och 

rastlöst beteende hos personer med demenssjukdom och det är då viktigt att kunna ge 

personen behandling och lindring mot smärtan för att minska BPSD (Blomqvist, 2011). 

Det ställer stora krav på sjuksköterskans kunnande och omsorg om den enskilde personen 

som uppvisar BPSD.  Kari Martinsen betonar i sin omsorgsteori att personer som är sjuka 

och svaga samt saknar förmåga till att ta hand om sig själva är beroende av professionell 

hjälp och omsorg för att kunna leva ett drägligt liv utan alltför stort lidande (Kirkevold, 

2000). Sjuksköterskan har möjlighet att genom sin kunskap och sitt patientnära arbete 

tolka, analysera och förstå BPSD på ett bättre sätt (Martinsen, 2003). 

 

Samtliga informanter i studien uppgav att det upplevts krävande och påfrestande att vårda 

personer med demenssjukdom som uppvisat BPSD. Aggressivitet var ett symtom som 

informanterna upplevde speciellt svårt att bemöta, eftersom informanten kunde känna sig 

rädd och hotad av personen. Informanterna försökte oftast uppträda lugnt gentemot den 

aggressiva personen, samtidigt som de samtalade med personen i en mild ton. Informanter 

som inte kände till den aggressive personen sedan tidigare kunde känna osäkerhet på hur 

personen skulle bemötas.  

Informanterna i studien uppgav även att de kunde sjunga ihop med personer med 

demenssjukdom, och sången kunde minska aggressivitet och oro. Musik och sång bör alltid 

anpassas efter den enskilda individens smak och situation för att ha bäst effekt mot BPSD 

(Skovdahl & Edberg, 2011). Flera studier har visat att vårdpersonalens sång i 

omvårdnadssituationer kan minska oro och aggressivitet hos personer med demenssjukdom 

(Hammar, Emami, Engström & Götell, 2011; Hammar, Emami, Engström & Götell, 2010; 

Hammar, Emami, Götell & Engström, 2011). 

 

Informanterna hade upplevt att kroppskontakt och beröring oftast lugnade personer med 

BPSD.  Människan har ett nedärvt behov av fysisk och psykisk närhet som kvarstår trots 

att personen drabbas av demenssjukdom (Skovdahl & Edberg, 2011). Äldre personer kan 

ha ett stort behov av beröring eftersom de kanske inte längre har någon närstående kvar 

som kan beröra dem (Routasalo, 1996). Den äldre personen behöver då få beröring av 

någon annan människa och det kan ske genom att vårdpersonal engagerar sig för den 

enskilde individen (Birkestad, 2001). Taktil beröring kan vara ett sätt att använda sig av då 

oro, stress eller aggressivitet förekommer hos personen med demenssjukdom. Taktil 

beröring kan innebära att personens händer eller fötter stryks eller masseras mjukt och 

omsorgsfullt i en lugn och avskild miljö (Skovdahl & Edberg, 2011). Det gäller för 

vårdpersonal att vara lyhörd för kroppsspråk och signaler vid beröringen hos personer med 

demenssjukdom, eftersom individerna kan skilja sig åt beträffande reaktioner, integritet 

och kulturtillhörighet (Skovdahl & Edberg, 2011). Taktil beröring kan även minska 

behovet av lugnande medel hos personer som lider av ångest (Henricson & Billhult, 2010).  

Taktil beröring är effektivt att ge till personer som är oroliga och det upplevs ha lugnande 

effekt en kortare stund på personen enligt författaren. Taktil beröring kan även ha 

stimulerande effekt på personer som haft svårt att uttrycka sig verbalt och som varit 

mycket tysta och inneslutna i sig själva enligt författarens erfarenhet. Beröringen skapade 

en kontakt och en trevnadskänsla mellan den son som berörde och den som berördes. 
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Validation var en metod som informanterna använde sig av för att lindra oro hos personer 

med demenssjukdom.  En amerikansk kvinna, Naomi Feil, introducerade 

validationsmetoden i Sverige på 1990-talet och metoden syftar till att bekräfta personer 

som befinner sig i en svår demenssvårighetsgrad och som har svårt för att kommunicera 

verbalt med omvärlden (Svenskt Demenscentrum, 2008). Vid bekräftelse stöds och stärks 

självkänslan och personen med demenssjukdom upplever sig sedd och hörd, vilket kan 

minska risken för stress och oro. Nationella riktlinjer vid demenssjukdom menar att den 

personcentrerade omvårdnaden syftar till att bekräfta personer med demens i deras 

upplevelser av omvärlden (Socialstyrelsen, 2010a). Informanterna försökte följa med i 

tankegångar och resonemang och var lyhörda för individens kroppsspråk och tal, för att på 

så sätt lära känna personen och minska BPSD. Validation kan vara ett förhållningssätt som 

kan bidra till att vårdpersonal och närstående kommer närmare personen med demens samt 

lättare kan förstå personens BPSD, eftersom obearbetade känslor kan leda till att personen 

blir innesluten i sig själv (Svenskt Demenscentrum, 2008). 

 

Kontinuitet var något som informanterna upplevde var viktigt i vården av äldre personer 

med demenssjukdom. Kontinuerlig kontakt och samarbete med en kunnig och intresserad 

läkare saknades av en del informanter på äldreboendet. Det kunde vara så att det förekom 

vikarierande läkare på vårdcentralen när personerna var i behov av vård och behandling för 

BPSD. Det upplevdes otryggt att inte ha en kontinuerlig läkare med specialistkunskaper att 

ha kontakt med vid vård av personer med demenssjukdom, eftersom det ofta krävdes stort 

kunnande och en tät hälso- och sjukvårdskontakt då personen uppvisade BPSD.  Enligt 

nationella riktlinjer vid demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2010a) så krävs det att personen 

med demenssjukdom möter samma person under en längre period för att kunna känna 

förtroende och trygghet. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763), 2a §, så 

ska en god vård ges till personen och hälso- och sjukvården ska tillgodose personens behov 

av trygghet, kontinuitet och säkerhet inom vården. För att erhålla en god personcentrerad 

vård av personer med demenssjukdom är det även viktigt att personalgruppen på 

äldreboendet har hög kontinuitet, det vill säga består av samma personer under en längre 

tid och har god sammanhållning (Sjöbeck & Berglund, 2011). 

 

Informanterna hade upplevt att den psykosociala miljöns utformning var viktig för 

personer med demenssjukdom. Det kunde ofta vara så att personen blev förvirrad och 

orolig av att komma till ett annat boende än det som personen var van vid sedan tidigare. 

Personer med demens är beroende av rutiner som är lika varje dag för att bevara sin 

trygghet (Wijk, 2011). Igenkänning är något som bidrar till trygghet och välbefinnande 

(Wijk, 2011). En god psykosocial miljö kännetecknas av att vårdklimatet på äldreboendet 

är välkomnande och har en tillåtande och gästfri atmosfär (Wijk, 2011). 

Informanterna upplevde att personer med demenssjukdom ofta uppvisade BPSD framåt 

eftermiddagen och kvällen. Det kan ta flera dagar och ända upp till en vecka innan 

personen med demens börjar känna igen sig och känna tillit till vårdpersonal enligt denna 

studies författare. Det är viktigt att personen med demenssjukdom får den tiden att 

acklimatisera sig på för att kunna känna sig hemma bland andra boende och få förtroende 

för vårdpersonal.  

 

Vårdpersonalen ska finnas till för personerna på boendet och skapa och upprätthålla sociala 

relationer. Det bör finnas en gemensam värdegrund som utgår från den enskilde individens 

upplevelser av tillvaron och vården (Edvardsson, 2011). En god psykosocial miljö för 

personer med demenssjukdom kan skapas om vårdpersonal har god personkännedom om 

personer med BPSD samt förebygger konflikter och känslor av oro och övergivenhet 
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(Wijk, 2011). Det kan säkert bli mer harmoniskt och mindre BPSD på ett boende om 

vårdpersonalen särskilt tänker på att inte uppvisa stress eller tala utan att personer med 

demens får medverka vid samtalet, eftersom personer med demenssjukdom kan vara 

känsliga och lyhörda för det beteendet enligt författaren. 

 

Den fysiska miljöns utformning är viktig för att personer med demenssjukdom ska känna 

trivsel och få stimulans (Sjöbeck & Berglund, 2011). Informanterna hade upplevt att 

personer med demenssjukdom uppskattade att få vistas ute i naturen och att de mådde bra 

av att få fysisk aktivitet.  Personer som hade fysisk sysselsättning ute i trädgårdar var oftast 

lugna och harmoniska samt uppvisade mindre BPSD . Trädgårdar för personer med 

demens ska stimulera alla sinnen och utformas så att det finns möjlighet att gå ut säkert när 

personerna så önskar. Uteplatsen ska vara utformad så att personen kan ha möjlighet att 

komma tillbaka till boendet på egen hand (Sjöbeck & Berglund, 2011). Informanterna hade 

upplevt att det lätt kunde bli oroligt på boendet om personer med svåra 

demenssvårighetsgrader och BPSD integrerades med personer med mildare 

demenssvårighetsgrader. Det var särskilt svårt att avhjälpa för vårdpersonalen om 

boendeenheten var stor till ytan och det förekom personer med BPSD. Informanterna 

kunde uppleva att de inte kunde utföra vård och omsorg tillfredsställande till personer med 

demenssjukdom när många uppvisade BPSD samtidigt. Studier har visat att små och 

avskärmade enheter kan minska stress och överstimulering hos personer med demens på 

boenden (Davis, Byers, Nay & Koch, 2009; Edvardsson, 2008). Informanterna försökte 

anpassa miljön efter personernas individuella behov och utformade små avskildheter på 

boendet så att det fanns möjlighet att sitta i lugn och ro och med så lite stimulans från 

omgivningen som möjligt.  

 

Informanterna var angelägna om att den fysiska miljön på äldreboendet skulle vara 

utformad efter personer med demenssjukdoms olika behov. Det fanns önskemål om 

delaktighet vid planering och utformning av ett demensboende, eftersom informanterna 

ansåg att de hade kunskaper och idéer om hur inredningen kunde utformas på ett bra och 

anpassat sätt.  Äldre personer med demens anses uppfatta färg lika väl som äldre personer 

utan demens, men personer med demens kan vara känsligare för färgkontraster och 

ljushetsskillnader (Wijk, 2001). Informanterna hade upplevt att personer med demens 

kunde bli oroliga av brokiga mönster. En studie har visat att äldre personer med 

demenssjukdom lättare kan urskilja färgerna blått, rött, grönt, gult, svart och vitt medan 

färgerna turkos, rosa och orange var svårare att urskilja (Wijk, 2001). Därför bör mönster 

och färgkombinationer anpassas till personer med demens efter studiens (Wijk, 2001) 

resultat och användas med försiktighet så det inte skapar oro och förvirring (Wijk, 2011). 

 

 

 

Slutsats 

 

Sjuksköterskor behöver god personkännedom och kontinuerlig kontakt med personer med 

demenssjukdom för att kunna se äldre personer med demenssjukdoms behov och BPSD. 

Multiprofessionellt teamarbete, anpassning av miljön samt utredning och kartläggning av 

BPSD var viktiga åtgärder för att kunna minska BPSD- förekomsten på ett optimalt sätt.  

Det kunde upplevas svårt och komplicerat att vårda äldre personer med demenssjukdom 

som uppvisar BPSD. Det är viktigt och nödvändigt att sjuksköterskor får kontinuerlig 

fortbildning och kunskap om BPSD för att förstå och kunna vårda äldre personer med 

demenssjukdom på ett personcentrerat och professionellt sätt. 
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Klinisk tillämpbarhet 

 

Författarens önskan och mål med denna studie är att den kan fungera som ett 

diskussionsunderlag och en hjälp och ett stöd för vårdpersonal som arbetar bland äldre 

personer med demenssjukdom som uppvisar BPSD. Reflektion och beskrivning av 

personens uppvisade BPSD, kan vara en hjälp för vårdpersonal att finna en möjlig orsak 

till det förändrade beteendet som den äldre personen med demenssjukdom uppvisar. 

Studien är även ämnad för läsare som är intresserade av att få kunskap om demenssjukdom 

och hur det är att vårda äldre personer som uppvisar BPSD.  

 

Fortsatt forskning 

 

I denna studie har sjuksköterskor med dag samt kvällstjänstgöring delat med sig av sina 

upplevelser av hur det är att möta äldre personer med demenssjukdom som uppvisar 

BPSD. Det är viktigt att sjuksköterskor får möjlighet att beskriva sina upplevelser av 

BPSD ifrån omvårdnadsarbetet. Det skulle därför vara intressant att bedriva fortsatta 

studier där sjuksköterskor med nattjänstgöring deltog. Det vore även intressant att ha med 

fler män i den fortsatta forskningen för att jämföra skillnader av upplevelser mellan könen.  

För framtida studier kunde även enbart undersköterskor i demensvård få delge sina 

upplevelser av att vårda äldre personer med demenssjukdom som uppvisar BPSD, för att 

författaren skulle kunna se om undersköterskornas upplevelser skiljer sig från 

sjuksköterskornas.  
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Bilaga I 

 

Bakgrundsfakta 

Kön: 

Ålder på informant: 

Yrkeserfarenhet som sjuksköterska: 

 

 

INTERVJUGUIDE 

 

 

1. Hur stor del av ditt arbete går åt till att vårda demenssjuka äldre personer som 

uppvisar beteendemässiga - och psykologiska symtom (BPSD) vid demens?  

Berätta. 

 

 

2. Hur upplever du vården av äldre demenssjuka personer som uppvisar BPSD?   

Berätta utifrån: - Egen kunskap. 

     -  Egna observationer.  

 

 

3. Vilka faktorer kan påverka personer med demenssjukdom så de uppvisar BPSD 

anser du, utifrån din egen kunskap och erfarenhet? 

            Berätta.  

 

 

4. Hur tycker du att äldre personer med demenssjukdom ska bemötas då de uppvisar 

BPSD?  Berätta. 

 

 

 

5. Hur upplever du att vården ser ut för äldre demenssjuka personer som uppvisar 

BPSD?   

 Berätta utifrån: -Omvårdnadsansvar. 

                            -Patientens sociala samvaro. 

 

 

 

6. Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga II 

 

 

 

Förfrågan om att delta i en vetenskaplig studie 2014 
 
Jag heter Ulrika Davidsson och går Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 

vård av äldre, 60 högskolepoäng på Sophiahemmet Högskola i Stockholm. Jag läser nu 

sista terminen på Specialistprogrammet och ska nu göra mitt självständiga arbete, som 

innebär en magisteruppsats om sjuksköterskors upplevelser av att vårda äldre personer som 

uppvisar beteendemässiga och psykologiska symtom vid demens (BPSD). Studien 

förväntas öka kunskapen om äldre personer med demenssjukdom som uppvisar BPSD och 

förväntas vara en hjälp för sjuksköterskor som arbetar med denna patientgrupp. 

Jag tänker utföra 8-10 intervjuer av sjuksköterskor som arbetar inom kommunala boenden i 

X Kommun. Det är bra om du som sjuksköterska arbetat minst ett år som sjuksköterska 

och har erfarenhet av att vårda äldre personer med demenssjukdom. 

 

Jag vore tacksam över att få veta vilka sjuksköterskor i X Kommun som är intresserade av 

att delta i intervjuerna. Intervjuerna genomförs på respektive sjuksköterskas arbetsplats och 

beräknas ta ca 30-45 min. Intervjuerna kommer att ljudupptas. Allt insamlat material 

kommer att behandlas konfidentiellt enligt Forskningsetiska principer och förvaras inlåst. 

Materialet kommer förstöras en tid efter studiens genomförande och godkännande. 

Deltagandet i studien kommer vara helt frivilligt och deltagaren har rätt att avbryta 

deltagandet när som helst under studien. 

 

 

 

Är du intresserad av att delta eller har frågor om studien så kontakta mig via Mail/e-post 

senast 31/3 mars 2014. Deltagarna kommer att kontaktas av mig inom kort efter 

godkännande av verksamhetschef i XXXXXX Kommun. 

Studien och intervjuerna kommer att genomföras någon gång under mars-april 2014. 

 

 

Vänligen 

Ulrika Davidsson 

Vårkumla  Billsholmen 1 

521 97 Vartofta 

E-post: ulrika_davidsson@tele2.se 

Tel: 073- 0854498 
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Till verksamhetschef                                                                                            Bilaga III 

XXXXXXXXXX, 

Socialförvaltningen, XXXXXX Kommun 

Jag heter Ulrika Davidsson och är sjuksköterska. Jag studerar på 

Specialistsjuksköterskeprogrammet Vård av äldre vid Sophiahemmet Högskola i 

Stockholm. I mitt självständiga arbete, omfattande 15 poäng, har jag valt att studera: 

Sjuksköterskors upplevelser av att vårda äldre personer som uppvisar beteendemässiga och 

psykologiska symtom vid demenssjukdom. Jag är därför intresserad av att få genomföra 

studien vid särskilda boenden i XXXX Kommun.  

 

Om Du godkänner att studien genomförs vid din förvaltning, är jag tacksam för Din 

underskrift av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du har 

förbehåll vill jag gärna att Du anger detta.   

Har Du frågor rörande själva undersökningen är Du välkommen att kontakta mig eller min 

handledare. 

Efter att studien är genomförd och godkänd, kommer den att publiceras på internet på 

DIVA som är en gemensam portal för publicering av forskningsrapporter och 

studentarbeten. Forskningsetiska principer kommer att följas strikt, vilket bl.a. innebär att 

namn i studien (inklusive namn på arbetsplatser) kommer att vara avidentifierade. 

 

Efter godkänd studie kommer jag gärna och presenterar mina resultat för Dig om Du så 

önskar. 

 

Vartofta 2014- 02-11 

Med vänlig hälsning   

 

____________________________________ 

Student 

Ulrika Davidsson 

____________________________________ 

Namnförtydligande 

tel: 073-0854498 

e-post: ulrika_davidsson@tele2.se 

 

____________________________________ 

Handledare 

Marie Tyrrell 

____________________________________ 

Namnförtydligande, hemvist 

tel: 08-4062878 

e-post: marie.tyrrell@sophiahemmethogskola.se 

 

____________________________________ 

Examinator 

Maria Kumlin 

____________________________________ 

Namnförtydligande, hemvist  

tel: 08-4062930   e-post: 

maria.kumlin@sophiahemmethogskola.se 
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Studiens preliminära titel: Sjuksköterskors upplevelser av att vårda äldre personer som 

uppvisar beteendemässiga och psykologiska symtom vid demenssjukdom. 

 

Syftet: med studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda äldre personer 

som uppvisar beteendemässiga och psykologiska symtom vid demenssjukdom. 

Problem: Andelen äldre personer med demenssjukdom förväntas öka i framtiden eftersom 

befolkningen blir allt fler och äldre. Behovet av vård och omvårdnad är stort och komplext 

för denna grupp av människor. Demenssjukdomen nedsätter individens intellektuella och 

språkliga förmåga, så att personer med demenssjukdom får svårighet att uttrycka behov 

och känslor verbalt. Denna förändring kan leda till beteendemässiga och psykologiska 

symtom hos personer med demenssjukdom och vållar både närstående och vårdpersonal 

lidande. Sjuksköterskans stora uppgift och ansvar är att tolka och vara lyhörd för dessa 

symtom och beteenden hos personer med demenssjukdom, så lidandet kan minimeras och 

individer får ökad livskvalitet trots sin demenssjukdom.  

 

Metoden: för det planerade arbetet är intervjuer av sjuksköterskor. 

Önskemål från Din verksamhet: Jag önskar kunna intervjua 8-10 sjuksköterskor på Din 

enhet. Intervjuerna, som beräknas ta 30-45 minuter, önskar jag genomföra i lokaler på Din 

enhet och i anslutning till de intervjuades arbetspass. Det är även ett önskemål att 

intervjuerna kan ske på arbetstid. Intervjuerna kommer att ljudupptas. Jag planerar att 

genomföra intervjuerna under mars-april 2014. Alla personer som ska intervjuas kommer 

att få skriftlig information och deltagande kommer att vara frivilligt. Forskningsetiska 

principer kommer att följas. 

 

Samtycke:  

  Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i detta dokument 

 

 Jag samtycker till att studien genomförs, men med följande förbehåll: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 Tyvärr kan jag inte samtycka till att studien genomförs vid min enhet 

 

Datum Namn 

 

Namnförtydligande 

Enhet 
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