
                                           Institutionen för vård och natur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E
X

A
M

E
N

SA
RB

E
TE

 

 
 
Examensarbete inom ämnet omvårdnad 
D-nivå 15 Högskolepoäng 
Hösttermin År 2009 
 
Namn: Susanne Jansson 
Namn: Christel Landin 
Handledare: Annsofie Adolfsson 
Examinator: Elisabeth Kylberg 

Distriktssköterskors erfarenheter 
att vårda och ha vårdansvar för 
personer med demenssjukdom i 
hemsjukvård 
En intervjustudie 
 
District nurses experience to 
care for and have caring 
responsibilities for people with 
dementia in home care 

A interview study 



SAMMANFATTNING 
 
Titel: Distriktssköterskors erfarenheter att vårda och ha vårdansvar för personer med 
demenssjukdom i hemsjukvård - En intervjustudie 
 
Institution: Institutionen för vård och natur, Högskolan i Skövde 
 
Kurs: Examensarbete i omvårdnad, 15 högskolepoäng 
 
Författare: Jansson, Susanne; Landin, Christel 
 
Handledare: Adolfsson, Annsofie 
 
Sidor: 23 
 
Månad och år: Oktober 2009 
 
Nyckelord: Distriktssköterska, Demenssjukdom, Kvalitativ studie, Vårda, Vårdansvar, 
Hemmet 
___________________________________________________________________________ 
 
Antalet äldre i samhället ökar och därmed antalet personer med demenssjukdom. De bor 
kvar i sina hem längre, då ökar även ansvaret på distriktssköterskorna. Syftet med studien 
var att beskriva distriktssköterskornas erfarenheter av att vårda och ha vårdansvaret för 
personer med demenssjukdom i hemsjukvård. Metoden som valdes var kvalitativ intervju 
studie och innehållsanalys användes vid databearbetning. I resultatet framkom fem 
kategorier: Samarbete med andra yrkesgrupper och anhöriga, att kunna utvecklas i yrket, ett 
tidskrävande arbete, otillräcklighet och oro och att skapa trygghet för personen med 
demenssjukdom.  
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The number of elderly in society is increasing and therefore the number of people with 
dementia. They continue to live in their homes longer, which also increases the 
responsibility of district nurses. The purpose of this study was to describe the experiences of 
district nurses to care for and have responsibility for the care of people with dementia in 
home care. The method chosen was a qualitative interview study. The method chosen was a 
qualitative interview study and content analysis was used for data processing. The results 
revealed five categories: Collaboration with other professionals and relatives, to have the 
possibility to develope in the professional role, a time-consuming work, inadequacy and 
anxiety and to provide security for the person with dementia.
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INLEDNING 

Antalet äldre i samhället ökar och därmed också antalet personer med demenssjukdom 
(Socialstyrelsen, 2009). Demenssjukdom kan medföra krävande beteenden som till 
exempel aggressivitet och nedsatt förmåga till abstrakt och logiskt tänkande (SBU, 2006).  
Detta kan vara svårt att bemöta för dem som vårdar. Som sjuksköterska i hemsjukvården 
har vi sett att det finns en del brister, det saknas redskap och modeller för hur svårigheter 
ska hanteras som kan uppstå i vården av personer med demenssjukdom. Som blivande 
distriktssköterskor och med personliga erfarenheter av att vårda personer med 
demenssjukdom så har vi förstått att vårdtagare med demenssjukdom kräver speciella 
omvårdnadsåtgärder och en speciell struktur omkring sig. Enligt kvarboendeprincipen bor 
idag allt fler äldre kvar i sitt eget boende så länge som möjligt (SBU, 2006). För personer 
med demenssjukdom kan detta i vissa fall göra mer skada än nytta, då det ibland inte finns 
rätt förutsättningar eller verktyg för vårdpersonal och anhöriga att ge en god omvårdnad. 
Vi har därför valt att inrikta oss på distriktssköterskors erfarenheter av att vårda personer 
med demenssjukdom i hemmet. I detta arbete kommer uttrycken personer med 
demenssjukdom jämställs med dementa och demenssjuka. Omvårdnadspersonal jämställs 
med undersköterskor och vårdbiträden

BAKGRUND 

Ordet demens är ett latinskt ord och betyder utan själ (Larsson & Rundgren, 2003). I 
enlighet med International Classification of Diseases (ICD) har en person som drabbats av 
demens försämrad minnesfunktion, svikt i ytterligare minst en kognitiv förmåga och 
förändrad emotionell kontroll eller motivation alternativt förändrat socialt beteende. 
Besvären ska ha funnits under minst sex månader och vara av sådan svårighetsgrad att de 
inverkar på personens vardagliga liv. Demens är ett syndrom som kan ha många olika 
orsaker (Sjöbeck & Nilsson, 2009). Det dagliga livet för den demenssjuke personen kan 
försvåras av de symtom sjukdomen medför. Det kan bland annat uppstå svårigheter att 
tyda verbalt och icke-verbalt språk. Förmågan att uttrycka sina egna känslor och sina 
behov kan även vara nedsatt. Andra symtom kan vara apraxi; svårigheter att utföra 
viljestyrda handlingar och agnosi; svårigheter att tolka sinnesintryck, till exempel syn och 
hörsel. Personen med demenssjukdom kan få svårigheter att orientera sig i rummet och 
även få nedsatt förmåga till abstrakt och logiskt tänkande (SBU-rapport, 2006). 

 
I Sverige finns idag 148 000 personer med demenssjukdom. Risken för att insjukna i 
demens tilltar med stigande ålder. Antalet insjuknade i demenssjukdom tilltar beroende på 
att allt fler lever längre. Åtta procent av alla som är 65 år eller äldre och nästan hälften av 
alla som är 90 år eller äldre har en demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2009). Det finns 
ingen specifik behandling för demens och inga läkemedel som kan bota sjukdomen 
(Marcusson, Blennow, Skoog & Wallin, 2003). Den behandling som praktiseras idag 
består av psykofarmakologisk terapi för att lindra symtom vid lindriga och medelsvåra 
stadier av sjukdomen. Den behandlingen har påvisat en generell effekt och skjuter upp 
utvecklingen av sjukdomen men har ingen effekt på prognosen. Förutom detta finns det 
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kontraindikationer för behandlingen på grund av biverkningar i egenskap av illamående 
och kräkningar (Bates et al, 2004). Därför blir behandlingen en individuell prövning med 
en grundlig utvärdering av effekterna av varje insatt preparat (Marcusson et al, 2003). 

 
I enlighet med Wånells (2004) definition om kvarboendeprincipen går den ut på att 
personer ska ha möjlighet att bo kvar i sitt hem livet ut. I begreppet ingår även möjligheten 
att flytta till en annan bostad, förslagsvis en handikappsanpassad lägenhet på den ordinarie 
bostadsmarknaden eller en seniorbostad i samma bostadsområde som tidigare. Kontrasten 
till kvarboendeprincipen är att tvingas flytta till ett bostadsområde som inte är självvalt 
eller att flytta till ett särskilt boende. I Socialtjänstlagen kap 5 § 4,5 står följande: ”§ 4 
Socialnämnden skall verka för att äldre människor får möjlighet att leva och självständigt 
under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med 
andra. § 5 Socialnämnden skall verka för att äldre människor får goda bostäder och skall 
ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. 
Kommunen skall inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre 
människor som behöver särskilt stöd” (Raadu, 2008 s. 646). I januari 1992 trädde den 
första Ädelreformen i kraft. Avsikten med reformen var i första hand att få en effektivare 
användning av samhällsresurser. För att undgå ett delat huvudmannaskap mellan landsting 
och kommun, skulle det underlätta för medborgaren och effektivisera omsorgen. I ett 
större perspektiv än tidigare, fick kommunerna ta ett ansvar för äldres och handikappades 
vård och omsorg. Det medförde även ett lagstadgat ansvar att etablera särskilda 
boendeformer för vård, service och dagligverksamheter. Valfrihet, trygghet, integritet och 
självbestämmande är nyckelbegrepp i Ädelreformen. Kvarboendeprincipen är en tolkning 
av dessa nyckelbegrepp (Hjortsjö-Norberg, 2003). 
 
Enligt Armanius et al. (2004) pågår forskning om hjälpmedel för personer med 
demenssjukdom, som riktar sig främst mot säkerhets- och trygghetsaspekter. Det pågår 
även en utveckling av hjälpmedel som riktar sig mot personen med demenssjukdoms 
dagliga sysslor. Problem som kan uppstå är att personer med demenssjukdom ofta har 
stora svårigheter att lära sig ny teknik eller infoga nya föremål och vanor i sin vardag. 
Därför kan det vara svårt för personer med demenssjukdom att komma ihåg att använda 
hjälpmedlet. Det finns olika typer att larmsystem och nödsändare, som kan trygga upp 
vardagen för vårdpersonal och anhöriga. 

Distriktssköterskans arbete 
Distriktssköterskan har en central funktion som samordnare/koordinator och kommer i 
framtiden att ha en ökad samverkan med specialistsjukvården på grund av att allt sjukare 
patienter vårdas hemma. En orsak till detta är ju att vårdtiderna är betydligt kortare än 
tidigare. I distriktssköterskans profession ingår självständigt mottagningsarbete, 
självständiga medicinska bedömningar, patientansvar samt förskrivningsrätt för vissa 
hjälpmedel och läkemedel (Distriktsköterskeföreningen, 2008). Berlin, Johansson och 
Törnkvist (2006) påpekar vikten av relevant fortbildning för distriktssköterskor för att 
möta patienternas behov. Kompetens omfattar ett hälsofrämjande arbetssätt för att möta, 
stödja, hjälpa, förebygga, råda och vårda. Att behandla en person och dennes familj i livets 
alla skeenden utifrån fysisk, psykisk, social, kulturell och existentiell hälsa och sjukdom 
ingår också i arbetsbeskrivning. I distriktssköterskans kompetens ingår även att stödja och 
handleda yrkesgrupper såsom omvårdnadspersonal, sjukgymnaster samt arbetsterapeuter 
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(Distriktssköterskeföreningen, 2008). Förhållanden som påverkar distriktssköterskans 
handlande är personliga vanor, gamla seder, vetenskapliga teorier, verksamhetens rutiner 
och institutionella regler. Likaledes har lagtexter, etiska koder och offentliga riktlinjer 
betydelse för distriktssköterskans yrkesutövning (Malmsten, 2001). Hälso- och 
sjukvårdslagen och socialtjänstlagen reglerar distriktssköterskans arbete. Patienten ska ges 
möjlighet att vara delaktig i beslut om och genomförande av sin omvårdnad. Varje 
situation är unik och omvårdnaden gestaltas därför individuellt. Omvårdnad vilar som all 
annan hälso- och sjukvårdande verksamhet på vetenskap och beprövad erfarenhet (Raadu, 
2008). Distriktssköterskor har teoretisk, praktisk och erfarenhetskunskap. 
Erfarenhetskunskap benämns även som tyst kunskap. 
 
Tyst kunskap härstammar från filosofen Michael Polanyis. Polanyis (1966) använder bland 
annat begreppet ”tacit knowing”, alltså tyst kunnande. Det omfattar inte bara kunskapen i 
sig utan även aktiviteten som krävs för att få kunskap. Han framhåller att all kunskap är 
personlig eftersom den kräver ett engagemang i någon form för att den ska integreras i 
medvetandet. Som personer bär vi med oss en rad erfarenheter som yrkesverksamma och 
som vi tagit till oss i yrkeslivet. Det är lätt att ta dem för givna och det talas inte så mycket 
om dem. I det verkliga livet införskaffas kunskap genom litteratur, via utbildningar, genom 
att utföra arbetsuppgifter, genom muntligt erfarenhetsutbyte med kollegor och 
arbetskamrater, men den så kallade tysta kunskapen finns i det fördolda. Denna kunskap 
lyfts sällan fram och undervärderas troligen i verksamheter. Det är lätt att upprätta 
vårdplaner för patienterna och åtgärderna dokumenteras i journalanteckningar. Ofta förblir 
frågor om vilket handlag man har med patienter, hur patienter bemöts och hur svåra 
situationer hanteras, kvar i det fördolda. Det förs sällan vidare, utan det är något som ryms 
hos varje individ. 

Omvårdnad vid demenssjukdom 
God livskvalitet är ett angeläget mål för omvårdnad av personer med demenssjukdom 
(SBU, 2007). Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), avser att alla människor i Sverige ska 
få en god och säker vård på lika villkor. Hälso- och sjukvården ska utövas så att den 
uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den skall särskilt, vara av god kvalitet 
med en god hygienisk standard. Vården ska tillgodose patientens behov av trygghet i 
vården och behandlingen, vara lätt tillgänglig, bygga på respekt för patientens 
självbestämmande och integritet. På liknande sätt främja goda kontakter mellan patienten 
och hälso- och sjukvårdspersonalen samt tillgodose patientens behov av kontinuitet och 
säkerhet i vården (Raadu, 2008). 
 
Definition av omvårdnad på institutionen vård och natur, Högskolan i Skövde är följande 
”Ämnet omvårdnad definieras som den vetenskap som genom relationer och handlingar 
ska befrämja människans/patientens utveckling mot fysisk, psykisk, social och existentiell 
hälsa. Därigenom ses hälsa som något mer än frånvaro av sjukdom och kan relateras till 
känslan av välbefinnande.” Vårdandet kännetecknas av omsorg och ett etiskt 
förhållningssätt, där människans värdighet och helhet respekteras. När människor 
behandlas likvärdigt oberoende av ålder, kön, sexuell läggning, klass och etnicitet, så har 
personen en humanistisk människosyn. Människan består av kropp, själ och ande som är 
det centrala i vårdandet. Ohälsa och fysiska förändringar kan inverka på och hämma 
personens dagliga liv. Vårdandet utgår från en helhetssyn på människan. Syftet med 
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vårdandet är att främja patientens välbefinnande, förebygga sjukdom och ohälsa och lindra 
lidande. ”Vårdandet förverkligas genom relationer och vårdhandlingar, som medverkar 
till en god helhetsvård för patienten och därmed främjas patientens hälsa.” För att 
vårdaren skall kunna främja patientens hälsoprocesser och hjälpa patienten mot högre grad 
av välbefinnande behövs en förståelse för patientens livssituation, miljö och dagliga liv. 
Relationer, gemenskap, kultur, miljö och socialt sammanhang är av stor betydelse för att få 
en djupare förståelse för patienter och deras lidande i den aktuella livssituationen och i det 
aktuella livssammanhanget (se bilaga 1). 
 
Beteendet hos personer som har drabbats av demenssjukdom kan vara svårt att förstå, 
eftersom de kan ha svårigheter med att orientera sig i tid och rum. Vanliga förändringar 
hos personer med demenssjukdom är även påverkan av minnet, speciellt närminnet, 
kommunikationsförmåga, påverkad motorisk förmåga, påverkad planeringsförmåga och 
nedsatt förmåga till att tolka olika sinnesstämningar (McCabe, 2008). Dessa symtom gör 
att omvårdnaden för personer med demenssjukdom är en utmaning, speciellt när det gäller 
att tolka deras behov och önskningar (Kitwood & Bredin, 1992). Personer med 
demenssjukdom är personer med egna tankar, känslor, önskningar och beteende (Norberg, 
1996). Genom att vårdpersonalen motiverar personer med demenssjukdom till att använda 
sig av de förmågor som är bibehållna, i form av kommunikation och känslor, upplever 
personerna att det finns en empatisk relation dem emellan (Kitwood & Bredin, 1992). 
 
I en studie av Norberg (1996) framkom det att för vårdpersonal är omvårdnaden av 
personer med demenssjukdom ofta en stor utmaning, och en uppgift som kan upplevas 
ansträngande. Detta innebär att vårdpersonalen måste kunna fastställa om den 
demenssjukes beteende beror på nedsatt funktion eller om det är en reaktion som kommer 
från den situation som de befinner sig i. Ilska och aggressivitet kan till exempel vara ett 
resultat av att vårdaren har inkräktat på personers integritet. I sådana situationer måste det 
finnas en förståelse för att personer med demenssjukdom behöver empati. Detta kan vara 
svårt att ge, om vårdpersonalen inte förstår varför personer uppträder på ett visst sätt. 
Vårdpersonal måste förbättra kommunikationen för att uppleva sitt vårdande som 
meningsfullt och för att kunna hjälpa personer med demenssjukdom till ett meningsfullt 
liv. Om vårdaren utvecklar en relation till personen med demenssjukdom, kan det också 
leda till mindre stress under arbetet. I denna studie framkom det också att vårdpersonal 
undviker personer med demens på grund av att mötet kan få dem att känna sig 
otillräckliga, hjälplösa och ineffektiva. Det framgick i två studier (Hansebo & Kihlgren, 
2001; Kalis et al., 2005) att känslor av trygghet, värme och beröring utvecklar personers 
välmående, speciellt när deras värld är kaotisk. Det beskrevs även att känsligheten för 
beröring ökar när kommunikationsförmågorna minskar och att beröring är ett bra alternativ 
till kommunikation då den ger bekräftelse. 
 
Enligt Westin och Danielson (2007) innebär ett gott möte att vårdpersonal är närvarande, 
uppmärksam och ser varje person som en unik människa. Det framgick dessutom att 
personer på särskilt boende vill bli sedda och bekräftade, vilket gör att de känner att de är 
värdefulla och att möten med nya människor upplevs meningsfulla. Mok och Chiu (2004) 
förklarade i sin studie hur viktigt samspelet är mellan personen med sjukdom och 
sjuksköterska. Det är betydelsefullt att sjuksköterskan kan visa empati och ha en stödjande 
förmåga. På så sätt läggs grunden för goda relationer dem emellan. Det väsentliga i 
omvårdnad är att vilja se och förstå önskningar hos personer med sjukdom. Personen skall 
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ses som människa med egna känslor och tankar. Det är viktigt att försöka bevara dennes 
värdighet och vara lyhörd för sårbarheten hos personen med sjukdom. Det får aldrig finnas 
en motvilja att hjälpa och stödja personen i dennes situation, trots att det kan kräva ork och 
tid. 
 
Stoltz (2006) definition på stöd: Stöd innebär tillhandahållande av generell handgriplig 
hjälp, så som information, utbildning, ekonomiskt bistånd, hjälpmedel och extern service. 
Det skapar förutsättningar för att underlätta anhörigas kompetens eller kapacitet att vårda. 
Dessutom innebär stöd nödvändiga kvaliteter som individuell anpassning, föränderlighet, 
långsiktighet, utrymme för att ge uttryck för känslor, såväl som en idé om ett ömsesidigt 
och jämbördigt utbyte mellan de involverade personerna. Enligt Albinsson och Strang 
(2003) ska vårdpersonal som arbetar med personer som har demenssjukdom öka deras 
livskvalitet så att deras vardag blir den bästa möjliga. Sjukdomen drabbar inte bara den 
enskilda personen utan även anhöriga. Eftersom anhöriga ofta inte förstår den kliniska 
bilden i början, och att de så småningom blir oförmögna att ta hand om sin anhörig, 
uppstår lätt skuldkänslor. Därför är utbildning om demens för anhöriga viktigt. Det är inte 
lätt att se sin egen mor eller far gå tillbaka i sin utveckling och bli som ett litet barn igen. 
“It has even been called the disease of the family” (Albinsson & Strang, 2003, s. 359). Det 
kan lätt bli att de anhöriga projicerar sina känslor på vårdpersonalen som därmed får en 
dubbelt utsatt roll. Därför ska vårdpersonalen även vara ett stöd för de anhöriga, som 
emellanåt kan må dåligt (Albinsson & Strang 2003). Hälsovårdssystemet kan inte längre 
bortse från att antalet anhörigvårdare ökar. Olika former av stöd bör erbjudas, inte bara 
från den aspekten att skära ned på hälsokostnader utan också förbättra deras livskvalitet 
(Ducharme & Trudeau, 2002). 
 
Sjuksköterskor känner sig många gånger missnöjda i sitt omvårdnadsarbete med personer 
med demenssjukdom, en orsak är bland annat de etiska dilemman som kan uppstå. För att 
skapa ett fungerande arbetssätt försöker de inrikta fokus på människan och på sjukdomen. 
Individers tidigare värderingar, dennes livshistoria och tidigare roll i samhället fungerar 
som måttstock. Sjuksköterskor är av den uppfattningen att varje människa ska behandlas 
på det sätt som de själva vill bli behandlade, inte bara efter på vilket sätt människan 
kognitivt beter sig. Trots att personer med demens emellanåt bara har fragment av tidigare 
tal intakt, förnimmer sjuksköterskor att detta lilla är meningsfullt (Berg, Hallberg & 
Norberg, 1998; Normann, Asplund & Norberg, 1999).  

Problemformulering 
Det är viktigt att vårdpersonalen stödjer både vårdtagare och dess anhöriga, för att höja 
deras livskvalitet så att deras vardag blir den bästa möjliga. Personer med demenssjukdom 
har ofta svårigheter att tyda verbalt och icke verbalt språk. Det medför att förmågan att 
uttrycka sina egna känslor och sina behov försämras. Det försvårar möjligheterna att skapa 
en bra kommunikation och relation. För att skapa en god relation, är det viktigt att 
sjuksköterskorna kan visa empati och ha en stödjande förmåga. Många gånger upplever de 
att det är frustrerande och de känner sig ofta missnöjda. Det som framkommit i 
bakgrunden är att mycket av aktuell forskning inom området demens fokuserar på 
anhörigas, omvårdnadspersonalens och sjuksköterskors perspektiv på särskilda 
boendeformer. Det som saknas är kunskaper om vårdtagarens perspektiv, men detta är 
svårt att studera då de många gånger inte kan föra sin egen talan. Det som också saknas är 
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kunskap inom området utifrån distriktssköterskors perspektiv av hur det är att vårda och ha 
vårdansvaret för dessa personer i deras eget hem. 

SYFTE 

Syftet var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av att vårda och att ha vårdansvaret 
för personer med demenssjukdom i hemsjukvård. 

METOD 

Val av metod 
Metoden som valdes för denna studie var kvalitativ innehållsanalys utifrån Lundman och 
Hällgren Graneheim (2008). Kvalitativ innehållsanalys är en metod som beskriver 
innehållet i den berättade texten genom att ta fram det specifika ur innehållet och genom 
att urskilja framträdande kategorier eller teman. Informationen bryts ner till delar eller 
enheter, vilka forskaren sätter namn på. Sista steget i analysen innebär för forskaren att 
sammanställa delarna till en integrerad helhet (Polit & Beck, 2004). Det framgår även i 
artikeln skriven Lundman och Hällgren Graneheim (2008) att en kvalitativ innehållsanalys 
är lämplig på olika texter och kan inom omvårdnadsforskningen granska och tolka 
utskriften från en bandad intervju. Författarna skriver att det väsentliga innehållet i en text 
ska bevaras samtidigt som texten ska göras kortare. Metoden bygger på att granska, 
beskriva och/eller tolka texter på olika nivåer. Fokus ligger på att identifiera skillnader och 
likheter i datamaterialet som beskrivs med hjälp av kategorier och underkategorier. Allt 
som svarar på syftet måste tas med. För forskaren innebär en induktiv ansats att den 
berättande texten analyseras förutsättningslöst, som bland annat kan vara människors 
berättelser om sina upplevelser. 

Informanter 
Kontakt togs med verksamhetschefen som gav sitt samtycke till att studien fick 
genomföras inom distrikten. Informationsbrev bifogades där studiens syfte och 
tillvägagångssätt presenterades (se bilaga 2). Inklusionskriterierna för deltagande i studien 
var att distriktssköterskorna skulle ha erfarenhet av att vårda personer med 
demenssjukdom i hemmet. Samt att de skulle förstå och tala det svenska språket. Urvalet 
av informanter till intervjustudien gjordes av författarna. Sju distriktssköterskor i två olika 
distrikt i samma kommun, tillfrågades om att medverka i intervjustudien. Enligt Polit och 
Beck (2004) finns det inga bestämmelser för hur stor urvalsgruppen måste vara. Valet av 
storlek på gruppen styrs av syftet och kvalitén på insamlad data. Samtliga informanter var 
kvinnor, då det inte fanns några manliga distriktssköterskor att intervjua. Alla tillfrågade 
valde att delta. Distriktssköterskorna som författarna kontaktade via e-post fick ta del av 
informationsbrev och samtyckesformulär (bilaga 2 och 3). Då informanterna meddelade att 
de samtyckte till medverkan i studien via e-post, bokades datum och tid för intervjun. 
Informanterna fick noggrann och grundläggande information både muntligt och skriftligt 
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om studien och dess syfte (bilaga 2). Innan intervjun påbörjades skrev informanterna på 
samtyckesformulär (bilaga 3). 

Datainsamling 
För att distriktssköterskorna skulle få en möjlighet att beskriva sina erfarenheter med egna 
ord, valdes intervju som datainsamlingsmetod. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) 
försöker forskaren förstå världen genom att samla in datamaterial via intervju. Utifrån den 
intervjuades synsätt utvecklas innebörden av människans upplevelser. Intervjun innebär ett 
samspel mellan två personer som byter åsikter med varandra. I ett intervjusamtal lyssnar 
forskaren till skildringar om den intervjuades erfarenheter som beskriver åsikter och 
synpunkter med egna ord. Forskaren försöker få fram den intervjuades egna upplevda 
erfarenheter och förmedlar resultatet till andra utifrån sitt egna perspektiv och med egna 
ord. Genom dialog lär intervjuaren känna andra människor, deras erfarenheter och 
känslorna i deras vardag som de befinner sig i just nu. Intervjun är en dialog med en 
struktur och har ett syfte. Det blir ett sätt för forskaren att genom omsorgsfullt ställda 
frågor och ett lyhört lyssnande få fram ett grundligt innehåll. En intervju är inte en dialog 
mellan likställda parter, forskaren har ett syfte att söka information och den intervjuade 
förmedlar erfarenheter. 
 
Målsättningen var att göra sex-åtta intervjuer, sju intervjuer genomfördes. En öppen 
intervjufråga och följdfrågor som inte var ledande, valdes att användas (bilaga 4). 
Intervjuerna genomfördes avskilt och ostört på informanternas arbetsplats och spelades in 
på band. Informanterna fick information om att deltagandet i studien var på frivillig basis 
och kunde när som helst avbrytas. Informanterna fick information om att de utskrivna 
texterna kommer att hanteras och förvaras konfidentiellt, vilket innebär att privata data 
som identifierar intervjupersonernas namn inte kommer att redovisas. Både banden och 
utskriften kommer att förvaras inlåsta. I uppsatsen kommer ingen att identifieras. De fick 
även information om att intervjumaterialet kommer att kasseras på ett säkert sätt efter att 
studien godkänts. Före intervjun så samtalades det om vardagliga saker. En intervjuade 
och den andra satt med som observatör vid samtliga intervjuer. Intervjuaren och 
informanten satt på ett behagligt avstånd och hade god ögonkontakt. Observatören befann 
sig mer avlägset i rummet. Intervjuerna tog femton till tjugo minuter. Efter att 
bandspelaren hade stängts av, avslutades samtliga intervjuer med ett återkopplande samtal. 

Data analys 
Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Enligt Lundman och Hällgren 
Graneheim (2008) ligger fokus på att redogöra för variationer genom att urskilja skillnader 
och likheter i textinnehåll. Därefter formuleras skillnader och likheter i kategorier och 
teman på olika nivåer.  
 
Analysen av intervjuerna startade med att alla inspelade band transkriberades ordagrant av 
en av författarna. Intervjutexterna har vår handledare tagit del av för att kunna handleda på 
ett så optimalt sätt som möjligt. När transkriberingen av intervjuerna var klar utgjorde de 
analysenheter. I enlighet med Lundman och Hällgren Graneheim (2008) bör en 
analysenhet vara tillräckligt stor för att utgöra en helhet och tillräckligt liten för att den ska 
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vara möjlig att hantera i analysprocessen. Båda författarna läste igenom analysenheterna 
flera gånger för att få en fördjupad helhetsbild. Analysenheterna strukturerades grovt upp i 
domänerna samverkan och personer med demenssjukdom. Enligt Lundman och Hällgren 
Graneheim (2008) är en domän delar av texten som handlar om ett specifikt område. Delar 
av texten som svarade mot vårt syfte och vår problemformulering markerades i så kallade 
meningsenheter. Detta innebär att en meningsbärande del av texten till exempel 
ord/meningar/stycken som hör ihop genom sitt innehåll, markerades i texterna (Lundman 
& Graneheim, 2008). I de två första analysenheterna markerades meningsenheter 
tillsammans. Därefter delades de resterande fem analysenheterna författarna emellan, och 
var för sig markerades dessa meningsenheter. Tillsammans jämfördes och diskuterades 
vilka meningsenheter som valts ut. Lagom stora meningsenheter bildar grunden i analysen 
för stora meningsenheter kan rymma flera betydelser och för små meningsenheter kan leda 
till att resultatet blir fragmenterat (Lundman & Graneheim, 2008). 
 
Meningsenheterna kondenserades sedan till kortare mer lätthanterliga delar utan att det 
centrala väsentliga innehållet försvann. De kondenserade meningsenheterna fördes sedan 
samman, abstraherades, till tretton koder som kortfattat beskrev dess innehåll. 
Abstraktionens tillämplighet kontrollerades mot meningsenheter och kondenserad text. 
Flera koder med liknande innehåll fördes samman till en kategori, vars innehåll skall vara 
närbesläktat och skilja sig från innehållet i andra kategorier. Benämningen av en kategori 
skall enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) svara på frågan ”Vad?”. 
Intervjuutskrifterna kondenserades, abstraherades och kodades tillsammans. När analysen 
var färdig så kvarstod fem kategorier, vilket utgjorde resultatets struktur se tabell 1. Citat 
från intervjuerna används för att illustrera textinnehållet.  
 
Tabell 1. Exempel på analys. 
 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Kategori 

nä man än går så att säga du kan sitta i 
timmar eller du kan titta in tio minuter 
men de bli alltid otillräckligt 

Sitter i timmar eller tittar 
in tio minuter så är det 
inte tillräckligt 

Längden på 
besöket spelar 
ingen roll 

dom börjar gå ut å inte hittar hem Går ut och hittar inte hem hittar inte hem 
just det här de värsta ä som ja sa förut ä 
de hä nä dom försvinner å ingen vet vart 
dom är 

Försvinner ingen vet var 
de är Ingen kontroll 

oron för hur… vad som ska hända om 
dom de kan ju bli påkörd Risk för olyckor olyckor 

Otillräcklighet 
och oro 

Etiska övervägande 

Vid all forskning måste hänsyn tas till deltagarnas integritet och värdighet så dessa inte 
kränks. Etiska övervägande har beaktats under hela forskningsprocessen. I 
Helsingforsdeklarationen behandlas olika etiska ställningstagande som forskare måste 
eftersträva, det vill säga information, samtycke och konfidentialitet (MRF-rapport 2, 
2000). Intervjumaterialet kommer att kasseras på ett säkert sätt efter att studien godkänts. 
Risker och obehag för informanten skall noga värderas mot den förväntade vinsten av 
forskningen så att den kan motiveras genom att vinsten är större än risken 
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(Helsingforsdeklarationen, 2008). Intervjuerna kan framkalla känslor som till exempel 
skuld och otillräcklighet hos informanterna. Detta är något som författarna har haft i 
åtanke när de gjort intervjuerna. Fördelarna med en intervjustudie är att informanterna kan 
få berätta om sina erfarenheter anonymt. 
 
Distriktssköterskorna skulle vara väl förtrogna med svenska språket. Eftersom information 
och intervjuer var på svenska, av den orsaken måste distriktssköterskorna för att få delta i 
studien ha tillgodogjort sig all information korrekt enligt rekommendationer från 
Medicinska forskningsrådet (2000). Om distriktssköterskorna inte förstod informationen 
eller inte ville ta emot den, fick de inte ingå i studien som informanter enligt Medicinska 
forskningsrådets (2000) rekommendationer.  
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RESULTAT 

I analysen framkom följande fem kategorier: Samarbete med andra yrkesgrupper och 
anhöriga, att kunna utvecklas i yrket, ett tidskrävande arbete, otillräcklighet och oro och att 
skapa trygghet för personer med demenssjukdom. I texten nedan redovisas de i form av 
löpande text som belyses med citat från intervjuerna. 

Samarbete med andra yrkesgrupper och anhöriga 
I intervjuerna uttrycker distriktssköterskorna vikten av att samarbetet mellan olika 
yrkesgrupper fungerar. Detta för att vården av personen med demenssjukdom ska bli så bra 
som den bara kan. Distriktssköterskorna berättar att brister detta samarbete så brister också 
ofta vården av dessa personer. Samarbetet mellan distriktssköterskorna fungerar bra inom 
teamet, de har bland annat goda möjligheter att ventilera, få stöttning och rådfråga 
kollegor.  
 

”det försöker vi med för vi tar ju upp de i yrkesgrupperna när man har en 
jobbig situation då pratar man ju om det när man sitter och fikar eller man 
går till någon som man vet har liknande problem för så pass öppet är det ju 
tycker jag” 

 
Distriktssköterskorna har också ett nära samarbete med arbetsterapeuter, sjukgymnaster, 
biståndsbedömare och omvårdnadspersonalens enhetschef. 
 

”men man bollar väl det lite grann med dels har man ju sin arbetsgrupp 
med sjukgymnast arbetsterapeut och enhetschef” 

 
Det finns distriktssköterskor som har möjlighet till läkarrond. Detta upplevs som en 
tillgång, då det till exempel ges möjlighet att diskutera medicinering och hur 
hemsituationen fungerar. Distriktssköterskorna har även möjligheten att vända sig till 
läkare inom primärvård och specialistsjukvård. 
 

”sedan har vi ju rond också med vårdcentrals läkaren en gång i veckan så 
där tar man upp det här med medicinering och hur de fungerar och om man 
kan göra något annat där” 
 
”och sedan så kan man bolla med läkaren… som till synes och sist är 
ansvarig när det gäller det medicinska i alla fall då” 

 
Samarbetet med demenssköterskan har både fördelar och nackdelar enligt 
distriktssköterskorna. Fördelarna är att hon har en fördjupad kunskap inom området 
demens och ses som en resurs. Nackdelarna är att hon har en hög arbetsbelastning och i 
nuläget ligger hennes fokus på särskilda boenden. Detta medför att det är svårt att få med 
henne ut på hembesök för bedömning. Distriktssköterskorna har dock möjligheten att få 
telefonrådgivning. 
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”rådfråga för hon är ju väldigt duktig och kompetent inom detta området så 
henne kan man ju se som en resurs” 
 
”alltså jo visst har vi en demenssköterska nu är det ju så att hon haft väldigt 
mycket att göra för hon har startat upp dagverksamheter nere på korttiden 
och hon har främst inriktat sig mot boende” 

 
Mellan olika yrkesgrupper uppstår ibland svårigheter att kommunicera. 
Distriktssköterskorna får ibland höra från omvårdnadspersonalen att de tycker att det är lätt 
för distriktssköterskorna att tala om vad de ska göra. När det inte är de som går dit flera 
gånger varje dag och får ta emot smutskastning från personen med demenssjukdom. 
 

”för då blir det ju så det blir ju en maktkamp mellan olika yrkeskategorier 
det är ju lätt för sköterskan och säga som varit där och så vidare och så 
vidare som bara gå dit en gång varannan veckan eller en gång i veckan 
medan vi får gå dit 5 gånger om dan och få.. bli smutskastade” 

 
Distriktssköterskorna beskriver att samarbetet med omvårdnadspersonalen i stort sett 
fungerar bra. Ibland kan det finnas svårigheter att tolka deras signaler, eftersom de är olika 
som personer och tolkar situationen utifrån deras egna erfarenheter. 
 

”alltså det svåra är ju att hemvårdspersonalen har dom är ju olika som 
personer också och har ju sina erfarenheter med sig och ger olika signaler 
om och det gör ju att dom tolkar situationen på sitt sätt utifrån sin 
erfarenhet och därför kan man få olika signaler om vad som pågår och hur 
dom upplever det och det är jättesvårt för när jag kommer dit som 
distriktssköterska så ser jag ju bara… jag personen en kort stund jag hinner 
ju sällan återkommande gå dit på besök och lära känna dom speciellt bra” 

 
Distriktssköterskorna berättar att kommunikationen och samarbetet med anhöriga oftast 
fungerar bra, men även här kan svåra situationer uppstå. Distriktssköterskorna beskriver att 
anhöriga inte alltid förstår vad det innebär att deras make/maka eller mamma/pappa har en 
demenssjukdom. De beskriver att anhöriga ofta förnekar eller ursäktar deras beteende. 
Ibland bor anhöriga långt borta, vilket kan medföra att de inte ser den verkligheten som 
distriktssköterskorna gör. Det medför att distriktssköterskorna ibland upplever att 
samverkan mellan dem och anhöriga försvåras.  
 

”så min upplevelse är att det har gått ganska långt med den demenssjuka 
innan.. man inom sjukvården få kännedom om dem man försöker skylla över 
vissa symtom man har bortförklaringar och så” 
 
”sedan finns det ju en del som bor väldigt långt härifrån och träffar sina 
föräldrar eller mormor morfar farmor farfar väldigt sällan och dem ser ju 
inte riktigt den verklighet som vi ser” 
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Anhöriga är ofta den demenssjukes talesman och den som känner den sjuke bäst och vet 
vad han/hon vill eller önskar. Distriktssköterskorna upplever därför att det är viktigt att 
vara lyhörd för anhörigas synpunkter och åsikter. 

Att kunna utvecklas i yrket 
För att kunna vårda en person med demenssjukdom krävs kunskap inom området. 
Distriktssköterskornas erfarenheter är att denna kunskap ibland saknas, i den egna 
professionen men även hos övrig omvårdnadspersonal. Distriktssköterskorna beskriver att 
den omvårdnadspersonal som har vidareutbildning inom området demens har en ökad 
förståelse och kan därför bemöta personer med demenssjukdom på ett bra sätt. 
 

”ja för att dom får en större förståelse för deras reaktionsmönster för hur 
dom fungerar och vad man bör tänka på hur man bör uppträda och på hur 
man bör agera hemma hos en dement person” 

 
Distriktssköterskorna saknar möjligheten att fördjupa sig inom området demens på 
arbetstid. Förutsättningarna som finns i nuläget är att detta får genomföras på fritiden och 
bekostas personligen. Omvårdnadspersonalen har möjlighet att få handledning av 
distriktssköterskan till exempel i samband med svåra situationer.  Distriktssköterskorna 
berättar att handledning inom yrkesgruppen är bristfällig. De anser att utbildning och 
handledning är viktigt eftersom demenssjukdomarna ökar.  
 

”det som vi har möjlighet och få nu det är ju en sån här 
handledarutbildning då men dom få vi nog gå på eget bevåg och bekosta 
dem så att säga... eller läsa dem vid sidan om på distans då 
distansutbildning i samband med jobbet” 

Ett tidskrävande arbete 
Distriktssköterskorna berättar att det ibland kan ta tid innan de får någon slags struktur och 
personen med demenssjukdom går med på att utföra saker. Det tar lång tid att få dem in i 
rutiner som fungerar. Det krävs mycket planering och många samtal med anhöriga och 
olika yrkesgrupper för att få det att fungera i vardagen. Allt detta beskrivs som 
tidskrävande enligt distriktssköterskorna.  
 

”det tar mycket tid… och mycket kraft och försöka reda ut med tid menar 
jag också att det tar tid framåt i tiden om jag säger så innan man får någon 
slags struktur på det innan man förstår innan den som man vårdar kan gå 
med på saker och ting så att det är ju inte bara den tiden jag lägger ner på 
själv kontakten med andra utan att få om det är en dement person så tar det 
lång tid att få den in i rutiner som fungerar” 

 
Distriktssköterskornas berättar att så länge personer med demenssjukdom klarar av att bo 
hemma så är det bra. När vardagen inte längre fungerar så berättar de att arbetet runt 
omkring den demenssjuka blir ännu mer tidskrävande. 
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Otillräcklighet och oro 
Alla distriktssköterskorna berättar om att de många gånger känner en otillräcklighet i 
vården av personer med demenssjukdom. Detta på grund av olika problem och svåra 
situationer som kan uppstå. Distriktssköterskorna beskriver olika svårigheter beroende på i 
vilket stadium av demenssjukdomen de befinner sig. I början är personen med 
demenssjukdom mer fysiskt aktiv och har en stark integritet. Personer med 
demenssjukdom upplever inte att de behöver någon hjälp utan klarar allt själv. Det kan 
medföra att distriktssköterskorna inte alltid får komma intill och hjälpa till. 
 

”det var jätte svårt att få komma intill att hjälpa henne fast vi såg att hon 
hade problem att klara medicinering att klara sin vardag” 
 
”då är det jättejobbigt tycker jag fruktansvärt jobbigt för man ser ju att 
skulle vi få hjälpa till med de här så skulle dom kanske må något bättre i 
alla fall fysiskt och sedan så småningom kanske psykiskt också” 

 
Distriktssköterskorna berättar att det ofta är lättare att vårda en person med 
demenssjukdom som sitter i rullstol, har ett stort hjälpbehov och kan ha förlorat stora delar 
av sin integritet än en som är mer fysiskt aktiv. 

 
Personer med demenssjukdom kan ha svårigheter att förstå och göra sig förstådd. Detta 
kan bli tydligt, till exempel när omvårdnadspersonalen ska ge dem mediciner eller hjälpa 
dem till sängen. Distriktssköterskan får dessa problem bara återberättat av personalen och 
det är ju distriktssköterskan som har ansvaret att problemsituationen åtgärdas. Enligt 
distriktssköterskorna kan detta försvåra deras bedömning av hjälpbehovet, samt skapa 
problem hos de demenssjuka som till exempel stress och aggressivitet. 
 

”då var det svårt att göra sin uppfattning och kanske hur mycket vilken form 
av hjälp och hur mycket hjälp och skulle tänkas behöva då” 

 
Distriktssköterskorna kan ofta känna en osäkerhet för personer med demenssjukdom. 
Orsaken till detta är att de inte vet vad som händer när de stänger dörren och går därifrån, 
att inte kunna lita på att de larmar om något händer.  
 

”men just det här att man inte vet vad som händer när man stänger dörren 
man kan inte lita på att dom larmar… eller så” 

 
Distriktssköterskorna beskriver en oro för att personer med demens ska gå ut och inte hitta 
hem. De känner även oro vid till exempel matlagning, eftersom personer med 
demenssjukdom kanske glömmer att stänga av spisen. Detta medför en ökad brandrisk. De 
berättar att det ofta måste hända något innan åtgärder vidtas som till exempel ökade 
insatser eller att en förfrågan om särskilt boende erbjuds. 
 

”om dom börjar gå ut och inte hittar hem och jag var med om en man som 
bodde på mitt område som gick ut i pyjamas mitt i nattens och det var kallt 
och sedan så gick han och på något sätt blev han upphämtad på station på 
resecentrum polisen åkte tillbaka med honom” 
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”brandingenjören tog ju upp det också som ett problem att det blir… att det 
är en fara då att många bor kvar i sina hem och inte förstår det här med 
varken elda ju eller laga mat och glömma plattor och annat” 

 
Distriktssköterskorna berättar att när personen med demenssjukdom inte klarar av att sköta 
sina mediciner finns det risk för att feldoseringar uppstår. Detta skapar ibland en känsla av 
rädsla hos distriktssköterskorna för att något allvarligt ska hända, innan de får ta över 
ansvaret för medicineringen.  
 

”ja vi hade någon dam nu inte så längesen som… var i sin dosett och petade 
i sig en massa tabletter ja jag blev rädd för jag trodde det var väldigt 
farliga mediciner” 

 
Distriktssköterskorna känner sig ofta otillräckliga. Detta eftersom det inte spelar någon roll 
om du är hemma hos personen med demenssjukdom i tio minuter eller om du är där i 
sextio minuter, det blir aldrig tillräckligt.  

 
”och så man känner sig väldigt otillräcklig nä man än går så att säga du 
kan sitta i timmar eller du kan titta in tio minuter men det bli alltid 
otillräckligt” 

 
Distriktssköterskornas erfarenheter av att vårda personer med demenssjukdom är att det tar 
mycket kraft och energi. Att det inte spelar någon roll vad de än gör så blir det inte bra. De 
upplever ibland att de inte utför ett bra jobb. 

Att skapa trygghet för personer med demenssjukdom 
Det finns flera olika typer av resurser som distriktssköterskan ser som en tillgång, för att 
skapa en ökad trygghet i vården av personer med demenssjukdom och detta för både 
personalen och personen med demenssjukdom. De har möjligheten att använda sig av till 
exempel dörrlarm, dörrmatta och gps-sändare. 
 

”nu finns de ju vissa hjälpmedel man kan ha man kan ha dörrmatta så att de 
liksom larmar när dom går ut dom kan ha en sån här… gps eller vad man 
ska kalla så man kan hitta dom” 

 
När personer med demenssjukdom bor tillsammans med en partner och den relationen 
fungerar bra, så beskriver distriktssköterskorna detta som en trygghet. Detta eftersom 
personen med demenssjukdom då inte är helt ensamma och anhöriga kan i viss mån 
förhindra att personen skadar sig. En svår situation enligt distriktssköterskorna är om 
partnern, som vanligtvis sköter om det vardagliga i hemmet, blir svårt sjuk och anhöriga 
inte tycker att det är nödvändigt att sätta in mer insatser. Det blir då personen med 
demenssjukdom som ska ta över denna roll och detta kan i vissa fall leda till att omsorgen 
av den svårt sjuka brister. 
  

”makan hade en demens och maken var svårt sjuk och normalt skötte maken 
och såg till att det fungerade i vardagen och när han då blev svårt sjuk så 
blev det lite vanvård i hemmet för då skulle hon ta över situationen och vi 
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fick inte gå in och ge något stöd där för anhöriga upplevde inte att de 
behövdes och då blev de faktiskt nästan ren vanvård” 

 
De beskriver en trygghet att personen med demenssjukdom har möjligheten att vara på 
demensdagvården. De får en bättre dygnsrytm, de är trötta på kvällen och risken för att de 
går ut nattetid minskar.  
 

”då fungerar det väldigt bra för då åker dom iväg på morgonen sen är dom 
där hela dagen och sedan när dom kommer hem så är dom ju ganska trötta 
och sover på natten” 
 

Distriktssköterskorna ser demensdagvården som en resurs och en trygghet i vården av 
personer med demenssjukdom.
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Då syftet var att studera distriktssköterskors erfarenheter valdes en kvalitativ metod. 
Diskussion togs med vår handledare om valet av ansats. Handledare rekommenderade 
läsning om den kvalitativa innehållsanalysen innan vi tog vårt beslut. Efter att ha studerat 
den kvalitativa innehållsanalysen väcktes ett intresse för metoden. Metoden bygger på att 
granska, beskriva och/eller tolka texter på olika nivåer. Fokus ligger på att identifiera 
skillnader och likheter i datamaterialet. Vidare diskussioner fördes med handledare och 
slutligen valdes en induktiv ansats. Detta beslut grundade sig på att den berättande texten 
analyseras förutsättningslöst, som bland annat kan vara människors berättelser om sina 
erfarenheter (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).  
 
Det fanns en risk för att få en låg variation av distriktssköterskors erfarenheter, då 
intervjudeltagarna bara var kvinnor, sju till antalet och kom från två olika distrikt i en och 
samma kommun. Enligt Polit och Beck (2004) finns det inga bestämmelser för hur stor 
urvalsgruppen måste vara. Valet av storlek på gruppen styrs av syftet och kvalitén på 
insamlad data. Motivet för val av antal informanter, var att textmassan ansågs hanterbar 
och att intervjuerna blev tillräckligt många för att svara på syftet. Inklusionskriterierna var 
att de skulle ha en specialistutbildning som distriktssköterska och ha erfarenhet av att 
vårda personer med demenssjukdom i hemmet. De skulle även förstå och tala svenska, då 
det är betydelsefullt för informanten att kunna förstå syftet med studien. Ingen informant 
som blev erbjuden att delta i studien tackade nej, utan det upplevdes som att de var både 
intresserade och motiverade att få delta i studien. Detta gjorde att de under intervjun ville 
dela med sig av sina erfarenheter. Observatören hade personlig kännedom om vilka de 
tillfrågade var. Därigenom blev det en mer utsatt situation att genomföra intervjuerna.  
 
Intervju som datainsamlingsmetod valdes för att distriktssköterskorna skulle få en 
möjlighet att beskriva sina erfarenheter med egna ord. Intervjuantalet var bestämt i förväg, 
det vill säga sex till åtta, då det bedömdes att detta skulle vara rimligt för att få tillräckligt 
datamaterial. Då intervjuerna tog mellan femton och tjugo minuter att genomföra, så 
ansågs det att de var för korta för en fenomenologisk metod. Att göra ännu fler intervjuer 
kunde säkert ha gett större spännvidd, men med ett allt för stort datamaterial finns det en 
risk för delar av innehållet går förlorat. Däremot ökar risken för fragmentering om 
datamaterialet är för tunt (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Med tanke på att vi är 
oerfarna hade det varit svårt att ha ett större datamaterial att analysera. Det material som 
intervjuerna gav var tillräckligt, alltså av god kvalité och informationsrika.  
 
Kvale och Brinkmann (2009) menar att det finns en risk med att vara två intervjuare då 
informanten kan uppleva det som maktutövning, vilket måste undvikas. Samtliga 
intervjuer utfördes tillsammans. Informanterna kunde ha känt sig utsatta, men vi upplevde 
inte att de gjorde det. Den som utförde samtliga intervjuer hade inte personlig kännedom 
om informanterna. Den andre satt med som stöd och observatör, eftersom erfarenheter 
saknades av att intervjua. De två första intervjuerna transkriberades och lästes tillsammans, 
för att underlätta inför kommande intervjuer. Det gick lättare att genomföra intervjuerna 
allteftersom. Trovärdigheten i materialet stärks då en och samma person utför samtliga 
intervjuer. Då det fanns en relation mellan observatören och informanterna så fanns det en 
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risk för att det påverkar intervjumaterialet negativt. Detta var dock inte något som 
upplevdes påverka intervjumaterialet. 
 
Det samtalades om alldagliga saker innan intervjun började, så kallat ”uppvärmningsprat”. 
Detta för att skapa en tillitsfull interaktion mellan intervjuare och informant (Kvale & 
Brinkmann, 2009). För att få så mycket information som möjligt användes en öppen 
intervjufråga och följdfrågor som inte var ledande, det vill säga frågor som, ”Kan du 
berätta om en situation”?, ”Hur tänkte du då? och ”Hur kände du då?”. Skillnader fanns 
i intervjuerna, vissa var väldigt verbala och samtalade utan problem och andra var mer 
reserverade. Det var då viktigt som intervjuare att uppmuntra dessa personer, för att de 
skulle delge sina erfarenheter. Efter att bandspelaren hade stängts av, avslutades samtliga 
intervjuer med ett återkopplande samtal. Detta för att få ett bättre avslut på mötet. Där 
framkom det intressant material, men eftersom det var efter intervjuerna kunde detta inte 
inkluderas i resultatet. En aspekt att ha i åtanke kring trovärdigheten är att en av 
författarnas förförståelse försvårade möjligheterna till distansering från personliga 
erfarenheter och värderingar. En förklaring är att en av författarna själv arbetar inom den 
kommunala hemsjukvården. 
 
Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Noggrannheten säkerställs i 
analysen genom att materialet har samlats in och tolkats förutsättningslöst (Lundman & 
Hällgren Graneheim, 2008). Efter varje intervju transkriberades materialet. En och samma 
person transkriberade samtliga intervjuer, eftersom det ansågs att det var ett sätt att 
kvalitetssäkra intervjumaterialet. Båda författarna analyserade datamaterialet genom att 
läsa igenom alla analysenheter i sin helhet. Detta för att få en fördjupad helhetsbild av all 
insamlad data. Därefter delades analysenheterna in i meningsbärande enheter. Författarna 
upplevde vissa svårigheter att plocka isär intervjutexterna. Allteftersom gick det lättare att 
hitta gemensamma skillnader och likheter i texterna. Det upplevdes som en fördel att vara 
två i analysarbetet, eftersom de bland annat kunnat diskutera under processens gång. 
Kategorierna har varit flytande under analysens gång och har flyttas både en och två 
gånger. I resultatet finns citat, som stärker kategoriernas innehåll och kan ge läsarna en 
ökad förståelse. 

Resultatdiskussion 
Enligt distriktssköterskorna är det viktigt att samarbetet med andra yrkesgrupper och 
anhöriga fungerar bra, detta för att vården av personen med demenssjukdom ska bli så bra 
som den bara kan. Vad som framgick i resultatet var att möjligheten att ventilera, få 
stöttning och rådfråga kollegor inom teamet fungerar bra. Resultatet visade även att 
samarbetet med arbetsterapeuter, sjukgymnaster, biståndsbedömare och 
omvårdnadspersonalens enhetschef fungerade bra. Det är viktigt att detta samarbete 
fungerar för att lättare kunna fokusera på den enskilda individen och på sjukdomen (Berg, 
Hallberg & Norberg, 1998; Normann, Asplund & Norberg, 1999). Det framgick även att 
de distriktssköterskor som har möjlighet till läkarrond upplevde detta som en tillgång, då 
de kan diskutera medicinering och hur hemsituationen fungerar. Något som alla 
distriktssköterskor borde få möjlighet till är läkarrond, eftersom det blir en kontinuitet i 
läkarkontakten. Effekterna blir att denna samverkan avlastar både primärvård och 
specialistsjukvård, då akuta besök kan förhindras. Det framkom i resultatet att 
distriktssköterskorna upplevde att det finns både för och nackdelar i samarbetet med 

17 



 

demenssköterskan. Fördelarna var att hon ses som en resurs då hon har en fördjupad 
kunskap inom området demens. Nackdelarna var att demenssköterskan har en hög 
arbetsbelastning och att hon i nuläget fokuserar sitt arbete mer på särskilda boenden. 
Möjligheten finns att få telefonrådgivning med demenssköterskan, men det är svårt att få 
henne att följa med på hembesök. Uppfattningen var att demenssköterskan har en för hög 
arbetsbelastning. Hon måste prioritera, hon hinner till exempel inte följa med på 
hembesök. Resultatet visade att distriktssköterskorna upplevde att samarbetet i stort 
fungerade bra. Det kunde ibland finnas svårigheter i att tolka omvårdnadspersonalens 
signaler, eftersom de är olika som personer och tolkar situationer utifrån deras egna 
erfarenheter. Att göra bedömningar utifrån omvårdnadspersonalens signaler måste vara 
svårt för distriktssköterskorna, då de tolkar situationer olika. Det framgick av resultatet att 
det kan uppstå konfliktsituationer mellan olika yrkesgrupper och det kan leda till en slags 
maktkamp. Det är skrämmande att det fortfarande finns en hierarki mellan olika 
yrkesgrupper, detta leder sällan till något positivt. 
 
Att behandla en person och dennes familj i livets alla skeenden utifrån fysisk, psykisk, 
social, kulturell och existentiell hälsa och sjukdom ingår också i distriktssköterskans arbete 
(Distriktssköterskeföreningen, 2008). Resultatet visade att distriktssköterskorna har 
erfarenheter av att kommunikationen och samarbetet med anhöriga oftast fungerar bra, 
men att svåra situationer kan uppstå. Distriktssköterskorna upplevde att anhöriga inte alltid 
förstår vad det innebar att den anhörige har en demenssjukdom, utan förnekade och 
ursäktade ofta deras beteende. Samarbetet med anhöriga kunde försvåras om de bodde 
långt borta, vilket kunde medföra att de inte såg verkligheten på samma sätt som 
distriktssköterskan. Enligt Albinsson och Strang (2003) drabbar inte sjukdomen bara den 
enskilda personen utan även anhöriga. Det är inte lätt att se sin egen mor eller far gå 
tillbaka i sin utveckling och bli som ett litet barn igen. Det kan lätt bli att de anhöriga 
projicerar sina känslor på vårdpersonalen som därmed får en dubbelt utsatt roll. Därför ska 
vårdpersonalen även vara ett stöd för dem, som emellanåt kan må dåligt. 
Hälsovårdssystemet kan inte längre bortse från att antalet anhörigvårdare ökar. Olika 
former av stöd bör erbjudas, inte bara från den aspekten att skära ned på hälsokostnader 
utan också förbättra deras livskvalitet (Ducharme & Trudeau, 2002). Anhöriga är ofta 
vårdtagarens talesman och distriktssköterskorna upplever därför att det är viktigt att vara 
lyhörd för deras åsikter och synpunkter. 
 
I kategorin att kunna utvecklas i yrket framkom det att distriktssköterskorna anser att det 
krävs en stor kunskap inom området demens. Det är något som de saknar i sin egen 
profession, men även hos övrig omvårdnadspersonal. Berlin, Johansson och Törnkvist 
(2006) påpekar vikten av relevant fortbildning för distriktssköterskor för att möta 
patienternas behov. Då många distriktssköterskor saknar kunskap inom området demens 
anser vi att distriktssköterskorna får förlita sig på den kunskap som de fått genom tidigare 
erfarenheter. Enligt Polanyis (1966) kallas detta den tysta kunskapen. Resultatet visade att 
distriktssköterskorna upplevde att omvårdnadspersonal som har en vidareutbildning inom 
området har en ökad förståelse och kan därför bemöta personer med demenssjukdom på ett 
bra sätt.  Resultatet visade att distriktssköterskorna upplever att utbildning och 
handledning är viktigt eftersom demenssjukdomarna ökar. Enligt Socialstyrelsen (2009) 
ökar antalet insjuknade i demenssjukdom beroende på att allt fler lever längre. Det var 
förvånande att distriktssköterskorna beskrev en stor avsaknad av utbildning och 
handledning. Det borde finnas förutsättningar för detta inom kommunen, då kunskapen 
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finns om att personer med demenssjukdom ökar i samhället (Socialstyrelsen, 2009). 
Distriktssköterskan har en central funktion som samordnare/koordinator och kommer i 
framtiden att ha en ökad samverkan med specialistsjukvården på grund av att allt sjukare 
patienter vårdas hemma. I distriktssköterskans kompetens ingår även att stödja och 
handleda yrkesgrupper såsom omvårdnadspersonal, sjukgymnaster samt arbetsterapeuter 
(Distriktssköterskeföreningen, 2008). I resultatet framkom det att de har möjlighet att 
handleda omvårdnadspersonalen i svåra situationer, men detta är något som saknas inom 
den egna yrkesgruppen.  
 
I kategorin ett tidskrävande arbete framkom att det ofta krävs mycket planering och 
många samtal med anhöriga och olika yrkesgrupper för att få en fungerande vardag för 
personer med demenssjukdom. Beteendet hos personer som har drabbats av 
demenssjukdom kan vara svårt att förstå, eftersom de kan ha svårigheter med att orientera 
sig i tid och rum. Vanliga förändringar hos personer med demenssjukdom är även 
påverkan av minnet, speciellt närminnet, kommunikationsförmåga, påverkad motorisk 
förmåga, påverkad planeringsförmåga och nedsatt förmåga till att tolka olika 
sinnesstämningar (McCabe, 2008). Det framgick av resultatet att distriktssköterskorna 
hade erfarenhet av att det kan ta tid innan den demenssjuka får en strukturerad vardag och 
går med på att göra saker och ting.  
 
Alla distriktssköterskorna i studien berättade att de många gånger kände en otillräcklighet 
och oro i vården av personer med demenssjukdom. Detta på grund av olika problem och 
svåra situationer som kan uppstå. I resultatet framkom det att distriktssköterskorna beskrev 
olika svårigheter beroende på i vilket stadium av demenssjukdomen personen befann sig. 
Den demenssjuka upplever i början inte alltid att den behöver någon hjälp utan klarar allt 
själv, är mer fysiskt aktiv och har en stark integritet. Då upplever distriktssköterskorna att 
det kan vara svårt att få hjälpa till. Norberg (1996) framhåller att ilska och aggressivitet 
kan till exempel vara en effekt av att vårdaren har inkräktat på personers integritet. I 
sådana situationer måste det finnas en förståelse för att personer med demenssjukdom 
behöver empati. Detta kan vara svårt att ge, om de inte förstår varför personer uppträder på 
ett visst sätt. Därför är det väldigt viktigt att all personal har relevant utbildning och 
möjligheter till fortbildning. Distriktssköterskorna berättade att det är mycket lättare att 
vårda en person med demenssjukdom som sitter i rullstol, har ett stort hjälpbehov och 
förlorat stora delar av sin integritet. Reflektionen över detta är att det är tragiskt att 
distriktssköterskorna upplever det såhär, alltså att de lyfter fram något så negativt så 
positivt. Detta kan ses som en effekt av att distriktssköterskorna inte har de rätta 
förutsättningar i omvårdnaden. Distriktssköterskorna uttryckte att personer med 
demenssjukdom kan ha svårigheter att förstå, att göra sig förstådd och detta kan leda till 
aggressivitet och stress. Detta kan bidra till att det är svårare att bedöma hjälpbehovet. 
 
I Fagerberg och Kihlgren (2001) framgick det att sjuksköterskor ibland erfar frustration 
och maktlöshet i vården av personer med demenssjukdom. Det är inte alltid så lätt som 
ansvarig sjuksköterska att erbjuda en optimal vård. Resultatet visade även att de ofta har 
en känsla av osäkerhet för personer med demenssjukdom, då de inte vet vad som händer 
när de stänger dörren och går därifrån. Distriktssköterskorna kan inte lita på att de larmar 
om något händer. I SBU-rapporten (2006) framkommer det att det dagliga livet för den 
demenssjuke personen kan försvåras av de symtom sjukdomen medför. Det kan bland 
annat finnas svårigheter att tyda verbalt och icke-verbalt språk. Förmågan att uttrycka sina 
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egna känslor och sina behov kan även vara nedsatt. Personen med demenssjukdom kan få 
svårigheter att orientera sig i rummet och även få nedsatt förmåga till abstrakt och logiskt 
tänkande. Resultatet visade att distriktssköterskorna kände en oro för att den demenssjuka 
ska gå ut och inte hitta hem. Ett stort orosmoment var också i samband med att personen 
med demens skulle laga mat och då kanske glömmer att stänga av spisen, vilket kan 
medföra en ökad brandrisk. Distriktssköterskorna upplevde att det ofta måste hända något 
innan åtgärder vidtas, som till exempel ökade insatser eller erbjudan om särskilt boende. 
Att något måste hända innan åtgärder vidtas upplever vi är skrämmande, eftersom 
konsekvenserna kan bli allvarliga.  
 
Det framgick även att distriktssköterskorna ofta kände sig otillräckliga, eftersom det inte 
spelar någon roll hur länge de är hemma hos den dementa, det blir aldrig tillräckligt. I 
resultatet berättar distriktssköterskorna att vårda en person med demenssjukdom tar 
mycket kraft och energi. De hade också en känsla av att det inte spelar någon roll, vad de 
än gör så blir det inte bra. Därför känns det ibland som att de inte gör ett bra jobb. Enligt 
Berg et al. (1998) och Normann et al. (1999) framkom det att sjuksköterskor många gånger 
kunde känna sig missnöjda i sitt omvårdnadsarbete med personer med demenssjukdom. 
Detta kan uppfattas som en stressfaktor hos distriktssköterskorna. 

 
För att skapa trygghet för personer med demenssjukdom finns flera olika typer av resurser 
som distriktssköterskan ser som en tillgång. Enligt Armanius et al. (2004) pågår forskning 
om hjälpmedel för personer med demenssjukdom, som riktar sig främst mot säkerhets- och 
trygghetsaspekter. Det pågår även en utveckling av hjälpmedel som riktar sig mot 
personen med demenssjukdoms dagliga sysslor. Problem som kan uppstå är att personer 
med demenssjukdom ofta har stora svårigheter att lära sig ny teknik eller infoga nya 
föremål och vanor i sin vardag. Därför kan det vara svårt för personer med 
demenssjukdom att komma ihåg att använda hjälpmedlet. Det framkom i resultatet att 
distriktssköterskorna har tillgång till flera olika hjälpmedel. Vilket ökar tryggheten för 
både personal och personen med demenssjukdom. Exempel på hjälpmedel som 
förekommer är dörrlarm och gps-sändare. I resultat framkom dock inga svårigheter i 
användandet av hjälpmedel. Resultatet visade att de tycker det är en trygghet om personen 
med demenssjukdom bor tillsammans med en partner och att den relationen fungerar bra. 
Anhöriga kan då i viss mån förhindra att de inte skadar sig. Det framgick också av 
resultatet att distriktssköterskorna upplevde att det är en svår situation om partnern, som 
vanligtvis sköter om det vardagliga i hemmet, blir svårt sjuk och anhöriga inte tycker att 
det är nödvändigt att sätta in mer insatser. Det blir då den demenssjuka som ska ta över 
denna roll enligt distriktssköterskorna och detta kan i vissa fall leda till att omsorgen av 
den svårt sjuka brister. I resultatet framkom det att distriktssköterskorna ser 
demensdagvården som en resurs och trygghet i vården av personer med demenssjukdom. 
Detta för att de får en bättre dygnsrytm, de är trötta på kvällen och risken för att de går ut 
nattetid minskar.  

Konklusion 
Att arbeta med dementa är en komplex situation. För att personer med demenssjukdom ska 
få en så god livskvalitet som möjligt, är viktigt att samarbetet mellan distriktssköterskan, 
anhöriga och olika yrkeskategorier fungerar bra. Då de distriktssköterskor som har 
möjlighet till läkarrond upplevt detta som en tillgång, borde denna möjlighet ges till 
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samtliga distriktssköterskor.  Det vore intressant att undersöka om möjligheten till 
läkarrond för distriktssköterskor minskar onödiga resor till vårdcentralen, samt om det är 
kostnadseffektivt. Det är viktigt att distriktssköterskorna får fortbildning inom området 
demens, då demenssjukdomarna ökar på grund av att allt fler lever längre och att allt fler 
bor kvar i eget boende allt längre. Då arbetet med personer med demenssjukdomar är 
tidskrävande, är det viktigt att distriktssköterskorna ges rätt möjligheter för att kunna lägga 
den tiden som det tar. Viktigt att cheferna känner till och har förståelse för att det är 
tidskrävande. Distriktssköterskorna har ett stort vårdansvar för vårdtagarna. Detta ansvar 
kan många gånger ge dem en oroskänsla och framför allt när det gäller personer med 
demenssjukdom. Då de dementa ibland kan gå ut och inte hitta hem igen och att 
distriktssköterskorna inte vet vad som händer när de dementa är ensamma. Det är viktigt 
att lyfta denna oroskänsla för att kunna skapa bra och effektiva åtgärdsplaner, samt för att 
kunna bygga upp ett stabilt kontaktnät kring personen med demenssjukdom. För att 
livskvalitén hos dementa ska bli den bästa möjliga är det viktigt att kontaktnätet och 
åtgärdsplanerna är välfungerande. Detta är en process som alltid måste fortgå i vården av 
personer med demenssjukdom. 
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Bilaga 1 

Institutionsnämnden för vård och natur    2008-02-08 
 
 
Ämnet omvårdnad – definition, beskrivning och progression 
 
1 Definition 
 
Ämnet omvårdnad definieras som den vetenskap som genom relationer och handlingar ska 
befrämja människans/patientens utveckling mot fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa. 
Därigenom ses hälsa som något mer än frånvaro av sjukdom och kan relateras till känslan av 
välbefinnande. 
 
2 Beskrivning 
 
2.1 Värdegrund 
 
Omvårdnadens värdegrund är av central betydelse både för ämnet och för dess tillämpning. 
Omvårdnad kan förstås utifrån ett etiskt perspektiv, där patienten är i fokus. Vårdandet 
präglas av omsorg och ett etiskt förhållningssätt, där människans värdighet och enhet 
respekteras och högaktas. Humanistisk människosyn innebär att alla människor behandlas 
likvärdigt oberoende av ålder, kön, sexuell läggning, klass, etnicitet samt att människan ses 
som en enhet av fysiska, psykiska och andliga/existentiella dimensioner. Patientperspektivet 
ingår som en del i värdegrunden där patientens utsatthet och egna perspektiv på sin 
hälsosituation är centralt. Vårdarens värdegrund och hållning till patienten kännetecknas av 
ansvar, respekt och öppenhet för patientens värdighet och integritet. 
 
2.2 Centrala begrepp 
 
Inom ämnesområdet omvårdnad är följande begrepp centrala: 
 
Människan - Människan är en enhet av kropp, själ och ande och denna enhet är en central 
utgångspunkt i vårdandet. Olika former av ohälsa och kroppsliga förändringar kan påverka 
och begränsa en persons dagliga liv. Oavsett perspektiv på kroppen, såväl fysiologiskt som 
exempelvis existentiellt, är kroppen alltid en helhet av det liv hon är bärare av. Ett vårdande 
som utgår från en helhetssyn på människan beaktar människans komplexa helhet. 
 
Hälsa och välbefinnande - utgör vårdandets centrala målsättningar. Hälsa relateras till 
känslan av välbefinnande och är inte enbart frånvaro av sjukdom. Vårdarens förhållningssätt 
och handlingar syftar till att främja hälsa genom att ge stöd för en hälsosam livsstil, minska 
lidande och lindra obehag och illabefinnande hos patienten. Lidande och hälsa är naturligt 
förekommande i människors liv. 
 
Vårdande - Vårdandets mål är att främja patientens hälsa och välbefinnande, förebygga 
sjukdom och ohälsa, lindra lidande eller verka för en fridfull och värdig död med beaktande 
av kulturell bakgrund, ålder, kön och sociala villkor. Vårdande innebär relationer och möten, 

 



 

där det finns en patient/människa och närstående som i samspel med vårdaren medverkar och 
är delaktig i vården och sin hälsa. Vårdandet förverkligas genom relationer och 
vårdhandlingar, som medverkar till en god helhetsvård för patienten och därmed främjas 
patientens hälsa. 
 
Livssammanhang och miljö - Förståelsen för patientens livssituation, miljö och dagliga liv är 
av central betydelse i vårdandet och för att vårdaren skall kunna främja patientens 
hälsoprocesser och hjälpa patienten mot högre grad av välbefinnande. Vårdaren strävar efter 
att få en djup förståelse för patienten och hans/hennes lidande i den aktuella livssituationen 
och i det aktuella livssammanhanget, där relationer, gemenskap, kultur, miljö och socialt 
sammanhang är av stor betydelse. 
 
2.3 Ämnet omvårdnad som huvudämne 
 
Ämnet omvårdnad är en autonom vetenskap och ett autonomt ämne och samtidigt huvudämne 
i utbildningsprogram inom vård på grund- och avancerad nivå. Transformeringen från 
professionsneutral vetenskap till professionsinriktat huvudämne tydliggörs i 
utbildningsprogrammen på alla nivåer inom följande ansvarsområden: att främja hälsa, att 
förebygga sjukdom och ohälsa, att lindra lidande samt att medverka till en fridfull och värdig 
död. Den kontextuella delen av ämnet omvårdnad, som är stommen i utbildningsprogrammen, 
utvecklar kunskap om professionell omvårdnad främst för professionella vårdare, vilket 
möjliggör en evidensbaserad omvårdnad. Den generella delen av ämnet omvårdnad är dock 
till sin karaktär och uppbyggnad inte professionsbunden och syftar därför till att utveckla 
generell kunskap om vårdande som fenomen och om centrala allmänmänskliga fenomen 
(såsom lidande, sårbarhet, ansvar, tröst, naturlig vård och vårdgemenskap) i relation till hälsa 
och ohälsa. 
 
3 Progression 
 
3.1 Progression på grundnivå 
 
Huvudämnets progression på grundnivå beskrivs i tre steg vad gäller teoretisk kunskap, 
färdigheter och förhållningssätt, dvs personlig kompetens: 
 
Steg 1 fokuserar på faktakunskap och förståelse 
Studenten lär sig att känna igen och återge abstrakta begrepp, principer och teorier i 
omvårdnad. En grundläggande förståelse för centrala begrepp och fenomen inom omvårdnad 
(människan, hälsa och välbefinnande, vårdande, livssammanhang och miljö) skapas, som kan 
beskrivas som en förmåga att beskriva innebörden i centrala händelser/fenomen och centrala 
begrepp samt att kunna dra ut väsentligheter, slutsatser och konsekvenser gällande dessa. 
Studenten inhämtar kunskaper om och förståelse för människans grundläggande livsvillkor 
och existens i relation till ålder, kön och kultur. Kunskaper inhämtas även i vetenskapsteori, 
teorier och begrepp i omvårdnad samt vårdetik. Grundläggande kunskaper om 
omvårdnadshandlingar, vårdrelationer, undervisning och handledning introduceras. 
 
Steg 2 fokuserar på tillämpning och analys 
Tillämpning innebär en form av problemlösning, där studenten lär sig att använda 
faktakunskaper, begrepp, evidensbaserade metoder, principer och regler som gäller inom 

 



 

omvårdnad. Med analys avses att bedöma hur olika delar inom ämnet är relaterade till 
varandra, hur argument överensstämmer med slutsatser och hur orsak och verkan är 
sammanlänkade i relation till andra ämnen. De centrala begreppen och fenomenen i ämnet 
tillämpas och analyseras i olika kontext. Förmåga att tolka olika former av information om 
patientens hälsosituation betonas i syfte att kunna förstå problem och kunna fatta beslut om 
omvårdnadshandlingar och kunna genomföra dessa. Studenten lär sig tillämpa och analysera 
patientperspektivet, som betonar patientens unika upplevelser och behov i relation till hälsa, 
sjukdom och vård. 
 
Steg 3 fokuserar på syntes och värdering 
Syntes består i att göra sammanställningar av de centrala begreppen och fenomenen så att de 
bildar nya strukturer och studenten når en större förståelse för ämnet omvårdnad. Studenten 
får en beredskap att kunna lösa teoretiska och kliniska problem och kunna föreslå 
kvalitetsförbättrande åtgärder inom omvårdnaden. Studenten följer kunskapsutvecklingen 
inom vårdområdet och tillämpar evidensbaserad omvårdnad med fokus på komplexa 
omvårdnadsproblem. Ett kritiskt, reflekterande förhållningssätt är en förutsättning för 
förmågan till syntes och värdering och för ett innovativt tänkande. Studenten fördjupar sina 
kunskaper och utvecklar sin kompetens i problemlösning och klinisk omvårdnad. Studenten 
tillägnar sig ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt för att kunna delta i utvecklingsarbete 
och medverka i forskningsprojekt samt kunna vara autonom i den kommande professionen. 
Studenten fördjupar sina kunskaper i undervisning, handledning och arbetsledning samt 
utvecklar sin förmåga till tvärprofessionellt samarbete. 
 
3.2 Progression på avancerad nivå 
 
På avancerad nivå ökar komplexiteten i de centrala begreppen och fenomenen samt kravet på 
studentens grad av självständighet i att värdera, integrera och tillämpa omvårdnadskunskapen. 
Studenten fördjupar sin förmåga att möta, behandla och vårda personer med komplexa 
omvårdnadsbehov i olika kontext. Fördjupade kunskaper i ämnet omvårdnad på avancerad 
nivå bidrar till en ökad förmåga att leda, evaluera, utveckla och förbättra klinisk praxis genom 
nya, innovativa lösningar samt till att mer självständigt medverka vid initiering av forskning 
och utveckling inom ämnet omvårdnad. 
 
4 Fastställande 
 
Denna ämnesbeskrivning är fastställd av institutionsnämnden vid institutionen för vård och 
natur 2008-02-08 på förslag av Annsofie Adolfsson, ämnesföreträdare, Jan-Eric Claesson, 
grundutbildningssamordnare, Lisbeth Fagerström, ämnesföreträdare, Elisabeth Hertfelt- 
Wahn, programansvarig specialistsjuksköterskeprogrammen och Susanne Källerwald, 
Programansvarig sjuksköterskeprogrammet 

 



 

Bilaga 2 

    2009-09-24 

Förfrågan om deltagande i en intervjustudie 
 

Bakgrund 
Antalet äldre i samhället ökar och därmed också antalet personer med demenssjukdom. 
Idag bor allt fler äldre kvar i sitt eget boende och så också de med demenssjukdom. 
Demenssjukdom kan medföra krävande beteenden som kan vara svåra att bemöta för dem 
som vårdar. Som sjuksköterska i hemsjukvården har vi sett att det finns en del brister, det 
saknas redskap och modeller för hur vi ska hantera ett svårt beteende. Personer med 
demenssjukdom behöver speciella omvårdnadsåtgärder och en speciell struktur omkring 
sig i det dagliga livet.  
 
Syfte 
Syftet är att beskriva distriktssköterskans upplevelser av att vårda personer med 
demenssjukdom i deras hem. 
 
Förfrågan om deltagande 
Du tillfrågas härmed att delta i denna intervjustudie som kommer att ske under veckorna 
40 och 41.  
 
Hur går studien till? 
Detta är en intervjustudie vilket innebär att intervjun kommer spelas in på band och 
beräknas ta ca 45-60 minuter. Intervjuerna kommer att hållas på din arbetsplats.  
 
Hantering av data och sekretess 
Intervjuerna kommer att skrivas ut och de utskrivna texterna kommer att hanteras och 
förvaras konfidentiellt, vilket innebär att privata data som identifierar intervjupersonernas 
namn inte kommer att redovisas. Både banden och utskriften kommer att förvaras inlåsta. 
Det är endast författarna och handledaren som kommer att ha tillgång till materialet. I 
uppsatsen kommer ingen att identifieras. 
 
Hur får jag information om studiens resultat? 
Studien kommer att finnas tillgänglig på Skövde högskolas bibliotek under våren 2010. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Susanne Jansson Christel Landin Annsofie Adolfsson 
Studerande Studerande Handledare 
Mailadress: XXX Mailadress: XXX Mailadress: XXX 
Telefonnr: XXX Telefonnr: XXX Telefonnr: XXX 
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Bilaga 3 
Samtyckesformulär 
 
Jag har tagit del av informationen kring intervjustudien om distriktssköterskors upplevelser 
av att vårda personer med demenssjukdom i deras hem.  
Jag samtycker till att delta i studien. Jag är medveten om att jag när som helst har rätt att 
avbryta mitt deltagande utan att ange skäl för detta. 
 
Skövde den____________________ 
 
_____________________________ 
Namnteckning 
 
_____________________________ 
Namnförtydligande 
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Intervjufrågor 
 
Jag vill gärna att du berättar om dina erfarenheter av att vårda en person med 
demenssjukdom i hemmet. 
 

• Kan du berätta lite mer? 
• Hur tänkte du då? 
• Hur kände du då? 
• Är det något mer du vill tillägga innan vi avslutar? 
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