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Abstrakt 
 

Bakgrund: Demens beskrivs som en sjukdom som berör hela familjen, varav 

närstående utgör en betydande del av vården av den sjuke i hemmet. Som en 

konsekvens av detta kan närstående uppleva negativ inverkan på fysisk och psykisk 

hälsa med nedsatt livskvalitet som följd. Distriktssköterskans förmåga att vara lyhörd 

för närståendes behov likaväl som patientens är därför av stor betydelse, för att kunna 

stödja närstående efter bästa förmåga med den hjälp de behöver. Dock föreligger 

svårigheter i distriktssköterskans arbete att tillgodose närståendes behov liksom att vara 

ett optimalt stöd. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskans arbetssätt och förmågor 

liksom svårigheter att stödja närstående som vårdar en person som insjuknat i demens. 

Metod: Studien genomfördes som en intervjustudie med semistrukturerade intervjuer. 

Metoden var kvalitativ med induktiv ansats. Ändamålsenligt urval tillämpades vid 

rekrytering av deltagare. Inklusionskriterierna var distriktssköterskor inom 

hemsjukvården i två olika kommuner i södra Sverige, med måttlig till mycket erfarenhet 

inom området. Innehållet i intervjuerna analyserades med kvalitativ latent 

innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). 

Resultat: Resultatet omfattade nio kategorier med tillhörande underkategorier. 

Kategorierna som skapades blev följande; “Distriktssköterskan vill utgå ifrån ett 

helhetsperspektiv”, “Distriktssköterskan vill arbeta preventivt genom varaktig kontakt 

med närstående”, “Att bli inkopplad sent är ett hinder i det hälsofrämjande arbetet”, 

“Teamsamarbete skapar förutsättningar för distriktssköterskan att ge stöd till 

närstående”,“En ömsesidig relation kan stödja närstående i den vårdande processen”, 

“Att uppmärksamma och vara lyhörd inför närståendes behov av stöd”, “Möjligheter 

att tillgodose behov av stöd försvåras av närståendes oförmåga att ta emot hjälp” samt 

“Att främja distriktssköterskans förmåga att uppmärksamma närståendes behov av 

stöd”. Dessa kategorier föll under två teman; “Att ligga steget före för att möta hela 

människan” och “Att finnas till hands och vara mottaglig för önskningar”. 

Slutsats: Det förekom skillnader mellan kommunerna huruvida distriktssköterskan i sitt 

sätt att arbeta använde rutiner eller inte. Distriktssköterskorna använder flera metoder 

för att stödja närstående som vårdar en person som insjuknat i demens, men upplever att 

de ibland blir inkopplade sent, något som hindrar dem i sitt hälsofrämjande arbete 

liksom möjligheterna att tillgodose ett optimalt omhändertagande. De önskade rutiner, 

mer utbildning inom området samt hjälpmedel som kunde underlättade deras arbete att 

uppmärksamma och identifiera närståendes mående och behov av stöd. 

 

Nyckelord 
Distriktssköterska, stöd, närstående, demens.  
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Abstract 
 

Background: Dementia is described as a disease that affects the whole family, whereof 

relatives are taking a considerable part of the caring in the home. As a consequence the 

related person can experience a negative impact on the physical as well as the 

psychological health. To be able to give good support the district nurse’s ability to read 

the related’s and the patient’s needs is of great importance. However, there are 

difficulties in the district nurse's work to meet the needs of related parties as well as to 

be an optimum support. 

Purpose: The purpose of the study was to describe the district nurse’s way of working 

and abilities as well as problems in supporting relatives who’s taking care of individuals 

with dementia. 

Method: The study was conducted as an interview study with semi-structured 

interviews. The method was qualitative with an inductive approach. Expedient selection 

was applied in the recruitment of participants. The inclusion requirement were district 

nurses in home care from two municipalities in southern Sweden, with intermediate or 

greater experience in the field. The content of the interviews were analysed using 

qualitative latent content analysis, as described by Graneheim och Lundman (2004). 

Result: The result includes nine categories with associated subcategories. The 

following categories were created; “The district nurse wants to originate from a holistic 

perspective”, ”The district nurse wants to work preventively through sustained contact 

with related parties”, “Becoming engaged late is a barrier in health promotion”, 

“Team collaboration creates conditions for the district nurse to provide support to 

related parties”, ”A mutual relationship can support related in the care process”, 

“Paying attention to and be responsive to related parties need of support”, 

“Opportunities to meet the needs of support is complicated by related parties' inability 

to accept help” and “Promoting the district nurse's ability to pay attention to related 

parties’ need off support”. These categories fell under two themes; “Staying ahead to 

meet the whole human” and “To be available and  responsive to the desires of patients 

and related”. 

Conclusion: There were differences in using or not using procedures between the 

municipalities. The district nurses use several methods to support related who’s taking 

care of individuals with dementia, but feel that they are sometimes engaged late, which 

prevents them from providing health promotion and optimal care. The district nurses 

wished for routines, more education in the area as well as tools that could facilitate their 

work to highlight and identify related persons support needs and wellbeing. 

 

Keywords 
District nurse, support, related persons, dementia. 
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1 Inledning 
I Sverige idag lever ungefär 160 000 personer med demens, och av dessa är det många 

som vårdas i hemmet av närstående (Socialstyrelsen, u.å). Det är vanligt att närstående 

tar på sig rollen som vårdare, både medvetet och omedvetet, för att kompensera de 

funktioner personen som insjuknat i demens har förlorat (Carme Alvira, Risco, Cabrera, 

Farré, Rahm Hallberg, Bleijlevens, Meyer, Koskenniemi, Soto & Zabalegui, 2014). Det 

är också vanligt att närstående ställer höga krav på sig själva som vårdare (Drevenhorn, 

2010), och att de upplever mycket ansvar i omhändertagandet om och gentemot den 

sjuke (Ulstein, Bruun Wyller & Engedal, 2008). Hög belastning av närståendes förmåga 

att hantera livet och dess prövningar ställs på spets, och kan medföra allvarlig inverkan 

på det vardagliga livet liksom på närståendes fysiska och psykiska hälsa (ibid). En 

demensdiagnos kan ta lång tid att fastställa, vilket innebär att personen som insjuknat i 

demens och dennes närstående ofta under lång tid försöker bemästra sin förändrade 

livssituation på egen hand (Socialstyrelsen, u.å.). Samtidigt har närstående en tendens 

att förneka situationens allvar och har svårt för att be om och ta emot hjälp (Morgan, 

Semchuk, Stewart och D’Arcy, 2002). Det är därför viktigt att distriktssköterskan är 

lyhörd för närståendes mående och behov, för att tidigt uppmärksamma om stöd 

erfordras. Att undersöka distriktssköterskans arbetssätt, förmågor och svårigheter i 

mötet med närstående som vårdar en person som insjuknar i demens, är därför av stort 

värde att belysa. Enligt Morgan et al. (2002) behövs mer forskning för att barriärerna 

mellan distriktssköterskan och närstående ska förstås (ibid). Det är av stor betydelse för 

att distriktssköterskan ska ha möjlighet att arbeta effektivt i att stödja närstående i 

vardagen för att bevara liksom uppnå god hälsa och livskvalitet. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Demens och dess inverkan på det dagliga livet 
Demens är ett kroniskt och progredierande tillstånd som kännetecknas av nedsatt mental 

kapacitet på grund av sjukliga förändringar i hjärnan. Detta medför svikt i kognitiva 

funktioner, däribland förmågan att minnas, tänka och att kommunicera. Det leder till att 

funktionsförmågan kraftigt reduceras, vilket innebär allvarlig inverkan på livets dagliga 

aktiviteter och förändrat beteende hos personen som insjuknat i demens. Symtomen som 

framträder vid demens varierar, dels beroende på vilken del av hjärnan som är skadad, 

dels beroende på vilken fas av demenssjukdomen personen befinner sig i. Demens delas 

vanligen in i mild, måttlig respektive svår demens, vilka utgår från den sjuke personens 

kognitiva och funktionella förmågor. Vid mild demens upplever personen som är sjuk 

och dennes närstående att den något nedsatta minnesförmågan får negativa 

konsekvenser i det dagliga livet. Trots detta klarar personen ofta av att leva ett relativt 

självständigt liv, men kan behöva stöd ifrån omgivningen då minnet sviktar, liksom den 

kommunikativa förmågan som påverkas i mild grad. Vid måttlig demens är symtomen 

mer påtagliga, vilket leder till konsekvenser i vardagen både för den sjuke och 

närstående, som svårigheter att förstå konsekvenser av val samt bristande förmåga att 

genomföra alldagliga handlingar och rutiner, däribland på- och avklädning, matlagning 

och städning. Den sjuke upplever förlust av viktiga funktioner, kommunikationen blir 

ytterligare nedsatt och svårigheter att lokalisera sig i omgivningen kan upplevas. Vid 

svår demens kan den sjuke personen endast minnas några enstaka delar av sin livstid 

och har svårt för att minnas betydelsefulla personer. De har ett mycket begränsat 

ordförråd samt förlorar ofta förmågan över kroppsliga funktioner, varför omfattande 

omvårdnadsinsatser blir nödvändiga för att upprätthålla personen som insjuknat i 

demens och närståendes livskvalitet (Kirkevold, Brodtkorb & Hylen Ranhoff, 2010).  
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2.2 Att vara närstående till en person som insjuknat i demens 

Drevenhorn (2010) beskriver närstående som en familjemedlem eller en person bland de 

närmaste släktingarna (ibid). I föreliggande studie definieras närstående som en person 

som har en nära relation till och lever tillsammans med samt vårdar en person som 

insjuknat i demens. Enligt Drevenhorn (2010) utgör närstående en betydande del av 

vården av den sjuke i hemmet och står vanligen för en avsevärd del av 

omhändertagandet. Hemmets rum är inte bara en bostad, utan det symboliserar även 

identitet och trygghet hos patient och närstående. Närstående är liksom personen som 

insjuknat i demens ofta mycket sårbara i detta sammanhang, och behöver på samma sätt 

som patienten respekteras, uppmärksammas och tas omhand. Enligt Nolan, Grant och 

Keady (1996) kan närstående som vårdar en person som insjuknat i demens, uppleva 

negativ inverkan på fysisk och psykisk hälsa (ibid). När en person insjuknat i demens 

tar närstående ofta på sig ansvaret som vårdare för att ersätta de funktioner den sjuke 

har förlorat, något som kan innebära både praktiska och känslomässiga påfrestningar för 

närstående. Reaktionerna som yttrar sig har ofta samband med den komplexitet som 

följer omhändertagandet av en person som insjuknat i demens (Carme Alvira et.al., 

2014). Närståendes upplevelse av ansvarstagande och hög belastning går hand i hand 

med psykisk obalans, stress och oro (Ulstein et al., 2008). I samverkan med situationens 

omständigheter kan det leda till sänkt livskvalitet (Betts Adams & Sanders, 2004). 

Vidare beskriver Sutcliffe, Giebel, Jolley och Challis (2015) att närstående kan uppleva 

omhändertagandet om den sjuke som en börda, vilket förutom stress och överbelastning 

även involverar förändrad sinnesstämning samt känslor som utmattning, inneslutenhet 

och oförmåga att hantera den befintliga situationen. Enligt McCann, Bamberg och 

McCann (2015) är det vanligt att närstående som vårdar erfar ogynnsamma effekter på 

den egna hälsan med sänkt livskvalitet som följd. När både den fysiska, känslomässiga 

och sociala hälsan påverkas negativt, inverkar det på hela familjens välbefinnande, 

vilket är särskilt sårbart för personen som insjuknat i demens. Detta med anledning att 

det oavsiktligt kan orsaka ytterligare sänkning av den sjukes välbefinnande vars hälsa 

redan är bräcklig. Dock menar Griffiths (2010) att även om nedsatt hälsa och 

livskvalitet hos närstående är ett faktum, upplever de många gånger svårigheter att be 

om liksom att ta emot hjälp, trots att behovet av stöd finns. Dels kan det bero på att 

närstående är rädda för att förlora sitt privatliv och sin värdighet, dels kan det vara en 

följd av bristande medvetenhet. 

 

2.3 Distriktssköterskans roll inom hemsjukvården 

I kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor framställs distriktsköterskans arbete 

med utgångspunkt i ett förhållningssätt som är etiskt med respekt för individens 

integritet och rätt till självbestämmande, men även hälsofrämjande ur ett holistiskt 

perspektiv där individen ses som en unik del i, och som kan påverkas av ett större 

sammanhang. I distriktssköterskans hälsofrämjande arbete betonas vikten av ett 

patientcentrerat arbetssätt, för att möjliggöra en omvårdnad som främjar hälsa liksom 

stödjer individen och personer i dennes omgivning. I distriktssköterskans roll föreligger 

åtaganden i yrkesutövningen som innefattar hemsjukvård, det vill säga vård i patientens 

hem, där det är viktigt att kunna hantera situationer som kräver balans mellan närhet och 

distans (Distriktssköterskeföreningen, 2008). När omvårdnad sker i hemmet, behöver 

distriktssköterskan enligt Drevenhorn (2010) ha förståelse för hemmets betydelse 

liksom inneha en känsla av var gränsen går i de enskilda fallen, utan att inkräkta på 

patientens eller närståendes integritet. Vidare beskriver Öhman och Söderberg (2004) 

vikten av att försiktigt träda in i hemmet hos den sjuke och dennes närstående, samt att 
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distriktssköterskan gradvis försöker skapa en uppfattning om hur situationen ser ut och 

upplevs. Distriktssköterskan behöver förmedla en professionell sida, men samtidigt vara 

öppen för att skapa relationer (Drevenhorn, 2010). Det är viktigt att distriktssköterskan 

genom att visa respekt, omtanke, lyhördhet, ärlighet och bekräftelse i relationen med 

patient och närstående, stödjer individens autonomi, integritet och delaktighet 

(Distriktssköterskeföreningen, 2008). Drevenhorn (2010) beskriver att när vård bedrivs i 

hemmet, utgör närstående ofta en viktig del av vården. De är en betydelsefull resurs 

både för den som blivit sjuk liksom för distriktssköterskan i arbetet. Vidare beskrivs att 

närstående ofta har höga krav på sig själva när vård i hemmet bedrivs, innefattande både 

medicinska, känslomässiga och psykologiska krav (ibid). Närstående som lever 

tillsammans med och vårdar en person som insjuknat i demens, påverkas i hög grad av 

den förändring det innebär. Det kan inskränka på närståendes sätt att leva och vara, 

liksom medföra negativ inverkan på närståendes välbefinnande, med ohälsa som följd 

(McCann et al. 2015). Distriktssköterskans förmåga att vara lyhörd för närståendes 

mående och behov likaväl som patientens, är därför av stor betydelse. Enligt 

kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor ska distriktssköterskan tillsammans 

med individen utifrån sin kunskap och förståelse, inneha förmågan att identifiera och 

bedöma närståendes behov av vård, för att på så sätt kunna tillämpa adekvata vårdande 

och stödjande åtgärder utifrån individuella behov i hälsofrämjande och 

hälsoförebyggande syfte (Distriktssköterskeföreningen, 2008). 

 

3 Teoretisk referensram  
Nolan et al. (1996) betonar vikten av att personer ska få bo kvar i hemmet så länge som 

möjligt för att vidmakthålla sin självständighet och värdighet, men för att göra detta 

ställs högre krav på informella vårdare, så som närstående. De belyser den viktiga 

balansgången mellan att inte ta emot och att ta emot hjälp. De poängterar att flertalet 

närstående ofta undviker att be om hjälp så långt det är möjligt, men också att hjälp bör 

erbjudas innan berörda personer behöver be om den (ibid). Evidens antyder att 

närstående som vårdar en person som insjuknat i demens kan påverkas negativt både 

fysiskt och psykiskt, ofta relaterat till stress och andra reaktioner som den vårdande 

rollen kan innebära (Carme Alvira et al., 2014). Närstående tenderar se förbi sina egna 

behov i sammanhanget, och det är ofta en lång process för närstående att gå innan de 

accepterar de förändringar sjukdomen medför liksom att ta emot hjälp utifrån (Morgan 

et al. 2002). Det är viktigt att distriktssköterskan har ett holistiskt synsätt, att se hela 

familjen och patienten i ett sammanhang, för att kunna uppmärksamma närstående i 

situationen (Specht, Bossen, Richards Hall, Zimmerman & Russell, 2009). Samtidigt 

menar Nolan, Grant, Caldock och Keady (1994) att det är viktigt att distriktssköterskan 

förstår den process närstående genomgår, för att kunna vara ett optimalt stöd.  

 

3.1 Vårdandets stadier 
Nolan et al. (1996) förklarar att närstående genomgår sex stadier i vårdandet av en 

person som insjuknat i demens. Det första stadiet bygger på relationen mellan den sjuke 

och närstående, medan det andra stadiet handlar om att relationen dem emellan 

förändras. En del närstående inser inte förändringarna, medan andra börjar lägga märke 

till att den sjuke periodvis inte längre kan genomföra vardagliga handlingar. Trots detta, 

är det dock vanligt att närstående normaliserar det förändrade beteendet och intalar sig 

själva att det endast är en tillfällighet, för att upprätthålla det normala. Det kan därför ta 

lång tid innan närstående accepterar den sjukes tillstånd och de förändringar sjukdomen 

innebär. Emellertid börjar närstående så småningom ana att någoting är fel och börjar 

leta efter orsaker till förändringarna. I det skedet kan närstående söka bekräftelse hos 



  
 

4 

andra om sina misstankar. I det tredje stadiet är diagnosen för demens fastställd, och 

närstående tar många gånger på sig rollen som vårdare. Närstående har ofta svårt att 

förstå hur relationen till personen som insjuknat i demens kommer att förändras, liksom 

sjukdomens inverkan på det dagliga livet, varför det är viktigt att närstående får 

information om hur sjukdomen kommer att utvecklas, vilka utmaningar närstående står 

inför samt vilken hjälp som kan ges av formella vårdgivare, däribland 

distriktssköterskan. Det fjärde stadiet handlar för närstående om att fokusera på det 

positiva och åsidosätta det negativa i den vårdande rollen. Det är ofta i detta stadie som 

den första kontakten med formella vårdgivare tas, vars åliggande bland annat innefattar 

att ge stöd åt närstående för att minska belastningen för den som vårdar. De flesta 

närstående vill att deras roll som vårdare ska fortsätta så långt det går, men ofta kommer 

de till en vändpunkt där de förstår att det inte längre är möjligt att leva som de tidigare 

har gjort. När närstående slutligen har beslutat om att ta emot hjälp utifrån, är det viktigt 

att närstående får tid att anpassa sig till förändringarna. Även om närstående i ett senare 

skede endast delvis utgör den vårande rollen för personen som inskjuknat i demens, är 

det viktigt att de förblir aktiva i den vårdande processen. Det femte stadiet innebär att 

närstående helt överlämnar ansvaret över vården till formella vårdaregivare, medan det 

sjätte och sista stadiet innebär en ny början. För närstående medför det sista stadiet 

vanligtvis en stor omställning som av många närstående kan upplevas svårt att ta sig 

igenom. På grund av att de under lång tid tagit hand om någon annan och åsidosatt sig 

själva och sina egna fysiska, psykiska och sociala behov, kan närstående ha svårt att 

hitta tillbaka till sig själva. 

 

För att distriktssköterskan ska kunna möta närstående på bästa möjliga sätt, är det 

viktigt att förstå vilka stadier närstående genomgår. Detta för att distriktssköterskan ska 

kunna anpassa och rikta stödet utifrån närståendes kapacitet beroende på vilket stadie de 

befinner sig i vid tillfället. Som nämns av Nolan et al. (1996) är det också viktigt att 

distriktssköterskan är medveten om att det är en lång process som ofta kräver uthållighet 

från distriktssköterskans sida, innan närstående accepterar och tar emot den hjälp som 

finns att få. För många närstående är det något som behöver mogna fram, och det är 

viktigt att distriktssköterskan förstår det, för att inte ge upp utan istället fortsätter att 

försöka och invänta närstående i processen. 

 

4 Problemformulering 
Antalet personer med demens ökar i samband med den befolkningstillväxt som sker 

idag liksom den ökade livslängden. 70 procent av dessa får vård i hemmet av närstående 

(Fonareva & Oken, 2014). Om en person insjuknar i demens, tar närstående ofta på sig 

ansvaret som vårdare, men uppemot en tredjedel använder inte de stödinsatser de har 

rätt till. Till följd av detta, upplever många närstående att de är överbelastade och har en 

lägre livskvalitet än tidigare (Griffiths, 2010). Förändrade levnadsvillkor och bristande 

stöd kan påverka närstående mycket negativt och leda till drastiskt nedsatt hälsa i form 

av fysisk och psykisk ohälsa (Carme Alvira et al., 2014). Vidare beskriver Papastavrou, 

Kalokerinou, Papacostas, Tsangari och Sourtzi (2007) att närstående som vårdar en 

person som insjuknat i demens löper ökad risk för tillstånd av ohälsa med allvarliga 

konsekvenser, däribland hjärt- och kärlsjukdomar, nedsatt immunförsvar och 

depression. Demens beskrivs som närståendes sjukdom, eftersom sjukdomen i sin 

helhet påverkar närståendes livskvalitet i hög grad och på flera olika sätt (Stål & 

Söderberg, 2010), något som också Borg (2005) betonar att informella vårdare 

upplever. I distriktssköterskans kompetensbeskrivning betonas vikten och 

nödvändigheten för distriktssköterskan att kunna ge stöd till både individ och familj 

(Distriktssköterskeföreningen, 2008), men enligt Fonareva och Oken (2014) är det 
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vanligt att hälsoproblem hos närstående som vårdar personer med demens, döljs bakom 

personen som insjuknat i demens och dennes behov. Carme Alvira et.al. (2014) betonar 

att omhändertagandet av närstående som vårdar en person som insjuknat i demens bör 

vara en grundläggande princip i distriktssköterskans arbete i hemsjukvården. Det är av 

stor betydelse att distriktssköterskan arbetar för att uppmärksamma närståendes mående 

och tillgodose behovet av stöd, för att kunna förebygga ohälsa som är relaterat till den 

vårdande processen, samt att det med anledning av detta är något som bör prioriteras. 

Likväl, upplever närstående bristande stöd från sjukvårdspersonal, däribland 

distriktssköterskan, något som visats ha direkt samband med neuropsykiatriska symtom 

och nedsatt välbefinnande hos närstående (ibid). Samtidigt beskrivs det av Morgan et al. 

(2002) att många närstående har svårt för att ta emot den hjälp som erbjuds (ibid). Det 

skapar ett dilemma för distriktssköterskan i det stödjande arbetet med närstående. Med 

anledning av detta är det angeläget att undersöka distriktssköterskans arbetssätt, 

förmågor såväl som svårigheter att uppmärksamma och tillgodose närståendes behov av 

stöd, för att främja distriktssköterskans stödjande arbete med närstående som vårdar en 

person som insjuknat i demens. Detta för att kunna tillgodose närstående optimalt stöd 

som hjälper dem att hantera det dagliga livet och dess prövningar. 

 

5 Syfte 
Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskans arbetssätt, förmågor liksom 

svårigheter att stödja närstående som vårdar en person som insjuknat i demens. 

 

6 Metod 

6.1 Design 
Den vetenskapliga metod som låg till grund för studien var kvalitativ metod med 

induktiv ansats. En kvalitativ forskningsmetod utgår från erfarenhetsbaserad kunskap 

med människans perspektiv på världen som ett centralt begrepp och helhetsförståelse 

eftersträvas i syfte att generera ny kunskap inom forskningsområdet (Olsson & 

Sörensen, 2011). Ett induktivt förhållningssätt enligt Olsson och Sörensen (2011) 

innebär att forskningen fokuserar på livserfarenheter ur individens perspektiv. Genom 

observationer och intervjuer, analyseras och skildras människors upplevelser i relation 

till verkliga händelser och berättelser, av vilka generella slutsatser kan dras liksom nya 

kunskaper kan bildas om, för att uppnå djupare förståelse för speciella händelser i 

relation till mänskliga perspektiv och erfarenheter (DePoy & Gitlin, 1999). Med 

anledning av detta, valdes en intervjustudie med kvalitativ metod och induktiv ansats i 

avsikt att uppnå studiens syfte. Kunskapskällan för studien var intervjuer ansikte mot 

ansikte, dels för att personlig kontakt med deltagarna eftersträvades med anledning av 

att skapa en naturlig och ömsesidig dialog (Polit och Beck, 2012), dels för att deltagarna 

i studien skulle ges möjlighet att berätta om sina personliga upplevelser i förhållande till 

distriktssköterskans arbetssätt, förmågor liksom svårigheter att stödja närstående som 

vårdar en person som insjuknat i demens. Intervjuerna som genomfördes var 

semistrukturerade, vilket innebar att en specifik mall för frågorna följdes. Frågorna 

eftersträvades att ställas i en viss ordning men anpassades även efter hur samtalet 

fortlöpte, för att möjliggöra och främja ett innehållsrikt meningsutbyte och diskussion 

kring forskningsfrågorna, något som också Hartman (2004) redogör för. Intervjuerna 

genomfördes med förberedda öppna frågor enligt en framställd intervjuguide (bilaga 5). 

Även undersökande frågor ställdes, så kallade följdfrågor. Dessa enligt Hartman (2004) 

ger deltagarna möjlighet att vidareutveckla sina svar och ge ytterligare information som 
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kan berika innehållet i intervjuerna. 

 

6.2 Urval 
Rekryteringen av deltagare genomfördes med ändamålsenligt urval, för att urvalet 

skulle bli strategiskt användbart samt för att få ett urval baserat på deltagarnas 

kunskaper och erfarenheter, något som beskrivs närmre av Polit och Beck (2012). 

Kontakt togs med verksamhetschefer från två olika kommuner i södra Sverige, för att 

medgivande om att genomföra studien skulle erhållas (bilaga 1). När 

verksamhetscheferna givit godkännande om att genomföra studien kontaktades 

enhetscheferna i kommunerna, för att därigenom vidarebefordra information till 

distriktssköterskorna om studien samt för att återkomma om vilka distriktssköterskor 

som var intresserade av att medverka. Inklusionskriterier som valdes för studien, var 

distriktssköterskor verksamma inom hemsjukvården i två av södra Sveriges kommuner, 

och för att deltagarna skulle kunna bidra med optimala svar i relation till studiens syfte, 

gjordes bedömningen att samtliga distriktssköterskor skulle ha måttlig till mycket 

erfarenhet av att i hemsjukvården stödja närstående som vårdar en person som insjuknat 

i demens. Efter att inklusionskriterier tillämpats, återstod åtta deltagare att delta i 

studien. Deltagarna erhöll muntlig och skriftlig information om studien (bilaga 2) samt 

lämnade muntligt och skriftligt samtycke (bilaga 3) angående deltagande. Malterud 

(2009) beskriver medgivande alltid ska inhämtas i studier som involverar människor, 

liksom att deltagarna har rätt till fullvärdig information om studien. Vidare poängterar 

Polit & Beck (2012) att det är av stor vikt att deltagarna i studien är väl informerade om 

vad som ska studeras, för att kunna bidra till värdefull information till studien. 

 

6.3 Datainsamling 
Två demenssköterskor rådfrågades i respektive kommuner om synpunkter som avsåg 

framställd intervjuguide, däribland om studien skulle kunna främjas mer av andra eller 

modifierade frågor. Dock uteblev svar från en av demenssköterskorna. Den andra 

demenssköterskan var positiv till de redan formulerade frågorna, vilket resulterade i att 

dessa frågor användes vid intervjuerna. Förutom informationsbrev och 

medgivandeblankett skickades intervjuguiden ut i förväg via mail till studiens 

deltagarna, för att de skulle ges möjlighet att läsa igenom och förbereda sig inför den 

frågeställning som intervjuerna skulle bestå av. Vidare fick deltagarna själva bestämma 

tid och plats för intervjuerna, som genomfördes ansikte mot ansikte, det vill säga separat 

av en person. För att göra deltagarna mer bekväma inleddes samtalen med en allmän 

konversation innan intervjuerna påbörjades. Intervjuerna spelades in med hjälp av ett 

ljudinspelningsprogram på telefon och i vid tillfällen även på dator, för att säkerställa att 

material inte skulle gå förlorat. Efter genomförandet av intervjuerna tilldelades 

deltagarna kodnummer oberoende av vilken ordning intervjuerna fullföljdes. Åtta 

intervjuer genomfördes under tidsperioden 30-60 minuter och resulterade i 71 sidor 

transkriberat material. Omedelbart efter transkribering överfördes det insamlade 

materialet till ett externt minne för att direkt kunna raderas från ursprungskällan. Det 

externa minnet förvarades därefter på en oåtkomlig plats för icke behöriga. Efter 

transkriberingen, analyserades innehållet enligt kvalitativ innehållsanalys av Graneheim 

och Lundman (2004). 

 

6.4 Dataanalys 

Metoden som användes för att analysera det insamlade materialet var kvalitativ latent 

innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004), med anledning av att den 

bakomliggande betydelsen av deltagarnas berättelser skulle tolkas (2004). Granskär och 
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Höglund-Nielsen (2012) beskriver att det centrala när forskarna använder 

innehållsanalys som analysmetod, är att skildra likheter och olikheter i det insamlade 

materialet. Detta för att forskarna ska kunna tolka det latenta innehållet, det 

underliggande budskapet i intervjuerna. Innehållsanalysen ämnar skapa en djupare 

förståelse av sammanhanget i det insamlade materialet, för att på så sätt göra det möjligt 

att tolka och dra slutsatser om dess mening. 

 

Inför dataanalysen transkriberades det insamlade materialet som spelats in under 

intervjuerna. Anledningen till att transkriberingen genomfördes var för att det insamlade 

materialet skulle kunna summeras och blir mer lätthanterligt, något som också Malterud 

(2009) beskriver. En viss innebörd förloras alltid under transkriberingen, varför det är 

det viktigt att materialet återges på ett trovärdigt sätt (ibid). En anledning till att 

intervjuerna transkriberades var för att på ett så korrekt sätt som möjligt förmedla det 

som deltagarna ville förmedla under intervjuerna. En noggrann skriftlig återangivelse 

garanterar emellertid inte att materialet skildras på bästa sätt. Graneheim och Lundman 

(2004) beskriver att material från intervjuer alltid tolkas till viss del, och att det 

insamlade materialet kan få olika betydelser som inte alltid speglar verkligheten. Det är 

därför av stor vikt att den person som själv utförde intervjun, transkriberar materialet 

(Malterud, 2009). Efter transkriberingen skrevs materialet ut, lästes igenom enskilt vid 

flera tillfällen och diskuterades därefter, för att en gemensam förståelse skulle bildas av 

materialets innehåll. Meningsenheter togs fram på så sätt att den viktiga innebörden i 

innehållet gemensamt underströks i det utskrivna materialet, för att sedan sammanställas 

i en tabell. Graneheim och Lundman (2004) beskriver meningsenheter som ord, 

meningar eller stycken som speglar likheter och skillnader i materialets innebörd, dock 

med den gemensamma nämnaren att svara till syftet (ibid). För att på ett enkelt sätt 

skapa en översikt kring innebörden i materialet, kondenseras meningsenheterna, vilket 

enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär att meningsenheterna kortas ner utan att 

förlora sin innebörd. Det transkriberade materialet delades sedan in utifrån två domäner 

som i grova drag beskrev olika delar av texten som handlar om ett specifikt område. 

Vidare granskades de kondenserade meningsenheterna noga, och det viktiga innehållet 

bildade koder. Koderna diskuterades fram varav de koder som hade liknande betydelse 

sammanställdes till underkategorier som i sin tur utformade nio kategorier. När 

kategorierna var sammanställda jämfördes kategorierna likheter respektive olikheter. Av 

dessa framträdde två teman som visade på det latenta budskapet av distriktssköterskans 

sätt att arbeta, vilken förmåga som krävs och vilka svårigheter som erfars när 

distriktssköterskan arbetar med närstående som vårdar en person som insjuknat i 

demens. Exempel på stegen i innehållsanalysen finns i tabell 1. 

 

Tabell 1. Exempel på innehållsanalys. 

Meningsbärand

e enhet 
Kondenserin

g 
Kod Under- 

kategori 
Kategori Tema 

Det sitter ju 

någonstans i vår, 

i sjuksköterskans 

ryggmärg att 

man ska se till 

helheten, man 

ska då ta hand 

om alla i 

närheten (1). 

Det sitter i 

sjuksköterska

ns ryggmärg 

att man ska se 

till helheten, 

man ska då ta 

hand om alla i 

närheten. 

Att ta hand om 

alla i närheten. 
Att se hela 

familjens 

behov 

Distriktsskötersk

an vill utgå 

ifrån ett 

helhetsperspekti

v  

Att ligga 

steget före 

för att 

möta hela 

människan  
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Jag är ju sådan 

som att jag pratar 

ju gärna med 

mina kollegor… 

På så sätt blir det 

ofta ganska bra, 

att man är flera 

då som eeh, som 

hjälper en igen, 

eller bara att vi 

bara pratar med 

varandra och får 

lite medhjälp… 

När du själv inte 

är den mest 

lysande stjärnan, 

så tillsammans är 

vi det (1). 

Jag pratar 

gärna med 

mina 

kollegor… 

och får lite 

medhjälp. 

När du själv 

inte är den 

mest lysande 

stjärnan, så 

tillsammans 

är vi det. 
 

Medhjälp av 

kollegor. 
 

Att hjälpas åt i 

arbetslaget 
Teamsamarbete 

skapar 

förutsättningar 

för 

distriktsskötersk

an att ge stöd 

till närstående  

Att finnas 

till hands 

och vara 

mottaglig 

för 

önskningar  

Det tycker jag är 

bland det 

viktigaste. Måste 

komma nära 

en… För att få 

förtroende för 

dem som 

kommer… Jag 

tror fortfarande 

att allt bygger på 

om de lär känna 

en (5). 

Jag tror att 

allt bygger på 

om de lär 

känna en. 

Förtroendefull 

relation. 
Att bygga upp 

en 

förtroendefull 

relation 

En ömsesidig 

relation kan 

stödja 

närstående i den 

vårdande 

processen 

Att finnas 

till hands 

och vara 

mottaglig 

för 

önskningar  

 

7 Förförståelse 

Enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2012) innebär förförståelse kunskaper och 

tidigare erfarenheter inom det område som ska studeras. Malterud (2009) menar att 

förförståelsen hela tiden kan påverka en studie och dess resultat. Ibland blir det till en 

svaghet som kan påverka forskningsresultatet negativt, men förväntningen är att 

förförståelsen ska vara en styrka under studiens genomförande (ibid). I relation till 

föreliggande studie förekom tidigare erfarenhet av att i yrkesrollen som legitimerad 

sjuksköterska arbeta med personer som insjuknat i demens och deras närstående, dock 

inte inom hemsjukvården som studien avsåg att belysa. Det var till fördel på så sätt att 

området som skulle studeras kunde kännas igen, men att tidigare erfarenheter i relation 

till det specifika området för studien inte förekom. Det innebar att risken var mindre att 

förförståelsen skulle vinkla det insamlade materialet liksom begränsa att ny kunskap 

skulle framkomma på grund av förutfattade meningar. Dock kan en viss förförståelse 

ändå ha förekommit under analysprocessen och utformningen av studiens resultat, på 

grund av tidigare erfarenheter av arbete med personer som insjuknat i demens och deras 

närstående, trots att sammanhanget inte var detsamma. I och med detta, togs 

förförståelsen i beaktande för att skapa en medvetenhet kring förförståelsen och dess 

eventuella inverkan, samtidigt som forskningsresultatet eftersträvades att återges på ett 

trovärdigt och detaljerat sätt. Malterud (2009) beskriver vikten av att uppmärksamma 

och reflektera över förförståelsen innan studiens genomförande, eftersom ett neutralt 

förhållningssätt ska ge form åt resultatet. Förförståelsen identifierades därför utifrån 

tidigare kunskaper och erfarenheter innan studiens genomförande, för att lyfta studiens 

trovärdighet. 
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8 Etiska överväganden och forskningsetisk reflektion 

8.1 Etiska grundprinciper 
I alla relationer med människor är etiska principer av stort värde att förhålla sig till. De 

grundläggande etiska principerna innebär övergripande att individen behandlas med 

respekt för integritet och självbestämmande, vilket inom forskning är viktigt att ta 

hänsyn till (Olsson & Sörensen, 2011). De fyra etiska grundprinciperna som beskrivs av 

Olsson och Sörensen (2011) är autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen att inte 

skada och rättviseprincipen. 

 
8.1.1 Autonomiprincipen 

Inom forskning kan autonomiprincipen förklaras som individens förmåga att 

självständigt ta ställning till information som delges angående studien liksom att 

självständigt fatta beslut om deltagande. Polit och Beck (2012) beskriver att informerat 

samtycke baseras på rätten till självbestämmande och rätten till full insyn i studien 

(ibid). Med hänsyn till ovanstående, lämnades informerat samtycke till både 

verksamhetscheferna och distriktssköterskorna inom hemsjukvården, för att de skulle få 

möjlighet att aktivt besluta om sitt deltagande i studien med full insyn i studien som bas 

för deras beslut. Det ingick även information om att deltagaren hade rätt att avbryta sin 

medverkan under studiens genomförande utan närmre förklaring. Polit och Beck (2012) 

betonar vikten av att den skriftliga informationen är adekvat och förståelig för alla som 

är berörda (ibid). Därför utformades informationen på ett sätt som skulle vara lätt för 

läsaren att uppfatta och följa, vilket inbegrep beskrivning av bakgrunden till studien, 

problembeskrivning, syfte samt praktiskt genomförande. Således hade både 

informations-, samtyckes- och begriplighetskravet som beskrivs av Olsson och 

Sörensen (2011) tagits i beaktande.  

 
8.1.2 Godhetsprincipen 

Godhetsprincipen eftersträvar att göra gott, både på individ- grupp- och samhällsnivå. 

Inom forskning kan det handla om att vinna nya kunskaper som kan främja vården på 

olika sätt (Olsson & Sörensen, 2011). Beträffande nyttjandekravet som förklaras av 

Olsson och Sörensen (2011) användes de insamlade uppgifterna enbart i ändamål för att 

belysa studiens syfte. I föreliggande studie handlade godhetsprincipen om att på längre 

sikt kunna utveckla distriktssköterskans arbetssätt kring att stödja närstående, med 

avsikt att främja hälsa och förebygga ohälsa, något som är viktigt ur preventiv och 

omvårdnadsmässig synvinkel. Nyttan med studien var att belysa hur 

distriktssköterskorna arbetar och vilka svårigheter de möter i arbetet att stödja 

närstående som vårdar en person som insjuknat i demens. Intentionen med studien var 

att förbättra verksamheterna liksom att distriktssköterskorna ska lära sig utav varandras 

erfarenheter inom området. Detta för att deras arbete med närstående ska underlättas 

samt för att eventuella svårigheter ska kunna förebyggas. Polit och Beck (2012) 

beskriver att nyttan med en studie är att deltagarna kan känna tillfredsställelse att de har 

bidragit med information som i sin tur kan hjälpa andra med liknande problem. Vidare 

beskrivs att deltagarna kan få en ökad kunskap om sig själva och sin situation i samband 

med studiens genomförande. 

 
8.1.3 Principen att inte skada  

Principen att inte skada handlar om att förhindra negativ inverkan på studiens deltagare 

under och efter studiens genomförande (Olsson & Sörensen, 2011). En av riskerna att 

delta i föreliggande studie kan ha varit eventuell psykologisk och känslomässig 
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påverkan på grund av oro att inte förbli anonyma. Det förelåg även viss risk att 

deltagarna skulle känna sig obekväma under intervjuerna, som beskivs vidare av Polit 

och Beck (2012). Dessa upplevelser begränsades genom att skapa en lättsam tillvaro 

under intervjuernas genomförande men även att deltagarna erhöll noggrann information 

om studien, däribland att deltagarna försäkrades om att kravet på konfidentialitet togs på 

största allvar för att bevara deras anonymitet. Med respekt för individens integritet var 

det följaktligen viktigt att de uppgifter som delgavs under intervjuerna inte kunde 

anknytas till deltagarnas identiteter (Olsson & Sörensen, 2011). Konfidentialitetskravet 

innebär att alla uppgifter behandlas med sekretess och att det insamlade materialet 

förvaras säkert, vilket innebär att endast behöriga har möjlighet att få tillgång till 

materialet (ibid). Genom att det insamlade materialet förvarades inlåst på en säker plats, 

var det också oåtkomligt för obehöriga. Intervjuerna behandlades konfidentiellt, vilket 

innebar att svaren kodades och därmed avidentifierades. Det innebar också att varje 

deltagare blev tilldelad ett identifikationsnummer, eller kodnummer, som sammanfördes 

med de personspecifika uppgifterna. Det gjorde det således möjligt att tidigt förstöra all 

personlig identifierande information, med anledning av att skydda deltagarnas identitet 

och integritet. Studiens nytta i förhållande till eventuella risker övervägdes noga, 

varefter bedömningen gjordes att nyttan med studien var större än de risker som ett 

deltagande kunde ha inneburit. Med anledning av detta var studien också möjlig att 

genomföra. Både generellt och med utgångspunkt i den aktuella studien, var det av stor 

betydelse att behandla deltagarna med respekt för deras integritet och värderingar, något 

som också Olsson och Sörensen (2011) betonar. Enligt Granskär och Höglund-Nielsen 

(2012) är det viktigt att deltagarna inte känner sig utnyttjade eller förnedrade, att deras 

deltagande istället bör aktas högt och värderas (ibid). Eftersom att studien byggde på 

intervjuer och därmed mötet och relationen till andra människor, var det viktigt att 

deltagarna kände sig delaktiga och bekräftade, att de blev visade lyhördhet samt att 

någon aktivt lyssnande på deras berättelser. Aktivt lyssnande visar engagemang, vilket 

främjar en förtroendefull relation gentemot studiens deltagare liksom möjligheterna till 

djupare förståelse (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008; DePoy & Gritlin, 1999). En 

förtroendefull relation kan ha positiv inverkan på meningsutbytet och hur situationen i 

sin helhet upplevs.  

 
8.1.4 Rättviseprincipen 

Rättviseprincipen innebär att alla deltagare behandlas lika, det vill säga under samma 

förutsättningar (Olsson & Sörensen, 2011). Inom forskning innebär kravet på rättvis 

behandling att urvalet av deltagare görs enligt vetenskapliga normer, vilket bland annat 

innefattar att tar hänsyn till tilltänka deltagares kunskaper och erfarenheter i enlighet till 

studiens syfte, liksom vad som eftertraktas att utveckla med det vetenskapliga arbetet 

(Olsson & Sörensen, 2011). I föreliggande studie, fick det i den meningen inte 

förekomma särbehandling som kunde kränka eventuella deltagare, eller likaledes 

påverka resultatet som hade kunnat bli otillförlitligt om urvalet av deltagare 

genomfördes på felaktiga grunder. I föreliggande studie användes ändamålsenligt urval 

som baserades på deltagarnas erfarenheter. Avsiktligt utsågs deltagare med goda 

erfarenheter inom området, med anledning av att de skulle kunna svara på studiens syfte 

liksom bidra till ett trovärdigt resultat. 

 

8.2 Trovärdighet och tillförlitlighet av studiens resultat 
Ur forskningsetiskt perspektiv är trovärdigheten och tillförlitligheten i studiens resultat i 

högsta grad betydelsefull. Olsson och Sörensen (2011) betonar att trovärdigheten och 

tillförlitligheten i resultatet har ett nära samband till de överväganden som gjorts, 

framför allt i relation till den metod som blivit vald att använda liksom genomförandet 



  
 

11 

av datainsamlingen. Det är viktigt att den valda metoden uppfyller syftet med studien 

(ibid). Med anledning av att belysa studiens syfte valdes en kvalitativ metod eftersom 

att studien är erfarenhetsbaserad och bygger på att åskådliggöra mänskliga upplevelser. 

För att göra detta ansågs en intervjustudie vara optimal att genomföra, eftersom det 

skulle ge deltagarna möjlighet att delge sina kunskaper och erfarenheter med mer 

detaljerade svar, där semistrukturerade frågor ämnade till att främja ett vidare 

meningsutbyte liksom möjlighet att vidareutveckla och utforska svaren mer ingående. 

Det är enligt Olsson och Sörensen (2011) viktigt att reflektera över hur frågorna i 

intervjun ställs för att svaren ska bli så innehållsrika som möjligt. Valet av 

formuleringar kan även påverka resultatet på olika sätt, varför det var viktigt att svaren 

håller sig inom ramarna för forskningsområdet (ibid), där tonvikten i föreliggande 

studie var deltagarnas egna erfarenheter. Således var det inte angeläget för deltagarna att 

berätta om vad de hört någon annan uppleva, utan de skulle utgå ifrån sig själva och 

sina personliga erfarenheter, för att studiens resultat skulle bli så trovärdigt som möjligt, 

något som även Olsson och Sörensen (2011) betonar. Det är viktigt att vara lyhörd för 

deltagarnas berättelser, och att den information som ges av deltagarna respektive de som 

genomför studien, är relevant för ändamålet. 

 

8.3 Etisk egengranskning 

Inom forskning är det alltid forskaren som förestår ansvaret att göra en etisk bedömning 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Enligt Olsson och Sörensen (2011) är det högst 

angeläget när forskningen avser människor med respekt för deras värde. Forskningens 

ändamål är att generera ny kunskap inom ett specifikt forskningsområde, och måste 

under alla omständigheter ske på ett sätt där riskerna för deltagarna tas i beaktande och 

värderas (ibid). Med hänsyn till ovanstående, var det aktuellt att genomföra en etisk 

egengranskning. Egengranskningen var utformad av Etikkommittén Sydost i samarbete 

med Linneúniversitetet, och är avsedd för studentprojekt som involverar människor. 

Efter genomförd granskning (bilaga 4), gjordes vidare överväganden huruvida 

ytterligare etikprövning var aktuell. Eftersom att den etiska egengranskningen uppfyllde 

kriterierna exklusive ett kriterier som inte var relevant för studien, togs beslut som att 

ytterligare etiskt granskning inte var aktuellt. 

 
9 Resultat 
Innehållsanalysen resulterade i två domäner som utgörs av två teman och nio kategorier 

(tabell 2), med tillhörande underkategorier. 

 

Tabell 2. Domäner, kategorier och underkategorier från kvalitativ innehållsanalys. 
Domän Kategori Tema 

Distriktssköterskans 

hälsofrämjande 

förhållningssätt 

Distriktssköterskan vill utgå ifrån ett 

helhetsperspektiv  
Att ligga steget före för 

att möta hela människan  

Distriktssköterskan vill arbeta preventivt 

genom varaktig kontakt med närstående  

Att bli inkopplad sent är ett hinder i det 

hälsofrämjande arbetet  

Distriktssköterskans 

stödfunktion 
Teamsamarbete skapar förutsättningar för 

distriktssköterskan att ge stöd till 

närstående  

Att finnas till hands och 

vara mottaglig för 

önskningar  
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En ömsesidig relation kan stödja 

närstående i den vårdande processen  

Att uppmärksamma och vara lyhörd inför 

närståendes behov av stöd  

Möjligheterna att tillgodose behov av stöd 

försvåras av närståendes oförmåga att ta 

emot hjälp  

Att främja distriktssköterskans förmåga att 

uppmärksamma närståendes behov av stöd  

 
9.1 Att ligga steget före för att möta hela människan 

“Distriktssköterskan vill utgå ifrån ett helhetsperspektiv”, “Distriktssköterskan vill 

arbeta preventivt genom varaktig kontakt med närstående” samt “Att bli inkopplad sent 

är ett hinder i det hälsofrämjande arbetet” smälte samman till ett gemensamt tema som 

handlade om att ligga steget före för att möta hela människan. Det var således viktigt för 

distriktssköterskan att ha en kontinuerlig kontakt där hela människan sågs som en 

helhet. Om de blev inkopplade för sent, hindrades det hälsofrämjande arbete. 

 
9.1.1 Distriktssköterskan vill utgå ifrån ett helhetsperspektiv 

Distriktssköterskans uppdrag i hemsjukvården är hos patienten, men trots att närstående 

ingår i vården, är det inte alltid att de uppmärksammas av distriktssköterskan. I rollen 

som distriktssköterska ingår att se patienten och dess närstående som en helhet. Det 

ingår även i distriktssköterskans arbete att värna och närståendes hälsa. 

 
9.1.1.1 Att se hela familjens behov 

Att distriktssköterskan tar hand om patienten är många gånger en självklarhet, men de 

har även ett ansvar att se till hela familjen och den helhet de utgör tillsammans med 

patienten. Det är viktigt att distriktssköterskan inte bara utgår från patienten utan även 

närståendes upplevelse av situationen. Närstående utgör en betydelsefull del i vården av 

den sjuke och är ett viktigt stöd för personen som insjuknat i demens, vilket innebär att 

distriktssköterskan i vissa fall behöver finnas till för närstående, för att i slutändan även 

hjälpa personen som insjuknat i demens. Flera distriktssköterskor menar att det är deras 

uppgift att se till helheten, för att kunna stödja även närstående i deras situation. 
 

Det sitter ju någonstans i vår… i sjuksköterskans ryggmärg, att man ska se till helheten. 

Man ska då ta hand om alla i närheten… (1). 

 

Närstående till en person som insjuknat i demens påverkas i hög grad av de förändringar 

sjukdomen innebär. Som en följd av sjukdomen bedrivs vården ofta i hemmet, vilket 

inverkar på närståendes sätt att leva och förhålla sig till både vardagliga situationer och 

situationer som är helt nya för dem att uppleva. Distriktssköterskan bör alltid ha med 

närstående i beräkningarna och vara uppmärksam på hur förändringarna sjukdomen 

medför påverkar dem. 

 
9.1.1.2 Närstående åsidosätts 
Att se hela familjens behov är viktigt, men det är något som upplevs svårt av en del 
distriktssköterskor som beskriver att deras förmåga att uppmärksamma närstående 
ibland är otillräcklig. Att närstående utgör en viktig del i vården av den sjuke i hemmet 
är inte något som är främmande för distriktssköterskorna, men ändå kan närstående 
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förbises och deras bekymmer respektive behov kan hamna i skymundan, bakom 
personen som insjuknat i demens och dennes behov. Det leder till att ohälsotillstånd hos 
närstående ibland blir uppmärksammade väldigt sent. Några distriktssköterskor berättar 
att de kan uppleva att förmågan att se helheten ibland är otillräcklig för att kunna ge ett 
gott omhändertagande och tillgodose närståendes behov av stöd. De försöker att finnas 
till hands och att ta sig tid till att samtala med närstående om situationen, hur de mår 
och vad de behöver, utan att enbart tänka på personen som insjuknat i demens, men de 
berättar också att alla inte göra så. Att se närstående är en viktig del i 
distriktssköterskans arbete i hemsjukvården, annars fungerar det inte beskriver en 
distriktssköterska. 

 

En annan distriktssköterska berättar om sin förmåga att uppmärksamma närstående och 

deras behov, men att i det känna sig ohjälplig eftersom att det inte alltid går att göra 

någonting åt det, trots att behov av stöd hos närstående föreligger. Detta med anledning 

av att personen som insjuknat i demens vårdas enligt hälso- och sjukvårdslagen, medan 

närstående inte gör det. Eftersom att närstående inte vårdas enligt hälso- och 

sjukvårdslagen kan distriktssköterskan uppleva begränsningar vad gäller att vårda 

närstående som en del av processen, på grund av att arbetsuppgifterna kan upplevas för 

omfattande att hantera ju fler trådar det blir att dra i. 

 
9.1.2 Distriktssköterskan vill arbeta preventivt genom varaktig kontakt med 
närstående 

Att behov av stöd förbises handlar många gånger om att distriktssköterskan inte har 

tillräckligt med tid eller att andra arbetsuppgifter prioriteras mer. Kontinuerlig kontakt 

med närstående kan hjälpa distriktssköterskan att upptäcka och förebygga negativa 

förändringar i närståendes hälsotillstånd och livssituation. 
 
9.1.2.1 Behov av stöd förbises till följd av bristfällig uppföljning och utvärdering 

Regelbunden uppföljning och utvärdering av närstående som vårdar en person som 

insjuknat i demens är inte någonting som prioriteras i distriktssköterskans verksamhet. 

Flera distriktssköterskor nämner att det dels beror det på att de inte finns några specifika 

rutiner för ändamålet, och dels för att distriktssköterskorna är underbemannade. På 

grund av att personer som insjuknat i demens och deras närstående inte bedöms vara en 

prioritering i organisationen, beskriver en distriktssköterska att de ibland kan uppleva 

att de blir tvungna att nedprioritera dem i sammanhanget, vilket också är en följd av 

otillräckliga resurser. Flera distriktssköterskor menar att de inte har tid att följa upp 

närstående i den omfattning de önskar att de kunde göra. 

 

Man önskar att man hade mer tid till saker... Demenssjuka, de är inte ett prio ett… och 

det är ju en ordning som är bestämd i organisationen (8). 

 

På grund av resursbrist upplever åtskilliga distriktssköterskor att närståendes mående 

följs upp dåligt, och betonar att de hade önskat mer tid att ägna åt närstående. En 

distriktssköterska beskriver att mer tid bland annat hade gett dem förutsättningar att 

söka information om den hjälp som finns att erbjuda närstående, liksom att läsa in sig på 

den problematik de lever i eller står inför, för att på bästa sätt kunna möta närstående i 

den situation de befinner sig i, vara närvarande och ge optimalt stöd. Flera 

distriktssköterskor menar att en av svårigheterna i arbetet med närstående är att tiden 

inte räcker till, men att ytterligare tid hade främjat deras förmåga att arbeta mer 

preventivt, något som till stor del saknas i arbetet i dagsläget. Uppföljning och 

utvärdering prioriteras inte i första hand. Det beskrivs av några distriktssköterskor att de 
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många gånger är beroende av att närstående själva hör av sig för att uppföljning och 

utvärdering av närståendes mående ska ske regelbundet. 

 

Det är tyvärr inte så att man prioriterar det i första hand… men givetvis så finns vi till 

hands… om de hör av sig (8). 
 

En annan distriktssköterska menar att det ofta är i samband med att distriktssköterskan 

har särskilt planerade uppdrag som ska utföras hos den sjuke, som närstående 

uppmärksammas. Trots det, beskriver flera distriktssköterskor att planerade uppdrag 

som bland annat stödinsatser som blivit insatta både för att tillgodose personen som 

insjuknat i demens liksom närståendes behov av stöd, inte följs upp som det 

eftersträvas. Ibland händer det att distriktssköterskan inte får reda på att stödinsatserna 

inte har fungerat förrän flera månader senare. Under den tiden kan hemsituationen och 

närståendes behov av stöd ha förändrats drastiskt, vilket innebär att utvärderingen av 

stödinsatser liksom uppföljningen av närståendes mående har varit bristfällig med risk 

att orsaka närstående onödigt lidande. 

 
9.1.2.2 Att prioritera regelbundna uppföljningar och utvärderingar 

För att främja hälsa hos närstående menar flera distriktssköterskor att regelbunden 

kontakt med närstående, hjälper dem i sin förmåga att uppmärksamma närstående och 

tillgodose det individuella stöd de ofta är i behov av. Den regelbundna kontakten 

beskrivs vara viktig för att det skapar förtroende liksom gör det möjligt för 

distriktsköterskan att följa upp och utvärdera förändringar i tillståndet hos både 

personen som insjuknat i demens och dennes närstående. Förändras hälsotillståndet kan 

även behovet av insatser och stöd förändras. Ur hälsofrämjande synvinkel är 

regelbundna uppföljningar och utvärderingar viktigt för att eventuellt nedsatt mående 

hos närstående ska uppmärksammas tidigt. Regelbunden kontakt med närstående 

prioriteras av åtskilliga distriktssköterskor i hemsjukvården, för att de fortlöpande ska 

kunna avstämma hur närstående upplever situationen i sin helhet, hur den fungerar och 

hur de själva mår i den. Däremot varierar det mellan distriktssköterskorna hur ofta de 

väljer att ta kontakt med närstående. Några distriktssköterskor berättar att det finns 

diverse rutiner inom kommunen som bland annat avser hur ofta rutinmässiga besök ska 

genomföras liksom att kontrollera hur behovet av stöd hos närstående ser ut. Emellertid 

har samtliga distriktssköterskor egna tankar om hur ofta besök genomförs utöver de 

rutinmässiga besöken. Några distriktssköterskor arbetar för att har tät kontakt med 

närstående och planerar besök kontinuerligt för att följa upp närståendes mående. En del 

önskar följa upp närstående en gång i veckan, andra en gång i kvartalet, så kontinuiteten 

i besöken var relativt olika. 

 

Det blir ju individuellt... jag jobbar ju så att jag har täta kontakter… där träffar jag 

dem. Där lägger jag faktiskt besök en gång i veckan (5). 

 
Personligen så blir det väl kanske lite så att man kör förbi någon gång i kvartalet och 

kollar, om man inte hör någonting annat (7). 

 

En del närstående ogillar att distriktssköterskan gör besök utan att ha någon specifik 

anledning. Därför har en del distriktssköterskor utformat särskilda metoder som gör att 

närstående inte behöver känna att besöken saknar anledning. En distriktssköterska 

berättar att istället för att sätta in medicinerna på apodos, väljer distriktssköterskan att 

åka till patienten för att dela medicinerna i dosett, detta för ges möjlighet att prata med 
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personen som insjuknat i demens och dennes närstående under tiden, för att på så sätt 

kunna skapa sig en uppfattning om hur situationen ser ut hemma och hur de mår, liksom 

för att skapa en regelbundenhet i uppföljningen. Utöver de regelbundna besöken 

informeras närstående om att de alltid kan ta kontakt med distriktssköterskan vid behov. 

Dock upplever en distriktssköterska att det många gånger är de som tar kontakt med 

närstående och inte tvärt om, att närstående avvaktar med kontakten trots att de har 

behov av distriktssköterskans stöd. En distriktssköterska berättar att de inte alltid vill 

vara den om hör av sig, för att det blir för mycket för distriktssköterskan att alltid ha på 

sitt bord, utan att närstående ibland också måste ta det ansvaret. En annan 

distriktssköterska menar om att det är upp till dem att ta kontakt med närstående, för att 

det är deras ansvar att tillgodose personen som insjuknat i demens en god vård liksom 

ett bra omhändertagande av närstående. 

 

Vi tar kontakten eller pratar med anhöriga... eller de gör det med oss... men mer att vi 

gör det med dem (8). 

 

En del distriktssköterskor lägger stort värde på att själva ta kontakt med närstående, dels 

för att det främjar relationen och förtroendet dem emellan, men också för att kunna följa 

upp och utvärdera närståendes mående samt de stödinsatser som eventuellt blivit insatta. 

En distriktssköterska berättar att de är medvetna om att närstående inte alltid vill 

kontakta dem, att det kan handla om att närstående inte vill ge kritik till 

distriktssköterskan om någonting varit otillfredsställande samt att närstående kan 

uppleva oro inför samtalet med distriktssköterskan. Av den anledningen är det en god 

idé att distriktssköterskan själv ringer, för uppföljning av närståendes mående liksom 

för att utvärdera om eventuella stödinsatser har fungerat eller inte. Att 

distriktssköterskan tar kontakt med närstående på eget initiativ är fördelaktigt eftersom 

att det visar närstående att distriktssköterskan bryr sig om dem, samtidigt som det för 

distriktssköterskan är viktigt att upprätthålla en kontinuerlig kontakt med närstående för 

att tidigt uppmärksamma om stöd erfodras. Detta för att distriktssköterskan ska kunna 

tillgodose närstående stöd efter behov i ett så tidigt skede som möjligt. 

 
9.1.3 Att bli inkopplad sent är ett hinder i det hälsofrämjande arbetet 

Att närstående ofta upplever nedsatt välbefinnande och sänkt livskvalitet, kan vara en 

följd av att distriktssköterskan kommer in i bilden i ett sent skede. Distriktssköterskan 

önskar bli inkopplad tidigare, för att kunna vara ett optimalt stöd för närstående men 

också för att kunna arbeta hälsofrämjande. 

 
9.1.3.1 Sena insatser medför negativa komplikationer hos närstående 

Flera distriktssköterskor upplever att de ofta blir inkopplade i ett sent skede av 

sjukdomsförloppet, och att det är ett hinder i det hälsofrämjande arbetet. Närstående 

tillbringar ofta hela dagarna åt att vara anhörigvårdare både medvetet och omedvetet, 

vilket leder till att närstående mer eller mindre skärmar av sig från omgivningen 

eftersom att de ständigt behöver finnas nära till hands för personen som insjuknat i 

demens. En distriktssköterska menar att det är vanligt att närstående ägnar hela sitt liv åt 

att ta hand om den sjuke, att de ofta blir deprimerade och nästan själva tynar bort. Flera 

distriktssköterskor upplever att deras möjligheter att tidigt sätta in stödjande och 

hälsofrämjande insatser hindras av olika anledningar, vilket medför att ohälsa hos 

närstående sällan kan undvikas. 

 

Anhöriga “går in i väggen”... De kan bli helt låsta, de kan inte gå ut och träffa folk och 

så, för de måste vara hemma och passa den anhöriga (1). 



  
 

16 

 

På grund av att distriktssköterskan ofta blir inkopplad sent i processen, är det först 

möjligt i det sena sjukdomsförloppet att tillgodose närstående stödjande insatser i det 

dagliga livet med praktiskt liksom psykologiskt stödjande insatser, som hjälper 

närstående att hantera situationen utifrån sin egen förmåga. Det beskrivs av flera 

distriktssköterskor att de vanligtvis kommer in bilden på grund av att närstående inte 

orkar längre eller att någonting händer, där sjukhusvistelse och vårdplanering ofta följer 

och upptäckten görs att de inte längre klarar sig hemma på egen hand. Hemsituationen 

har då blivit ohållbar och närstående har börjat svikta. I många fall är den närstående 

själva i ett kritiskt läge när stöd erfordras. Till följd av att distriktssköterskan blir 

inkopplad i ett sent skede, blir de stödjande insatserna snarare till att ta om hand redan 

uppkomna besvär, än att förebygga ohälsa och främja hälsa hos närstående. 

 

Det är inte ovanligt att vi blir kontaktade när det har gått väldigt långt i 

demenssjukdomen, att vi inte kommer in där i början… Många gånger kan det vara en 

väldigt trött och nedgången anhörig (4). 

 
9.1.3.2 Distriktssköterskan vill bli inkopplad tidigare 

För att understödja distriktssköterskans arbetssätt och förmåga att stödja närstående är 

en av de viktigaste aspekterna att bli inkopplad tidigare för att kunna förebygga negativa 

reaktioner hos närstående till följd av otillräckligt stöd. Eftersom demenssköterskan ofta 

är en av de första kontakterna närstående får med hemsjukvården, beskrivs det av 

åtskilliga distriktssköterskorna att det hade varit till fördel att demenssköterskan tar 

kontakt med dem tidigare i förloppet, att de tillsammans gör gemensamma hembesök i 

början för att distriktssköterskan ska få en tidig kontakt och kunna vara ett stöd för 

närstående, liksom få en bild av personen bakom sjukdomen för att senare kunna skapa 

sig en bättre bild av den försämring som successivt sker. En distriktssköterska berättar 

att det blir lättare att ha inflytande på närstående om de är förtrogna med 

distriktssköterskan liksom att distriktssköterskan sedan tidigare är bekant med deras 

situation. En distriktssköterska förklarar att det är en nackdel både för dem och för 

närstående att de blir inkopplade sent. För närstående kan det bli påfrestande att hela 

tiden behöva berätta om sin situation och besvara frågor som de redan besvarat andra, 

vilket kan leda till att närstående så småningom inte säger något alls. Om 

distriktssköterskan hade varit inkopplad tidigare, hade det möjliggjort aktivt deltagande 

redan från början vilket också hade inneburit en tryggare relation liksom en ökad 

medvetenhet om närståendes situation 

 

De har träffat så många och de orkar inte förklara igen, och så kommer vi och ställer 

tio dumma frågor igen… Hade man kommit in tidigare hade man kanske haft större 

möjlighet att kunna vara ett stöd... istället för att vara någon som bara ställer dumma 

frågor (7). 

 

9.2 Att finnas till hands och vara mottaglig för önskningar 
“Teamsamarbete skapar förutsättningar för distriktssköterskan att ge stöd till 

närstående”, “En ömsesidig relation kan stödja närstående i den vårdande processen”, 

“Att uppmärksamma och vara lyhörd inför närståendes behov av stöd”, “Möjligheterna 

att tillgodose behov av stöd försvåras av närståendes oförmåga att ta emot hjälp” samt 

“Att främja distriktssköterskans förmåga att uppmärksamma närståendes behov av 

stöd” sammanföll under ett gemensamt tema som handlade om att distriktssköterskan 

finns till hands både för sina kollegor och för närstående. De var därmed mottagliga för 
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de önskningar och behov av stöd som fanns både inom teamet och i hemmet hos 

personen som insjuknat i demens och dennes närstående. 

 
9.2.1 Teamsamarbete skapar förutsättningar för distriktssköterskan att ge stöd till 
närstående 

Att arbeta i team tillsammans mot ett gemensamt mål och att stödja varandra i 

arbetslaget, underlättar distriktssköterskans omhändertagande av både patient och 

närstående. Bristfällig kommunikation mellan vårdsektorerna kan dock försvåra 

distriktssköterskans möjligheter att vara ett stöd för närstående. 

 
9.2.1.1 Att hjälpas åt i arbetslaget 

Att hjälpas åt i arbetslaget är nödvändigt för att distriktssköterskan ska kunna möta 

närstående och deras behov på bästa möjliga sätt. Samtliga distriktssköterskor betonar 

vikten av samarbete, både i hänseende till de närmsta kollegorna, liksom samarbete med 

andra professioner. Att arbeta kollegialt innebär att hjälpas åt, att lära sig av varandras 

erfarenheter och på så sätt vara ett stöd för varandra. Om distriktssköterskan har svårt 

att nå närstående, kan stödet från kollegorna vara av stort värde. En distriktssköterska 

berättar är de ofta är bekanta med varandras patienter, och att de därför har större 

möjlighet att förstå och stödja varandra, även när det handlar om att finnas till hands för 

den närstående. Om det finns närstående som har mycket behov av stöd, berättar en 

annan distriktssköterska att dagen kan delas upp kollergorna emellan, för att tid ska 

finnas att ge närstående stöd i den omfattningen de behöver. 

 

Jag pratar gärna med mina kollegor… och får lite medhjälp. När du själv inte är den 

mest lysande stjärnan, så tillsammans är vi det (1). 

 

Hemtjänstgruppen är också en viktig del i distriktssköterskans arbete med personer som 

insjuknat i demens och deras närstående. En distriktssköterska beskriver att 

hemtjänstgruppen ofta tillbringar mer tid hos den sjuke och dennes närstående än vad 

distriktssköterskan gör. De kan många gånger vara distriktssköterskans ögon och öron, 

och därför understödja distriktssköterskans förmåga att uppmärksamma närståendes 

situation. Vidare nämner flera distriktssköterskor att de kan vända sig till andra 

professioner och tillsammans med dem, skapa förutsättningar för ett bra 

omhändertagande. 

 

När anhöriga inte vill se att det är en demenssjukdom det rör sig om… då är det lite via 

doktorn, som kan berätta “si och så är det”, och berätta vad som finns… Sedan kan jag 

komma tillbaka och säga samma sak igen. Läkaren är en auktoritet och det läkaren 

säger är “rätt” (4). 

 

Distriktssköterskan agerar ofta som spindeln i nätet och har vanligen tät kontakt med 

hela teamet runt patienten för att ge vården kvalitet, både i hänseende till personen som 

insjuknat i demens och närstående. Det beskrivs av en distriktssköterska att det ofta är 

något som sker automatiskt, och som ofta kommer som ett förslag från 

distriktssköterskan själv. Trots att detta kan ta tid för distriktssköterskan, är det en sak 

mindre för närstående att oroa sig över och som kan stödja dem i vardagen. Några 

distriktssköterskor menar att det kan vara svårt för närstående att veta vem eller vilka de 

ska vända sig till. Av den anledningen kan det vara påfrestande för närstående att själva 

söka upp och ta den kontakten. Genom teamsamarbete styrker professionerna varandra i 

strävan efter det gemensamma målet att ge stöd åt närstående. Regelbundna möten med 

teamet gör det bland annat möjligt att diskutera problem kring personen som insjuknat i 
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demens och ger även utrymme att diskutera närståendes behov. Åtskilliga 

distriktssköterskor upplever en stödjande funktion i andra professioner, att det alltid 

finns någon att vända sig till om det skulle behövas. En av dem är demenssköterskan, 

som beskrivs vara en trygghet för flera distriktssköterskor i arbetet med personer som 

insjuknat i demens och deras närstående. Om distriktssköterskorna upplever svårigheter 

i arbetet, berättar de att handledning med demenssköterskan är värdefullt. Förutom ett 

viktigt stöd är demenssköterskan också en betydelsefull resurs för distriktssköterskan, 

och ett viktigt stöd för närstående i processen. 

 

Ibland träffas både demenssköterskan och jag som distriktssköterska, med anhöriga, 

och pratar om vad som kan komma i framtiden och vilka stöd, alltså, som de behöver 

ha, eller vilken hjälp de behöver ha… (8). 

 
9.2.1.2 Samarbetet mellan vårdsektorerna och informationens betydelse för en optimal 
vård 

Till följd av bristfällig kommunikation mellan vårdsektorerna upplever flera 

distriktssköterskor att information inte delges när en person insjuknat i demens och ska 

vårdas i hemmet av närstående. Det leder till att åtskilliga distriktssköterskor i 

hemsjukvården inte kommer i kontakt med närstående förrän i ett väldigt sent skede, 

vilket begränsar deras förmåga att stödja närstående genom den vårdande processen 

liksom att tillgodose närstående det stöd de är i behov för att upprätthålla hälsa och 

livskvalitet. Även information till närstående är av avgörande betydelse för att bedriva 

en god vård om personen som insjuknat i demens liksom bana väg för ett gott 

omhändertagande som innebär att ge närstående det stöd de har rätt till och är i behov 

av. Däremot förekommer brist på information till närstående, och enligt en 

distriktssköterska beror det inte på att de har ett felaktigt arbetssätt, utan snarare att 

informationen mellan vårdsektorerna är bristfällig, något som tar sig ut i att varken 

distriktssköterskan eller de närstående vet om varandras existens. Det blir med ens 

omöjligt för distriktssköterskan att vara ett stöd för närstående i det tidiga förloppet, 

eftersom distriktssköterskan inte vet att de finns förrän de själva tar kontakt, och då är 

ofta situationen i hemmet så pass akut att närstående inte orkar längre. När 

distriktssköterskan kommer i kontakt med närstående, blir närstående ofta förvånade 

över vilken hjälp som finns att få, och många gånger är de hälsofrämjande insatserna 

distriktssköterskan har att erbjuda oanvändbara, eftersom att närstående redan har nått 

den punkt där deras hälsa och livskvalitet är försämrad liksom hemsituationen akut 

sviktande. Flera distriktssköterskor berättar att deras möjligheter att i tid upptäcka 

närståendes behov av stöd hamnar under dröjsmål, och att möjligheterna att arbeta 

hälsofrämjande försvåras. 

 

Ibland är det dålig kommunikation från landsting till kommun. De utreder, de får en 

diagnos… sen för att de har en diagnos så vet inte vi om dem, utan de kan kämpa i det 

tysta hemma och det är ju jättetufft att ha en dement partner eller anhörig… Jag tror 

också att man inte har fått informationen, så vet inte vi om det, då kanske de inte heller 

informerar om vad som finns… (4). 

 

Samarbetet mellan vårdsektorerna är av stor betydelse för att distriktssköterskan ska 

kunna uppmärksamma närstående i hemsjukvården. När kommunikationen fungerar 

mellan vårdcentral, lasarett och kommun, skapar det förutsättningar att möta närstående 

och uppmärksamma deras behov i ett tidigt skede. Distriktssköterskan kan ges möjlighet 

att tidigt skapa en relation och vara ett stöd för närstående, vilket är en stor vinst i det 
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långa loppet, både för distriktssköterskan i det hälsofrämjande arbetet, och för 

närståendes upplevelse av situationen och sin egen hälsa. 

 

En ömsesidig relation kan stödja närstående i den vårdande processen 
För att distriktssköterskan ska kunna ge optimalt stöd, krävs det att distriktssköterskan 

och närstående har en ömsesidig relation där båda parter är öppna och visar respekt, 

liksom att närstående känner sig prioriterade i distriktssköterskans ögon. 

 
9.2.1.3 Att bygga upp en förtroendefull relation 

Att känna till personen som insjuknat i demens tidigt i sjukdomsförloppet för att få en 

chans att knyta an till den sjuke och dennes närstående, är något flera distriktssköterskor 

önskar. De beskriver att det är en vinst både för dem själva och för närstående, dels för 

att närstående ska få möjlighet att lära känna distriktssköterskan och bygga upp ett 

förtroende, dels för att en relation till distriktssköterskan skapas på förhand vilket gör 

det möjligt för distriktssköterskan att tidigt influera och bidra med stöd till närstående. 

Om distriktssköterskan har kontakt med närstående tidigt, innan demenssjukdomen 

avanceras och kräver omfattande omvårdnadsinsatser, kan närstående få information 

och stöd tidigt i sjukdomsprocessen. Detta för att kunna vara mer förberedda på hur 

sjukdomstiden kan komma att utvecklas och vilken hjälp de kan tänkas behöva. För att 

bygga upp förtroende hos närstående berättar en distriktssköterska att de ibland kan 

behöva göra uppgifter som egentligen inte ingår i arbetsbeskrivning, men dock för att 

vinna närståendes förtroende. 
 

”Amen jag ser ju att du har ont i ryggen, ska jag hämta lite ved?”… och det är kanske 

oprofessionellt, att man ska inte bära ved men det bryr jag mig inte om, ifall jag kan 

komma längre på den andra biten... (4). 

 

Dessa gester kan inge närstående ökat förtroende samt skapa en god stämning och 

relation mellan dem och distriktssköterskan. En annan distriktssköterska berättar att 

närståendes förtroende inte byggs upp vid första tillfället, men om distriktssköterskan 

gör kontinuerliga besök växer förtroendet både hos personen som insjuknat i demens 

och dess närstående. Fördelen med kontinuitet i en sådan relation är att närstående 

bygger upp ett förtroende till distriktssköterskan, vilket i sin tur skapar trygghet. Det 

banar väg för närståendes förmåga att öppna sig för distriktssköterskan, att tala om 

situationen i hemmet och vad de behöver ha hjälp med, vilket ger distriktssköterskan 

möjlighet att tidigt sätta in stödinsatser när behovet hos närstående finns. För att en 

ömsesidig relationen mellan distriktssköterskan och närstående ska fungera, betonar 

flera distriktssköterskor att det är viktigt att kommunikationen dem emellan är god. 

Kommunikationen är dessutom en förutsättning för att vården av personen som 

insjuknat i demens ska fungera, eftersom att närstående som är hos den sjuke under 

dygnets alla timmar bäst känner till dennes tillstånd och förmågor i vardagen, samt vilka 

stöd som både enskilt och gemensamt erfordras. Om närstående varken känner trygghet 

eller förtroende i relationen till distriktssköterskan, förklarar en distriktssköterska att de 

inte heller kommer att vända sig till distriktssköterskan när behov av stöd föreligger, 

något som på lång sikt få negativa konsekvenser för närståendes hälsa eftersom det 

skapar svårigheter för distriktssköterskan att tillgodose närstående det stöd de behöver.  

 
9.2.1.4 Att vara här och nu 

Något som är viktigt för distriktssköterskan att utgå från i alla situationer som berör 

personen som insjuknat i demens och dennes närstående, är att ta sig tid till och vara 

närvarande för både den sjuke och närstående. En distriktssköterska berättar att det är 
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det vanligt att ha flera bollar i luften, och betonar därför vikten av att distriktssköterskan 

aldrig glömmer eller åsidosätter den sjuke och dess närstående som finns framför. Att 

vara i nuet samt ge personen som insjuknat i demens och närstående den tid de behöver, 

att inte “springa” från hemmet i all hast eller svara i telefon under besök, beskrivs av 

samma distriktssköterska vara värdefullt eftersom att det får närstående att känna sig 

sedda och respekterade. Ibland kan det handla om att distriktssköterskorna tar sig lite 

mer tid än vanligt, att sitta ner och lyssna på närstående och att inte stressa under 

besöken. Några distriktssköterskor upplever att de kan göra väldigt mycket för 

närstående så länge de tar sig den tiden, och att det är en viktig åtgärd för att förbättra 

situationen för närstående. En distriktssköterska berättar att det är viktigt att närstående 

känner att distriktssköterskan är där för deras skull, att distriktssköterskan är engagerad 

och tar sig tid för att i lugn och ro kunna stödja närstående med den hjälp de behöver. 
 

Är jag till exempel hemma hos en patient och håller på med någonting svarar jag aldrig 

i telefonen, fast vi alltid ska svara i telefonen... men vad är det som säger att den 

personen som ringer är viktigare än den som jag är hos… (1). 

 
9.2.2 Att uppmärksamma och vara lyhörd inför närståendes behov av stöd 

Att arbeta som distriktssköterska inom hemsjukvården innebär att även närstående ska 

tas om hand. Dock innebär det inte att närstående alltid berättar hur situationen är och 

vad de är i behov av. Det är viktigt att distriktssköterskan är lyhörd för närstående, inte 

bara för den verbala utan även för den icke verbal kommunikationen, för att kunna 

stödja närstående efter bästa förmåga. 

 
9.2.2.1 Att se och bekräfta närståendes behov 

Distriktssköterskan utgör en viktig roll för närstående som vårdar en person som 

insjuknat i demens, inte bara praktiskt utan även psykosocialt. Det behöver inte alltid 

vara de mest omfattande insatserna, utan kan helt enkelt handla om att ta sig tiden att 

lyssna och samtala med närstående. Distriktssköterskan har ett hektiskt arbete och 

många patienter inklusive närstående att ta hand om. Det ställer krav på 

distriktssköterskans förmåga att uppmärksamma närstående, men är likväl så viktigt. 

Några distriktssköterskor berättar att det är betydelsefullt för närstående att 

distriktssköterskan ser dem och tar sig tiden att sitta ner och prata med dem, att lyssna 

på vad de vill berätta och att uppmärksamma hur de mår. Många gånger handlar det om 

att distriktssköterskorna genom samtal känner av närståendes mående och vad de ger 

intryck av att behöva. En distriktssköterska menar att det handlar om att lyssna in 

närståendes individuella behov, ta reda på vad det finns för åtgärder att bistå dem med 

och därefter sätta in adekvata åtgärder för att tillgodose deras behov av stöd, förbättra 

deras livssituation och främja deras hälsa. Flera distriktssköterskor menar att det inte 

behöver ägnas mycket tid för att närstående ska känna sig sedda och bekräftade. En 

distriktssköterska berättar att om de haft ett hembesök i närheten, kunde 

distriktssköterskan välja att gå förbi och hälsa på personen som insjuknat i demens och 

dennes närstående, bara för att se att allt var bra. Detta för att visa närstående att 

distriktssköterskan tänker på dem och vet att de fanns. 

 

Ibland så känner jag liksom bara... att man tar sig den här tiden, kanske bara ringer 

upp dem ibland när man får fem minuter över… och frågar “hur har ni det?” (7). 

 

Enligt flera distriktssköterskor är det inte alltid närstående förmedlar sina känslor i ord, 

utan ibland visar det sig i kroppsspråk och gester. Därför är det viktigt att 

distriktssköterskan har förmåga att läsa av det som döljer sig under ytan, något som kan 
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vara avgörande för att uppmärksamma närståendes mående och tillgodose deras behov 

av stöd. En distriktssköterska berättar att det handlar om deras förmåga att bilda sig en 

uppfattning om hur behovet hos närstående ser ut genom att vara lyhörd, inte bara för 

det som sägs utan även för det närstående uppvisar genom kroppsspråket. Närstående 

som har mer behov än vad de själva förmedlar, som inte säger mycket eller undviker att 

prata om sina behov, är svårare för distriktssköterskan att uppmärksamma, dock är det 

betydelsefullt att distriktssköterskan har förmågan att göra det, för att kunna göra en 

korrekt bedömning och vara ett optimalt stöd för närstående. En distriktssköterska 

berättar att det ibland går att lägga märke till hur närstående mår genom att vara 

observant på hur närstående rör sig, eller hur den närstående ser ut och uttrycker sig när 

denne öppnar dörren till sitt hem. Distriktssköterskan förklarar att allt från 

ansiktsuttryck till kroppshållning, kan berätta mycket om en person och hur de mår i 

ögonblicket. 
 
9.2.2.2 Stödja närstående genom samtal 

Stödjande samtal med närstående är en stor och viktig del av distriktssköterskans sätt att 

stödja närstående genom processen när de vårdar en person insjuknat i demens. 

Samtalen kan vara av olika karaktär. En distriktssköterska berättar att samtalen kan vara 

för att informera närstående om sjukdomen, hur sjukdomsutvecklingen ser ut, hur de 

kan interagera med den sjuke allteftersom sjukdomen fortskrider samt om vad det finns 

för stödinsatser att tillgå. I de informerande samtalen är det är viktigt att 

distriktssköterskan är uppmärksam på vad närstående är öppna för, om de är mottagliga 

för och vill ta emot den hjälp som finns, eller om det är en längre process för dem att gå. 

Det beskrivs av en distriktssköterska att det hela tiden en balansgång mellan att inte ta 

emot och att ta emot hjälp, och att distriktssköterskan hela tiden måste tas hänsyn till 

närståendes känslor gentemot deras behov. Att distriktssköterskan regelbundet tar sig 

tiden att samtala med närstående och skapar kontinuitet och trygghet i relationen, 

känner sig närstående uppmärksammade och bekräftade. En annan distriktssköterska 

berättar att närstående kan ha behovet av att få samtala, utan att samtalet har någon viss 

mening, bara att distriktssköterskan finns där och lyssnar. 

 
9.2.2.3 Hjälpa närstående att våga bryta bördan 

Att möta närstående i svåra situationer är en del av distriktssköterskans vardag, och det 

är viktigt att distriktssköterskan har förmåga att närma sig närstående på deras nivå samt 

kunna avläsa hur mottagliga de är för information och stöd. En distriktssköterska 

berättar att det inte handlar om att skyndsamt berätta om vilka insatser den närstående 

behöver, utan om att vara finkänslig och att läsa av huruvida närstående är beredda att ta 

emot stöd. Distriktssköterskan bör hela tiden värna om närståendes integritet, inte tvinga 

sig på någon utan istället invänta den närstående i processen. I denna process är 

distriktssköterskan en stöttepelare för närstående. Att vårda en person som insjuknat i 

demens kan innebära en tung börda för närstående, och det är inte alltid enkelt att bryta 

bördan, att be om eller ta emot hjälp utifrån. För att närstående ska ta emot hjälp, 

behöver de ofta inse att deras livssituation inte är hållbar beskriver flera 

distriktssköterskor, som menar att det första steget att ta emot stödinsatser, är den 

svåraste utmaningen för närstående. Samtidigt berättar flera distriktssköterskor att när 

den första stödinsatsen väl blivit insatt, brukar det vara lättare att successivt öka 

insatserna. En distriktssköterska förklarar att närstående för det mesta vill klara av att 

göra så mycket som möjligt själva, både i hemmet och att vårda personen som insjuknat 

i demens, trots att bördan är tung och de är i behov av stöd från distriktssköterskan. Där 

menar distriktssköterskan att de kan vara tydliga och berätta för närstående att de 

behöver ta emot hjälp och förbereda dem på den stundande situationen där stöd ofta är 
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nödvändigt för att upprätthålla närståendes livskvalitet. Ibland kan emellertid 

närståendes hälsa vara så pass negativt påverkad, att distriktssköterskan måste ingripa 

och därmed ta ett större ansvar. Distriktssköterskan kan behöva driva på närstående att 

ta emot hjälp, och stödja dem i att fatta beslut som gynnar både närstående och personen 

som insjuknat i demens. Det är viktigt att hela tiden läsa av närstående och att inte köra 

över deras vilja och rätt till självbestämmande, men ibland menar distriktssköterskan att 

de behöver någon som hjälper till att fatta beslut åt dem. Närstående behöver på det 

sättet inte heller vara inkörsporten för att ta emot hjälp, vilket enligt distriktssköterskan 

kan vara till fördel eftersom att det många gånger kan vara svårt för närstående att ta sig 

förbi den och låta sig ta emot stöd. 

 

Ibland får man kanske liksom bara säga ifrån, att nu är det bara… nu beslutar vi detta. 

Punkt slut! För de orkar inte säga emot… vi måste, för du måste tänka på dig... (7). 

 
9.2.3 Möjligheterna att tillgodose behov av stöd försvåras av närståendes oförmåga 
att ta emot hjälp 

Att tillgodose stöd kan försvåras av närstående, både genom medvetna handlingar och 

till följd av omedvetenhet. Det är viktigt att distriktssköterskan förstår vilka svårigheter 

närstående möter samt vad som begränsar dem att ta emot stöd, för att i sin tur kunna nå 

ut till närstående och anpassa sitt förhållningssätt utifrån närståendes individuella 

behov. Alla individer är unika. De tänker och agerar på olika sätt, något som är viktigt 

för distriktssköterskan att ta hänsyn till. 
 
9.2.3.1 Känslomässiga hinder hos närstående 

I distriktssköterskans hälsofrämjande arbete påträffas hinder i mötet med närstående 

som gör att distriktssköterskan har svårt att nå närstående i den vårdande processen 

liksom att tillgodose närstående det stöd de egentligen är i behov av. Flera 

distriktssköterskor beskriver att den känslomässiga påverkan närstående upplever till 

följd av att vårda en person som sjuknat i demens, inverkar på deras möjligheter att ta 

emot distriktssköterskans stöd. Det är vanligt att närstående till en person som insjuknat 

i demens vill eller känner att de måste klara sig hemma så länge som möjligt utan hjälp 

utifrån. Enligt samtliga distriktssköterskor är det ofta närståendes samvete som hindrar 

dem från att efterfråga och tillgodogöra sig stöd. De upplever att de är skyldiga 

personen som insjuknat i demens att ta hand om dem, ibland på grund av tidigare löften 

till den sjuke. En distriktssköterska berättade att det är vanligt att närstående känner att 

de överger personen som insjuknat i demens, och att de känner skuld gentemot den 

sjuke om de använder sig av de stödjande insatser distriktssköterskan har möjlighet att 

tillgodose. 

 

De känner det som ett svek om de skulle lämna iväg någon… och det gör ju att de själva 

får väldigt dåligt samvete, de här… så det är en process… det är inget som sker i en 

handvändning precis (2). 
 

Det är ofta en lång process innan närstående tänker på sina egna behov och ber 

distriktssköterskan om hjälp. Några distriktssköterskor nämner att den äldre 

generationen som i dagsläget tillhör majoriteten av de som vårdar i hemmet, ofta är 

vana vid att klara allt själva på grund av moraliska aspekter. De är inte som den yngre 

generationen vana vid att ställa krav, utan många närstående är vana vid att foga sig. En 

distriktssköterska berättar att närstående vill undvika att vara till besvär, en ytterligare 

anledning till att närstående inte efterfrågar stöd förrän de är i akut behov av insatser. 

När det upptäcks att närstående har behov av stöd, talar flera distriktssköterskor om att 
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de försöker berätta för närstående vad de kan hjälpa till med, men att de ofta tackar nej 

till den hjälp som erbjuds till dess att de inte har något annat val än att ta emot 

distriktssköterskans stöd. De flesta distriktssköterskorna förklarade att närstående ofta 

känner skam, att det är ytterligare ett hinder som gör det svårt för dem att nå närstående, 

och ännu en orsak till att närstående väljer att inte utnyttja distriktssköterskan stödjande 

insatser. De berättade att närstående sällan vill prata om sin situation, att många skäms 

över sjukdomen medan andra tycker att det är en skam att be om hjälp och ställer höga 

krav på sig själva. Av en distriktssköterska beskrivs det att demens fortfarande är en 

smutsig sjukdom, vilket medför att den närstående undviker att prata om sin situation 

och innesluter sig i sig själva. Det i sin tur, gör det ännu svårare för närstående att öppna 

sig, inte minst för distriktssköterskan. En distriktssköterska berättar att närstående har 

en tendens att stänga in sig liksom stänga ute omgivningen och flera distriktssköterskor 

upplever att närstående undviker att möta verkligheten. Åtskilliga distriktssköterskor 

talar om att det är viktigt för närstående att bevara den privata sfären och att det kan 

innebära att de kan ha svårt för att släppa in någon ny inpå livet och i sitt hem. Till en 

början sätter närstående ofta gränser för att känna att de fortfarande har kontroll och 

inflytande över situationen. En distriktssköterska beskriver sig själv som att 

inledningsvis vara en främling, och att det inte går att komma och bestämma saker. 
Närstående har behov av att skydda sin integritet och måste våga känna tillit till 

distriktssköterskan för att kunna öppna sitt hem och låta distriktssköterskan hjälpa dem. 

 

Det är en jätteprocess innan de tar emot hjälp. Man vill inte ha in folk i huset heller… 

försöker visa sin bästa sida när man får främmande… Allting blir genomskinligt i ett 

hem (6). 
 

Där är man på deras revir, det är deras hem, jag är gäst hos dem, över någon annans 

tröskel, och jag har inte rätt att komma där och liksom bestämma om olika saker, utan 

man får verkligen tänka på hur man uttrycker sig (2). 

 

Flera distriktssköterskor upplever att det är det viktigt att inneha förmågan att känna in 

närstående i situationen, att ge dem tid att anpassa sig. En distriktssköterska berättar att 

de kan behöva försöka flera gånger, för att komma den närstående lite närmre för varje 

gång, men att det är stor utmaning att vinna närståendes förtroende. En annan utmaning 

som upplevs vara svår för distriktssköterskan att hantera och som beskrivs av flera 

distriktssköterskor, är när närstående inte vill ta emot hjälp, trots att distriktssköterskan 

ser att behovet finns. Svårigheter distriktssköterskan upplever är när närstående inte vill 

erkänna eller höra talas om den existerande situationen, när de förnekar sjukdomen hos 

den sjuke. Det måste ofta hända någonting för att närstående ska inse att det inte längre 

fungerar hemma, och ofta är det först då distriktssköterskan har möjlighet att nå ut till 

närstående liksom har möjlighet att stödja dem i processen. 

 
9.2.3.2 Närstående ber inte om hjälp 

Att tillgodose närståendes behov av stöd är något flera distriktssköterskor upplever svårt 

i de fall där närstående själva inte ber om hjälp. Eftersom att närstående sällan 

efterfrågar stöd eller nekar den hjälp de kan få, står distriktssköterskan ofta passiv och 

möjligheterna att främja närståendes hälsa begränsas. En del distriktssköterskor menar 

att närstående tycker att de ska klara så mycket som möjligt själva, att de försöker in i 

det längsta, till dess att de själva inte orkar längre och livet rasar ihop. Närståendes 

behov syns inte alltid utifrån trots att de existerar. En distriktssköterska betonar att det 

är nödvändigt att närstående ber om hjälp, för att distriktssköterskan i sin tur ska kunna 

hjälpa dem efter bästa förmåga. 
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De måste hjälpa oss att hjälpa dem… går man runt och inte säger så mycket, inte ger 

sken av så mycket och inte vill ha så mycket hjälp, då är det jättesvårt, det går inte. Då 

få de säga till oss att hjälpa dem… annars har jag faktiskt ingen aning om hur jag ska 

kunna hjälpa… (1). 

 

Flera distriktssköterskor berättar att närståendes ofta vill klara sig själva, och att de 

vänjer sig vid och anpassar sig till sjukdomen samt den förändrade livssituationen, 

ibland utan att själva veta om det. En distriktssköterska förklarar att närstående kan bli 

blinda för sina egna problem, och att de därför kan ha svårt att förstå varför de skulle 

behöva stöd ifrån distriktssköterskan. Många gånger hittar de sina egna lösningar istället 

för att be distriktssköterskan om hjälp, vilket skapar ytterligare en barriär för 

distriktssköterskan att nå ut till dem. Att ta emot hjälp beskrivs av flera 

distriktssköterskor vara en lång process, och ibland måste distriktssköterskan invänta att 

närstående ska bli redo att ta emot det stöd de behöver. Åtskilliga distriktssköterskor 

menar att närstående ofta ser förbi sina egna behov på grund av att de riktar all sin 

uppmärksamhet mot personen som insjuknat i demens. När närstående har anpassat sig 

till situationen i den grad att de själva inte ser sina egna behov, berättar en 

distriktssköterska att det ofta svårt att gå in och påverka situationen, för att närstående 

både medvetet och omedvetet förnekar sin situation. På grund av det pendlande 

tillståndet hos den sjuke tror närstående ofta att det ska bli bättre, och avvaktar därför att 

be om hjälp. 

 
9.2.3.3 Närstående förstår inte sina behov till följd av brist på kunskap 

En del distriktssköterskor upplever att möjligheter att stödja närstående som vårdar en 

person som insjuknat i demens, kompliceras av att närstående inte har kunskap om 

demens som sjukdom och på vilket sätt sjukdomen kan inverka på den som insjuknat 

liksom på personerna i dess omgivning och deras sätt att leva. Okunskap påverkar 

närståendes förmåga att förstå situationen och att förstå sina egna behov i 

sammanhanget, vilket i sin tur gör det svårt för distriktssköterskan att nå närstående i 

processen och att tillgodose närstående optimalt stöd. Till följd av att närstående inte 

förstår sin situation, vilka svårigheter sjukdomen medför samt vilken hjälp de behöver, 

har de även svårt att inse när de behöver stöd, vilken slags stöd de är i behov av liksom 

att ta emot stöd. Det beskrivs av en distriktssköterska vara en orsak till att närstående 

utnyttjar de stödinsatser distriktssköterskan erbjuder och har möjlighet att tillgodose, 

något som kan leda till sänkt livskvalitet och ohälsotillstånd. En distriktssköterska 

beskriver dessutom att negativa reaktioner kan uppstå hos personen som insjuknat i 

demens till följd av att närståendes okunskap och bristande medvetenhet ibland leder till 

att de uppträder okänsligt mot den sjuke på grund av oförståelse för både sjukdomen 

och den sammantagna situationen. 
 

Det är ju det att de inte tar in situationen. Att man har svårt att ta in… man förstår det 

inte riktigt tror jag. Alltså, situationen som uppstår, och vilken hjälp de borde ha (8). 

 

Att informera närstående om sjukdomen och dess inverkan på människan och det 

dagliga livet, beskrivs av flera distriktssköterskor vara av avgörande betydelse. Detta för 

att närstående ska förstå att de kan behöva ta emot distriktssköterskans hjälp och att 

hjälp finns att få när de behöver det. Det är viktigt att närstående tar emot 

distriktssköterskans stöd för att bevara sin hälsa och livskvalitet, inte bara för egen del 

utan även för den sjukes skull. 
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9.2.3.4 Distriktssköterskan känner sig hjälplös i sin förmåga att tillgodose närståendes 
behov 

När det finns kännedom om att det finns mycket behov, men att närstående inte är 

mottagliga för eller vill ta emot den hjälp som finns, beskrivs av några 

distriktssköterskor som den största utmaningen. Att försöka ge stöd till närstående som 

inte vill ta emot hjälp om ens ha distriktssköterskan där, lämnar distriktssköterskan med 

en känsla av hjälplöshet och dåligt samvete på grund av att inte kunna vara hos 

personen som insjuknat i demens och dennes närstående i den omfattning som önskas 

och skulle behövas. Distriktssköterskorna försöker trots det hjälpa närstående så mycket 

som möjligt, men om de nekar och förklarar att det inte behövs mer hjälp, då kan 

distriktssköterskan inte göra mer trots att behovet finns. En distriktssköterska berättar 

att det svåraste är att se andra leva i misär när de kan få det mycket bättre, men trots att 

distriktssköterskan anstränger sig och försöker gång på gång, är det fortfarande många 

som nekar stöd. Några distriktssköterskor upplever att det är svårt att veta hur de ska 

kunna hjälpa närstående, att det är svårt att nå hela vägen fram. Det är vanligt att 

närstående inte förstår sina behov liksom att de inte vill ta emot hjälp på grund av 

moraliska skäl. En distriktssköterska betonar att det är viktigt att ändå prata med 

närstående om den press de känner att ta hand om den sjuke, och att de ibland måste 

tänkta utanför sin trygghetszon för att förmå ta emot hjälp. Det nämns av flera 

distriktssköterskor att det är svårt att få närstående att acceptera och tillåta sig ta emot 

stöd, vilket skapar svårigheter för distriktssköterskan att tillgodose närstående stöd efter 

behov. Några distriktssköterskor berättar att de försöker hitta lösningar och arbeta till 

förmån för närstående, men att de tycker att det är väldigt svårt samt att de känner sig 

otillräckliga. Flera distriktssköterskor förklarar att närstående erbjuds den hjälp som 

finns att få, att distriktssköterskan försöker förklara för närstående att de ser att det 

behövs insatser, men det enda de kan göra i den situationen är att råda. Det är i 

slutändan upp till närstående om de vill ta emot distriktssköterskans stöd eller inte. 

 
9.2.4 Att främja distriktssköterskans förmåga att uppmärksamma närståendes 
behov av stöd 

Hur distriktssköterskan arbetar för att uppmärksamma och stödja närstående är viktigt. 

Rutiner kan hjälpa dem i det arbetet, liksom hjälpmedel för att uppmärksamma 

närståendes mående och behov samt utbildning med inriktning mot demens för att 

kunna tillgodose ett optimalt omhändertagande. 
 
9.2.4.1 Rutiner för att stödja närstående 

Flera distriktssköterskor upplever att rutinerna för demenssjukvården på arbetsplatsen är 

otydliga, och en del berättar att de inte fått ta del av några rutiner alls som berör 

personer som insjuknat i demens och deras närstående. Det komplicerar 

distriktssköterskans arbetssätt, eftersom att det inte finns några tydliga riktlinjer för hur 

distriktssköterskan ska hantera situationer som innefattar personer som insjuknat i 

demens och deras närstående liksom hur de ska agera. Avsaknad av rutiner och klara 

direktiv gör att distriktssköterskorna arbetar väldigt individuellt. Vissa 

distriktssköterskor berättar att de gör regelbundna besök en gång i veckan medan andra 

berättar att de endast gör besök en gång i kvartalet. För de distriktssköterskor som har 

rutiner i en utav kommunerna, omfattas dessa av en checklista för den distriktssköterska 

som är patientansvarig. Checklistan består av flera punkter som ska genomgås av 

distriktssköterskan vid de regelbundna uppföljningarna av personer som insjuknat i 

demens, däribland stöd till närstående. Dessa regelbundna uppföljningar genomförs en 

gång om året. Det innebär att vården av personen som insjuknat i demens samt 

omhändertagandet av närstående åtskiljs beroende på vilken distriktssköterska som 
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arbetar. För att kvalitetssäkra vården krävs rutiner som arbetsgivaren sammanställer för 

att ge distriktssköterskorna riktlinjer att utgå från liksom vad som förväntas av dem när 

de arbetar med personer som insjuknat i demens och deras närstående. Om fasta rutiner 

hade funnits, menar flera distriktssköterskor att det skulle förenkla deras arbete, 

eftersom att det skulle ge dem en känsla av trygghet att veta att de handlar på rätt sätt, 

samtidigt som det gör det enklare för dem att komma ihåg vad som är viktigt att tänka 

på när de ställs inför situationer som bland annat omfattar stöd till närstående som en 

viktig del av omhändertagandet. 

 
9.2.4.2 Hjälpmedel att uppmärksamma närståendes mående och behov 

Flera distriktssköterskor anser att det skulle vara till hjälp för dem att uppmärksamma 

närståendes mående och behov av stöd, om de hade någon form av hjälpmedel att 

använda sig av i sitt arbete. Några distriktssköterskor föreslår att det skulle kunna vara 

till hjälp att ha någon slags formulär att utgå ifrån, som omfattar tecken hos närstående 

som särskilt ska uppmärksammas och sådant som är viktigt att belysa i de fallen. En 

distriktssköterska menar att det ibland kan vara lätt att glömma bort sådant, men om de 

hade haft hjälpmedel som uppmärksammar detta, skulle det lättare ihågkommas och 

närståendes behov skulle identifieras tidigare. Det skulle vara till fördel både för de 

distriktssköterskor som har mindre erfarenhet, som inte så lätt ser sådana bitar, men 

också för distriktssköterskor med mer vana, som istället för att köra i samma hjulspår 

kan köra lite utanför dem och tänka i andra banor. På samma sätt beskriver en annan 

distriktssköterska att det skulle kunna vara till hjälp för närstående om de fick möjlighet 

att själva göra någon form av egenskattning av sitt mående i relation till sin 

livssituation. Då får de resultatet svart på vitt, vilket kan göra det lättare för dem att 

förstå sina egna behov. Det skulle kunna vara en viktig del i distriktssköterskans 

hälsofrämjande arbete liksom att främja närståendes möjlighet till insikt samt aktivt 

deltagande och agerande, men då skulle det också behöva bli en rutin i 

distriktssköterskans arbete att utnyttja det. 
 

I så fall skulle det vara det att man har någon sorts mall att gå efter. Där skulle man 

kanske kunna ha några punkter att tänka på. Om man tänker sig själv i den situationen, 

så skulle jag vilja ha en sådan… för då känner man ändå att man kan göra någonting 

själv, aktivt. Man är inte bara en anhörig, utan man kan själv agera efter hur resultatet 

blir (3). 

 
9.2.4.3 Utbildning med inriktning mot demens 

Flera distriktssköterskor betonar att det borde satsas mer på utbildning med inriktning 

mot demens, för att främja omhändertagandet av närstående inom demenssjukvården. 

En distriktssköterska menar att demens är en sjukdom som kan hamna lite i skymundan, 

trots att det är en sjukdom som ökar i befolkningen och påverkar människorna i dess 

omgivning i förhållandevis hög grad. En distriktssköterska förklarar att demens ingår att 

läsa om i distriktssköterskans specialistutbildning, men att det inte läggs tonvikt på just 

demens, utan att de har fått lära sig genom erfarenhet. Dock till följd av otillräcklig 

utbildning om demens inklusive bemötandet av den sjuke och distriktssköterskans roll 

att stödja närstående i processen, upplever några distriktssköterskor att det kan vara 

svårt att uppmärksamma närstående på ett optimalt sätt. Det beskrivs av en 

distriktssköterska att det inte är vanligt att de känner sig osäkra i sitt arbetssätt, hur en 

person som insjuknat i demens ska bemötas framför allt, med anledning av deras 

avvikande beteende som av många distriktssköterskor upplevs svårt att uppträda mot. 

En distriktssköterska berättar att de inte alltid vågar besöka personen som insjuknat i 

demens och dennes närstående på egen hand, och att det främst beror det på okunskap 
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om hur de ska bemöta den sjuke, vilket i sin tur skapar rädsla. Det försvårar 

distriktssköterskans möjligheter att finnas till hands för närstående. Genom att satsa mer 

på föreläsningar, gärna av demenssköterskan som är specialist inom sitt område, menar 

flera distriktssköterskor att de skulle bli mer säkra i sitt arbetssätt. De menar att det 

skulle innebära en trygghet för dem att få bekräftat att de agerar på rätt sätt, men även 

att de får möjlighet att prata om situationer de upplever svåra att hantera i sitt dagliga 

arbete, dock som de behöver bemästra för att kunna bedriva en god vård om den sjuke 

liksom att frambringa ett gott omhändertagande av närstående. 

 

10 Metoddiskussion 
Studien genomfördes som en kvalitativ studie med induktiv ansats med anledning av att 

skapa mening och förståelse utifrån tolkningar av mänskliga perspektiv och 

erfarenheter, något som DePoy och Gitlin (1999) beskriver. Syftet med studien var att 

beskriva distriktssköterskans arbetssätt, förmågor liksom svårigheter att stödja 

närstående som vårdar en person som insjuknat i demens. Därför valdes en studiedesign 

som belyser distriktssköterskans erfarenheter inom valt område, för att på så sätt uppnå 

ett trovärdigt resultat. Med hänsyn till studiens syfte var det inte relevant att använda en 

kvantitativ metod, som beskrivs av Granskär och Höglund-Nielsen (2012) som en 

metod som tar stöd i numeriska värden. Eftersom att känslor och erfarenheter inte är 

mätbara, var en kvantitativ metod därför inte aktuell att använda. En deduktiv ansats 

uteslöts på samma sätt, eftersom att föreliggande studie inte utgår från modeller eller 

teorier som i förväg utsetts (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Syftet med den 

induktiva ansatsen är istället att utveckla nya teorier och skapa nya kunskaper utifrån 

verkligheten (Olsson & Sörensen, 2011), vilket också gör den mest lämplig att använda 

för att belysa distriktssköterskans erfarenhet inom området som ska studeras. Emellertid 

hade inte studien som huvudsyfte att utveckla nya teorier, men kan ses som ett sätt att få 

ut ny kunskap till distriktssköterskornas viktiga arbete med att stödja närstående. 

 

För att rekrytera deltagare kontaktades verksamhetscheferna för hälso- och sjukvården i 

respektive kommun via mail för godkännande att genomföra studien samt för att 

vidarebefordra informationsbrev till enhetscheferna på diverse områden. Enhetscheferna 

i sin tur tillfrågade distriktssköterskorna inom verksamheten vilka som var intresserade 

av att delta i studien. Det tog långt tid att få gensvar från enhetscheferna i den ena 

kommunen, varför de också kontaktades via telefon för att rekryteringen av 

distriktssköterskor skulle påskyndas. Tillvägagångssättet för rekryteringen av deltagare 

var på så sätt problematisk, eftersom att det tog enhetscheferna i en av kommunerna mer 

än två veckor att återkomma med besked om lämpliga deltagare, vilket innebar att 

mycket tid gick förlorad åt att invänta svar. Polit och Beck (2012) beskriver att 

personlig rekrytering är en mer effektiv metod att gå tillväga när deltagare ska 

rekryteras, till skillnad från kontakt via brev och telefonsamtal (ibid). Att besöka 

arbetsplatserna vid rekryteringen av deltagare hade därför kunnat vara fördelaktigt i 

föreliggande studie. Delar av ansvaret hade då inte behövt överlämnas till 

enhetscheferna, utan rekryteringen hade kunnat påverkas aktivt genom att besöka 

arbetsplatserna för personliga möten med tilltänkta deltagare, och hade på så sätt kunnat 

spara tid under rekryteringsprocessen. Dock valdes att inte genomföra besök på 

arbetsplatserna på grund av att distriktssköterskorna inte är i tjänst samtidigt, liksom 

utgår från olika hemsjukvårdsområden inom kommunerna. Det hade krävts planering 

enligt respektive verksamheter för att alla distriktssköterskor skulle omfattas, något som 

bedömdes vara svårt att anordna. Hade besök på arbetsplatserna genomförts vid 

rekryteringen, hade därför inte alla distriktssköterskor haft samma förutsättning att delta 

i studien. Föreliggande studie har genomförts med stöd av etiska överväganden, och 
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enligt rättviseprincipen ska alla behandlas lika och ha samma förutsättningar att delta 

(Olsson & Sörensen, 2011).   

 

Inklusionskriterierna för studien var distriktssköterskor som arbetade inom 

hemsjukvården med måttlig till mycket erfarenhet inom området som avsågs studeras. 

De distriktssköterskor som inte bedömndes ha tillräcklig erfarenhet inom området 

exkluderades. Om deltagare med lite eller ingen erfarenhet inom området skulle ha 

medverkat i studien, hade resultatet innehållsmässigt kunna påverkas. Genom att välja 

ut deltagare med varierande erfarenheter, menar Graneheim och Lundman (2004) att ett 

mer varierande resultat skulle kunna uppnås. Trots detta exkluderades 

distriktssköterskor med lite eller ingen erfarenhet inom området, för att så lämpliga 

deltagare som möjligt skulle medverka i studien, detta för att kunna bidra till optimala 

svar på forskningsfrågan liksom bidra till ett resultat som är innehållsrikt. 

Trovärdigheten i resultatet hade kunnat ifrågasättas om personer som inte haft 

erfarenhet inom området deltagit. Enligt Olsson och Sörensen (2011) är det viktigt att 

hänsyn tas till tilltänka deltagares kunskaper och erfarenheter inom området. Malterud 

(2009) påpekar vikten av att göra urvalsbegränsningar efter kunskap. Deltagare som ska 

medverka i en studie behöver ha kunskap om det som ska studeras för att ge 

trovärdighet åt resultatet (ibid).  

 

I studien genomfördes ändamålsenligt urval som utgår från deltagarnas kunskaper och 

erfarenheter. Hade istället slumpmässigt urval använts, hade resultatet kunnat påverkas 

negativt, eftersom att det krävs områdeskunskaper för att göra resultatet trovärdigt. I 

kvalitativa studier är trovärdighet en kvalitetsindikator och syftar till att det insamlade 

materialet och deltagarna representerar ett sanningsenligt resultat (Polit & Beck, 2012). 

Intentionen var att minst tio ändamålsenliga deltagare skulle delta i intervjuerna. Dock 

efter ovanstående inklusionskriterier, återstod ett urval på åtta deltagare, fyra deltagare 

från respektive kommun. Det bör noteras att endast åtta intervjuer genomfördes, och att 

det relativt låga antalet deltagare kan vara tvivelaktigt på grund av svårigheter att uppnå 

datamättnad. Emellertid kan datamättad även uppnås med ett mindre antal deltagare, om 

de kan bidra med tillräcklig information till studien (Polit & Beck 2012). Malterud 

(2009) menar att målsättningen med ett urval, är att erhålla ett så betydelsefullt material 

som möjligt. För att datamättnad ska uppnås, behöver det säkerhetsställas att ingen 

ytterligare information hade kunnat framkomma, exempelvis genom att fler 

intervjudeltagare svarade på forskningsfrågan (Malterud, 2009). Efter åtta intervjuer 

framkom ingen ny kunskap, varför det ansågs att datamättnad var uppnådd. Att det 

räckte med åtta deltagare kan bero på att samtliga arbetade utifrån samma patientgrupp. 

Närstående kan då förväntas ha samma behov av stöd i sin situation. 

 

Det tillvägagångssätt för datainsamling som bedömdes vara mest fördelaktigt i avsikt att 

belysa studiens syfte, var att välja en metod som bygger på intervjuer. Det skapar 

förutsättningar för ett innehållsrikt meningsutbyte om deltagarnas erfarenheter, något 

som beskrivs mer av DePoy och Gritlin (1999). En intervjustudie kan ske på två olika 

sätt, antingen ansikte mot ansikte eller via telefon (Polit & Beck, 2012). Eftersom att det 

eftersträvades skapa kontakt med deltagarna för att främja ett vidare meningsutbyte, föll 

valet naturligt på intervjuer ansikte mot ansikte. Enligt Polit och Beck (2012) anses vald 

metod som den bästa metoden att insamla information, eftersom att det främjar utbytet 

och därmed kvaliteten på informationen som delges. Av den orsak att det förelåg 

svårigheter i rekryteringen av deltagare till föreliggande studie, var det därför av stort 

värde att använda denna metod för att kvaliteten av innehållet skulle bevaras. Att välja 

telefonintervju som datainsamlingsmetod bedömdes inte aktuellt eftersom att närheten 
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till deltagarna förgås, vilket i sin tur kan påverka innehållet och därmed kvaliteten i 

intervjuerna. Vidare valdes öppna frågor för att deltagarna på bästa sätt med egna ord 

skulle ges möjlighet att berätta om sitt arbetssätt och hur de stödjer närstående som 

vårdar en person insjuknat i demens (Polit & Beck, 2012). Slutna frågor var inte ett 

alternativ att använda, på grund av att det begränsar meningsutbytet vilket leder till att 

deltagarens egna ord och upplevelser inte kan återspeglas på samma sätt (ibid), varför 

det valdes att intervjun skulle bestå av öppna frågor. Öppna semistrukturerade frågor 

kan ge forskaren djupare och mer relevant information, eftersom att frågorna kan 

breddas samtidigt som möjligheterna att ställa följdfrågor liksom att vidareutveckla 

svaren ger en mer omfattande och innehållsberikad intervju (DePoy & Gritlin, 1999). 

Genom att välja genomföra intervjuer ansikte mot ansikte med öppna semistrukturerade 

frågor, uppnåddes ett tillförlitligt resultat eftersom att det möjliggjorde att fånga 

variationer i upplevelsen, något också Graneheim och Lundman (2004) redogör för. 

Samtidigt skapades ett överförbart resultat som är applicerbart i andra sammanhang 

(ibid), exempelvis där distriktssköterskan arbetar gentemot andra närståendevårdare 

som vid vård i livets slutskede. 

 

Datainsamlingen påbörjades genom att frågorna till intervjuerna skickades till 

deltagarna i förväg tillsammans med information och medgivandeblankett, för att de 

skulle få ta del av informationen skriftligt innan intervjuerna påbörjades liksom för att 

de skulle ha möjlighet att förbereda sig inför frågorna som skulle ställas. Trots att 

informationsbrev och frågeställningen för intervjun skickades ut till deltagarna i förväg, 

var det däremot ett fåtal distriktssköterskor som hade valt att läsa igenom dokumenten 

som medskickades. Det tog sig i uttryck av att flera distriktssköterskor missförstod 

syftet med studien, och istället tenderade prata om personen som insjuknat i demens 

istället för dennes närstående, som studien utgick ifrån. Detta kan i sin tur ha påverkat 

studiens giltighet. En anledning till att deltagarna kan ha missuppfattat frågorna, skulle 

kunna vara på grund av att frågorna var otydliga eller för breda, något som kan ha varit 

orsak till att deltagarna hade svårt för att uppfatta och svara på frågorna som ställdes. 

Samtidigt bedömdes det inte fördelaktigt att på grund av utsvävande svar avbryta 

deltagarna under intervjuerna, eftersom att det skulle kunna medföra att deltagarna blir 

obekväma i situationen vilket i sin tur kan ha negativ inverkan på den fortsatta 

intervjun. Deltagarna gavs möjlighet att tala till punkt, för att eventuellt omdirigeras när 

ordet på nytt lämnades över. Enligt Graneheim och Lundman (2004) bedöms ett resultat 

giltigt om det lyfter fram det studien är avsedd att belysa (ibid). Polit och Beck (2012) 

beskriver att intervjuer ansikte mot ansikte kräver mycket förberedelse liksom att 

personerna som intervjuar har kunskap och erfarenhet av metoden. Eftersom att det 

saknades i föreliggande studie, kan det ha påverkat intervjuernas utformning. Ett 

alternativ hade varit att genomföra en pilotstudie, där eventuella problem skulle kunna 

ha framkommit vid det studerade tillfället. Därav hade bland annat intervjuguiden 

kunnat förändras till fördel för studien.  

 

Det latenta innehållet av det insamlade materialet analyserades kvalitativ 

innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). En latent analys valdes för att 

möjliggöra en djupare tolkning av texternas innebörd. En manifest analys var ett 

alternativ som var tänkbart att använda, men eftersom att den manifesta analysen utgår 

från det som uttrycks direkt i texten (ibid) och därmed saknar tolkningen av den 

underliggande meningen vilken föreliggande studie eftersträvade att belysa, var det ett 

alternativ som frånsågs. En manifest analys lämpar sig för personer som inte genomfört 

innehållsanalyser tidigare. Latent analys är steget svårare än manifest, och eftersom att 

föreliggande studie genomfördes som en magisteruppsats var det mer lämpligt att 
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genomföra en latent analys. Vidare menar Graneheim och Lundman (2004) att det är 

viktigt att analysen utförs gemensamt, för att trovärdighet av studien ska uppnås. 

Intervjuerna lästes åtskilliga gånger var för sig och meningsenheter valdes ut i enlighet 

till studiens syfte. En ömsesidig dialog fördes kring de utvalda meningsenheternas rätta 

innebörd för att säkerställa att de uppfattades korrekt. Därefter formades domäner, 

underkategorier, kategorier och teman. Graneheim och Lundman (2004) påpekar vikten 

av en kontinuerlig dialog genom hela analysen, för att en uppfattning ska bildas 

huruvida innehållet i materialet tolkats lika respektive olika. En gemensam analys 

skapar ett resultat som är tillförlitligt, eftersom det tolkas likvärdigt (ibid). 

 

11 Resultatdiskussion 
I studiens resultat framgick en variation i distriktssköterskornas förmåga att 

uppmärksamma närstående som vårdar en person som insjuknat i demens. De flesta 

distriktssköterskorna upplevde att de innehade god förmåga att uppmärksamma 

närstående, medan några distriktssköterskor upplevde att deras förmåga att se helheten i 

en del fall var bristfällig, att de kunde glömma bort närstående i en del situationer. I 

kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor framhålls att vården ska präglas av 

helhetssyn, varav distriktssköterskan har ett ansvar gentemot både patient och 

närstående. Distriktssköterskans förmåga att se till helheten anses vara nödvändig för att 

det ska vara möjligt att arbeta hälsofrämjande och stödjande 

(Distriktssköterskeföreningen, 2008). Tidigare forskning visar att personer som vårdar 

en person i hemmet, har sämre hälsa än de som inte vårdar, och att försämringen ökar 

när vårdbehovet ökar (Borg, 2005). Därför är det viktigt att ohälsotillstånd hos 

närstående uppmärksammas i tid. I studiens resultat nämns att närstående inte vårdas 

enligt hälso- och sjukvårdslagen, vilket begränsar distriktssköterskans möjligheter att 

stödja närstående, då arbetsuppgiften blir för stor. Det kan resultera i nedsatt 

välbefinnande och livskvalitet, samt orsaka fysisk och psykisk ohälsa hos närstående, ett 

resultat av att helhetssynen inte uppfylls.   

    

I föreliggande studie framkom vikten av att distriktssköterskorna kunde se och bekräfta 

närsående, och att det var en fördel för distriktssköterskorna i sitt arbete att stödja 

närstående att skapa en ömsesidig och trygg relation. Att bygga upp en relation för att 

erhålla närståendes förtrodende beskrivs av Carradice, Shankland och Beail (2002), som 

menar att en förtroendefull relation skapar möjligheter för närstående att ta emot 

känsloässigt stöd och våga prata mer öppet om sin situation. Samtidigt tar Edberg, 

Ehrenberg, Friberg, Wallin, Wijk & Öhlén (2015) upp betydelsen av att 

distriktssköterskan lyssnar och försöker förstå närstående på ett djupare plan än det som 

bara visar sig på ytan. I resultatet framkom att distriktssköterskorna försökte vara 

lyhörda inför närståendes behov, både genom verbal kommunikation och genom att 

tyda kroppsspråket. Lyhördhet har visat sig vara en viktig del i arbetet med närstående 

som vårdar en person som insjuknat i demens, där tidigare forskning visar att 

distriktssköterskans förmåga att vara lyhörd liksom förmågan att lyssna in närståendes 

upplevelse, gör att närstående känner sig uppmärksammade och bekräftade (Öhman & 

Söderberg, 2004). I studiens resultat framgick att distriktssköterskorna försökte se och 

bekräfta närstående på olika sätt, bland annat genom att lyssna in närstående i 

situationen. Däremot framkom att närstående inte alltid uttrycker sina behov, varför det 

är viktigt att distriktssköterskan är uppmärksam på den verbala och icke verbala 

kommunikationen. Det berättades om att distriktssköterskorna genom att vara 

uppmärksamma på närståendes kroppsspråk och de ansiktsuttryck de förmedlade, kunde 

bilda sig en uppfattning om närståendes mående. Att läsa av närstående på så sätt, 

kunde därför vara nödvändigt för att upptäcka deras behov av stöd. Holm Ivarsson 
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(2008) betonar vikten av att analysera kroppsspråket samt att lyssna aktivt både 

huruvida närstående uttrycker sig genom kroppsspråket liksom vad de med ord 

förmedlar. Öhman och Söderberg (2004) menar att distriktssköterskan behöver vara en 

god lyssnare för att förstå närståendes situation och behov av stöd. I studiens resultat 

framgick att distriktssköterskorna var lyhörda för närståendes behov och ville 

närståendes bästa. Det var däremot inte alltid närstående tog emot stöd trots att de 

behövde det. Ibland kunde distriktssköterskan uppleva att närstående anpassade sig till 

sjukdomen men även att närstående förnekade situationens allvar, varför också deras 

egna behov negligeras i sammanhanget. Tidigare forskning belyser att närstående som 

vårdar en person som insjuknat i demens kan uppleva förnekelse och att de därför har 

svårt att be om hjälp ifrån formella vårdgivare (Harrison Dening & Hibberd, 2016), 

däribland distriktssköterskan. I resultatet återges att närstående kan neka hjälp med 

anledning av att de vill bevara den privata sfären, och att de känner skam men även 

skuld gentemot den sjuke. Närståendes dåliga samvete hindrar dem från att be om och ta 

emot distriktssköterskans stöd, samt deras upplevelse av att vara skyldiga att ta hand om 

personen som insjuknat i demens, ibland på grund av tidigare löften till den sjuke. I 

resultatet framkom också att det är vanligt att närstående känner att de överger personen 

som insjuknat i demens, och att de känner skuld gentemot den sjuke om de använder de 

stödinsatser distriktssköterskan erbjuder för att underlätta deras vardag, ofta på grund av 

deras höga krav på sig själva. Morgan et al. (2002) talar även om att det är vanligt att 

närstående inte tar emot hjälp på grund av att den privata sfären skulle brista samt för att 

de skulle mista sin anonymitet (ibid). Att ta emot professionell vård i hemmet innebär 

att distriktssköterskan behöver inkräkta på närståendes privata sfär, vilket leder till en 

ökad sårbarhet, något som också Drevenhorn (2010) redogör för. Det är därför viktigt 

att möta närstående på deras nivå för att undvika känslan av att distriktssköterskan gör 

intrång i deras liv samt för att respektera deras integritet (ibid). I resultatet framkom att 

distriktssköterskorna hela tiden bör värna om närståendes integritet, och att det är 

betydelsefullt att distriktssköterskorna har förmåga att läsa av närstående i situationen 

de befinner sig i för att kunna identifiera vad de är öppna för, det vill säga hur 

mottagliga de är för att ta emot distriktssköterskans stöd. Enligt Nolan et al. (1996) 

genomgår närstående olika stadier i vårdandet av en person som insjuknat i demens 

(ibid), vilka är viktiga för distriktssköterskan att ha förståelse för, för att kunna möta 

närstående på deras nivå och anpassa sitt förhållningssätt gentemot närstående och deras 

individuella behov. Som nämns av Nolan et al. (1996), är det en lång process att vårda 

en person som insjuknat i demens, och det är en process i sig för närstående att 

acceptera situationen som den är och ta emot den hjälp som behövs. Det beskrivs i 

resultatet att det hela tiden är en balansgång huruvida närstående är beredda att ta emot 

hjälp, och att distriktssköterskorna behöver vara finkänsliga i kontakten med närstående. 

Även Nolan et al. (1996) beskriver den viktiga balansgången.  

 

Det nämns i resultatet att det kan vara en tung börda för närstående att vårda en person 

som insjuknat i demens. Distriktssköterskorna menade att fastän närstående inte ber om 

eller vill ta emot hjälp utifrån, kan de hjälpa närstående att bryta bördan och stödja dem 

i att fatta beslut liksom skapa förutsättningar för att tiden framöver ska bli så bra som 

möjligt, både för personen som insjuknat i demens och dennes närstående. Samtidigt 

menar Ewles och Simnett (2008) att personer som inte vill ta emot hjälp också måste 

accepteras. De påpekar vikten av att varje individ har rätt till att själv välja om denne 

vill ta emot stöd eller inte. Av Sandman och Kjellström (2013) beskrivs att kompetens 

bland annat handlar om empatisk förmåga och moraliskt omdöme, och att det ligger 

som grund för hur människan agerar. Det kan handla om att sätta sig in i någon annans 

livssituation, att skapa sig en uppfattning utifrån dennes perspektiv och därmed tolka 
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både känslor och behov. Dock betonas att förmågan att skilja på egna och andras 

känslor är betydelsefullt (ibid). För distriktssköterskan kan det innebära att agera på ett 

sätt som bedöms vara i enlighet med närståendes önskningar, och inte det som alltid 

anses vara rätt, varför det är viktigt att också respektera närståendes beslut (ibid). Att 

närstående väljer att inte ta emot hjälp behöver dock inte alltid vara i enlighet med vad 

de själva vill, utan kan många gånger handla om att de inte vill svika personen som 

insjuknat i demens. Trots att de själva hade önskat ta emot distriktssköterskans stöd, kan 

det hända att de inte accepterar att själva ta emot hjälp utifrån. Detta med anledning av 

skuldkänslor och att de känner att de har ett visst ansvar gentemot den sjuke, enligt 

Morgan et al. (2002). De betonar vikten av att uppmuntra närstående att ta emot hjälp i 

hemmet och att det då kan vara viktigt att berätta för närstående att de har tagit hand om 

personen som insjuknat i demens tillräckligt länge, att det är dags att släppa på tyglarna 

och ibland till och med släppa taget helt (ibid). Det beskrivs i resultatet att 

distriktssköterskornas förmåga att känna in närstående var mycket värdefull, för att de 

skulle kunna identifiera huruvida närstående var mottagliga för stöd. Det framgick att 

det var viktigt för distriktssköterskorna att möta närstående på deras nivå och att 

anpassa sitt förhållningssätt därefter, i syfte att främja kontakten med närstående liksom 

möjligheterna för distriktssköterskan att vara inflytelserik och bidra med stöd som 

anstår både personen som insjuknat i demens, dennes närstående och dem tillsammans 

som en helhet. 

 

Studiens resultat framhåller att det förelåg svårigheter för distriktssköterskorna att 

tillgodose stöd till följd av brist på kunskap hos närstående. Närstående har ofta inte 

tillräcklig kunskap om demens som sjukdom liksom vilken inverkan sjukdomen har på 

livet och de som lever omkring den sjuke. Enligt distriktssköterskorna leder det bland 

annat till att närstående har svårt att förstå sina egna behov i sammanhanget. I 

föreliggande studie betonade distriktssköterskorna vikten av information till närstående. 

Att informera närstående om sjukdomen och dess inverkan på människan samt det 

dagliga livet, var viktigt för att närstående skulle få en förståelse för att de kan behöva ta 

emot distriktssköterskans hjälp liksom att hjälp finns att få när de behöver den. Dock 

förelåg hinder i detta arbete på grund av att distriktssköterskorna ofta blir inkopplad sent 

i processen. Morgan et al. (2002) menar att brist på medvetenhet ofta leder till att 

närstående väntar med att använda stödinsatser till dess att hemsituationen är sviktande 

och behovet är akut, dels på grund av brist på information om vilket stöd som finns att 

tillgå, dels på grund av att de inte förstår på vilket sätt de skulle blir hjälpa av 

distriktssköterskans stöd. Vidare beskrivs vikten av att närstående utnyttjar det stöd 

distriktssköterskan kan erbjuda, för att negativa reaktioner till följd av hög belastning 

hos närstående ska förhindras. De behöver få information om vilka negativa 

konsekvenser som kan föranledas om stödet inte utnyttjas, samt information om på 

vilket sätt stödet kan vara till fördel för just dem. Enligt Edberg, Bird, Richards, Woods, 

Keeley och Davis-Quarrell, (2008) har närstående ofta ett mer omfattande behov av stöd 

än personen som insjuknat i demens. I studiens resultat berättar distriktssköterskorna att 

några av svårigheter de möter till följd av bristande medvetenhet hos närstående, är när 

de förnekar sjukdomen och medföljande problem som i själva verket kräver mycket 

hjälp, samt när närstående inte accepterar att själva ta emot den hjälp som finns att 

tillgå. Edberg et al. (2008) berättar också att brist på kunskap orsakar dilemman i 

distriktssköterskans stödjande arbete, eftersom att närstående inte förstår 

konsekvenserna av sjukdomen och behovet av stöd. I resultatet framgick att 

distriktssköterskan många gånger känner sig hjälplös i sin förmåga att vara ett stöd till 

närstående, detta när de ser att behov hos närstående existerar, men att de inte är 

beredda att ta emot den hjälp distriktssköterskan har möjlihet att ge. Det beskriver även 
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Edberg et al. (2008) som en av utmaningarna distriktssköterskan står inför. 

Distriktssköterskan har önskan att göra det bästa för närstående, för att lindra deras 

lidande och öka deras livskvalitet. Utmaningen för distriktssköterskan är att de vill göra 

mycket mer än vad de faktiskt kan. 

 

Det framgick av distriktssköterskorna i studien att förtroende är något som behöver 

byggas upp mellan distriktssköterskan och närstående, och att relationen främjas av att 

distriktssköterskan upprätthåller en kontinuerlig kontakt. Detta för att för att bana väg 

för en öppen relation, vilket i sin tur gör det möjligt för distriktssköterskorna att tidigt 

vara ett stöd för närstående. Benzein, Hagberg och Saveman (2012) beskriver vikten av 

en ömsesidig relation och att det kan vara avgörande för huruvida närstående är 

mottagliga att ta emot stöd. Enligt Morgan et al. (2002) är det viktigt att 

distriktssköterskan är uthållig när kontakt med närstående ska etableras, för att det ska 

utvecklas ett förtroende som gör att distriktssköterskan så småningom ska kunna hjälpa 

närstående ytterligare och på ett djupare plan. Dock beskrivs det även att det kan vara en 

lång process att nå dit. Carradice et al. (2002) menar att relationen mellan 

distriktssköterskan och närstående involverar samarbete, och att det är betydelsefullt för 

att skapa en förtroendefull relation. Dessutom är ärlighet mellan distriktssköterskan och 

närstående viktigt för att skapa förutsättningar för distriktssköterskan att tillgodose 

närstående stöd liksom för närstående att vara ärliga gentemot sig själva om sina behov 

samt gentemot distriktssköterskan (ibid). I dagens hälso- och sjukvård eftersträvas en 

personcentrerad omvårdnad. Personcentrerad omvårdnad är en av de sex 

kärnkompetenserna för specialistsjuksköterskor, däribland även för distriktssköterskan, 

och vikten av sociala relationer liksom närståendes betydelse för vården beskrivs av 

Edberg et al. (2015). Benzein et al. (2012) menar att en individ ingår i ett större 

sammanhang med andra individer (ibid), vilket kan härledas till att personen som 

insjuknat i demens ingår i ett större sammanhang som bland annat utgörs av närstående. 

En förändring hos en individ, kan därför komma att påverka andra individer i familjen 

(Benzein et al., 2012; McCann et al., 2015). Det är av den anledningen viktigt att 

närstående ges möjlighet att vara med och påverka hur vården kring den sjuke ska 

utformas eftersom att deras vardag påverkas i hög grad av de förändringar som sker. För 

att närstående ska ges möjlighet att vara delaktiga i vården på ett sätt som även främjar 

deras egen hälsa och livskvalitet, är det betydelsefullt att distriktssköterskan tar hänsyn 

till närståendes vilja liksom är lyhörd inför närståendes behov, samt att 

distriktssköterskan ser närstående som resurs och en del i teamet. 

    

I studien framgick att distriktssköterskorna blev hjälpta av teamarbete. Det visade sig på 

så sätt att de hjälpte och fick stöd av varandra inom den närmsta kretsen av kollegor. 

Kollegorna fanns hela tiden där och de kunde stödja varandra på olika sätt under arbetet. 

Distriktssköterskorna menade att det fanns många fördelar att arbeta som ett team för att 

stödja närstående i deras vårdande roll. De berättade att de bland annat lärde sig mycket 

av varandras erfarenheter, men även att de hjälpte varandra genom att dela upp dagens 

arbetssysslor om de visste att någon av distriktssköterskorna behövde mycket tid för att 

stödja närstående den dagen. De kunde då hjälpa till med varandras arbetsuppgifter för 

att underlätta arbetet, något som även Edberg et al.. (2015) berättar om. Fördelen att 

arbeta i team är att olika personer med olika kompetensområden kan komplettera 

varandra i strävan att uppnå vad som är bäst för patienten och dess närstående. 

Samtidigt menar Kilpatrick, Jabbour och Fortin (2016) att även patient och närstående 

bör vara en del av teamet, något som ingen distriktssköterska i studien antydde. På 

samma sätt menar Edberg et al. (2015) att patient och närstående bör vara inkluderade i 

teamet, och att samverkan är viktig för att uppnå optimal vård för dem båda. 
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Teamarbete är en av de sex kärnkompetenserna inom distriktssköterskans 

specialistområde, och utgör en viktig del i hur vården idag fungerar liksom hur den 

utformas (ibid). Distriktssköterskorna i studien upplevde att de tillsammans med sina 

kollegor skapade förutsättningar att ge bästa möjliga vård till personen som insjuknat i 

demens samt att de genom att ta hjälp av varandra kunde tillgodose närstående ett 

optimalt stöd och omhändertagande. 

 

Resultatet av studien framhöll att samarbetet mellan vårdsektorerna behöver fungera för 

att distriktssköterskorna ska ha möjlighet att tidigt uppmärksamma närstående som 

vårdar en person som insjuknat i demens. Flera distriktssköterskorna upplevde att 

närstående får bristfällig information om vilka stödinsatser som finns att tillgå samt till 

vem de ska vända sig till om behov finns. Enligt hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS1982:763) som reglerar både kommun och landsting, föreligger ett gemensamt 

ansvar att bedriva god vård liksom att förebygga ohälsa. Edberg et.al. (2015) bekräftar 

att information och kommunikation är nödvändigt för att upprätthålla en god vård och 

därmed en hög patientsäkerhet, liksom Drevenhorn (2010) beskriver vikten av att 

informationsöverföringen mellan vårdsektorerna sker naturligt och på ett enkelt sätt för 

att en patientsäker vård ska främjas. Utifrån studiens resultat framkom emellertid att 

distriktssköterskorna upplevde kommunikationen mellan vårdsektorerna, från landsting 

till kommun, bristfällig på samma sätt som informationen ansågs vara otillräcklig. 

Distriktssköterskorna menade att detta kan leda till negativa följder för närståendes 

hälsa samtidigt som det begränsar deras möjligheter att arbeta hälsofrämjande. Av 

studiens resultat framgick bland annat att närstående inte fick det stöd de behövde, dels 

på grund av de inte fått information om vilken hjälp de kan få samt vart de kan vända 

sig för att erhålla den hjälpen, dels på grund av att distriktssköterskorna inte vet om att 

de finns inom hemsjukvårdsområdet. Emellertid betonar Nolan et al. (1996) att 

närstående inte ska behöva be om hjälp i det läget, utan att den ska erbjudas innan de 

själva behöver be om den, varför det är hemsjukvårdens sak att initiera. Här tycks 

emellertid vara en lucka i organisationen eftersom distriktssköterskan i hemsjukvården 

som kan vara ett viktigt stöd för närstående, inte har kännedom om att de finns, vilket är 

en allvarlig brist på värdefull information. Distriktssköterskorna i studien betonade att 

det är nödvändighet att landstinget förmedlar information till dem i hemsjukvården, för 

att de ska veta om att den här patientgruppen finns, liksom kunna stödja dem så fort som 

möjligt i förloppet för att främja deras hälsa utan att hjälpen hamnar under dröjsmål. 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS1982:763) är landstinget skyldiga att informera 

närstående om vilka möjligheter som finns i hemsjukvården för dem att tillgå. Samtidigt 

är kommunen skyldig att ge stöd till närstående, något som är omöjligt när ingen av 

parterna vet om varandra. Enligt Ewles och Simnett (2008) är det ett ofrånkomligt krav 

att samverka inom organisationen för att kunna arbeta hälsofrämjande för att undvika 

luckor mellan organisationerna, men enligt studiens resultat existerar dessa luckor, vilka 

kan orsaka onödigt och långvarigt lidande hos närstående. Mycket förbättringsarbete har 

redan gjorts inom detta område, för att underlätta kommunikation liksom 

informationsöverföring mellan vårdsektorerna, men det behövs ytterligare 

förbättringsarbete inom området för att göra det möjligt att bedriva en optimal vård i 

hemmet, både för patient och närstående. 

 

I studien framkom att det fanns rutiner kring hur demenssjukvård ska bedrivas inom 

hemsjukvården, dock inte i alla fall. De flesta distriktssköterskorna hade rutiner att 

förhålla sig till i arbetet med närstående som vårdar en person som insjuknat i demens, 

men det förekom också brister i detta hänseende. Distriktssköterskorna antydde att de 

ville ha rutiner att arbeta utifrån, och menade att det kan finnas flera fördelar med att ha 
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rutiner. Rytterström, Unosson och Arman (2010) menar att rutiner i organisationer ger 

vårdpersonal möjlighet till instruktioner och regelbundenhet i arbetet, men också att det 

inte är helt oproblematiskt att arbeta utifrån rutiner. Det har visats att rutiner även styr 

distriktssköterskans arbete, något som därför kan verka hämmande på 

distriktssköterskans arbetssätt och förmåga, eftersom rutinerna kan göra att arbetet 

utförs utan eftertanke. I föreliggande studie framkom att det var skillnad mellan de olika 

kommunerna om distriktssköterskorna hade rutiner att förhålla sig till eller inte, men det 

fanns även skillnader inom samma kommun. Detta skulle kunna tolkas som att det är 

oklara rutiner inom kommunen eftersom inte att alla distriktssköterskor visste om vilka 

rutiner som fanns på arbetsplatsen. Det framkom även att de som inte hade kännedom 

om rutinerna, arbetade väldigt individuellt. Vissa distriktssköterskor gjorde täta besök 

en gång i veckan medan andra genomförde besök med över sex månader emellan. 

Eftersom att distriktssköterskornas förfarande skiljde sig mycket åt i uppföljningen av 

närståendes mående och behov, därav omhändertagandet av närstående, resulterade det i 

ojämnlik vård. Rytterström et al. (2010) poängterar att rutiner kan användas som en 

garanti för att vården ska bli rättvis, medan avsaknaden av rutiner gör att en rättvis vård 

inte är en självklarhet. Rutiner ska ses som en vägledning för att den enskilda 

distriktssköterskan inte ska vara tvungen att fatta beslut om patienten och dess 

närståendes vård. Anledningen till att genomföra regelbundna besök är för att främja 

hälsa och arbeta preventivt genom att stödja närstående i deras situation. Holm Ivarsson 

(2014) beskriver att sjukvårdspersonal ska förhindra att sjukdomstillstånd uppkommer, 

att de ska hjälpa människor uppnå livskvalité och välbefinnande, men utan regelbundna 

uppföljningar försvåras arbetet för distriktssköterskan att ge stöd på bästa sätt, liksom 

att främja hälsa hos närstående.  

 

Av resultatet framgick att flera distriktssköterskor i sitt arbete att uppmärksamma 

närstående som vårdar en person som insjuknat i demens, skulle uppskatta om det fanns 

någon form av hjälpmedel att tillgå för bedömning av närståendes mående och behov av 

stöd. Flera av distriktssköterskorna berättade att det skulle vara till hjälp för dem om det 

fanns någon form av formulär för bedömning eller mallar med riktlinjer om huruvida de 

ska gå tillväga för att stödja närstående i den vårdande processen. Carradice et al. (2002) 

tar upp vikten av att använda teoretiska modeller för arbete med närstående som vårdar 

en person som insjuknat i demens, som en vägledande grund för distriktssköterskans 

arbete. Dock råder brist på detta ute i verksamheterna, och av den anledningen 

äventyras distriktssköterskans förmåga att vara ett optimalt stöd för närstående (ibid). 

Något som också nämndes i resultatet av studien, var att det skulle kunna vara till hjälp, 

inte bara för distriktssköterskan utan även för närstående, med formulär som uppskattar 

deras mående i förhållande till situationen, eftersom att de skapar ytterligare 

förutsättningar för närstående att tänka sig in i sin situation, samtidigt som de själva kan 

göra någonting aktivt och på det sättet får möjlighet att agera utifrån vad formuläret 

visar. Enligt Carradice et al. (2002) kan det hjälpa närstående att tänka annorlunda om 

sin situation, något som i föreliggande studie beskrivs av distriktssköterskorna som ett 

hinder i deras arbete, eftersom att närstående många gånger dels saknar insikt om 

sjukdomens inverkan och har svårt att förstå sina behov, dels på grund av att närstående 

har svårt för att be om hjälp liksom att ta emot stöd. Det beskrivs av 

distriktssköterskorna att det är viktigt att kunna arbeta för att identifiera närståendes 

behov och stödja närstående med vad de behöver ha hjälp med. Carradice et al. (2002) 

beskriver att någon form av formulär eller mall med frågor vid bedömning av 

närståendes mående och behov, kan påverka distriktssköterskans val av stöd till liksom 

effekten av det stöd som tillgodoses. Samtidigt redogörs de för att det behövs mer 
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utbildning för att utveckla distriktssköterskans sätt att arbeta med närstående som vårdar 

en person som insjuknat i demens. 

 

I studien framgick att distriktssköterskornas stödjande arbete försvårades bland annat på 

grund av att närstående inte hade tillräckligt med kunskap om demens och hur 

sjukdomen påverkar personen som insjuknat liksom andra personer i dennes omgivning, 

inklusive dem själva. Det medför att närstående har svårt att inse hur sjukdomen 

förändrar deras egen livssituation allteftersom sjukdomen avanceras, liksom hur den 

påverkar deras egen hälsa. Enligt Morgan et al. (2002) är det vanligt att närstående inte 

förstår vilken hjälp som finns att få, varför de behöver tydlig information om på vilket 

sätt stödet kan vara till hjälp för dem. Edberg et al. (2015) talar om information- och 

kommunikationsteknik som en av specialistsjuksköterskans kärnkompetenser, och 

betonar hur ökad kunskap kan påverka arbetet med patient och närstående, eftersom att 

det erfordrar större tillgång till information samtidigt som relationen med 

distriktssköterskan påverkas och blir med jämnställd. Carradice et al. (2002) menar att 

det är distriktssköterskans roll att tillhandahålla information liksom att svara på frågor 

och ge råd om hur närstående kan hantera situationer som kan förväntas uppstå i 

samband med att de vårdar en person som insjuknat i demens. Utbildning kan hjälpa 

närstående i sin roll som vårdare, och eftersom att det skapar en viss trygghet i 

relationen till distriktssköterskan enligt Edberg et al. (2015), är det av stor betydelse att 

distriktssköterskan förstår värdet av information samt att närstående tillhandahålls den 

information och utbildning de har rätt till. Detta för att skapa en trygghet i närståendes 

roll som vårdare men även för att bidra till en god vård för den sjuke liksom ett bra 

omhändertagande av närstående. Samtidigt är det idag en stor del av befolkningen som 

söker kunskap på andra sätt än att gå via distriktssköterskan, men den äldre generation 

som utgör majoriteten av närstående som i dagsläget vårdar en person som insjuknat i 

demens i hemmet, är från en äldre generation där vanan att söka information via nätet 

inte är lika utpräglat som i förhållande till den yngre generationen. Därför har de ofta 

svårare att nå information och behöver av den anledningen tillgodogöra sig kunskap på 

andra sätt. Hong (2015) belyser att endast hälften av informella vårdare söker 

information om vård via nätet. Det kan spekuleras i att detta kan komma att förändras de 

närmaste generationerna som har vuxit upp med internet som utgör en omfattande 

kunskapskälla. Dock hade förbättringsarbeten kunnat göras ytterligare gällande hur 

information om demens ska nå alla ålderkategorier, även de som inte är vana vid att 

söka information på ovanstående vis, eftersom detta kan underlätta både för närstående 

och för distriktssköterskan möjligheter att vara ett stöd för närstående och kunna arbeta 

mer hälsofrämjande. Hindrena är inte lika höga att ta sig över när närstående har erhållit 

optimal information om sin situation, eftersom att det skapar förståelse, vilket gör det 

lättare för dem att acceptera den hjälp som finns. Å andra sidan är det inte bara 

närstående som behöver information och kunskap, utan även distriktssköterskan som 

arbetar med personer som insjuknat i demens och deras närstående. I föreliggande 

studie efterfrågas utbildning med inriktning mot demens, för att främja en god vård och 

ett bra omhändertagande av den sjuke och dennes närstående. Carradice, et al. (2002) 

menar att utbildning behövs för att uppmärksamma närstående samt att det kan behövas 

ramar och rutiner för hur dessa personer ska uppmärksammas. Nolan et al. (1996) tar 

upp just vikten av balansgången mellan att inte ta emot och att ta emot hjälp. De menar 

att det är viktigt att hjälp alltid erbjuds, vilket distriktssköterskan behöver ha med sig 

under hela vårdprocessen. För att distriktssköterskorna ska kunna bistå närstående med 

stöd och hjälp behöver distriktssköterskan ha tillräckligt med kunskap om hur det ska 

uppnås. Nolan et al. (1994) betonar vikten att distriktssköterskor behöver förstå 

närståendes situation och den process de genomgår i samband med att våra en person 
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som insjuknat i demens, för att kunna stödja närstående i deras situation utifrån deras 

individuella förmågor. Det beskrivs av Morgan et al. (2002) att det är viktigt att den 

som utbildar har goda kunskap inom området. I resultatet av föreliggande studie önskar 

flera distriktssköterskor mer information och utbildning, framför allt av 

demenssköterskan i kommunen, för att känna sig mer säkra i sitt agerande och vara ett 

optimalt stöd för närstående när de står inför situationer som kräver deras ingripande. 

 

12 Slutsats 
Det förekom skillnader mellan olika kommuner men även distriktssköterskorna 

emellan, hur de som individer arbetade för att stödja närstående som vårdar en person 

som insjuknat i demens. I den ena kommunen fanns rutiner för hur närstående som 

vårdar en person som insjuknat i demens följs upp medan det i den andra kommunen 

var oklart om rutiner förekom. Generellt upplevde distriktssköterskorna stöd av sina 

närmsta kollegor i arbetet med närstående men de upplevde även stöd i andra 

professioner och att samarbeta i team. Distriktssköterskorna försökte uppmärksamma 

närstående på olika sätt för att se och bekräfta dem i situationen. Emellertid framkom att 

närstående och personen som insjuknat i demens ofta hamnat i ett akut läge orsakat av 

den sviktande hemsituationen och nedsatt välbefinnande hos närstående, innan 

distriktssköterskorna blev inkopplade. Deras önskan var att bli inkopplade tidigare i 

sjukdomsförloppet för att skapa förutsättningar för ett bra omhändertagande liksom att 

arbeta mer preventivt. Distriktssköterskorna menade att de behövde möta närstående på 

deras nivå och ge dem tid, både för att de skulle känna sig uppmärksammade men också 

för att de skulle ges möjlighet att anpassa sig till situationen. Det framkom att 

distriktssköterskorna behöver mer rutiner i sitt arbete med närstående som vårdar en 

person som insjuknat i demens, och de önskade mer utbildning med inriktning mot 

demens, gärna av demenssköterskan som är kunniga inom sitt område. De förespråkade 

även hjälpmedel för att underlätta deras arbete att stödja närstående i form av 

bedömningsformulär att utgå ifrån i arbetet. Detta för att hjälpa dem uppmärksamma 

närstående, men även för att främja distriktssköterskans förmåga att hitta nya sätt att 

arbeta för att möta närståendes behov på bästa sätt. 

 

13 Kliniska implikationer 
Föreliggande studie syftade till att belysa distriktssköterskans arbetssätt, förmågor 

liksom svårigheter att stödja närstående som vårdar en person som insjuknat i demens. 

Studien lyfte hur distriktssköterskor arbetade inom olika kommuner och vad dessa 

kommuner hade för rutiner kring arbetet med personer som insjuknat i demens och 

deras närstående. En av kommunerna hade inte några rutiner alls, därav varierade 

uppföljningarna av närståendes mående och behov. En fördel är att skapa rutiner som 

kan hjälpa distriktssköterskorna i sitt dagliga arbete, dels för att de ska bli mer trygga i 

sitt sätt att agera, dels för att kvalitetssäkra vården. De svårigheter distriktssköterskorna 

upplevde i arbetet och som framkom i studiens resultat, kan användas för att genomföra 

olika slags förbättringsarbeten, till exempel att förbättra kommunikationen mellan 

vårdsektorerna för att distriktssköterskorna i kommunen ska bli inkopplade i tidigare 

skede av sjukdomsförloppet. Detta för att vård och omsorg ska bli mer effektiv samt för 

att distriktssköterskorna ska kunna arbeta mer preventivt. Ett annat fynd i studien var att 

distriktssköterskorna ville ha mer utbildning samt hjälpmedel för att lättare 

uppmärksamma närståendes mående och behov. Detta för att förbättra deras arbetssätt 

samt för att främja omhändertagandet av närstående som vårdar en person som insjuknat 

i demens. Utveckling av nya hjälpmedel i form av egenskattningsformulär till 

närståendes samt bedömningsformulär till distriktssköterskorna kan underlätta 
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distriktssköterskornas möjligheter att tidigt identifiera och bedöma närståendes behov 

av stöd. Det kan vara en vinst för verksamheterna, eftersom att det är kostnadseffektivt i 

det långa loppet att förebygga ohälsa hos närstående. Samtidigt skulle det effektivisera 

distriktssköterskans arbetssätt samt öka närståendes välbefinnande. 

 

14 Förslag till fortsatt forskning 

För att närstående ska kunna vårda en person som insjuknat i demens under en längre 

tid utan betydande inverkan på hälsa och livskvalitet, behöver distriktssköterskorna 

hjälpmedel i sitt arbete för att kunna identifiera och bedöma närståendes mående och 

behov på ett optimalt sätt. Ytterligare forskning skulle kunna innefatta formuleringen av 

bedömningsformulär som distriktssköterskan kan använda sig av i sitt arbete för att på 

bästa sätt uppmärksamma närståendes mående och behov av stöd. Även utformandet av 

egenskattningsformulär med frågor för närstående att besvara, ger närstående möjlighet 

att uppfatta sina egna behov och att aktivt agera utifrån vad formuläret visar. Dessa 

hjälpmedel skulle vara intressanta att utvärdera effekten av. Vidare skulle det vara av 

intresse att genomföra forskning kring skillnaderna i upplevelsen av det ömsesidiga 

mötet mellan distriktssköterska och närstående som vårdar en person som insjuknat i 

demens, med anledning av att den gemensamma förståelsen ska främjas som grund för 

ett optimalt omhändertagande. 
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15 Bilagor 

15.1 Bilaga 1 Medgivandeblankett för verksamhetschef 
 

Hej! 

Vi heter Emelie Eklund och Lovisa Lundberg Andersson. Vi är sjuksköterskor som för 

närvarande studerar specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot 

distriktssköterska vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Inom ramen för vår studie ska vi 

genomföra ett examensarbete på magisternivå. Vi söker därför distriktssköterskor inom 

hemsjukvården att delta i vår forskningsstudie. 

 

Syftet med studien är att beskriva distriktssköterskans arbetssätt, förmågor liksom 

svårigheter att stödja närstående som vårdar en person som insjuknat i demens. Detta 

med anledning av att vi på längre sikt ska kunna utveckla distriktssköterskans arbetssätt 

kring närstående med avsikt att främja hälsa och förebygga ohälsa. 

 

Studien genomförs i form av enskilda intervjuer och beräknas ta cirka en timme. 

Intervjuerna kommer att bandas via telefon och/eller dator för att sedan transkriberas. 

Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att samtliga uppgifter 

behandlas med respekt för deltagarens integritet, svaren kommer att kodas och 

avidentifieras; de kommer att förvaras inlåsta och oåtkomliga från icke behöriga och 

enbart användas i ändamål för föreliggande studie. Deltagandet i studien är frivilligt och 

kan när som helst avbrytas. 

 

Vår förhoppning är att Du ger oss Ditt medgivande att genomföra intervjuerna med 

distriktssköterskor inom hemsjukvården, och att Du kan hjälpa oss med rekrytering av 

deltagare. Intervjuerna är planerade att äga rum vårterminen 2016 vecka 14, eventuellt 

vecka 15, och kommer att ske enligt överenskommelse med tilltänka deltagare. Vi 

önskar att bifogande dokument: informationsbrev och samtyckesblankett för 

distriktssköterskor, lämnas till samtliga distriktssköterskor inom hemsjukvården. Vi 

uppskattar från Er svar om deltagande senast vecka 13 och att ni delger namn, 

telefonnummer och mailadress till de distriktssköterskor inom hemsjukvården som är 

intresserade av att delta i studien. 

Härmed tillstyrker jag mitt medgivande till studien: 

 

Underskrift____________________________________________ 

Namnförtydligande____________________________________________ 

Ort och datum______________________________________ 

Verksamhetsområde______________________________________ 

Titel______________________________________ 
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15.2 Bilaga 2 Informationsbrev 
 

Hej! 

Vi heter Emelie Eklund och Lovisa Lundberg Andersson. Vi är sjuksköterskor som för 

närvarande studerar specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot 

distriktssköterska vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Inom ramen för vår studie ska vi 

genomföra ett examensarbete på magisternivå. Vi söker därför distriktssköterskor inom 

hemsjukvården som vill delta i vår studie och bidra med sina erfarenheter och 

kunskaper inom det forskningsområde vi valt att fördjupa oss i. 

 

Om en person insjuknar i demens, tar närstående ofta på sig ansvaret som vårdare, men 

en tredjedel använder inte de stödinsatser de har rätt till. Till följd av detta, upplever 

många närstående att de är överbelastade och har en lägre livskvalité än tidigare. 

Förändrade levnadsvillkor kan hos närstående leda till drastiskt nedsatt hälsa i form av 

fysisk och psykisk ohälsa. Hälsoproblem hos närstående som vårdar, döljs ofta bakom 

behoven hos den person som insjuknat i demens. I distriktssköterskans 

kompetensbeskrivning betonas vikten och nödvändigheten av att distriktssköterskan kan 

ge stöd till både individ och familj. Det är därför av stor betydelse att distriktssköterskan 

kan uppmärksamma och tillgodose närståendes behov av stöd, för att kunna förebygga 

ohälsa som är relaterat till den vårdande processen. 

 

Syftet är att beskriva distriktssköterskans arbetssätt och förmåga såväl som svårigheter 

att stödja närstående som vårdar en person som insjuknat i demens. Detta med 

anledning av att vi på längre sikt ska kunna utveckla distriktssköterskans arbetssätt 

kring närstående med avsikt att främja hälsa och förebygga ohälsa. 

 

Studien genomförs i form av enskilda intervjuer med öppna frågor och beräknas ta cirka 

en timme. Deltagarna får själva bestämma tid och plats för intervjun med anledning av 

att det ska fungera så fördelaktigt som möjligt för Er verksamhet. Intervjun kommer att 

bandas via telefon och/eller dator för att sedan transkriberas. De uppgifter som delges 

under intervjun, kommer att behandlas med respekt för din integritet och förvaras 

inlåsta, men tidvis begäras ut för analys av det insamlade materialet. Intervjuerna 

kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att svaren kommer att kodas och 

därmed avidentifieras. Dina uppgifter kommer att vara anonyma och dina svar kommer 

enbart att användas i ändamål för föreliggande studie. Efter att studien avslutas kommer 

samtligt material att förstöras. Ditt deltagande är frivilligt och kan när som helst 

avbrytas, utan att motivera varför. Det kommer inte att få några negativa konsekvenser 

för dig. 

 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss enligt uppgifterna som följer 

nedan: 

 

Student    Student 

Emelie Eklund   Lovisa Lundberg Andersson 

ee222rw@student.lnu.se   ll222vs@student.lnu.se 

Telefon: 076 235 16 79   Telefon: 070 956 28 43 

 

Handledare 

Christel Borg 

christel.borg@lnu.se 

Telefon: 048 044 60 83      

mailto:ll222vs@student.lnu.se
mailto:ll222vs@student.lnu.se
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15.3 Bilaga 3 Medgivandeblankett för distriktssköterskor 
 

Hej! 

Vi heter Emelie Eklund och Lovisa Lundberg Andersson. Vi är sjuksköterskor som för 

närvarande studerar specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot 

distriktssköterska vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Inom ramen för vår studie ska vi 

genomföra ett examensarbete på magisternivå. Vi söker därför Dig som 

distriktssköterska inom hemsjukvården att delta i vår forskningsstudie. Studien kommer 

att redovisas i en magisteruppsats som publiceras i Linnéuniversitetets digitala 

vetenskapliga arkiv (DIVA), som även Du har tillgång till. 

 

Vi vill med vår studie beskriva distriktssköterskans arbetssätt, förmågor liksom 

svårigheter att stödja närstående som vårdar en person som insjuknat i demens. Detta 

med anledning av att vi på längre sikt ska kunna utveckla distriktssköterskans arbetssätt 

kring närstående med avsikt att främja hälsa och förebygga ohälsa. 

 

Vår förhoppning är att Du som har erfarenhet av att möta närstående som lever 

tillsammans med och vårdar en person som insjuknat i demens, vill delta i vår studie. 

Studien genomförs i form av enskilda intervjuer med öppna frågor och beräknas ta cirka 

en timme. För Dig som vill delta i studien, kommer en av studiens forskare att kontakta 

dig via telefon för att boka tid och plats för intervjun. Du som deltagare får själv 

bestämma när och var intervjun ska äga rum, och Du kommer vid intervjutillfället att 

träffa en av studiens forskare. Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, vilket 

innebär att Din identitet inte kommer att framgå i studiens resultat med respekt för din 

integritet, och dina svar kommer enbart att användas i ändamål för föreliggande studie. 

Ditt deltagande i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas, utan att motivera 

varför. Det kommer inte att få några negativa konsekvenser för dig. 

 

Härmed tillstyrker jag mitt deltagande i studien: 

 

 

Underskrift____________________________________________ 

Namnförtydligande____________________________________________ 

Ort och datum______________________________________ 

Verksamhetsområde______________________________________ 

Titel______________________________________ 
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15.4 Bilaga 4 Etisk granskning enligt Etikkommittén Sydost 
 

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt 

forskningsprojekt 

eller motsvarande inför rådgivande etisk granskning 
  

 

Projekttitel: - En beskrivning av distriktssköterskans arbetssätt, förmågor liksom 

svårigheter att stödja närstående som vårdar en person som insjuknat i demens.  

 
Projektledare: Emelie Eklund, Lovisa Lundberg Andersson 
 
Handledare: Christel Borg  

   Ja Tveksamt Nej  

 

 
1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter 
(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter som 

avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 

filosofisk övertygelse, eller medlemskap i fackförening eller att 

behandla personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv). 

  X 

 

 

 
2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på forskningspersonerna 

(även sådant som ej avviker från rutinerna men som är ett led i 

forskningen)? 
  X 

 

 

 
3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 

forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär 

en uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i Etikprövningslagen 

2003:460) 

  X 

 

 
 
4 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 

avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)?   X 
 

 

      
    5 
 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, 

dementa eller psykiskt handikappade liksom personer i uppenbar 

beroendeställning såsom patienter eller studenter som är direkt 

beroende av försöksledaren)? 

  X 

 

 
Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det 

genomförs på forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional 

etikprövningsnämnd (EPN). 
För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 

 
Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa när 

punkten är uppfylld: 

  Ja Tveksamt Nej 
6 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår 

dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. antal 

besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan 
påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka inget men överdriv ej heller 

farorna). Minderårig skall i allmänhet ha vårdnadshavares godkännande (t ex 

enkäter i skolklasser). 

X   

7 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga 

informationen till patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att 

deltagare när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket utan att 

detta påverkar forskningspersonens omhändertagande eller behandling eller, om 

studenter, betyg etc. 

X   

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till fysisk 

person) är anmält till registeransvarig person på respektive förvaltning (PUL- 

ansvarig).   
  X 

http://www.epn.se/
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9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 

forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, verksamhetschef eller 

motsvarande). 
X   

 

Blanketten skall bifogas ansökan och skrivas under av den som genomför 

projektet och i förekommande fall även av handledare 
 

Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade. 
 

Ort och datum: 

………………………………………………………………………………………. 

 

Projektledare: 

………………………………………………………………………………………. 

namn 

 

………………………………………………………………………………………. 

institution/enhet 

 

Underskrift projektledare: 

………………………………………………………………………………………. 

 

Handledare: 

………………………………………………………………………………………. 

namn 

 

………………………………………………………………………………………. 

institution/enhet 

 

Underskrift av handledare: 

………………………………………………………………………………………. 
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15.5 Bilaga 5 Intervjuguide 
 

1.   Berätta hur era rutiner för arbete med närstående som lever tillsammans med och vårdar 

en person som insjuknat i demens ser ut på din arbetsplats? 

2.   Kan du berätta hur stödet till närstående ser ut? 

a.    Hur utnyttjas stödet av närstående? 

b.   Varför tror du att en tredjedel av de närstående som lever tillsammans 

med och vårdar en person som insjuknat i demens i hemmet, inte 

utnyttjar de stödinsatser som finns att tillgå? 

3.   Prioriteras stöd och regelbunden utvärdering för att minska negativa reaktioner hos 

närstående? 

a.    På vilket sätt? 

4.   Hur ofta gör ni uppföljning hos personer som insjuknat i demens? 

a.   Ingår uppföljning av närståendes mående i sammanhanget? 

5.   Hur upplever du att närstående som lever tillsammans med och vårdar en person som 

insjuknat i demens uppmärksammas? 

6.   Hur upplever du din förmåga att uppmärksamma närståendes behov av stöd när de lever 

tillsammans med och vårdar en person som insjuknat i demens? 

7.   I vilket skede av sjukdomsförloppet är det vanligast att stödinsatser efterfrågas eller 

sätts in för att tillgodose närståendes behov? 

a.    På vilket sätt uppmärksammades behovet vid dessa tillfällen? 

b.   Kan du ge exempel på när du uppmärksammade en närstående på ett bra 

sätt? 

c.    Vilka svårigheter har du fått erfara i mötet med närstående som lever 

tillsammans med och vårdar en person som insjuknat i demens? 

d.   Kan du ge exempel på en situation som du tycker varit svår att 

bemästra/hantera? 

8.   Finns det någon inom kommunen ni kan vända er till om ni behöver hjälp eller 

vägledning i ert arbete med personer som insjuknat i demens och deras närstående? 

9.   Vad tror du skulle underlätta/vara till hjälp för er i ert arbete att uppmärksamma och 

tillgodose närståendes behov av stöd? 

 

      

 


