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Förord 

Vi vill inledningsvis rikta ett stort tack till alla arbetsterapeuter som deltog i studien, utan er hade 

denna studie inte varit möjlig att genomföra. 

Vidare vill vi också rikta ett stort tack till vår handledare Carin Fredriksson för ditt stöd, tid och 

engagemang. 
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Sammanfattning:  

Syfte: Studiens syfte var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av interventioner vid 

beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) hos personer på demensboenden.  

Metod: En kvalitativ intervjustudie där semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta 

yrkesverksamma arbetsterapeuter från demensboenden inom samma län. Urvalet gjordes utifrån ett 

ändamålsenligt urval. Det insamlade materialet transkriberades, och analyserades därefter med 

kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Resultatet presenteras utifrån två domäner; ”Interventioner” och ”Önskade 

interventioner”. Domänen ”Interventioner” består av kategorierna ”Att arbeta i team”, ”Att anpassa 

miljöer”, ”Att känna de boende”, ”Att möjliggöra känslor av att vara behövd”, samt ”Att skapa 

trygghet och lugn”. Domänen ”Önskade interventioner” består av kategorierna ”Att vidareutbilda 

personal” och ”Att vilja erbjuda mer än vad som är möjligt”. 

De interventioner som deltagarna genomförde låg i linje med tidigare forskning och 

rekommenderade riktlinjer för demensvård och vård i samband med BPSD. Teamarbetet mellan 

deltagarna och övrig boendepersonal kan ses som en central punkt genom vilken interventioner kan 

skapas och förmedlas. Det var sällan som deltagarna genomförde interventioner utan att dessa 

insatser involverade den övriga boendepersonalen. Det visade sig vara vanligt att de boende 

begränsades i sitt aktivitetsutförande som en följd av att den övriga boendepersonalen genomförde 

en stor del av de dagliga sysslorna i de boendes vardag. Deltagarna önskade mer resurser för att 

kunna tillgodose de boendes behov, samt önskade mer utbildning inom demens och BPSD för 

personalen. Sammanfattningsvis visade studien det kan vara svårt att göra åtskillnad mellan 

arbetsterapeutiska interventioner som görs för att förebygga uppkomsten av BPSD samt de 

interventioner som görs när en person uppvisar BPSD.  

Slutsats: Arbetsterapeutiska interventioner kan bidra till att uppkomsten av BPSD minskas. Övrig 

boendepersonal kan ses som en nyckel för att öka arbetsterapeutiska interventioners 

genomslagskraft. Vidare forskning kring hur aktiviteter och aktiviteters betydelse för hälsa och 

välbefinnande kan bli mer framträdande för personer med vård-och omsorgsrelaterade yrken kan 

vara betydelsefull.  
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Inledning 
Utifrån personliga erfarenheter av att arbeta på boenden för personer som drabbats av demens har 

vi uppmärksammat att arbetsterapeutiska interventioner inte är förstahandsvalet i situationer när de 

boende uppvisar beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD). Istället upplevs att det 

är betydligt vanligare att hantera BPSD med hjälp av farmakologiska preparat. Utifrån granskning av 

litteratur och aktuell forskning inom området har det framkommit att det finns ett ökat behov av att 

kunna erbjuda icke-farmakologiska behandlingar i samband med BPSD (1,2,3). Arbetsterapeutiska 

interventioner kan vara ett icke-farmakologiskt alternativ, och med anledning av detta är det av 

intresse att närmare beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av interventioner för personer som 

drabbats av demens med BPSD som följd.  

Bakgrund  

Arbetsterapi 
Arbetsterapeuter arbetar för att möjliggöra aktivitetsutförande och aktivitetsengagemang inom 

arbete, fritid och dagliga aktiviteter. Insatserna riktas mot personer som drabbats av någon form av 

funktionsnedsättning som leder till aktivitets- och delaktighetsbegränsning. Med hjälp av 

arbetsterapeutiska interventioner kan personer som riskerar att drabbas av någon form av 

funktionsnedsättning få stöd och hjälp för att kunna förebygga, bibehålla, kompensera för eller 

förbättra sina förmågor, vilket kan bidra till att personen får en fungerande och tillfredsställande 

vardag (4,5).  

 

Aktivitet  
Inom arbetsterapi ses aktivitet som ett grundläggande mål och medel för att uppnå hälsa (5).  

Utifrån Model of Human Occupation (MOHO) kan aktivitet förklaras som resultatet av en dynamisk 

interaktion mellan tre inneboende komponenter hos alla individer; 1) viljekraft; 2) vanebildning; och 

3) utförandekapacitet (6). Viljekraften har betydelse för motivationen, de val av aktiviteter som 

personer gör samt uppfattningen om och tolkningen av egna förmågor i aktivitetsutförandet (6). Den 

andra komponenten, vanebildning, innefattar en persons olika roller, vardagliga aktiviteter och 

beteendemönster som är regelbundna samt upprepas över tid och är knutna till olika fysiska och 

sociala miljöer (6). Utförandekapacitet innebär en persons förmåga att utföra aktiviteter, och 

påverkas av personens underliggande fysiska och psykiska tillstånd. Förmågorna kan förstås 

subjektivt, utifrån personens egen beskrivning av upplevelser, samt objektivt, då uppvisade fysiska 

och psykiska fenomen kan förstås och beskrivas utifrån olika etablerade modeller och klassificeringar. 

De två synsätten kompletterar varandra och ger en enhetlig beskrivning av en persons 

aktivitetsförmåga (6).  

Dessa tre komponenter står i relation till de villkor som omgivande sociala och fysiska miljöer 

innefattar. Miljöer kan erbjuda resurser som kan möjliggöra aktivitetsutförande såväl som hinder 

som kan resultera i motsatt effekt. Miljöers inverkan beror till stor del på variationer i olika personers 

viljekraft, vanebildning samt utförandekapacitet. Olika miljöer kan ställa både för höga och för låga 

krav i förhållande till personens kapacitet, vilket kan resultera i negativa effekter för både 

välbefinnande och aktivitetsutförande (6). 

De tre komponenterna och miljön utgör tillsammans en dynamisk helhet som kan förklara mänsklig 

aktivitet (6). 
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Människor har ett behov av att utföra olika typer av aktiviteter, vilka vanligtvis delas upp i tre 

områden; aktiviteter i det dagliga livet (ADL), lek samt produktivitet. ADL-aktiviteter innefattar 

aktiviteter såsom personlig vård och hushållssysslor. Aktiviteter inom området lek syftar till de 

kravlösa aktiviteter som utförs för nöjes skull och som kan ge den enskilda individen en paus i 

vardagen (6). Produktivitet handlar om de aktiviteter som individer behöver utföra för att bidra till 

samt upprätthålla ett fungerande familjeliv, arbetsliv eller samhällsliv. Att vara produktiv bidrar till 

känslor av att vara behövd (7).  

 

Aktivitet som terapeutiskt medel 
Det finns ett starkt samband mellan hälsa och välbefinnande och engagemang i aktiviteter (4), och 

aktivitetsengagemanget kan i längden bidra till upplevelsen av att leva ett meningsfullt liv (5). Genom 

engagemang i aktiviteter som svarar mot personens kapacitet och förmågor kan personen 

möjliggöra, kontrollera och organisera det vardagliga livet (5,8). Aktiviteter som personen själv väljer 

att engagera sig i, och som matchar personens förmågor, kan leda till en positiv spiral av 

måluppfyllelse med ökat självförtroende och självkänsla samt förbättrade förmågor som resultat (5).  

 

När en person drabbas av en funktionsnedsättning sker en förändring av personens förmåga till 

aktivitet (6). Förändring av aktivitetsförmåga kan förstås i relation till personens omgivande miljöer; 

miljöer som är anpassade och tillgängliga, samt erbjuder lämpligt stöd till de personer som lever och 

agerar i miljöerna, kan förebygga och minska funktionsnedsättningens inverkan på 

aktivitetsutförandet (6). Ett tillstånd som påverkar en persons aktivitetsförmåga och där miljön kan 

vara av betydelse för i vilken utsträckning som aktivitetsförmågan påverkas är demens.  

 

Demens  
Enligt Socialstyrelsen insjuknar varje år 25 000 personer i någon form av demenssjukdom, och totalt 

beräknas cirka 160 000 personer i Sverige vara drabbade. Med stigande ålder följer också en ökad 

risk för att drabbas av en demenssjukdom (9). 

Vid demenssjukdom drabbas och försämras kognitiva och fysiska förmågor, och den drabbade får 

efter hand större svårigheter att klara av sina aktiviteter i det dagliga livet (10). 

Demens är ett samlingsbegrepp för en rad olika syndrom, ofta kopplade till olika bakomliggande 

sjukdomar, vars gemensamma nämnare är uppkomsten av förändringar i hjärnans olika delar. 

Beroende på var i hjärnan förändringarna uppkommit påverkas den drabbades förmågor och 

beteenden (10). Vanligt förekommande typer av demenssjukdomar som ofta nämns är Alzheimers´s 

sjukdom, frontallobsdemens, vaskulär demens samt Lewybodydemens (3).  

 

Det är vanligt att symtom som uppvisas vid demenssjukdom delas in i tre kategorier: 1) försämring av 

kognitiva funktioner; 2) beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD); 3) försämring av 

funktionella förmågor (11). Graden av demens klassificeras in i mild, medelsvår och svår demens (10). 

 

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) 
BPSD är ett samlingsnamn för vanligt förekommande symtom vid demenssjukdom. Omkring 90 % av 

de personer som har demens drabbas av BPSD, och risken för att drabbas ökar i samband med att 

demenssjukdomen fortskrider (2).  
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I nuläget finns det ingen enhetlig modell för att kunna dela in och förklara de symtom som är vanligt 

förekommande vid BPSD, med anledning av detta väljs den indelning av symtom som 

Läkemedelsverket presenterar. Enligt Läkemedelsverket kan symtomen delas in i fyra grupper:  

1) affektiva symtom; 2) psykossymtom; 3) hyperaktivitet; 4) apati. Affektiva symtom omfattar 

nedstämdhet eller depression och ångest, irritation, samt mani och/eller hypomani. I gruppen 

psykossymtom ingår hallucinationer, vanföreställningar samt försämrad igenkänning av självet samt 

den sociala eller fysiska omgivningen. Hyperaktivitet omfattar verbal och fysisk aggressivitet, 

vandring och rastlöshet, ropbeteenden samt sömnproblem. Till den sista gruppen, apati, hör 

initiativlöshet samt tillbakadragenhet. Problem med aggressivitet, vandringsbeteenden och 

hallucinationer är som vanligast under stadier av måttlig till svår demens. Såväl personen som 

drabbats av demens som dess närstående och vårdgivare påverkas när en person uppvisar 

beteendemässiga och psykiska förändringar (12). 

 

Interventioner vid BPSD 
Användning av psykofarmaka, såsom antidepressiva-, antipsykotiska-, samt lugnande läkemedel, är 

vanligt förekommande vid behandling av BPSD (13). Med användande av läkemedel följer dock en 

ökad risk för överanvändning samt oönskade bieffekter såsom påverkan på kognitiva och motoriska 

funktioner (12). Farmakologisk behandling anses vara den primära metoden för att hantera de 

situationer där det finns en risk för att personer kan komma till skada (1), men har endast visat sig ha 

måttliga effekter för att minska BPSD (2).  

Icke-farmakologiska interventioner, såsom anpassning av miljö eller bemötande, rekommenderas 

som primära och inledande metoder för att förebygga och hantera situationer där BPSD uppstår (om 

det inte finns en risk för att personer kan komma till skada) (12). Icke-farmakologiska interventioner 

kan erbjudas på individ- och miljönivå.  

 

Interventioner på individnivå kan omfatta stimulering med hjälp av musik, dofter eller taktil 

stimulering och beröring. Dessa interventioner har visat sig vara effektiva under en kort period (12).  

Interventioner som ges på miljönivå täcker två områden; den fysiska omgivande miljön och den 

sociala miljön. (11). I takt med att en demenssjukdom fortskrider försämras den drabbades förmåga 

att tolka omgivande fysiska miljöer på ett lämpligt sätt, vilket i sin tur kan öka risken för feltolkningar 

med BPSD följd (11). Därför bör omgivande miljöer anpassas och optimeras utifrån de drabbades 

behov. Omgivande miljöer bör vara lätta att förstå och tolka för att feltolkningar ska kunna undvikas; 

planlösningen i en byggnad bör vara utformad på ett sådant sätt att de drabbade ska kunna orientera 

sig självständigt och omgivningen ska kännas trygg och lugnande utan att innehålla för mycket 

stimulans i form av ljud- och synintryck, då för mycket stimulans kan resultera i ökat stresspåslag 

med BPSD som följd (11).  

 

Interventioner i sociala miljöer omfattar familjestöd, information till såväl vårdgivare och anhöriga 

(11). Sociala miljöer har en betydande inverkan för uppkomsten av BPSD eftersom den drabbades 

beteenden och känsloliv påverkas av interaktionen med andra personer (12). För att minska risken 

för uppkomst av BPSD är det viktigt att vårdgivare och anhörigas förhållningssätt och bemötande 

anpassas efter den drabbades förutsättningar och behov. Interventioner i sociala miljöer kan därför 

handla om att anhöriga och vårdgivare får information om demens samt träning i bemötande 

(11,12).  
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Arbetsterapi vid demens och BPSD  
Med anledning av att personer som drabbas av demens får betydande funktionsnedsättningar som 

påverkar utförandet av dagliga aktiviteter och delaktighet kan arbetsterapeuten ha en betydande roll 

inom demensvård. Genom att erbjuda möjlighet till aktivitetsengagemang för de personer som bor 

på demensboenden kan arbetsterapeuter bidra till bättre välbefinnande (14).  

 

I likhet med den mer generella beskrivningen om interventioner vid BPSD använder arbetsterapeuter 

såväl individ- som miljöinriktade interventioner för att minska de problem som kan uppkomma i 

samband med BPSD. Målet med arbetsterapeutiska interventioner är att de som drabbats ska kunna 

upprätthålla förmågan att kunna genomföra dagliga aktiviteter samt vara del i sociala sammanhang, 

den drabbade kan därigenom få högre livskvalitet samtidigt som de närståendes börda minskas (15). 

Områden där arbetsterapeutiska interventioner för personer med demens och BPSD kan vara 

aktuella är att möjliggöra ADL-aktiviteter, såsom att klara sin dagliga hygien samt kunna äta och sova. 

Även I-ADL-aktiviteter, som att klara av hushållsaktiviteter, kan vara relevanta. Slutligen syftar 

arbetsterapeutiska interventioner inom demensvård till att möjliggöra kravlösa aktiviteter som 

personer kan genomföra för nöjes skull (16). 

 

Specifika arbetsterapeutiska interventioner på individnivå som riktas mot personen som drabbats av 

demens och BPSD kan vara sensorisk stimulering såsom massage eller musikterapi, samt 

möjliggörande av fysisk aktivitet och engagemang i dagliga aktiviteter (2,5). Studier som gjorts visar 

att olika former av sensorisk stimulering, såsom taktil beröring och musikterapi, har god effekt i 

samband med vanligt förekommande BPSD-symtom såsom vandring, oro och agitation (2,15). Det 

bör dock tilläggas att dessa interventioner har visat sig vara effektiva under en kort period (12).  

Interventioner som riktas mot sociala miljöer kan vara att erbjuda vårdpersonal och anhöriga 

information kring demens och BPSD, strategier för effektivare kommunikation samt strategier för att 

hantera stressfyllda situationer (1,8,17). Gällande fysiska miljöer kan arbetsterapeuter bidra med 

kunskaper kring hur dessa kan förenklas och anpassas för att minska förvirring och oro hos personen 

som drabbats av demens (1). Såväl interventioner riktade mot sociala miljöer som fysiska miljöer har 

visat sig kunna vara betydelsefulla i samband med BPSD (1,17).  

 

Slutligen kan det tilläggas att interventioner som utförs i samband med BPSD har visat vara mest 

effektiva när de anpassats efter varje enskild individs behov, förmågor och intressen (2).  
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Problemformulering  
Andelen äldre personer ökar och därmed andelen personer som drabbas av demens, med BPSD som 

följd. Med anledning av detta kommer det att finnas behov av att kunna erbjuda god omvårdnad och 

effektiva interventioner för dessa personer (9,13).  

I studier (1,2,13) framgår det att icke-farmakologiska interventioner bör vara förstahandsvalet vid 

BPSD, men att så ofta inte är fallet. Det finns framväxande och stark evidens för användning av icke-

farmakologiska behandlingsmetoder i samband med BPSD (2,15,17).  

 

Arbetsterapeuter kan betraktas som förmedlare av icke-farmakologiska interventioner, därmed kan 

arbetsterapeutiska interventioner vara betydelsefulla för att kunna minska och förebygga BPSD samt 

möjliggöra förbättrad aktivitetsförmåga hos de personer som drabbats av demens. 

Vad vi känner till finns det i nuläget inga intervjustudier gjorda inom området, och med anledning av 

det kan det vara betydelsefullt att belysa arbetsterapeuters egna erfarenheter av interventioner vid 

BPSD. Att belysa arbetsterapeutiska interventioner kan vara ett steg mot att möta behovet av 

effektiva interventioner och god vård för personer med demens och BPSD.  

 

Områden av intresse att undersöka var arbetsterapeutiska interventioner som kan förebygga 

uppkomsten av BPSD, arbetsterapeutiska interventioner som kan vara aktuella och användbara i de 

situationer som en person uppvisar BPSD, samt om det finns interventioner som arbetsterapeuter 

utifrån sin kompetens önskade kunna erbjuda men inte erbjöd i dagsläget.  

 

Syfte  
Syftet var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av interventioner vid beteendemässiga och 

psykiska symtom vid demens hos personer på demensboenden.  
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Metod 
En deskriptiv studie med kvalitativ ansats valdes för att besvara syftet (18). Den kvalitativa ansatsen 

valdes då författarna önskade kunna beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av interventioner vid 

BPSD. Semistrukturerade intervjuer genomfördes för att samla in data (18), vars manifesta innehåll 

analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys (19,20).  

 

Urval 
För att finna deltagare till studien som hade erfarenhet av och kunskap inom området arbetsterapi 

för personer med demens och BPSD gjordes ett ändamålsenligt urval (18). Ett inklusionskriterium var 

att deltagarna skulle vara yrkesverksamma som arbetsterapeuter samt arbeta stationärt på vård- och 

omsorgsboenden (demensboenden) för personer som drabbats av demens. Anledningen till att det 

var av vikt att deltagarna arbetade på vård- och omsorgsboenden var att de skulle ha god kännedom 

om de boende.  

 

Tillvägagångssätt  
För att få tag på deltagare till studien kontaktades inledningsvis 13 enhetschefer vid olika vård-och 

omsorgsboenden inom samma län. Enhetscheferna erhöll information via mail om studien samt en 

efterfrågan om tillåtelse att genomföra studien och att ta kontakt med arbetsterapeuter inom deras 

verksamheter. Åtta enhetschefer gav godkännande till vidare kontakt med arbetsterapeuter inom 

deras verksamhet, fyra av enhetscheferna svarade inte på förfrågan och en enhetschef tackade nej. 

Därefter kunde 11 arbetsterapeuter kontaktas via mail med bifogad information om studien och dess 

syfte, intervjuns omfattning, kontaktuppgifter till författarna samt förfrågan om deltagande. Åtta av 

de arbetsterapeuter som kontaktades gav sitt godkännande till deltagande i studien, övriga tre 

arbetsterapeuter tackade nej till deltagande. En av de tre arbetsterapeuterna tackade nej till 

deltagande med anledning av att hen upplevde sig inte ha tillräckligt med erfarenhet inom området. 

De andra två uppgav ingen anledning.  

 

Urvalsgrupp 
Deltagarna i studien hade varit yrkesverksamma som arbetsterapeuter mellan tre till 20 år, samt 

hade tre till 15 års erfarenhet av arbetsterapi inom demensvård. De hade arbetat inom den aktuella 

verksamheten mellan ett och ett halvt år till 15 år. Samtliga deltagare hade någon form av 

vidareutbildning inom demens eller BPSD, sju av deltagarna hade utbildning som administratörer för 

ett kvalitetsregister för BPSD, en av dessa var certifierad BPSD-utbildare för kvalitetsregistret. Vidare 

var det förekommande att deltagarna i varierande grad hade deltagit i internutbildningar, 

webbutbildningar samt gått på föreläsningar.  

De grader av demens som var förekommande inom deltagarnas verksamheter varierade från mild till 

svår demens. De vanligaste symtomen på BPSD som deltagarna mötte i sitt arbete var oro, 

vandringsbeteenden, sömnsvårigheter, vanföreställningar, agitation, hämningslöshet, depression, 

eufori, apati, rastlöshet, ångest, aggressivitet, ropbeteenden samt utåtagerande beteenden.  
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Datainsamling 
Utifrån litteraturgenomgång, och studiens syfte skapades en intervjuguide (18), detta för att ge 

intervjuerna struktur samt för att säkerställa att studiens syfte besvarades (bilaga 1).  Intervjuguiden 

delades upp i tre huvudområden, ”Interventioner för att förebygga uppkomsten av BPSD”, 

”Interventioner när en person uppvisar BPSD” samt ”Önskade interventioner”.  

Vid den första intervjun som hölls efterfrågades inledningsvis godkännande till att efter avslutad 

intervju ställa frågor angående deltagarens upplevelse av de frågor som ställdes. Grunden till detta 

var att vi ville skapa en intervjuguide med frågor som var begripliga för deltagarna och som 

deltagarna kunde känna sig bekväma med att besvara, samtidigt som den skulle vara till stöd för oss 

för att kunna besvara studiens syfte.  

Utifrån de synpunkter som den första intervjuade deltagaren gav kunde intervjuguiden modifieras 

något.  

De modifieringar som gjordes i intervjuguiden var förtydliganden av de tre huvudområden som 

frågorna delades upp i. Utöver detta gjordes ett par omformuleringar av några frågor som under den 

första intervjun upplevdes som upprepningar. En fråga, gällande deltagarnas interventioner riktade 

mot omgivande fysiska miljöer, tillkom efter de första två intervjuerna. Detta område kom inte 

spontant upp under de två inledande intervjuerna. Då det var ett område som vi ansåg vara relevant 

ville vi därför försäkra oss om att det skulle tas upp i intervjuerna.  

 

Innan intervjuerna genomfördes fick deltagarna såväl skriftlig som muntlig information gällande 

studiens syfte och intervjuns innehåll, information om att deltagandet var frivilligt samt att det 

insamlade materialet skulle behandlas konfidentiellt. Därefter fick deltagarna ge sitt skriftliga 

samtycke till att delta i intervjun (21).  

Båda författarna deltog vid samtliga intervjuer. Vid varje intervjusituation var en av författarna 

ansvarig. Den andra deltagande författaren hade en stödjande roll, vilket innebar att ställa 

kompletterande frågor mot slutet av intervjun som fångade upp aspekter som den intervjuande 

författaren inte frågat om. Mot slutet av intervjuerna blev deltagarna tillfrågade om de önskade 

tillägga något som de själva ansåg vara betydelsefullt att belysa inom området. Författarna 

efterfrågade därefter godkännande till vidare kontakt med deltagarna om det skulle uppstå 

funderingar kring det inspelade materialet.  

Intervjuerna spelades in med en bandspelare och transkriberades i efterhand av den författare som 

hållit intervjun. Samtliga intervjuer hölls, utifrån deltagarnas önskemål, på den aktuella 

arbetsplatsen. Intervjuerna tog mellan 15 och 50 minuter.  

 

Dataanalys 
Det insamlade materialet transkriberades ordagrant av den författare som hållit i intervjun. Under 

transkriberingen återgick författarna flertalet gånger till det inspelade materialet för att så långt som 

möjligt undvika feltolkningar samt för att säkerställa att det skrivna materialet motsvarade det som 

sagts under de inspelade intervjuerna. Därefter kontrollerades de transkriberade 

intervjudokumenten av den författare som inte hållit intervjun för att ytterligare undvika 

feltolkningar av materialet samt för att öka transkriberingarnas och studiens trovärdighet (18,19).  

 

Under analysförfarandet sammanställdes inledningsvis den information som framkommit utifrån de 

inledande frågorna under intervjuerna för att få en överblick över deltagarnas erfarenhet och 
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utbildning. Därefter bearbetades den information som framkom utifrån huvudfrågorna i 

intervjuguiden med kvalitativ innehållsanalys (19). Fokus för analysen låg på det insamlade 

materialets manifesta innehåll (20). 

Inledningsvis lästes och diskuterades samtliga åtta transkriberingar noggrant av båda författarna. 

Därefter analyserades två av de åtta intervjuerna av författarna tillsammans, detta för att båda skulle 

få förståelse för analysprocessen. Analyserna av de sex återstående intervjuerna fördelades därefter 

mellan författarna.  

Vid analysen utgjorde huvudfrågorna de primära domänerna ”Interventioner för att förebygga 

uppkomsten av BPSD”, ”Interventioner när en person uppvisar BPSD” samt ”Önskade 

interventioner”. I det första steget gjordes en grov indelning av intervjuernas innehåll till någon av 

dessa domäner. I detta steg reducerades även det textmaterial som inte var av relevans för studiens 

syfte. 

Meningsenheter plockades ut och gjordes mer hanterbara genom kondensering, vilket ledde till att 

enbart det väsentliga i texten behölls. Därefter abstraherades kondenseringarna genom kodning (19). 

I följande steg granskades och diskuterades meningsenheternas relevans för syftet, samt om 

kondenseringarna och koderna representerade meningsenheterna väl.  

 

För att tydliggöra analysprocessens steg presenteras exempel i tabell 1, ”Exempel på 

analysprocessen”.  

 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

När man märker 
att det är någon 
som blir orolig... 
det blir de ofta 
här, då försöker 
man ju…mycket 
promenader är det 
ju... alltså mycket 
och byta miljö, 
komma ut i luften 
och få tänka…få 
andra intryck 
 

Vid oro försöker 
man med 
promenader, byta 
miljö och komma 
ut i luften, få 
andra intryck 
 
 
 
 
 
 
 

Miljöombyte ger 
andra intryck vid 
oro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att bryta 
stämningsläge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att skapa trygghet 
och lugn 

Är hon väldigt 
orolig då så får 
man följa med 
henne ut å kanske 
gå ett varv runt 
huset å bara känna 
att hon e fri 

Vid oro följer man 
henne ut och går 
ett varv runt huset 
så att hon får 
känna sig fri 
 
 
 

Att gå ut för att 
känna sig fri vid 
oro 
 
 
 
 
 
 

Sitta å prata en 
stund tillsammans 
me dom så dom 
känner att dom får 
bekräftelse 

Sitta och prata 
tillsammans för att 
ge bekräftelse 
 
 
 

Ge bekräftelse via 
samtal  
 
 

Att vara 
närvarande 
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Närhet å sitta å 
hålla handen å det 
kanske lugnar 
också för stunden 
då 

Närhet och att 
hålla handen 
lugnar för stunden 

Att hålla handen 
lugnar 
 
 
 
 
 

Tabell 1; ”Exempel på analysprocessen” 

 

När materialet kodats blev det tydligt för oss att många koder i domänerna ”Interventioner för att 

förebygga uppkomsten av BPSD” samt ”Interventioner när en person uppvisar BPSD” sammanföll och 

upplevdes som likartade. Med anledning av detta slogs materialet under dessa domäner samman till 

en ny domän, ”Interventioner”. Domänen ”Önskade interventioner” behölls som en egen domän. 

Efter att vi sammanfört koderna under de nya domänerna jämfördes likheter och skillnader mellan 

koderna. Koder med samma innebörd fördes samman (19), och 32 preliminära kategorier skapades. 

Innehållet i dessa jämfördes avseende likheter och skillnader, och ytterligare en sammanslagning 

gjordes och 19 preliminära kategorier bildades. Ytterligare granskning gjordes och slutligen bildades 

sju kategorier med tillhörande underkategorier i de två domänerna. Fem av kategorierna kom att 

tillhöra domänen ”Interventioner”, resterande två kategorier kom att tillhöra ”Önskade 

interventioner”. 

 

Etiska ställningstaganden  
För att säkerställa att studien svarar mot forskningsetiska principer (18) informerades inledningsvis 

enhetschefer gällande studiens syfte och innehåll, därefter efterfrågades godkännande om att få ta 

kontakt med arbetsterapeuterna inom de aktuella verksamheterna. När godkännande givits kunde 

deltagarna kontaktas via mail. Innan intervjuerna genomfördes erhöll deltagarna återigen skriftlig, 

men även muntlig information gällande studiens syfte, metod samt information kring det frivilliga 

deltagandet samt rätten att när som helst avbryta deltagandet i studien utan att ange skäl. 

Deltagarna erhöll även muntlig och skriftlig information gällande att deras uppgifter och insamlad 

data skulle behandlas konfidentiellt, samt att insamlad data endast skulle användas till att besvara 

den aktuella studiens syfte. Efter att deltagarna delgivits denna information kunde deras skriftliga 

samtycke samlas in. Efter att data samlats in behandlades denna på ett sådant sätt att identifiering 

av deltagarna försvårades. Den data som samlats in kommer att raderas efter att studien avslutats.  

Innan intervjuerna genomfördes gjordes en risk- vinstbedömning för att säkerställa att nyttan med 

studien övervägde eventuella risker för deltagarna (18). Risker som skulle kunna förekomma var att 

intervjuerna skulle starta en reflektionsprocess hos deltagarna i studien, vilket skulle kunde leda till 

att de ifrågasatte sin roll och kompetens i förhållande till de frågor som ställdes både under 

intervjuerna och efter att intervjuerna avslutats. Vidare kunde en risk vara att deltagarna upplevde 

intervjusituationen i sig som stressande.  

Riskerna minimerades genom att författarna var väl förberedda inför intervjuerna och pålästa inom 

området. Författarna var noga med att informera om det frivilliga deltagandet samt möjligheten att 

avbryta deltagandet. Intervjuerna hölls på de platser som deltagarna själva önskade, därigenom 

kunde de förhoppningsvis känna sig tryggare och mindre stressade. 

Då tre av deltagarna i studien haft kontakt med en av författarna i tidigare sammanhang anser 

författarna att det kan finnas en risk att dessa deltagare deltog på grunder vilja att vara hjälpsamma 

snarare än att de hade ett faktiskt intresse av studien.  
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Figur 1; Översikt över domäner, kategorier och underkategorier 

Studien kan förhoppningsvis bidra med information som tidigare saknats inom området arbetsterapi 

inom demensvård, vilket i slutändan kan vara av värde för arbetsterapeuter, framtida forskning, 

personer med demens samt vårdgivare och närstående. De positiva aspekterna med genomförandet 

av studien anses överväga riskerna.  

 

Resultat 
Analysen av insamlade data resulterade i två domäner, ”Interventioner” samt ”Önskade 

interventioner” med fem respektive två kategorier. Några av kategorierna består i sin tur av 

underkategorier (figur 1; översikt över domäner, kategorier och underkategorier). För att stärka 

resultatets autencitet och trovärdighet (18) presenteras resultatet tillsammans med citat från 

intervjuerna (21). Citaten har i vissa fall förkortats för att dess innebörd ska bli mer framträdande.  
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Interventioner 

Domänen ”Interventioner” innefattar arbetsterapeuternas erfarenheter av såväl förebyggande 

interventioner som av interventioner vid uppvisad BPSD då de sammanfaller enligt analysen av 

insamlad data. Domänen ”Interventioner” består av kategorierna ”Att arbeta i team”, ”Att anpassa 

miljöer”, ”Att känna de boende”, ”Att möjliggöra känslor av att vara behövd” samt ”Att skapa 

trygghet och lugn”. 

 

Att arbeta i team 

Samtliga deltagare lyfte teamarbetet som en central punkt genom vilken interventioner för att kunna 

förebygga uppkomsten av BPSD samt interventioner när en person uppvisar BPSD kan skapas.  

 

Vikten av teamarbete 

Deltagarna lyfte det beroendeförhållande som råder mellan de olika yrkeskategorierna i teamet i 

samband med att interventioner riktade mot BPSD-symtom utformas. Teammedlemmarnas samlade 

kunskaper och erfarenheter beskrevs som grundläggande förutsättningar för att deltagarna ska 

kunna göra inledande bedömningar av de situationer som präglas av BPSD. Genom att samla 

information från medlemmar i teamet som dagligen möter de personer som uppvisar BPSD-symtom 

kan deltagarna få en helhetsbild över situationerna, och i samarbete med teamet, komma fram till 

lämpliga interventioner som kan möta de boendes behov.  

 

Deltagarna lyfte även vikten av teamarbete för att kunna möjliggöra ett samstämmigt arbetssätt. Ett 

samstämmigt arbetssätt beskrevs som viktigt för såväl boendepersonal som de boende eftersom det 

leder till att interventioner kan få bättre effekt i samband med BPSD-symtom. 

 

              ”Det viktigaste är ju att det sker i team, att vi träffas och hjälper tillsammans.  

Att alla jobbar på samma sätt med samma åtgärd, för gör någon annorlunda då 

tappar man, det kan vara på en dag, allt man har jobbat för. Allt går bort på grund 

av misstag. Teamarbete är A och O” 

 

Övriga teammedlemmar med daglig kontakt med de boende, såsom undersköterskor, beskrevs som 

nyckelpersoner i att kunna erbjuda och genomföra de interventioner som deltagarna föreslog. 

Deltagarna upplevde sig därför beroende av den övriga boendepersonalens engagemang för att de 

föreslagna interventionerna skulle kunna få genomslag.  

 

”Det handlar om att föra över mina tankar och åtgärder på personalen, om bara jag 

gör det så faller åtgärderna i samma stund som jag slutar göra det. När jag inte har 

tid då faller åtgärderna.” 

 

Att stötta personal 

En stor del av deltagarnas arbetsuppgifter handlade om att handleda och stötta personalen på 

boendet. Då det i många fall inte var deltagarna som direkt genomförde de interventioner som 

riktades mot de boende fanns det behov av att personalen på boendena fick handledning, råd och 
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stöd i olika situationer. Att erbjuda en intervention till en boende handlade således även om att 

involvera den övriga boendepersonalen.  

”Det vi gör ju väldigt mycket är ju kanske också att vi handleder och stöttar 

omvårdnadspersonalen, för de är ju dom som jobbar närmast och som 

kommer att utföra hela tiden” 

 

En av deltagarna beskrev sin roll som att vara ”ett bollplank” när det gäller BPSD. Deltagaren kom 

med förslag och försökte inspirera boendepersonalen till att själva komma med förslag på lösningar 

för att kunna hantera situationer som präglas av BPSD. Detta med anledning av att 

boendepersonalen inte skulle behöva vara beroende av en arbetsterapeuts närvaro i samma 

utsträckning. Avsikten var att få boendepersonalen att våga ta mer initiativ.  

 

”Man måste få liksom… få in det här i undersköterskornas arbete. Det handlar 

jättemycket om att man ska vara en inspiration för dom” 

 

Att anpassa miljöer 

Omgivande miljöer, såväl sociala som fysiska, ansågs ha stor betydelse i samband med BPSD. Genom 

undervisning och handledning av såväl boendepersonal som de boendes närstående kring 

bemötandefrågor, samt genom att optimera fysiska miljöer efter de boendes behov, beskrev 

deltagarna att de kunde bidra till att förebygga uppkomsten av BPSD samt möjliggöra att de 

situationer som präglades av BPSD kunde hanteras på ett lämpligt sätt.  

 

Interventioner i sociala miljöer- bemötandes betydelse 

Deltagarna beskrev att ett lämpligt bemötande och att ”säga saker på ett rätt sätt” kunde hjälpa de 

boende behålla en lugn sinnesstämning, samtidigt som ett bemötande som inte anpassats efter 

rådande situationer kunde leda till att de boende upplevde negativa känslor såsom upprördhet och 

besvikelse. Ett för situationen olämpligt bemötande kan trigga BPSD-symtom, därmed beskrevs det 

av deltagarna som viktigt att tänka på att ge de boende den tid de behöver, samt att vara lugn och 

tydlig i bemötandet.  

 

”Det räcker med att man bara i princip kanske inte pratar så mycket med personen 

(…) personen kanske får de här symtomen om jag pratar alldeles för mycket (…), då 

gäller det att vara tyst och lugn i bemötandet.” 

 

En av deltagarna berättade att ett lämpligt och väl avvägt bemötande kan öka chanserna till att de 

boende vill vara delaktiga samt engagera sig i olika aktiviteter.   

 

”Det spelar ingen roll då om jag lägger in då ”jamen den här personen mår bra av 

promenader” för att om han inte får rätt bemötande då kommer inte han vilja ta en 

promenad”  

 

Det beskrevs också som viktigt att bemöta de boende på ett sådant sätt som de vill bli bemötta på, 

och som de utifrån sin bakgrund är vana med att bli bemötta på. Bemötandet bör således anpassas 
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efter varje boende. 

 

”Den här personen som jag har pratat om, han är ju van vid att bli bemött med 

respekt, han har haft ett väldigt fint jobb och han har liksom… jamen han vet de här, 

och då förväntar han sig inte att bli bemött som en brukare eller patient, utan han 

vill bli bemött så som han är van vid att bli bemött” 

 

Utöver handledning av boendepersonal visade det sig vara vanligt att deltagarna även handledde och 

informerade de boendes närstående kring demenssjukdomar och dess konsekvenser, samt gav dem 

råd och tips kring bemötandefrågor.  

 

”De har ju pratat med sin mamma och pappa på ett visst sätt i hela sitt liv, och nu 

när dom har en demenssjukdom så är de ju inte med lika mycket (…) man kanske inte 

kan prata om nutiden, att man kan ge lite små tips och idéer liksom hur ska man 

verkligen prata med sin anhöriga”  

 

Interventioner i fysiska miljöer- att tydliggöra den fysiska miljön  

Deltagarna belyste sambandet mellan BPSD och omgivande fysiska miljöer. Om de sammanhang som 

de boende befinner sig i medför stimuli och intryck i för hög grad kan negativa beteenden och 

känslor hos de boende triggas igång. De interventioner som deltagarna riktade mot omgivande 

fysiska miljöer handlade därför framför allt om att dämpa de stimuli som av de boende skulle kunna 

uppfattas som störande, samt att med hjälp av olika strategier göra de omgivande miljöerna mer 

begripliga. Dessa strategier riktade sig antingen direkt mot de fysiska miljöerna, men även indirekt 

genom att deltagarna gav tips och råd till boendepersonalen kring hur miljöerna kring de boende 

skulle kunna utformas och underlättas.  

Deltagarna gjorde insatser för att minska de visuella intrycken som skulle kunna ge upphov till BPSD. 

Speglar omnämndes ett flertal gånger, med anledning av det är vanligt förekommande att de boende 

feltolkar den information som speglarna ger, och därmed inte förstår att de ser sin egen spegelbild. 

Detta åtgärdades genom att speglarna plockades ner eller täcktes över. En annan vanlig intervention 

var att rensa upp i miljöerna för att få de mest väsentliga föremålen att framträda.  

 

”Det här när man kommer till ett handfat och det är överbelamrat med saker, ”hur 

ska jag veta vart tvålen är?”(...) så att man liksom rensar bort det, så är det tvålen 

som är viktigast. För det är tvålen som jag använder mest, då ska ju den ligga där 

och det ska gärna vara en färgad tvålkopp, så att den syns” 

 

För att reducera ljudmässiga stimuli som av de boende skulle kunna upplevas som störande nämnde 

deltagarna åtgärder såsom användande av gardiner och tavlor vilka kan ge en dämpande effekt. 

Andra åtgärder som nämndes var att uppmärksamma den övriga boendepersonalen på att undvika 

att ha många ljudkällor igång samtidigt samt undvika att exempelvis plocka med disken samtidigt 

som de boende sitter i närheten och äter. 

 

”Att man diskuterar det här med alla ljud som, att man inte plockar med disken 

förrän alla är klara, att man inte har radio som står på ett ställe och Tv:n på ett 
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annat, att man verkligen funderar på hur mycket ljud är det vi låter hela tiden stå 

på” 

 

Många av deltagarnas interventioner som riktades mot fysiska miljöer handlade om att 

förstärka de intryck som kan underlätta orienteringen till såväl tid som rum. Det var vanligt 

att de boende hade svårigheter att upprätthålla en fungerande dygnsrytm, vilket deltagarna 

hade olika lösningar på.  

Under sommartid är det vanligt att personer som bor på demensboenden har svårt att 

uppfatta när det är kväll och dags att sova. För att underlätta för de boende var därför en 

lösning att med hjälp av persienner göra avdelningen något mörkare för att signalera 

kvällstid. En av deltagarna använde lappar med information om det var dag respektive natt; 

 

”Det var en man som vände på dygnet sådär, man satte en lapp på dörren och det 

räckte för hans del ”Det är natt nu”. Personalen satte dit den på kvällen så att varje 

gång han gick dit till ytterdörren och det var natt så satt den här lappen och det fick 

honom att vända” 

 

För att underlätta orienteringen i fysiska rum var en vanligt förekommande intervention att 

märka upp rum och andra viktiga föremål.  

 

”En kvinna (…) hade hallucinationer till följd av sin demenssjukdom och där behövde 

man ju märka ut med röd tejp lite såhär att ”här är trappen, trappsteget slutar här” 

(…) Sjukdomen gör att hjärnan tar liksom in allt så det blir sådan röra så att då 

behöver det som är viktigt märkas ut.” 

 

Många av deltagarna nämnde att det var vanligt förekommande att oroligheter uppstod vid 

matsituationer, detta eftersom det då kan uppstå många intryck. En lösning för att underlätta 

måltidssituationerna för de boende var att boendepersonalen satt med vid måltiderna. Därigenom 

kunde de boende lättare förstå vad som händer samt kunna veta vad som förväntades av dem under 

måltidssituationen.  

 

”Personalen behöver sitta med (vid matsituationen, författarnas anm.) för att det ska 

vara tydligt vad som ska hända, ”om jag inte kommer ihåg hur jag äter så får jag titta 

på dig som äter så kan jag spegla mig i dig”.”  

 

Att känna de boende  

Genom att känna varje enskild boende och ha kännedom om deras tidigare och nuvarande intressen, 

uppgav deltagarna att de hade bättre möjligheter för att kunna erbjuda effektiva och passande i 

samband med BPSD. Utifrån kännedom om tidigare och nuvarande intressen beskrev deltagarna att 

de kunde möta upp de boende och hantera de situationer som präglas av BPSD med hjälp av 

aktiviteter och intressen som de boende tidigare har mått bra av att göra.  

 

”Vad har personen tyckt om att göra tidigare? (…) Är det här en som tycker om att ut 

och gå eller är det här en person som är intresserad av fåglar? (…) det handlar ju om 
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att lära känna personen för att kunna möta upp med de saker som de har mått gott 

av att göra tidigare”  

 

Att möjliggöra känslor av att vara behövd 

Att erbjuda de boende möjlighet till aktivitet samt att vara sysselsatta kan ge de boende 

känslan av att få fylla en funktion och att vara behövda. En av deltagarna belyste vikten av 

att låta de boende genomföra olika typer aktiviteter, även sådana aktiviteter som kan anses 

vara ”tråkiga”.  

 

”Jag tror det som kanske kan starta också BPSD hos många som har varit aktiva att, 

men när jag inte behövs längre vad ska jag göra då? det blir som en rastlöshet (…) 

man behöver känna att man är behövd” 

 

Deltagarna beskrev situationen som att när de boende flyttar in på demensboendena blir de 

ifråntagna sina aktiviteter och sysslor eftersom personalen tar över många av sysslorna i tron om att 

de gör de boende en tjänst.  

För att öka de boendes möjligheter att vara engagerade i olika aktiviteter och få vara sysselsatta var 

därför en åtgärd att inspirera den övriga boendepersonalen till att våga ge de boende sysslor och 

uppgifter. Framförallt handlade det om att inspirera personalen att vara kreativa i skapandet av 

sysslor och aktiviteter för de boende, men också att få personalen att våga låta de boende 

genomföra grundläggande sysslor som skulle kunna anses vara ”tråkiga”, såsom att få bre sin egen 

smörgås vid frukosten eller att städa sin egen lägenhet. Därigenom kan de boende få känslor av att få 

fylla en funktion och vara behövda.  

 

Uppkomsten av BPSD-symtom beskrevs i flera av intervjuerna som ett resultat av att de boende är 

sysslolösa och har begränsade möjligheter att engagera sig i olika aktiviteter. Beteenden såsom 

vandring eller nedrivning av saker från väggarna, ansågs vara ett uttryck för att de inte kunde 

engagera sig i mer funktionella och självvalda aktiviteter. En av deltagarna uttryckte det som att 

”man blir ju lite sysslolös, och då skaffar man sig sysselsättningar”. 

När de boende får möjlighet att ägna sig åt aktiviteter och att vara sysselsatta med något 

minskar BPSD-symtomen. Deltagarna uttryckte att om de boende har fått möjlighet till 

promenader utomhus och olika former av positiv stimulans är de mer harmoniska och lugna 

resten av dagen.  

 

Att skapa trygghet och lugn 

Att skapa en lugn och trygg tillvaro beskrevs som betydelsefullt för att kunna förebygga BPSD samt i 

de situationer när en person uppvisar BPSD.  

 

Struktur i vardagen 

Deltagarna belyste vikten av en strukturerad vardag för de boende. Genom att erbjuda bestämda 

tider för grundläggande aktiviteter, exempelvis toalettider, måltidssituationer samt utevistelse och 

promenader, ges de boende möjlighet att på förhand kunna veta vad som kommer att ske. Detta kan 

i sin tur skapa struktur och trygghet som kan förebygga och minska BPSD.  
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Genom att även erbjuda specifika tidshjälpmedel, såsom dag- och nattkalendrar, kan de boende få 

en bra översikt över sin vardag.  

 

Att arbeta förutseende 

Att ligga steget före var något som deltagarna nämnde för att kunna minska uppkomsten av 

BPSD. Det handlade då om att ha ett helhetsperspektiv över de boendes rutiner över dygnet.  

 

”Man får ju se över hela dygnet också (…) när börjar de här oroligheterna? Är det 

mest på eftermiddagen (…) man får ju börja redan innan, innan det här oroliga 

börjar då. Att man kanske tar henne med sig ut på en promenad redan innan hon 

stressar upp sig” 

 

Att bryta stämningsläge 

Vid de situationer som präglas av BPSD, där framför allt oro och rastlöshet är symtom, visade det sig 

att den främsta interventionen som deltagarna rekommenderade var att på olika sätt försöka avleda 

de boende. Därigenom kan de boende få någonting annat att tänka på än det som upplevs som 

jobbigt. Att spela musik, sjunga eller att nynna visade sig vara vanligt förekommande strategier vid 

dessa situationer. 

Andra vanligt förekommande strategier för att kunna avleda de boende handlade om att erbjuda 

andra intryck genom att exempelvis låta de boende få en paus i vardagen med hjälp av miljöombyten 

eller utomhuspromenader.  

Deltagarna nämnde också specifika hjälpmedel i samband med åtgärder som skulle kunna avleda och 

ha en lugnande effekt, däribland bolltäcken samt värmande taktilkatter.  

Deltagarna belyste vikten av att låta de boende vara fysiskt aktiva med hjälp av promenader, olika 

former av träning eller andra typer av sysselsättningar.  

 

”När man märker att det är någon som blir orolig, det blir de ofta här, då försöker 

man ju (…) att byta miljö, komma ut i luften och få tänka… få andra intryck” 

 

Att vara närvarande 

Att kunna erbjuda en tillvaro där de boende kunde uppleva trygghet var något som deltagarna lade 

stor vikt vid. Genom att skapa trygga miljöer där de boende via samtal och personalens närvaro får 

känna sig bekräftade, samt får uppleva att det finns någon till hands som kan besvara frågor, förstå 

och möta upp dem i deras känslor, kan många problem i samband med BPSD undanröjas. Att vara 

närvarande och ge stöd visade sig fungera i både de situationer när en boende uppvisar BPSD såväl 

som i förebyggande syfte.  

 

”Jag försöker ta mig tid att sitta ner med dom, vara med dom, och att hjälpa dom 

med de problem som de upplever just då och det brukar hjälpa för de mesta, att 

stötta med närvaro och samtal (…) så kan man hjälpas åt att reda ut det hela (…) det 

brukar ge bra resultat” 
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Önskade interventioner 
Domänen ”Önskade interventioner” består av två kategorier, ”Att vidareutbilda personal” samt ”Att 

vilja erbjuda mer än vad som är möjligt”. 

 

Att vidareutbilda personal  

Deltagarna berättade att de önskade att den övriga boendepersonalen kunde få mer utbildning, stöd 

och handledning i samband med demens och BPSD. Detta för att boendepersonalen ska få så mycket 

kunskap som möjligt för att på ett bra sätt kunna hantera och förebygga uppkomsten av de BPSD-

symtomen. 

 

”Mest av allt önskar jag att personal kunde få mer utbildning och mer stöttning och 

handledning i olika situationer” 

 

Att vilja erbjuda mer än vad som är möjligt  
Generellt önskade deltagarna mer tid för att kunna vara mer närvarande och för att kunna erbjuda 

mer individuella aktiviteter, de önskade även mer personal och materiella resurser för att kunna 

aktivera de boende samt erbjuda mer utflykter och upplevelser. 

 

Att vara mer närvarande 

Några av de önskemål som deltagarna hade handlade om att de önskade kunna vara mer närvarande 

på boendet och kunna finnas tillhands på boendet i högre utsträckning för att kunna se mer av de 

boende och deras tillvaro, detta för att kunna skapa sig bättre förståelse för olika situationer. Det var 

också vanligt att deltagarna önskade att de boende skulle få erbjudas mer kravlös samvaro med 

personalen.  

”Om det är någon som tycker om att det bara sitter någon där, som kan sitta bredvid 

helt kravlöst då vore ju det helt fantastiskt” 

 

Att vilja erbjuda mer upplevelser 

Det var vanligt att deltagarna berättade att de önskade att kunna erbjuda de boende mer 

upplevelser och aktiviteter. Dels för att kunna underlätta de situationer som präglades av BPSD, dels 

för att kunna erbjuda de boende en guldkant på tillvaron. En deltagare berättade om en önskan att 

de boende ska ges möjligheter att leva lite som ”vi” gör, att de boende också ibland ska få lite 

guldkant i sin tillvaro. Önskemål som kom upp handlade om att låta de boende få göra utflykter och 

få komma ifrån boendet, och att låta dem ta promenader eller cykelturer antingen på egen hand 

eller tillsammans med någon av boendepersonalen.  

 

”Jag skulle önska att vi hade en tandemcykel för de här som behöver röra på sig men 

som kanske inte har balansen riktigt. (…) Då skulle vi kunna ta den här cykelvägen 

över gärderna och cykla så man blev riktigt trött för man, jag tror den här personen 

som har en demenssjuk hjärna, de är jättetrötta här (i huvudet, författarnas anm.) 

(…) man behöver få bli trött... riktigt trött i kroppen” 
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Bättre möjligheter för att kunna hantera BPSD-symtom 

Deltagarna uppgav att de önskade bättre möjligheter för att hantera olika BPSD-symtom såsom 

rastlöshet, oro och sömnproblem. Framför allt önskade deltagarna att de kunna erbjuda olika 

sysselsättningar eller föremål, såsom badkar och bolltäcken, med syfte att de boende ska kunna få en 

lugnande upplevelse och slappna av.  

Deltagarna önskade att de boendes behov av närhet och beröring skulle kunna tillgodoses i högre 

grad genom taktil massage eller annan beröring.  

 

”Att många äldre inte får den beröring som de kanske behöver få ha (…) bara man 

sitter bredvid dom och håller handen och stryker dom lite fint och lätt och att man 

visar värme mot dom, så blir de oftast mycket lugnare o gladare (…) känner trygghet, 

och det önskar jag att man kunde jobba lite mer med”. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

De interventioner som de deltagande arbetsterapeuterna genomförde och beskrev ligger i linje med 

tidigare forskning och riktlinjer för demensvård och vård i samband med BPSD. De 

rekommendationer för icke-farmakologiska interventioner i samband med BPSD som både 

Läkemedelsverket och aktuell forskning inom området arbetsterapi presenterar handlar om 

anpassning av de miljömässiga sammanhang som berör de drabbade, samt interventioner på 

individnivå (1,2,12,17).  

 

Interventioner på individnivå i samband med demens och BPSD, och som har visat sig ha effekt, kan 

sägas handla om att erbjuda sensorisk stimulering i form av dofter, musik eller taktil stimulering och 

beröring  (2,12,15). Deltagarna uttryckte inte specifikt att de erbjöd de boende denna typ av 

interventioner, men vi kan se att det finns gemensamma nämnare mellan olika former av sensorisk 

stimulering och de interventioner som deltagarna erbjöd. De interventioner som deltagarna erbjöd 

var olika former av stimulans genom sysselsättning eller miljömbyte via promenader eller andra 

utomhusaktiviteter, samt att med hjälp av närvaro och fysisk beröring skänka lugn till oroliga 

situationer. Dessa interventioner kan ses som olika former av sensorisk stimulering, eftersom de 

boende via personalens närhet, sysselsättning, promenader eller miljöombyten får möjlighet att 

uppleva nya intryck.  

Att deltagarna erbjöd interventioner som skulle kunna likställas med olika former av sensorisk 

stimulering är intressant; det skulle kunna tyda på att många av de interventioner som genomförs 

rutinmässigt i oroliga situationer, såsom att på olika sätt avleda de boende, kan stärkas av evidens.  

 

I studien framkom att teamarbetet har en betydande roll när interventioner riktade mot BPSD skapas 

och utförs. Deltagarna genomförde sällan interventioner riktade mot de boende utan att dessa 

insatser inte involverade den övriga boendepersonalen. Interventionerna visade sig ofta inte heller 

genomföras separat utan genomfördes ofta i kombination med andra, i vissa fall farmakologiska, 

interventioner.  

Den övriga boendepersonalen ansågs ofta vara primära utförare av de arbetsterapeutiska 

interventionerna. Resultatet i denna studie visade att det var vanligt att deltagarna intog en roll som 

coach eller stöttepelare gentemot den övriga boendepersonalen, denna roll kan tänkas blir mer 

framträdande i de situationer när de arbetsterapeutiska interventionerna genomförs av den övriga 

boendepersonalen.  

 

Under intervjuerna framkom att många av de personer som bor på demensboendena begränsades i 

att kunna ägna sig åt olika former av sysslor och självvalda aktiviteter. Detta sågs dels som en följd av 

bristande resurser, men också som en följd av att det var vanligt att deras aktivitetsengagemang 

begränsades då den övriga boendepersonalen genomförde de dagliga aktiviteter eller sysslor som de 

boende möjligtvis skulle kunna genomföra själva, såsom att städa sin egen lägenhet eller att bre en 

macka.  

Att engagera sig i olika former av aktiviteter, såväl ADL-aktiviteter som de aktiviteter som genomförs 

i syfte att vara produktiv eller som utförs för nöjes skull, ses som ett grundläggande mänskligt behov 

och en förutsättning för att en individ ska kunna bibehålla hälsa och välbefinnande (4,6).  



 

20 
 

Det har visat sig vara vanligt att personal inom vård- och omsorg lägger stor vikt vid att vårda 

patienter utifrån ett perspektiv där patientens funktionsnedsättning eller sjukdom ligger i fokus (22). 

Att ha ett mer omvårdande förhållningssätt kan därför tänkas ligga nära till hands och vara mer 

förankrat inom demensvård än vad arbetsterapeuters mer aktivitetsinriktade förhållningssätt är. Det 

anses vara nödvändigt att lyfta och medvetande göra olika professioners kunskaper och 

kompetensområden, eftersom bristen av detta i längden kan ha en negativ inverkan för de som 

vårdas (23). Samtidigt har det visat sig vara vanligt att övriga medlemmar i multiprofessionella team 

inte alltid har förståelse för arbetsterapeuters roll och funktion (23). Därför anser vi att det är 

betydelsefullt att kunskapen om aktiviteters betydelse för hälsa och välbefinnande blir mer 

framträdande inom demensvård. Som tidigare diskuterats så har hela teamet en avgörande roll inom 

vård av personer som drabbats av demens och BPSD, med anledning av detta vill vi poängtera att det 

inte skulle handla om att inte ha ett omvårdnadsperspektiv, utan snarare att lyfta ett 

aktivitetsinriktade förhållningssätt som likvärdigt och betydelsefullt under omvårdnaden kring de 

boende.  

 

Att arbetsterapeuter är beroende av övrig boendepersonal i hög grad skulle kunna vara både 

möjliggörande och begränsande för tänkta arbetsterapeutiska interventioner. Genom den övriga 

boendepersonalens samlade kunskaper och kompetensområden får arbetsterapeuter goda 

förutsättningar för att kunna göra bra bedömningar av de situationer som präglas av BPSD, 

därigenom kan lämpliga interventioner för att matcha de boendes individuella behov skapas.  

Dock betonade många av deltagarna i studien att deras eget och den övriga boendepersonalens 

arbete ofta präglades av tidsbrist. Här ser vi en risk att arbetsterapeutiska interventioner skulle 

kunna bli nedprioriterade av den övriga boendepersonalen, och att fokus för vården av de boende 

riktas mot de boendes funktionsnedsättning eller sjukdom.  

 

I denna studie gjordes en ansats till att dela upp de arbetsterapeutiska interventioner som görs för 

att förebygga BPSD och de interventioner som görs när en person uppvisar BPSD. Denna uppdelning 

visade sig dock vara problematisk att göra då många av deltagarna upplevde att de interventioner 

som görs i förebyggande syfte även görs när en person uppvisar BPSD.  

 

Gällande de interventioner som deltagarna önskade kunna erbjuda i samband med BPSD, men som 

de inte erbjöd, kan vi se att det var liknande eller samma interventioner som de faktiskt erbjöd i 

nuläget. Den skillnad som vi kunde urskilja var att deltagarnas önskade ha bättre resurser och tillgång 

på material för att kunna erbjuda dessa interventioner i större grad. Detta kan tänkas tala för att de 

interventioner som faktiskt genomfördes ansågs vara effektiva och användbara. Majoriteten av 

deltagarna i studien lyfte, utöver önskemål om mer resurser, önskemål om att boendepersonalen 

skulle få vidare utbildning inom BPSD.  

 

Möjligheten till aktivitetsengagemang har stor betydelse i samband med hälsa och välbefinnande 

(14), därför anser vi att det är av vikt att denna kunskap blir mer framträdande även för övrig 

personal på demensboenden. Då övrig boendepersonal i många fall har visat sig kunna ses som 

primära utförare av arbetsterapeutiska interventioner kan boendepersonalen också ses som en 

nyckel för att möjliggöra aktivitetsengagemang hos de boende. Genom att öka boendepersonalens 

kunskaper om aktiviteters betydelse för hälsa och välbefinnande, samt öka deras kunskaper om hur 

de med små medel kan få de boende att känna sig delaktiga och behövda, kan aktivitetsbaserade 
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interventioner få mer genomslag, och behovet av effektiva interventioner och god omvårdnad för 

personerna som bor på demensboenden skulle kunna mötas.  

 

Metoddiskussion 

För att kunna besvara studiens syfte önskade vi kunna fånga arbetsterapeuternas subjektiva 

uppfattning och erfarenheter av interventioner i samband med BPSD, vilket gjorde att en kvalitativ 

ansats ansågs vara lämplig. En kvalitativ ansats erbjuder forskaren möjlighet att utifrån deltagarnas 

erfarenheter nå en djupare förståelse för det fenomen som studeras (18). Utifrån inledande 

genomgång av litteratur inom området fanns det, vad vi kunde hitta, inga intervjustudier gjorda inom 

området, varpå det var av vikt att arbetsterapeuters egna erfarenheter inom området belystes.  

 

För att finna deltagare till studien gjordes ett ändamålsenligt urval (18). Metoden fungerade bra med 

hänsyn till tidsramen samt var ett effektivt sätt för att finna deltagare som svarade mot 

inklusionskriterierna.  

De inklusionskriterer som styrde urvalet, att deltagarna skulle vara yrkesverksamma och arbeta fast 

på demensboenden (och inte inom distriktverksamhet), tror vi har bidragit till att deltagarna hade 

god kännedom om de boende, insikt i deras vardagliga liv samt erfarenhet av interventioner. 

Deltagarna var yrkesverksamma inom två olika kommuner, båda kommunerna var anslutna till ett 

nationellt kvalitetsregister för BPSD. Registret innefattar rekommenderade interventioner utifrån 

vilka symtom på BPSD som den enskilda individen uppvisar, och detta kan ha resulterat i att de 

deltagare som arbetade utifrån BPSD-registret gav likartade svar på intervjufrågorna. Några av 

deltagarna arbetade inom samma verksamhet och var kollegor, detta kan ha påverkat resultatet då 

det kunde finnas gemensamma nämnare i deras beskrivning av interventioner.  

 

Under den första intervjun som gjordes tillfrågades deltagaren på förhand om hen skulle vilja delge 

sina upplevelser av intervjufrågorna. Deltagarens synpunkter ledde till att intervjuguiden 

modifierades något. Trots att skillnaden mellan huvudfrågorna ”Interventioner för att förebygga 

uppkomsten av BPSD” samt ”Interventioner när en person uppvisar BPSD” förtydligades verkade det 

som att många av deltagarna i de efterföljande intervjuerna upplevde det som svårt att särskilja 

interventionerna inom vardera frågeområde. Deltagarna gav uttömmande svar i samband med de 

första frågorna gällande förebyggande interventioner i samband med BPSD. När vi därefter gick in på 

samtal kring interventioner när en boende uppvisar BPSD fick vi färre eller samma svar. Detta kan 

tolkas som att deltagarna erbjöd samma interventioner i såväl förebyggande syfte som när en 

boende uppvisar BPSD, men det kan även vara ett resultat av intervjugudiens utformning.  

 

Vid kvalitativa studier avslutas vanligtvis datainsamlingen när datamättnad uppstår (18). Vi upplevde 

att datamättnad uppstod mot slutet av intervjuperioden. Intervjuernas längd varierade mellan 15 

och 50 minuter, deras längd upplevdes dock inte som avgörande för kvaliteten i innehållet. 

Kvaliteten i en intervju påverkas av intervjuarens förmågor och skicklighet i intervjusituationen (21). 

Vi upplevde att vår intervjuteknik förbättrades och utvecklades efterhand som datainsamlingen 

pågick, men det är svårt att säga om detta har påverkat studiens resultat. Resultatet kan också ha 

påverkats av att vi turades om att hålla i intervjuerna, men med anledning av att vi utgick ifrån 

samma intervjuguide tror vi inte att resultatet har påverkats nämnvärt.  
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Transkriberingen av det insamlade materialet delades upp mellan vardera författare, vilket kan ha 

lett till att tolkningen av materialet varierade beroende på vilken författare som gjorde 

transkriberingen.  

Vid analysförfarandet användes kvalitativ innehållsanalys, vilket innebär att det insamlade materialet 

delades upp i kategorier och teman utifrån likheter och skillnader i dess innehåll (19). Metoden gav 

oss hjälp i att kunna strukturera upp analysprocessen samt få en översikt över det insamlade 

materialet. Utmaningar som vi stötte på under analysförfarandet var att kondensera och koda 

meningsenheten så att dess innebörd bibehölls och svarade mot det som sagts i intervjuerna. Det var 

också utmanande att kategorisera koderna så att de var internt homogena och externt heterogena.  

Vid såväl transkriberingen som analysförfarandet av det insamlade materialet återgick vi till 

råmaterialet för att diskutera dess innehåll samt för att säkerställa att transkriberingarna och 

analyserna stämde och materialet tolkats på ett lämpligt sätt.  

 

Med anledning av att tre av de deltagande arbetsterapeuterna tidigare haft kontakt med en av 

författarna i andra sammanhang fanns det en risk att de deltog för att vara hjälpsamma. Vi upplevde 

dock att så inte var fallet, deltagarna verkade vara genuint intresserade av att bidra till studien. 

 

För att resultatet i kvalitativa studier ska nå trovärdighet (trustworthiness) behöver forskaren täcka 

kriterier såsom trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet, autencitet samt överförbarhet (18). För 

att säkerställa att studiens resultat bygger på det som sagts i under intervjuerna, samt att analysen 

av materialet är riktigt gjord, har transkriberingarna och analyserna av materialet kontrollerats 

åtskilliga gånger av den författare som inte har transkriberat och analyserat respektive intervju. Vi de 

tillfällen där vi upplevde osäkerhet kring om analysen och kategoriseringarna på ett bra sätt 

motsvarade det som sagts under intervjuerna gick vi tillbaks till råmaterialet och diskuterade dess 

innehåll. Förhoppningsvis har dessa insatser bidragit till ett mer pålitligt resultat. 

Genom att så noga som möjligt presentera samtliga steg i metod och tillvägagångssätt är vår 

förhoppning att studiens trovärdighet har stärkts. Studiens resultat presenteras tillsammans med 

citat från deltagarna, vilket förhoppningsvis stärker studiens autencitet. I denna studie har vi varit 

noga med att tydliggöra studiens kontext, metod och tillvägagångssätt, med detta sagt är det upp till 

var och en som tar del av studien att själv avgöra om studiens resultat kan vara överförbart till andra 

sammanhang och kontexter.  

Slutsats  
Tidigare studier inom området lyfter att icke-farmakologiska interventioner har visat sig vara 

effektiva i samband med BPSD, vilket denna studie kan bekräfta.  

Eftersom arbetsterapeuter kan ses som förmedlare av icke-farmakolologiska interventioner anser vi 

att det är av vikt att dessa kartläggs. Denna studie visade att det kan vara svårt att göra åtskillnad 

mellan de interventioner som arbetsterapeuter kan erbjuda för att förebygga BPSD och de 

interventioner som kan vara aktuella när en person uppvisar BPSD. De interventioner som de 

deltagande arbetsterapeuterna erbjöd i samband med BPSD visade sig ligga i linje med tidigare 

forskning på området. Övrig boendepersonal har en betydande roll och visade sig kunna ses som en 

central punkt genom vilken interventioner för att kunna förebygga uppkomsten av BPSD samt 

interventioner när en person uppvisar BPSD kan skapas. De sågs även som de primära utförarna av 

de arbetsterapeutiska insatserna. Samtidigt som den övriga personalen på demensboendena kan 
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möjliggöra arbetsterapeutiska interventioner, riskerar de boendes aktivitetsengagemang att ibland 

begränsas som en följd av boendepersonalens insatser.  

Önskade interventioner från arbetsterapeuternas sida handlade framför allt om mer resurser för att 

kunna tillgodose de boendes behov, men även om vidareutbildning för övrig boendepersonal.  

 

Övrig boendepersonal skulle kunna ses som en nyckel för att arbetsterapeutiska interventioner ska 

kunna få större genomslag, därmed uppmuntrar vi till vidare forskning kring hur kunskap gällande 

aktiviteter och aktiviteters betydelse för hälsa och välbefinnande kan bli mer framträdande för övriga 

personer med vård-och omsorgsrelaterade yrken.  
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Bilaga 1, intervjuguide 

Inledande frågor 

- Hur länge har du arbetat som arbetsterapeut?  

- Hur länge har du arbetat med personer med demens?  

- Hur länge har du arbetat inom den här verksamheten? 

- Utöver din grundutbildning till arbetsterapeut, har du specifik utbildning inom demens 

och/eller BPSD?  

- Vilken grad av demens har de personer som du möter i ditt arbete?  

- Vilka är de vanligaste symtomen på BPSD som de personer du möter uppvisar? 

Huvudfrågor 

Förebyggande åtgärder i samband med BPSD 

- I vilka sammanhang och situationer efterfrågas vanligen dina kunskaper för att förebygga 

BPSD?  

- Kan du berätta om åtgärder som anhöriga och/eller personal på boendet efterfrågar?  

- Kan du berätta om någon åtgärd som du genomfört för att kunna förebygga BPSD?  

På vilka grunder valdes åtgärden? 

Hur genomfördes åtgärden?  

Eventuellt resultat av åtgärden?  

- Kan du berätta om någon åtgärd som du genomfört som har riktat sig mot den omgivande 

miljön?  

På vilka grunder valdes åtgärden? 

Hur genomfördes åtgärden?  

Eventuellt resultat av åtgärden?  

- Förutom de åtgärder du gör i förebyggande syfte- finns det åtgärder som du skulle önska att 

erbjuda/genomföra?  

Åtgärder när en person uppvisar BPSD  

- Upplever du att dina kunskaper efterfrågas när en person uppvisar BPSD?  

- Om du får tänka fritt, kan du berätta om en situation där du blivit tillfrågad att bidra med 

dina kunskaper i samband med att en person uppvisat BPSD? 

- Vilken åtgärd genomförde du då? 

På vilka grunder valdes åtgärden? 

Hur genomfördes åtgärden?  

Eventuellt resultat av åtgärden? 

- Kan du berätta om någon miljömässig åtgärd som du genomfört? 

På vilka grunder valdes åtgärden? 

Hur genomfördes åtgärden?  

Eventuellt resultat av åtgärden? 

- Finns det åtgärder som önskar du kunna erbjuda när en person uppvisar BPSD?  

Följdfrågor 

- Kan du berätta mer om det? 

- Kan du ge exempel? 

- Vad gjorde du då? 

- Vad anser du om det? 

- Hur kändes det?  

Avslutande frågor 

- Finns det något mer som du önskar tillägga eller ta upp som du anser är viktigt? 

- Om vi får frågor eller funderingar kring det inspelade materialet, får vi då kontakta dig och 

isåfall hur? 


