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Abstrakt                

Bakgrund 

Demens är ett samlingsbegrepp för sjukdomar som medför kognitiv svikt. En central 

faktor vid demenssjukdom är hur den drabbade blir bemött. Sjukdomen påverkar i 

stor utsträckning anhöriga till den demenssjuke, och som en följd av detta har de 

anhöriga enligt svensk lag rätt till vissa stödinsatser. Geriatriska klinikens 

Minnesmottagning på Universitetssjukhuset i Örebro saknar studier som undersöker 

hur patienter med en demensdiagnos och dess anhöriga som varit närvarade vid 

klinikbesök upplevde kommunikationen, bemötandet och informationsgivandet i 

samband med utredningen. 

 

Syfte 

Studien syftade till att undersöka hur patienter som fått en demensdiagnos mellan 

december 2015 och september 2016 och dess anhöriga upplevde kommunikationen, 

bemötandet samt informationsgivandet från Geriatriska klinikens Minnesmottagning 

på Universitetssjukhuset i Örebro.  

 

Metod 

Studien som gjordes var en tvärsnittsstudie med inslag kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Patienter intervjuades tillsammans med anhöriga. För att erhålla nödvändig 

bakgrundsinformation om studiepopulationen genomfördes journalgranskningar.  

 

Resultat 

Majoriteten av de intervjuade patienterna var nöjda med kommunikationen, 

bemötandet och informationsgivandet från Geriatriska klinikens Minnesmottagning, 

dock med viss spridning i svaren. Likaså var patienternas anhöriga nöjda, dock 

framkom vissa önskemål om förbättring, exempelvis gällande att fånga upp de 

anhöriga i större utsträckning.  

 

Slutsats  

Patienterna såväl som de anhöriga var generellt nöjda med kommunikationen, 

bemötandet och informationsgivandet de fått från Geriatriska klinikens 

Minnesmottagning på Universitetssjukhuset i Örebro.  
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Bakgrund 

Definition - demens  

Själva ordet demens härstammar från latin, ”de” betyder bort, och ”mens” betyder 

förstånd [1]. Demens är ett samlingsnamn för en grupp sjukdomar som medför 

kognitiv svikt, störningar i beteende och emotionella funktioner, samt bristande 

sensomotorik [2]. Sjukdomen har ett brett spektrum och kan delas in i stadierna lätt 

demens, måttlig demens och svår demens [3]. Stadieindelningen avser hur mycket 

stöttning den drabbade kräver i både vardagliga och komplexa situationer [3].   

 

Begreppet kognitiv funktion innebär en tankeförmåga som gör en person medveten 

om sin omgivning [4]. Uppmärksamhet, planering, minne och att göra sig förstådd 

faller in under kognitiv funktion [4]. Vid kognitiv svikt har patienten således problem 

med ovanstående funktioner.  

Epidemiologi 

Med stigande ålder ökar risken att insjukna i demens och eftersom andelen äldre i 

Sverige ökar så ökar som en följd av detta prevalensen [2]. Ungefär 6 % av de över 65 

år i Sverige är drabbade av svår demens, och 10 - 15 % av de över 65 år har en lindrig 

form av demens [2]. Incidensen tros vid 65 års ålder vara 0,1 %, och vid 70 - 80 års 

ålder 0,5 % [2]. År 2012 fanns det enligt Socialstyrelsen 2151 personer med 

demensdiagnos i Örebro kommun [5].  

Demensformer 

Den vanligaste formen av demens är Alzheimers sjukdom (AD) som står för över 

hälften av alla demensfall [6-8]. Sjukdomssymtomen uppkommer på grund av en 

atrofi i vissa delar i hjärnan [6]. Det finns familjära former av Alzheimers sjukdom 

med kromosomala mutationer, dock utgör dessa former mindre än 1 % av alla fall, 

således är de sporadiska fallen dominerande [2]. Debutsymtom vid Alzheimers 

sjukdom är bland annat närminnesstörningar, afasi (nedsatt språklig förmåga), apraxi 

(oförmåga att utföra vardagliga sysslor) och emotionella förändringar [2,6]. Vid 

senare stadier kan den drabbade uppvisa primitiva reflexer samt paratoni 

(muskelspänning) [2]. Den näst vanligaste demensformen, som står för 20 - 25 % av 

alla demensfall, är vaskulär demens [6]. Patogenesen bakom vaskulär demens 

tillskrivs skadade blodkärl i hjärnan, vilket leder till syrebrist som medför atrofi [6].  
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Atrofin av hjärnvävnaden leder i sin tur till olika symtom beroende på lokalisation  

[6]. Frontaltemporal demens (FTD) står för 3 - 5 % av alla fall av demens [6]. De 

drabbade har framförallt beteendestörningar samt personlighetsförändringar, men 

även minnesproblematik [6]. En form av demens som förekommer i samma frekvens 

som frontaltemporal demens är Lewykroppsdemens (Lewy Body Demens, LBD) [6].  

Typiskt för sjukdomen är att den drabbade har problem med att upprätthålla 

uppmärksamhet och i sjukdomens senare stadier kan personen te sig medvetslös i 

perioder [6]. Vidare finns demensformer som förorsakats av toxiska substanser, 

alkohol, Huntingtons sjukdom eller Parkinsons sjukdom [6]. Det finns även en 

demensform som kallas blanddemens eller mixdemens [9]. Denna form är likvärdig 

med Alzheimers sjukdom gällande symtom, dock skiljer sig patogenesen då fynd kan 

detekteras som tyder på att en nedsatt blodcirkulation orsakat hjärnskador [9]. Denna 

brist i blodförsörjningen kan till exempel orsakas av mindre tromboser som via 

syrebrist leder till atrofi i vissa delar av hjärnan [9].   

Demensutredning  

År 2010 gjorde Socialstyrelsen nationella riktlinjer där rekommendationen är att 

patienter med misstänkt demenssjukdom bör genomgå en basal demensutredning  

[10]. Den basala demensutredningen innefattar: funktionsbedömning, anamnes, 

MMSE-SR (Mini Mental State Examination), röntgen av hjärna, blodprover och 

klocktest (test av kognitiv förmåga) [10]. En del patienter genomgår även 

lumbalpunktion (provtagning av ryggmärgsvätska) [10].  

Prognos 

Prognosen vid demenssjukdom varierar mycket beroende på vilken form av demens 

den enskilda individen drabbats av, samt förekomst av komorbiditeter [11].  

Sjukdomsförloppets hastighet skiljer sig mellan olika personer, således förefaller det 

finnas en individuell variation [11]. Sjukdomen kan fortlöpa i upp till tio år innan den 

drabbade avlider [12]. Det är dock ofta svårt att fastlägga dödsorsak, eftersom 

personer med en demenssjukdom oftast är äldre och sannolikt har andra hälsoproblem 

[12].   

Behandling 

I dagsläget finns inga botemedel mot demens, utan endast olika läkemedel som kan 

bromsa sjukdomsutvecklingen [13]. Vidare finns läkemedelsbehandling vid symtom 
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som ångest och oro [13]. I förebyggande syfte kan exempelvis blodtrycksbehandling 

ges [13]. Det som dock är fundamentalt vid behandling av demenssjukdom är 

omvårdnaden, där relationer, rutiner, sällskap och aktivering är av yttersta vikt [13]. 

Det finns ett begrepp som förkortas BPSD, vilket står för ”behandling och bemötande 

vid beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom” [14]. Detta begrepp 

innefattar hur man som omvårdnadspersonal eller anhörig ska hjälpa patienter med 

symtom som oro, ångest, motorisk rastlöshet, aggressivitet och så vidare [14].  

Hjälpinsatserna handlar ej primärt om läkemedelsbehandling, utan istället om att 

justera miljön kring patienten och bemöta denne på ett mer lämpligt sätt [14]. Det har 

gjorts vetenskapliga studier som tyder på att BPSD kan ha en positiv inverkan på 

sinnesstämningen hos en demenssjuk som exempelvis upplever oro [14]. Av denna 

anledning är det relevant att undersöka hur patienter vid Geriatriska klinikens 

Minnesmottagning på Örebro Universitetssjukhus, och deras anhöriga, upplever de 

anställda på klinikens förmåga att kommunicera, bemöta och förmedla information 

som är viktig för att kunna hantera situationer som kan uppstå beträffande 

beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom.  

Anhörigas rättigheter 

Sedan 2009 är Sveriges kommuner enligt lag skyldiga att erbjuda stöd till den 

demenssjukes anhöriga [15]. Att upplysa anhöriga om det stöd som finns att erhålla är 

också kommunens ansvar [15]. Exempel på olika former av stöd de anhöriga kan få är 

utbildning och medverkan i olika stödgrupper för anhöriga [16]. Då detta är lagstadgat 

är det intressant och värdefullt att undersöka om informationen om rätten till 

anhörigstöd tillgivits anhöriga till de med demenssjukdom på Geriatriska klinikens 

Minnesmottagning på Örebro universitetssjukhus  

Vikten av att utbilda vårdpersonal, anhöriga och allmänhet  

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) utgav år 2015 en 

rapport innehållande kommentarer beträffande en studie som gjorts, som skulle visa 

effekten av att utbilda anhöriga som bodde tillsammans med en person med 

demensdiagnos [16,17]. Rapporten visade att om man utbildar anhöriga minskar 

nivåerna av depression hos anhöriga och upplevd ansvarsbörda [16,17].  

Socialstyrelsen gjorde en liknande översikt år 2012 och kom fram till liknande 

slutsatser [16]. Att ge de anhöriga information gynnar den demenssjuka, då anhöriga 

som är välinformerade och sakkunniga kan i större utsträckning övertyga en tveksam 
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demenssjuk om att acceptera sin sjukdom och ta emot hjälp [18]. En generell 

okunskap rörande demenssjukdomar leder till stigmatisering av gruppen demenssjuka 

personer [19]. Detta kan leda till diskriminering av personer med demensdiagnos och 

fördomar från allmänheten [19]. Därför är det viktigt att så många som möjligt 

utbildas i frågan eftersom det kan minska lidandet för personer med en 

demenssjukdom samt göra att samhället bättre förstår sjukdomsbilden och därmed 

kan hjälpa och stötta de drabbade bättre [19]. Eftersom utbildning inom 

demenssjukdomar har de fördelar som beskrivs ovan, är det av intresse att undersöka 

om information och utbildning inom frågan förmedlats till patienter och anhöriga vid 

Geriatriska klinikens Minnesmottagning på Örebro universitetssjukhus.   

Utredning och resurser vid Geriatriska klinikens Minnesmottagning, 

Universitetssjukhuset i Örebro  

På Region Örebro läns hemsida finns information för patienter och anhöriga 

beträffande Minnesmottagningen på Örebro Universitetssjukhus [20]. Patienter med 

en misstänkt demenssjukdom erhåller remiss från sin vårdcentral och får sedan besöka 

kliniken [20]. Vid första besöket utför en sjuksköterska basala kontroller så som 

blodtryckstagning, sedan får patienten träffa läkare och gå igenom sin 

sjukdomshistorik, göra minnestest och genomgå olika provtagningar [20]. Vidare kan 

ett möte med neuropsykolog eventuellt bli aktuellt [20]. När resultaten av 

ovanstående undersökningar sammanställts kallas patienten till återbesök för att ta del 

av informationen som framkommit under utredningen [20]. Om utredningen visar att 

patienten i fråga upplever kriterierna för en demensdiagnos tar kliniken tillsammans 

med patienten ställning till eventuell läkemedelsbehandling samt förmedling till 

kurator [20]. Kliniken erbjuder även anhörigstöd samt kontaktförmedling till 

anhörigcentrum [20]. Utredningen av en misstänkt demenssjukdom innehåller således 

flertalet möten och kontakt med olika yrkeskategorier.  

Studier vid Geriatriska klinikens Minnesmottagning har tidigare gjorts där det bland 

annat granskats hur många av de patienter som får en remiss till Minnesmottagningen 

som sedan får en demensdiagnos [21].   

Litteraturstudier har tidigare gjorts med slutsatsen att kommunikationen är det främsta 

verktyget vid möte med en demenssjuk person [22]. Därav finns intresse att 

undersöka hur sjukvården kan kommunicera, bemöta och ge information dels till 

patienter med en demenssjukdom samt deras anhöriga.   



	   8	  

Geriatriska klinikens Minnesmottagning på Universitetssjukhuset i Örebro saknar 

studier som undersöker hur patienter med en demensdiagnos och dess anhöriga som 

varit närvarade vid klinikbesök upplevde kommunikationen, bemötandet och 

informationsgivandet i samband med utredningen.

Syfte 

Studien syftade till att undersöka hur patienter med demensdiagnos, och deras 

anhöriga som varit delaktiga i utredningsprocessen, upplevde kommunikationen, 

bemötandet och informationsgivandet från Geriatriska klinikens Minnesmottagning 

på Universitetssjukhuset i Örebro.  

Metod 

Studiedesign  

Studien var en tvärsnittsstudie med inslag av både kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Studien involverade journalgranskningar där information angående 

patienternas kön, diagnos, diagnosdatum samt eventuell medverkan i dagvård 

granskades och intervjuer med öppna och slutna frågor.   

Studiepopulation  

Patienter som fått demensdiagnos på Geriatriska klinikens Minnesmottagning mellan 

december 2015 och september 2016 tillfrågades om att delta. Inklussionskriterier för 

medverkan var att patienterna fått en demensdiagnos inom denna tidsrymd. De 

patienter som ej önskade delta i studien exkluderades.  

Utförande 

Bakgrundsinformation angående patienternas ålder, kön, diagnos, diagnosdatum samt 

eventuell medverkan i dagvård sammanställdes utifrån journalanteckningar gjorda i 

klinisk portal (2004, Tieto Enator). Intervjuerna genomfördes i november till 

december 2016 i patienternas hem [23]. Intervjuerna (se bilaga 1) baserades på frågor 

beträffande kommunikation, bemötande och informationsgivande. Första delen av 

intervjun innehöll patientspecifika frågor och andra delen av intervjun 

anhörigspecifika frågor. Slutet av intervjuerna var alltid i öppen form och baserades ej 

på specifika frågor.  
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Statistik 

För att analysera en eventuell skillnad i ålder mellan de som tackade ja till att 

intervjuas och de som inte gjorde det har Mann-Whitney’s test använts. Ett p-värde på 

0,05 eller mindre definieras som signifikant. Skillnaden i proportioner mellan 

grupperna avseende andelen kvinnor har beräknats med metoden som beskrivits av 

Newcombe & Altman [24]. I de fall konfidensintervallet inte omfattar 0 definieras 

skillnaden som signifikant.  

 

För att analysera resultatet från de intervjuer som genomfördes användes två olika 

metoder. De slutna frågorna kvantifierades och redovisades i tabellform. Svaren på de 

öppna frågorna citerades.  

Etik  

Enligt sekretesslagen är det inte tillåtet att ta del av en patients journalanteckningar 

om personen i fråga ej är involverad i vården av patienten [25]. Dock krävdes 

journalgranskning för att studien skulle kunna genomföras. Därför gavs tillstånd av 

verksamhetschefen på Geriatriska kliniken. Det är få deltagare i studien vilket ökar 

risken att känna igen en enskild patient trots att analys sker på gruppnivå. För att 

minska riken för detta avidentifierades patienterna och tillgavs ett inklussions 

nummer.  

 

Ett etiskt dilemma i studien var när patienter tillfrågades om att delta i studien. 

Demenssjukdom kan i vissa fall leda till att den sjuke inte är beslutsförmögen och 

därmed inte på ett rimligt sätt kan fatta ett informerat samtycke om deltagande i 

studien.  

 

Ytterligare ett etiskt dilemma i studien var att demenssjukdom är ofta förenat med 

skam för den sjuke och dess anhöriga. Många i samhället är inte medvetna om 

sjukdomsförloppet, undviker att prata om sjukdomen och stigmatiserar gruppen 

demenssjuka [26,27]. På grund av detta kan det vara svårt för de drabbade att tala om 

sin sjukdom. I studien intervjuades demenssjuka patienter tillsammans med deras 

anhöriga, och hamnade därmed i en situation där deras demenssjukdom diskuterades.   
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Resultat 

Av de tio patienter som tillfrågades önskade fem av dem att inte delta. Det var ingen 

signifikant skillnad i ålder (median 71 år jämfört med median 73 år, p = 0,06) eller 

andelen kvinnor (20 % skillnad, 95 % CI: -60; 32) mellan de patienter som 

intervjuades och de som inte gjorde det. 

	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Flödesschema över studiepopulationen  

 

 
Tabell 1, Beskrivning av de som intervjuades, n =10 
Kön Ålder 

(år) 
Diagnos Antal månader 

från diagnos 
Boende Deltar i 

dagvård 
Intervjuad 
anhöriges 

relation till 
patienten 

 
Man 

 
77 

 
Mix 

 
2 

 
Eget 

boende 

 
Nej 

 
Maka 

Man 71 LBD 6 Eget 
boende 

Nej Maka 

Kvinna 66 FTD 6 Eget 
boende 

Nej Make 

Kvinna 64 LBD 11 Eget 
boende 

Nej Make 

Kvinna 71 AD 12 Eget 
boende 

Ja Dotter 
 

Mix=mixdemens, LBD= Lewykropps demens, FTD= frontallobsdemens,  
AD= Alzheimers sjukdom.  
 

Antal patienter som 
tillfrågades 

n =10 

Antal patienter som inte 
önskade medverka 

n =5 

Antal patienter som 
intervjuades 

n =5 
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I Tabell 1 illustreras en beskrivning av deltagarna. I Tabell 2 ses en sammanställning 

av de patientinriktade frågorna som ställdes under intervjuernas första del.   

 
Tabell 2, Frågor och svar – patienter, n =5 
  

Ja, n  
 

Nej, n  
 

Delvis, n  
 
Upplever Du att Du fått information om vad Din diagnos 
innebär? 

 
3 

 
0 

 
2 
 

Upplever Du att Du fått förklarat för Dig vad som händer 
i Din kropp? 

4 1 0 

Upplever Du att Du fått förklarat för Dig om vad som kan 
förväntas hända i framtiden? 

2 1 2 

Om Du har fått någon medicinering för Din diagnos, vet 
Du varför Du tar det och hur det ska hjälpa Dig? 

4 1 0 

Har Du fått någon information om stödinsatser för Dig 
som patient? 

5 0 0 

Har Du förstått den information Du fått under dina besök? 2 0 3 

Har Du någon gång lämnat ett läkarbesök och känt att Du 
inte fått svar på dina frågor? 

0 5 0 

Känner Du att Du har blivit bemött med respekt? 5 0 0 

Känner Du att läkaren/vårdpersonalen på kliniken bemött 
Dig med sympati/medkänsla? 
 

5 0 0 

 
Under intervjuerna ställdes även frågan “Hur upplever Du generellt Dina läkarbesök? 

Samtliga patienter angav svarsalternativet ”bra/gott bemötande” kompletterat med 

några ytterligare kommentarer, se Tabell 3. 

	  
 
Tabell 3, Kommentarer från patienterna, n =5  
    
”Bra och tillmötesgående personal” 
 ”Allt har varit helt okej. Över förväntan” 
 ”Allt har varit bra” 
 ”Alla har varit trevliga och jag har fått bra hjälp” 
 ”Bra med förmedling till dagvård” 
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Efter de patientinriktade frågorna skiftades fokus till de anhöriga. En sammanställning 

av de anhöriginriktade frågorna samt svaren ses i Tabell 4. 

 
Tabell 4, Frågor och svar - anhöriga, n =5 
  

Ja, n  
 

Nej, n  
 

Delvis, n  
 
Har Du fått information om vad diagnosen innebär? 

 
3 

 
1 

 
1 
 

Har Du fått information om vad som kan förväntas hända i 
framtiden? 

      1 1 3 

Har Du fått information om vilka rättigheter man har som 
anhörig till någon med demens, stödinsatser osv? 

3 1 1 

Har Du blivit introducerad till ex. demensförbundet? 0 4 1 

Har Du kunnat höra av Dig till kliniken med frågor? 5 0 0 

Har Du fått råd om hur Du ska bemöta och kommunicera 
med Din anhöriga? 

1 4 0 

Känner Du att det skulle vara betydelsefullt med någon 
form av ”utbildning” i bemötande av de med 
demensdiagnos? 

4 0 1 

Upplever Du att läkaren har pratat över huvudet på Din 
anhörige någon gång, trots att patienten själv hade kunnat 
svara på frågor? 

0 5 0 

Har Du förstått den information Du fått? 3 1 1 
 

 
Under intervjuerna fick även de anhöriga uttrycka övriga kommentarer, se Tabell 5.  
 
Tabell 5, Kommentarer från anhöriga, n =5 
 
Övriga kommentarer:  
   ”Läkaren sa en gång sa att han skulle skicka ett dokument men gjorde aldrig det -     
    annars nöjd” 
   ”Allt har varit helt okej” 
   ”Inga kommentarer - har ej varit med på besöken” 
   ”Allt har varit otroligt bra, mycket bra bemötande” 
   ”Har varit i kontakt med kliniken för flera år sedan - då var inget bra. Men nu   
    andra gången så har det mesta varit bra. Det hade dock varit ännu bättre om   
    man hade fångat upp oss anhöriga mer” 
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Diskussion  

Studiens syfte var att kartlägga hur patienter som fått en demensdiagnos mellan 

december 2015 och september 2016 på Geriatriska klinikens Minnesmottagning i 

Örebro, samt hur deras anhöriga upplevde kommunikationen, bemötandet, 

informationsgivandet kliniken givit dem. Resultatet gällande bemötandet visade att 

samtliga patienter ansåg sig ha blivit bemötta med respekt och sympati/medkänsla. 

Ingen av de anhöriga ansåg att läkaren talat över huvudet på patienten trots att denne 

kunde svara på frågan själv. Resultatet gällande kommunikation och 

informationsgivande visade att viss utvecklingspotential finns, grundat på den 

spridning i svaren som gavs beträffande frågor gällande dessa aspekter.  

 

Anledningen till att intervjuerna ägde rum i patienternas hemmiljö var för att 

patienterna skulle känna sig så trygga som möjligt och därmed våga framföra 

eventuell kritik, undvika en omständlig och energikrävande transport till sjukhuset för 

patienterna samt för att understryka att författaren var opartisk och inte hade något 

eget intresse i hur frågorna besvarades. Ytterligare en fördel med intervjuer i 

patientens hemmiljö var att det var en avskild plats där risken att bli störd 

minimerades, något som enligt J. Kristensson är viktigt att ta i aktning vid en 

intervjustudie [23].  

Kommunikation med och informationsgivande till patient  

För att kunna förmedla information krävs bra kommunikation. Majoriteten av 

patienterna upplevde att man från klinikens håll, helt eller delvis, förklarat vad den 

enskilde individens diagnos innebär, vad som händer i kroppen vid 

sjukdomsutvecklingen och varför eventuell medicinering är indikerad. Åsikterna gick 

isär något vid frågan ” Upplever Du att Du fått förklarat för Dig vad som kan tänkas 

hända i framtiden?”. Detta är en fråga som patienterna oroar sig för, då de inte vet hur 

framtiden kommer se ut för dem. Från klinikens sida är det svårt att ge besked om hur 

sjukdomen kommer utveckla sig. Detta är individuellt och kan påverkas av hur väl 

eventuell medicinering fungerar.  

Bemötande gentemot patient  

När det kommer till klinikens bemötande gentemot sina patienter var de intervjuade 

patienterna eniga om att allt var bra. Alla ansåg att de blivit bemötta med respekt, 
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medkänsla och sympati samt att de aldrig lämnat ett läkarbesök och känt att de inte 

fått svar på de frågor de ställt.  

Bemötande, kommunikation och informationsgivande till anhöriga  

För att studien skulle bli så trovärdig och korrekt som möjligt var det viktigt att den 

anhöriga som intervjuades varit närvarande vid olika besök på kliniken. Under en 

intervju framkom att den anhöriga som intervjuades inte varit med på något besök och 

därmed inte kunde förväntas ha fått information om till sjukdomen, stödinsatser och 

så vidare. Denne anhöriges svar involverades ändock i resultatet men får betraktas 

som en felkälla - inte som kritik mot kliniken.  

 

En gemensam åsikt hos de anhöriga var att bemötandet varit mycket bra och att de 

känt att de kunnat vända sig till kliniken med funderingar. De flesta hade fått 

information om rätten till anhörigstöd, dock ansåg en av dem som intervjuades att det 

hade varit önskvärt att kliniken fångade upp de anhöriga i större utsträckning. Denne 

upplevde att informationen som förmedlades i frågan om stödinsatser föreföll som en 

formalitet utan intresse från klinikens sida att fullfölja. Majoriteten av de anhöriga 

hade ej blivit introducerade till exempelvis demensförbundet.  

 

Endast en av de anhöriga hade fått råd om hur man kan kommunicera med någon som 

har en demenssjukdom. Detta upplevdes dock inte som ett problem hos de anhöriga 

som ej fått råd, då deras anhöriga inte hade en svår demens i dagsläget, och de därmed 

kunde kommunicera förhållandevis bra. Dock ansåg de flesta att det i framtiden, när 

sjukdomen fortskridit, skulle kunna vara värdefullt med råd om bemötande och 

kommunikation.  

Klinisk betydelse  

Generellt förefaller de intervjuade patienterna samt deras anhöriga vara mycket nöjda 

med sina upplevelser hos kliniken. Majoriteten av alla intervjuade är tillfreds med 

bemötandet och har ingen kritik att framföra i den frågan. Således kan slutsatsen dras 

att kliniken ej har någon orsak att vidta åtgärder för utveckling inom detta område, 

utan kan fortsätta som för närvarande.  

 

Eventuella utvecklingsmöjligheter som föreligger skulle förslagsvis vara införande av 

rutiner eller checklistor vid patientmöten innehållande vad som ska tas upp, för att 
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undvika att någon patient eller anhörig missar att ta del av information. En av de 

patientanhöriga som intervjuades efterfrågade mer stöd från klinikens håll. Denne 

önskade att kliniken skulle fånga upp anhöriga mer, och tillgodose behovet av 

stöttning. Geriatriska klinikens Minnesmottagning erbjuder i stor utsträckning 

anhörigstöd, förmedling till anhörigcentrum och så vidare. I detta fall förefaller det 

vara kommunikationen mellan klinik och anhörig som brustit. Stödet finns att tillgå, 

men kliniken lyckades ej förmedla detta till den anhörige.  

 

Om en patient alltid är utan anhörig på sina läkarbesök skulle det eventuellt vara 

fördelaktigt att fråga patienten om tillåtelse att ringa till dess anhöriga och berätta om 

exempelvis stödinsatser samt vidare understryka för denne vikten av att patienten 

behöver stöd av sin anhörige.  

 

Av de fem anhöriga som intervjuats var det en som fått råd om hur man kan 

kommunicera med demenssjuka. Dock ansåg alla att det skulle vara betydelsefullt 

med någon form av utbildning i frågan. Detta är något som eventuellt skulle kunna 

införas i större utsträckning, i syfte att upprätthålla en god relation mellan patient och 

dess anhöriga samt för att få båda parterna att känna sig så trygga som möjligt i en i 

övrigt ansträngande situation.  

Studiens svagheter och styrkor  

Detta arbete baseras på intervjuer gjorda med fem patienter och deras anhöriga. Andra 

deltagare och/ eller ett större antal deltagare kan ha gett ett annat resultat. Samtliga 

patienter som tillfrågades hade träffat samma läkare. Därmed utvärderas en enskild 

läkares insats istället för samtliga läkare på kliniken. Det bör dock understrykas att 

patienterna uttryckligen räknade in övriga yrkeskategorier såsom sjuksköterskor och 

arbetsterapeuter, när de svarade på frågorna. I intervjun ingick frågor som designades 

för att täcka demenssjukdomens breda spektra och några frågor var därför irrelevanta 

för patienter i ett tidigt stadie av sjukdomen vilket kan ha påverkat resultatet.  

En avgörande felkälla avseende svaren från de anhöriga är att samtliga inte varit 

närvarande vid patientens läkarbesök. En del hade varit med vid alla besök, en del vid 

enstaka besök och en del hade inte varit med på något av dem. Detta påverkade 

naturligtvis resultatet beträffande de anhöriginriktade frågorna.  
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Det hade gått mellan två till tolv månader från patienternas diagnosdatum till intervju. 

Då minnesproblematik är ett av symtomen vid demens kan denna tidsrymd vara en 

felkälla beträffande patienternas svar under intervjuerna.  

Författaren som utförde intervjuerna i studien är inte anställd på Geriatriska kliniken. 

Detta är positivt eftersom det ger en annan möjlighet för de intervjuade att framföra 

eventuell kritik. Det framgick tydligt att författaren var opartisk vilket förmodligen 

resulterade i ärliga svar från de intervjuade personerna. Likaså är det faktum att 

intervjuerna hölls i patienternas hemmiljö en av studiens styrkor, då även detta är en 

faktor som bidrog till ett mer tillförlitligt resultat.  

Studiens relation till tidigare publicerat material   

Geriatriska klinikens Minnesmottagning på Örebro universitet har ej tidigare 

genomfört studier beträffande hur patienter och dess anhöriga upplever 

kommunikationen, bemötandet och informationsgivandet. Vidare finns ej publicerade 

studier likvärdig med denna, dock har det genomförts studier som tar upp vikten av 

utbildning om demenssjukdomar och stöd till anhöriga [16,17,22], vilket är något som 

diskuteras i denna studie.      

Slutsats 

Patienterna och de anhöriga som intervjuades i studien hade generellt en positiv 

upplevelse beträffande bemötandet, kommunikationen och informationsgivandet 

kliniken givit dem.  

Förbättringsmöjligheter från klinikens sida skulle eventuellt kunna vara att införa 

checklistor vid patientbesök för att säkerställa att ingen information riskerar att 

utelämnas, fånga upp anhöriga i större utsträckning samt kontakta anhöriga till 

patienter som alltid kommer ensamma på sina besök och informera om rätten till 

anhörigstöd och vikten av att närvara vid besök på kliniken.   

Ett speciellt tack till  

Jag vill rikta ett innerligt och hjärtligt tack till Åsa Andersson, Forsknings- och 
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denna resa.  
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Bifogat material   

1. Intervjuformulär 
	  
Patientinriktade frågor  
 
Upplever Du att Du fått information om vad Din diagnos innebär? 
q Ja  q Nej q Delvis                                                                                                                                          
 
Upplever Du att Du fått förklarat för Dig vad som händer i Din kropp? 
q Ja  q Nej q Delvis                                                                                                                                          
 
Upplever Du att Du fått förklarat för Dig om vad som kan förväntas hända i 
framtiden? 
q Ja  q Nej q Delvis                                                                                                                                          
 
Om Du har fått någon slags medicinering för Din diagnos, vet Du varför Du tar 
det och hur det ska hjälpa Dig?  
q Ja  q Nej q Delvis                                                                                                                                          
 
Har Du fått någon information om stödinsatser för Dig som patient? 
q Ja  q Nej q Delvis                                                                                                                                          
 
Hur upplever Du generellt Dina läkarbesök? Hur är bemötandet och 
stämningen?  
q Bra/gott bemötande  q Dåligt/mindre bra bemötande q Varken bra eller dåligt                                                                                                                                           
 
Har Du förstått den information Du fått under dina besök?  
q Ja  q Nej q Delvis         
 
Har Du någon gång lämnat ett läkarbesök och känt att Du inte fått svar på dina 
frågor?  
q Ja  q Nej q Delvis      
 
Känner Du att Du har blivit bemött med respekt? 
q Ja  q Nej q Delvis                                                                                                                                          
 
Känner Du att läkaren/vårdpersonalen på kliniken bemött Dig med 
sympati/medkänsla? 
q Ja  q Nej q Delvis                                                                                                                                          
 
Har Du några övriga åsikter/kritik(både positiva och negativa) Du vill framföra? 
 
 
_____________________________________________________________________ 
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Anhöriginriktade frågor  
 
Har Du fått information om vad diagnosen innebär? 
q Ja  q Nej q Delvis      
 
Har Du fått information om vad som kan förväntas hända i framtiden?  
q Ja  q Nej q Delvis      
 
Har Du fått information om vilka rättigheter man har som anhörig till någon 
med demens, stödinsatser osv?  
q Ja  q Nej q Delvis      
 
Har Du blivit introducerad till ex. demensförbundet?  
q Ja  q Nej q Delvis      
 
Har Du kunnat höra av Dig till kliniken med frågor?  
q Ja  q Nej q Delvis      
 
Har Du fått råd om hur Du ska bemöta och kommunicera med Din anhöriga?  
q Ja  q Nej q Delvis      
 
Känner Du att det skulle vara betydelsefullt med någon form av ”utbildning” i 
bemötande av De med demensdiagnos? 
q Ja  q Nej q Delvis      
 
Upplever Du att läkaren har pratat över huvudet på Din anhöriga någon gång, 
trots att patienten själv hade kunnat svara på frågor?  
q Ja  q Nej q Delvis      
 
Har Du förstått den information Du fått?  
q Ja  q Nej q Delvis      
 
Har Du några övriga åsikter/kritik(både positiva och negativa) Du vill framföra? 
 
 
_____________________________________________________________________ 
	  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


