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Sammanfattning:

Feil-metoden – En deltagande observation har som syfte att undersöka vilka förutsättningar som 
krävs för att metoden ska kunna tillämpas på ett sjukhem med dementa personer, om metoden 
leder till positiva förändringar i mötet mellan omvårdnadspersonal och dementa personer i 
omvårdnadssituationer och ifall tillämpningen och implementeringen av metoden hör samman 
med de generella rekommendationer om demensvård som socialstyrelsens gett ut. Studien är 
kritisk till Feil-metoden och visar på de svårigheter som finns i vården av dementa. 
Feil-metoden är en metod för att bemöta dementa personer och fokuserar på kommunikation, 
miljö och dementa personers verklighetsuppfattning. Analysen av den deltagande observationen 
och svaren på uppföljande frågor omkring dessa har utgångspunkt i socialpsykologisk teori då 
denna kan ge möjliga svar på vilka faktorer som påverkar relationen mellan omsorgspersonal och 
dementa personer. Analysen problematiserar vidare implementeringen av socialstyrelsens 
rekommendationer och det som föranledde implementeringen av Feil-metoden.
Slutsatsen av studien gör gällande att Feil-metoden hjälper människor som kan kommunicera på 
ett ändamålsenligt sätt, som har ett normaliserat förhållningsätt till sin verklighet och uppbär en 
roll som är förenlig med andra omsorgstagare, personal och sjukhemmets fysiska miljö.
Författarens slutsats är vidare att att Feil-metoden kan vara en förevändning för att inte vara 
kritisk mot vården och omsorgerna av dementa personer.
Vården av dementa personer behöver tid och resurser framförallt och svårigheter som uppstår 
måste kunna diskuteras.

Nyckelord: Naomi Feil, demens, Alzheimer, validation, Feil-metoden, rekommendationer för 
demensvård, demensvård, kompetensstegen, omvårdnadsassistent 
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Abstract

Feil Method - A participant observation is designed to evaluate the conditions required for the 
method to be applied in a nursing home with demented individuals, the method leads to positive 
change in the meeting between nursing staff and demented people in nursing situations, and if 
the application and implementation of method associated with the general recommendations for 
dementia care as a social board released. The study is critical of the Feil method and 
demonstrates the difficulties involved in the care of dementia.
Feil method is a method for dealing with dementia and people focus on transportation, 
environment and demented persons perception of reality. The analysis of the participation 
observation and responses to follow-up questions about these are the basis of social 
psychological theory, as it may provide possible answers to what factors influence the 
relationship between care staff and demented people. The analysis problematizes further the 
implementation of the National Board's recommendations and it has led the implementation of 
the Feil method.
The conclusion of the study argue that the Feil method helps people who can communicate in an 
appropriate manner, which has a normalized attitude to their reality and receives a role that is 
consistent with other care recipients, staff and the nursing home physical environment.
The author's conclusion is also that the Feil method can be an excuse for not having to try new 
methods of work and be critical of the care of demented people.
The care of demented people need time and resources in particular and the difficulties that arise 
must be discussed.

Keywords: Naomi Feil, dementia, Alzheimer's, validation, Feil-method, recommendations for 
dementia care in Sweden, dementia care in Sweden, kompetensstegen, nursing staff



Inledning

Demenssjukdom går ej att bota och skapar stort lidande för den drabbade och de anhöriga. 
Samhällets insatser riktas mot att diagnostisera och mildra effekterna av sjukdomen och skapa 
förutsättningar för en god omvårdnad om den demenssjuke.
Sjukdomen är starkt funktionsnedsättande och påverkar den drabbades hela livsföring vilket 
innebär en stor belastning på anhöriga och på samhällets resurser. 
Det finns cirka 140 000 dementa personer i Sverige idag och siffran kommer stiga än mer med 
den åldrande befolkningen som Sverige har. Ungefär 65 000 av de dementa behöver vård och 
omsorg på institution (Socialstyrelsen, 2007)
Samhällets kostnader för vården av dementa är 50 miljarder kronor per år, vilket är en betydande 
siffra jämförelsevis inom vården av äldre där totalkostnaden för kommunal omsorg av äldre är 
ungefär 80 miljarder kronor per år. Summan är inte heller proportionerlig till antalet dementa 
eftersom anhöriga utför mycket av omvårdnaden. Att demenssjukdomar medför stora kostnader 
beror på att personer med demens från tidigt stadium i sjukdomen behöver omfattande stöd i sin 
dagliga livsföring och ständig tillsyn och ledsagande på grund av sjukdomens specifika innebörd. 
Ökningen av gruppen dementa och de stora resurser som krävs för vården och omsorgerna av 
dem kräver att vården är god men också kostnadseffektiv enligt Socialstyrelsen (2007). Detta 
innebär bland annat ett gott bemötande men också arbetsmetoder som gör omsorgerna mer 
kostnadseffektiva. Många kommuner har skickat sin omsorgspersonal på utbildningar i 
bemötande efter den satsning på detta område som skett(Socialstyrelsen, 2009). Denna studie 
beskriver en verksamhet som försöker tillämpa Feil-metoden för att säkra ett gott bemötande till 
demensjuka. Feil-metoden är en metod för bemötande av dementa personer och fokuserar på 
kommunikation, miljö och dementa personers verklighetsuppfattning (Feil, 1994). 
Vidare har socialstyrelsen 2010 kommit ut med rekommendationer för demensvården.

Dementa personer får vård inom hemtjänst, särskilt boende och övrigt särskilt boende, slutenvård 
och primärvård. Med särskilt boende menas gruppboende vilket är ett boende med ett mindre 
antal brukare och stor personaltäthet, gruppboendet ska vara hemlikt och brukarna på boendet 
måste alla vara dementa och i den mån det går, passa ihop med varandra. Med övrigt särskilt 
boende menas sjukhem, på sjukhem finns den näst största gruppen av dementa. Sjukhem är till 
för dem som har stora behov av stöd i den dagliga livsföringen på grund av omfattande fysiska 
funktionsnedsättningar eller till exempel demens (Socialstyrelsen, 2007).

Syfte och frågeställning

Mitt syfte är att genomföra en kritisk studie på ett sjukhem där Feil-metoden tillämpas. Den 
verksamhet jag valt för studien har Feil-metoden som enda komplement till personalens egna 
förhållningsätt och socialstyrelsens rekommendationer.
Genom att göra en deltagande observation på ett sjukhem med dementa personer önskar jag få 
reda på vilka förutsättningar som krävs för att Feil-metoden ska kunna tillämpas på ett sjukhem 
med dementa personer.
Jag frågar mig:
Hur används Feil-metoden på detta boende?
Leder metoden till förbättringar i relationen mellan omvårdnadspersonal och brukare?
Leder metoden till att de boende jag observerar mår bättre?



Officiella rekommendationer och vetenskaplig kunskap

Socialstyrelsens rekommendationer 

Under senare år har flera fall av vanvård av dementa framkommit i media. Vanvård kan ske inom 
vård och omsorg av dementa på grund av de speciella omständigheter som demens och vården 
och omsorgerna av dem innebär. Kompetenshöjning bland personal som vårdar dementa är 
därför på framväxt och år 2010 kom nya rekommendationer för demensvård som ett försök att 
kunna säkra en god omvårdnad. I dessa rekommendationer står bland annat att dementa personer 
mår bäst av att vara på ett särskilt boende där det bor ett mindre antal brukare med liknande 
problematik. Boendet bör vara hemlikt och erbjuda en lugn och trivsam miljö utan störningar 
från andra boende. På boendet måste det finnas tid och utrymme för en personfokuserad 
omvårdnad som utgår från brukarens specifika behov. Det måste också finnas tid och utrymme 
för meningsfulla aktiviteter och en personal som är flexibel och kan bemöta på ett gott sätt. 
Personalen måste kunna understödja brukarens personlighet, ska bekräfta och respektera 
brukarens upplevelser och dennes dygnsrytm och stödja brukaren i att kunna bibehålla de 
förmågor den fortfarande har kvar (Socialstyrelsen, 2010).

Småskaligt boende är ett bättre alternativ än sjukhem när det gäller dementa personer enligt 
socialstyrelsen (2010) då denna typ av boende i större utsträckning uppfyller rekommendationer 
på god omvårdnad eftersom det finns mindre störande faktorer samt mer tid för brukarna. 
Gruppsammansättningen bör vara god för att miljön på det särskilda boendet ska vara lugn och 
inte ha störande inslag. Aggressivitet och andra beteenden som uppstår i en mer ”rörig” miljö 
skapar bara mer svårigheter och gagnar därför inte brukaren och inte heller samhällets ekonomi. 
Kommunikation mellan dementa personer och omvårdnadspersonal kan skapa frustration och 
negativa spiraler om det inte finns tid och resurser för ett mer genomtänkt arbete. I utformandet 
av demensvården måste stor hänsyn därför tas till miljöns påverkan (Socialstyrelsen, 2010).
Vården av dementa ska vidare grundas på en värdegrund om deras rätt till självbestämmande. 

Omvårdnadsassistentens kompetens

Omvårdnadsassistenterna (vilket är begreppet som socialstyrelsen använder för undersköterskor 
eller omvårdnadspersonal /omsorgspersonal) är de som utför större delen av vården och 
omsorgerna av dementa personer. De möter de dementa i den dagliga verksamheten och hur detta 
möte blir är avgörande för kvaliteten på vården. Det är lagfäst att kvaliteten på vården ska vara 
av god kvalitet och därför ska höga krav ställas på denna yrkeskategori (Socialstyrelsen, 2005). 
Enligt samma källa krävs det att denna yrkeskategori utvecklar sin kompetens. Praktikrelevant 
kunskap behöver ständigt utvecklas, implementeras och tillämpas i verksamheter som bedriver 
vård och omsorg av äldre och dementa. Om kvaliteten på vården ökar på grund av detta är 
avhängigt om de arbetsmetoder som blir resultaten av kompetensutvecklingen är 
evidensbaserade det vill säga om de har vetenskapligt stöd (Socialstyrelsen, 2009).

Som tidigare nämnt ökar den äldre befolkningen och därmed också gruppen dementa och 
behoven från dem men omvårdnadsassistenterna minskar i antal och många verksamheter har 
ganska begränsade budgetar för personalkostnader. I dessa verksamheter behövs personal med 



kompetens och mycket stöd och handledning för att en god omvårdnad ska kunna säkras 
(Socialstyrelsen, 2005).

I yrkesuppgifter för omvårdnadsassistenter ingår att hjälpa brukaren av omsorgerna med den 
dagliga livsföring, att ha kontakt med brukarens anhöriga och vissa administrativa uppgifter som 
dokumentation och vikarieanskaffning (Socialstyrelsen, 2005).
Omvårdnadsassistenten har också ett socialpedagogiskt uppdrag där den genom ”hjälp till 
självhjälp” ska stärka brukarens egna resurser i att själv klara delar av den dagliga livsföringen. 
Vården syfte ska inte vara att passivisera brukarna. Omvårdnadsassistenter som arbetar med 
dementa bör ha specialkompetens för att de ska kunna utföra detta socialpedagogiska uppdrag 
(Socialstyrelsen, 2005) antagligen då det i vården och omsorgerna av dementa uppstår 
svårigheter som är specifika för den då brukaren har störd verklighetsuppfattning och bristande 
kognitiv och kommunikativ förmåga (Marcusson mfl, 1995). Personalen behöver få kunskap, få 
tillämpa denna kunskap och få känna att de genom sitt arbete och sin kunskap förändrar något. 
Arbetet kan annars bli en källa till frustration (Socialstyrelsen, 2005).

Kompetensstegen

Under åren 2005-2008 satsade Sveriges kommuner och landsting med bidrag från staten och 
Europeiska unionen på utbildning för omvårdnadsassistenter för att stödja en långsiktig 
utveckling av kvalitet och kompetens inom vården och omsorgerna av äldre och dementa. En 
miljard kronor har betalats ut till de kommuner som deltagit i satsningen, dessa pengar har främst 
gått till vikarieanskaffning som behövts när ordinarie personal varit på utbildning. Kommunernas 
behov var innan denna satsning stora inom området bemötande där stora kunskapsluckor fanns. 
Kommunerna upplevde att de brast i dessa hänseenden (Socialstyrelsen, 2009).

När socialstyrelsen utvärderade vad kompetensstegen inneburit drog de slutsatsen att en mer 
genomgripande förändring av vårdinnehållet är avhängigt av ifall personalen tillämpar och ges 
möjlighet att tillämpa den kunskap de fått i det praktiska arbetet. Enligt utvärderingen så hjälper 
inte enbart katederundervisning för att förhållningsätt hos personalen ska ändras och därmed 
förändringar av vårdinnehållet och dess resultat. Det behövs systematik i det utvecklingsarbete 
som kompetensstegen syftade till där nya förhållningsätt och arbetsmetoder tillämpas praktiskt 
och dokumenteras för att de skall kunna vidareutvecklas. Metoder som inte visar sig fungera ska 
förkastas (Socialstyrelsen, 2005).

Feil-metoden

Naomi Feil är en amerikansk socionom född i Tyskland och bosatt i USA. Naomi Feil växte upp 
en amerikansk institution för äldre på 1940 och 50 talen då dementa och förståelsen för dem var 
sällsynt. De dementa behandlades som psykiskt sjuka och personalen försökte där 
verklighetsorientera dem med aggressivitet och oro som följd. Naomi reagerade starkt på detta 
och hon utvecklade Feil-metoden efter sina universitetsstudier. Metoden har gjort henne 
internationellt känd och hon föreläser idag om metoden både i USA och i Skandinavien där 
metoden främst används. Feil-metoden är en av få metoder som försöker förbättra relationer 
mellan omvårdnadsassistenter och dementa personer (Ersta diakoni) och utvärderingar gjorda i 
USA som jämför boenden där Feil-metoden används och boenden där metoder för 



verklighetsorientering används visar att de boenden som tillämpar Feil-metoden har boende som 
är lugnare (Feil, 1994)

Naomi Feil hävdar i sin bok från 1994 att Feil-metoden gör att vårdare till dementa känner 
trygghet i mötet med dessa och kan påverka dem i positiv riktning, att metoden accepterar 
människor som de är och förklarar bakgrunden till de dementa personernas känslor.
Feil-metoden innebär ett bekräftande av känslouttryck hos dementa och tar stor hänsyn till 
integritet. Metoden skall syfta till att få dementa personer att må bättre, bli avslappnade och 
lättare acceptera omvårdnaden om dem. 

Feil-metoden riktar sig till personer med Alzheimer då dessa personer till skillnad från övriga 
dementa reagerar på och baserar sitt handlande i stor del på den sociala verkligheten. Deras 
förhållningsätt behöver dock inte vara rationellt (Feil, 1994) då människor med Alzheimer 
upplever verkligheten annorlunda än deras omvårdnadsassistenter. Dessa upplevelser kan ha en 
negativ påverkan på omvårdnaden beroende på vad som format den enskilda individen och 
vilken miljö och vilka människor den demenssjuke möter. Vid Alzheimer hjälper inte 
verklighetsorientering istället behövs bekräftelse av den sjukas upplevelser och en omvårdnad 
som utgår från dennes behov. Detta kan göra så att symptom lindras. Bekräftelsen handlar i 
grunden om respekten för den enskilde och om medkänsla och sker på olika sätt beroende på 
stadium i demens (Feil, 1994).

I början av demensen har den drabbade ett oroligt förhållningssätt till sin verklighet, på gränsen 
till paranoia. Den drabbade förhåller sig till socialt föreskrivna regler men med vissa undantag 
eftersom de börjar glömma bort hur de ska bete sig och förlorar sitt sociala liv utöver de fysiska 
och kognitiva förluster deras sjukdom innebär. De kanaliserar rädsla, sorg och sin egen förvirring 
genom att skuldbelägga andra personer och anklaga dem för att motarbeta dem, orsaka deras 
beteende och för att sno saker för dem. Personer i stadiet av insjuknande kallar Feil (1994) för 
malorienterade. Feil beskriver dessa personer som stela i kroppsspråket, fabulerande (hittar på 
för att fylla minnesluckor), projicerande (egna negativa egenskaper speglas i andra), förnekande 
och hostila. 
De malorienterade ska enligt Feil (1994) inte bli argumenterade emot utan deras upplevelser ska 
bli bekräftade och de ska få uttrycka sig trots att deras verklighetsbild är felaktig. Visst 
förhållningsätt behöver därför anpassas utefter deras upplevelser och vad de tycker. Att 
argumentera emot malorienterade personer fyller ingen funktion då de ändå inte låter sig bli 
bevisade om motsats till det de upplever. De kan inte se sina egna brister eller förstå personalens 
synsätt. De malorienterade behöver bara någon som lyssnar och som respekterar och accepterar 
det dem utrycker (Feil, 1994).

Desorienterade personer har kommit längre i demenssjukdomen och kan inte längre förneka sina 
förluster, de är i stadiet när de inte exempelvis inte kommer ihåg nära anhöriga eller saker som 
sker i nuet. De låter sig därför enligt Feil (1994) falla in i ett tids och rums förvirrat mörker
eftersom de inte kan organisera personer, tid eller rum med sina kognitiva förmågor. De lever i 
sina minnen och utövar en gammal roll och reagerar på och hanterar sin nuvarande verklighet 
utifrån sina gamla minnen. De desorienterade blir oroliga och arga när något raserar deras jag 
och verklighetsuppfattning. Detta kan vara ord, handlingar och en fysisk miljö som för dem är 
obekant och som inte passar in i ramen för deras uppfattning. 



Personal som arbetar utifrån Feil-metoden ifrågasätter inte de desorienterade personernas 
verklighetsbild, de utgår istället från den i mötet, omvårdnaden och kommunikationen med dem 
och försöker förhindra de störningar som kan skapa oro. Exempelvis kan inte personalen prata 
om människor, miljö, tid och rum såsom den upplever det (Feil, 1994).

Desorienterade och malorienterade personer kan vara svåra att bemöta i en verksamhet där 
personalen inte har tid, kunskap, förståelse och medlidande för personer som är förvirrade och 
orationella. Metoden kräver därför en organisation och en verksamhet utan störningselement och 
som har resurser i form av tid (Feil, 1994).

Feil-metoden fokuserar på kommunikation (verbal eller icke-verbal), miljön runt demenssjuke 
och att personalen utgår från demenssjukas upplevelser vid bemötande och bekräftar dessa.
Detta innebär för personalen att (Feil, 1994):

• Centrera för att fokusera den egna personen, det som sker och relationen den har till 
brukaren.
• Använda ord som vem, vad och hur som bekräftar vad den dementa personen upplever. 
• Aldrig använda ord som varför eller ord som refererar till personalens verklighet.
• Tillsammans med den sjuke utöva beteenden och roller den är van vid.
• Fråga frågor om det förflutna och utgå från det förflutna och den sjukas roll när saker ska 
göras i nuet.
• Beröra
• Ha ögonkontakt och ett varmt och tydligt språk.
• Tala i obestämda pronomen.
• Koppla beteenden till de tre behoven av trygghet, meningsfullhet och att bli betrodd.

Feil-metoden kan också utföras i grupper under sociala aktiviteter som exempelvis kafferep där 
deltagarna bekräftar varandras upplevelser och roller. Detta kräver att personerna som deltar inte 
stör eller ifrågasätter varandra utan måste komplettera varandra positivt. Vid dessa kafferep ska 
också personal finnas med som känner till metodens beståndsdelar och som kan ”organisera” 
kafferepet så att exempelvis deltagarna inte stör varandra och att upplevelser och roller bekräftas. 
Personalen ska ha ett tydligt, varmt och enkelt språk. Kafferepet ska vidare organiseras så att 
deltagarna inbjuds i att samtala, detta kräver att deltagarna kan kommunicera och samtalsämnen 
måste vara påtvingade utefter ämnesområden som alla deltagare känner till, samtalsämnen får 
inte ha tids eller rums anknytning. Deltagarna ska också inbjudas i att servera eller utföra andra 
aktiviteter som är kända för dem alla (Feil, 1994).

Demenssjukdom

Demenssjukdomen angriper centrala nervsystemet och förändrar hjärnans struktur och funktioner 
genom en degeneration (nedbrytning) av hjärnans celler och vävnader. Sjukdomen kan orsakas 
av små proppar som försämrar syretillförsel och därmed bryter ner celler och vävnader, liksom 
av alkoholism, infektioner och bristsjukdomar. Sjukdomen delas in i Alzheimer, 
frontallobsdemens och övrig demens. Alzheimer och frontallobsdemens behöver inte ha samband 
med ovanstående faktorer utan verkar bero på genetiska faktorer. Första stadiet och symptom vid 
insjuknandet är oberoende av typ av demens och är något som många personer över 80 år 



kommer att uppleva. Vid lägre åldrar är dock dessa symptom onormala och måste undersökas. 
Sjukdomen går inte att bota men flödespreparat (mediciner som ökar blodtillförsel) och 
vitaminrika preparat kan ha effekt och lindra symptom (Marcusson mfl,1995).

Alzheimers sjukdom innebär en förändring i nervceller och plack på hjärnans vävnader. Dessa 
plack fungerar nedbrytande och skapar hål mellan nervceller och minskar därmed antal 
nervceller som har ”kontakt” med varandra. Antal fungerande nervceller är en förutsättning för 
människors funktionsduglighet. Sjukdomen innebär att den drabbade förutom sitt närminne 
också förlorar kognitiva, beteendemässiga och motoriska förmågor. Förmågan att minnas det 
som är inlärt minnen från förr stannar intakt länge.
Symptomen på Alzheimer kommer smygande med lättare minnessvårigheter och bristande 
förmåga att utföra sysslor ändamålsenligt. Den drabbade döljer ofta sina problem i början och 
fabulerar. Senare i sjukdomen tappar den sin orienteringsförmåga på nya platser och förmåga att 
känna igen människor. Ångest och en känsla av att förlora kontrollen blir därför ofta ett resultat. 
Social interaktion försvåras också desto mer sjukdomen ger sig till känna på grund av bristande 
förmåga att bete sig ändamålsenligt och kunna förstå sin verklighet och sina medmänniskor. 
Språket och beteendet tappar också sin innebörd när den drabbade mer och mer ”försvinner” från 
verkligheten (Marcusson mfl, 1995).

Teoretisk referensram

Behov

Enligt teoretikern Antonovsky har människor behov av att kunna begripa och påverka sin 
verklighet. Psykisk hälsa och människors känsla av meningsfullhet är enligt honom avhängig 
detta (Olsson och Olsson, 2010).

Socialpsykologi

Socialpsykologin förklarar hur människor påverkas av varandra på gruppnivå. Samspelet mellan 
individer har sin grund på samhällsnivå eller individnivå men utövas på gruppnivå i 
interaktionen mellan människor. Denna interaktion baseras på makt. Socialpsykologin förklarar 
människor som ingenting utan sina medmänniskor och det sociala sammanhang de befinner sig 
inom. Det är gruppen som formar den enskilde individens personlighet, tankar och jag, alltså den 
enskildes subjekt. Social interaktion handlar om att olika subjekt måste kunna ha en gemensam 
förståelse av den sociala verkligheten och uppleva den på samma sätt för att relationen ska 
fungera. Denna typ av relation leder till utbyte och till funktionalitet. Om en svagare part i ett 
maktförhållande upplever att den inte kan göra sig förstådd av sina medmänniskor kan detta 
skapa en osäkerhet och förtvivlan. För att den starkare parten ska kunna förstå den svagare 
behöver denna ha korrekta tankar och beteenden som överensstämmer med den kontext som 
råder eller som den starkare parten i en relation definierar. Människor som inte kan anpassa sig 
till detta kommer att få stora sociala svårigheter, kommer uppleva ångest och depression och i 
värsta fall bli tvingade att anpassa sig (Helkama, Myllyniemi och Liebkind,2000; Angelöw och 
Jonsson, 2000; Israel, 1979).



Det finns en accepterad kategorisering av människor av sjuka människor som behöver få stöd 
och omsorg. De uppfyller inte längre krav på produktivitet och därmed förlorar de sin 
individualitet i andra människors ögon. Sjukdomen förändrar därmed andra människors 
förhållningsätt till den sjuke som objektifieras och därmed hamnar i underläge i en maktbalans. 
Detta förhållande förstärks ifall det i relationen inte finns någon förståelse (Tornstam, 2005). 

För att vård och omsorg ska vara god i detta sammanhang krävs att den utgår från en värdegrund 
om alla människors lika värde, om det unika med varje individ och att vården måste utgå från det 
unika och anpassas efter vård och omsorgstagarens personliga behov. Värdegrunden måste 
motverka en objektifiering av människor och får inte enbart ha utgångspunkt i det fysiska utan 
alla människans delar måste tas i beaktande. Alla människor har behov av meningsfullhet och de 
måste bemötas humanistiskt (respektfullt och empatiskt) (Kirkevold,1994). Omsorgspersonal 
behöver fråga sig hur de ser på människor som beter sig på ett icke socialt föreskrivet sätt, inte är 
rationella, produktiva och kanske har orsakat sin egen problematik då denna syn starkt påverkar 
bemötandet (Tornstam, 2005).
Omvårdnaden måste vidare baseras på delaktighet för att motverka passivisering och 
objektifiering (Kirkevold,1994).

Metod

Tillvägagångssätt 

För att besvara min frågeställning och uppnå syftet med studien har jag valt deltagande 
observation.
Min frågeställning besvaras bäst genom att vara med på boendet jag ska beskriva och bevittna de 
händelser, handlingar och den interaktion mellan brukare och personal som sker där. Jag ska 
genom ostrukturerade observationer försöka se det som kan indikera det jag vill få reda på i min 
studie, anteckna detta och presentera en sammanfattning av detta i mitt resultat (Frankfort, 1996). 
Detta innebär ett totalurval. Jag deltar på boendet under 3 arbetspass och under en social aktivitet 
där Feil-metoden används i en grupp. 
Jag kommer inte bara att åskåda utan arbetets specifika innebörd kommer innebära att jag måste 
ta på mig en mer aktiv roll både i den sociala aktiviteten och under arbetspassen kommer jag att 
mer eller mindre få agera som personal. Detta beror på att de dementa på det boende jag utgår 
ifrån i min studie blir orolig om det i miljön finns störande element till exempel personer som 
inte utför arbetsuppgifter men som heller inte utövar en passiv roll. I den sociala aktiviteten 
kommer undersköterskor (omvårdnadsassistenter) som genomgått utbildning i Feil-metoden 
delta och det är även dem som jag kommer observera i de dagliga rutinerna på boendet. 
De dagliga rutinerna innebär stöd med daglig livsföring innebärande stöd till eller hjälp med 
personlig hygien, matning och förflyttning. Dessa arbetsuppgifter kräver oftast två personal på 
grund av den specifika brukargruppen och arbetets specifika innebörd vilket innebär att jag ges 
möjlighet att metodisk kunna följa mitt syfte som kräver att jag observerar de i personalen som 
genomgått utbildning. Övrig personal kan också ge värdefull information men deras agerande 
kan enbart vara intressant utifrån en annan frågeställning. Efter arbetsuppgifter och efter min 
deltagande observation i den sociala aktiviteten ska inte bara anteckningar föras utan jag ska 
också ställa uppföljande frågor till personalen som är utbildad i Feil-metoden, då detta behövs 



som komplement vid datainsamlingen. Svar jag får kan tydliggöra det som blir oklart vid 
observationer (Svenning, 1993). 
Den kvalitativa intervjuns syfte är enligt Kvale (2009) att förstå det som ska beskrivas utifrån de 
berördas synvinkel och utveckla mening från deras kunskap och upplevelser. Detta är en 
fenomenologisk ansats. Intervjun ska bli ett samtal om det som jag observerar utifrån 
ämnesområden min studie berör och som är intressanta för studiens syfte. Detta innebär 
halvstrukturerade intervjuer (Kvale,2009). 

Min deltagande observation har förberetts genom att jag tagit kontakt med enhetschefen på 
boendet och den personal som jag ämnar beskriva. Jag har för dessa berättat om syftet med min 
studie och mitt intresse för demensvården och Feil-metoden. Jag har förtydligat att syftet med 
studien inte är att beskriva de boende och personalen utifrån individnivå utan ifrån symptom på 
demens, interaktion och hur Feil-metoden tillämpas. Jag informerade vidare om att studien inte 
ska innehålla detaljer som kännetecknar boendet eller kommunen. Genom detta har jag beaktat 
de konfidentiella aspekter en studie måste ha och informationskraven om syfte med studier 
(Frankfort, 1996).
På grund av tidsperspektivet valde jag senare att delta vid en social aktivitet på boendet där Feil-
metoden utfördes i grupp och vid tre arbetspass. 
De 4 observationer jag gör är tillräckliga ifall de ger information som kan besvara syfte och 
frågeställningar (Frankfort, 1996). Då min studie är mindre, begränsad till ett boende och har ett 
smalt syfte och frågeställning anser jag de observationer jag gör vara tillräckliga. Viktigt är att 
poängtera att studien bara kan generaliseras inom den verksamhet jag beskriver och till de 
situationer jag beskriver. 
Jag behöver också vara införstådd i Feil-metoden och demensproblematik själv för att min 
ostrukturerade observation och mina uppföljande frågor ska ge svar (Frankfort, 1996). Jag utgår 
också från Feil-metoden i mina observationer och i beskrivningar av dessa.
Robson (1993) beskriver förutom ostrukturerade observationer också det som observatören ska 
se efter i den sociala miljö den valt att förlägga sin observation. Mina observationer ska fokusera 
på den interaktion, de aktörer, aktiviteter, handlingar, händelser som är av vikt för att kunna 
besvara frågeställning och förutom detta också beskriva i vilka rum observation sker och vilka 
objekt som finns där. Verbal kommunikation kan också beskrivas exempelvis också det jag 
frågar, förklaringar och uttalade motiv, förväntningar och känslor som aktörerna har. 
Min observation blir som personal i alla observationer (under 3 arbetspass och medverkan vid en 
social aktivitet där Feil-metoden tillämpas i grupp) och jag kommer träffa en majoritet av 
brukarna i de situationer som är av vikt för syftet med studien.

De anteckningar som för utefter detta ska sedan analyseras utifrån min tidigare forskning och den 
teoretiska referensram och förklaringsmodell jag valt. 

Metoddiskussion

En studie bör vara objektiv, värdeneutral och slutsatser bör inte baseras för mycket på 
författarens synsätt, värden och erfarenheter (Svenning, 2003). Detta blir problematiskt att 
uppfylla inom ramen för min studie då det handlar om dementa personer som har svårbegripliga 
beteenden och inte kan ge sin syn på orsakssamband. Min studie försöker vara objektiv men 
personalens svar inom ramen för den kvalitativa intervjun är baserade på deras synsätt och 



antaganden om de dementa personerna. De dementa personerna kan inte heller godkänna min 
observation vilket innebära ett etiskt dilemma. Den deltagande observation ger dock rättvisa om 
den inte bryter mot anonymitet och beskriver händelser och personer utifrån syfte och inte på 
individnivå. Den kan också ge en större objektivitet och deltagande observationer kan också i 
större utsträckning gagna de som beskrivs då inte resultat och analys påverkas ensidigt av ett 
urval intervjupersoner som kan ha olika skäl för hur de besvarar frågeställningar. Den sociala 
verklighet är komplex och förslag till förbättringar för till exempel social interaktion kan ha 
större genomslagskraft om en utomstående person bevittnar och själv beskriver den sociala 
verkligheten på ett objektivt sätt. De beskrivningar av beteenden och så vidare som jag gör 
behöver dock inte vara korrekta då dessa beteenden kan ha andra orsaker än det jag ser i miljön 
jag beskriver (Denscombe, 2003).
Allt kan dock inte beskrivas och en observatör har också skäl, förförståelse, erfarenheter som kan 
påverka om inte beskrivningar så analysen av dessa. Observationen kan då istället ha en fördel 
om den kompletteras med uppföljande frågor/intervjuer. Personalen ges då mindre möjlighet till 
ensidiga beskrivningar eftersom det finns observationer och förhoppningsvis också en viss 
förkunskap hos den som observerar, samtidigt som den kan få möjlighet att få vissa saker 
förklarade för sig och kunna berika studien med förklaringar som vissa berörda har (Frankfort, 
1996; Denscombe, 2003). 

Objektiviteten i observationen kan också minskas av att den ”öppna” observatören påverkar 
beteenden hos aktörer i den sociala miljön så tillvida att den sociala verkligheten förändrar 
karaktär. Reliabiliteten och validiteten för studien minskar då avsevärt när inte andra som vill 
upprepa studien kan se det jag ser och jag inte heller mäter vad jag avser mäta (Robson,1993; 
Gomm, 2004).

Resultat

Feil-metoden i grupper

En gång i veckan utförs speciella och förberedda sociala aktiviteter i grupper på boendet. Dessa 
aktiviteter går bland annat ut på att bibehålla förmågor genom att exempelvis få en grupp boende 
att laga mat tillsammans men aktiviteterna kan också bara ha som ändamål att stimulera de 
boendes sociala förmåga. Jag deltar vid en social aktivitet där en grupp boende fikar tillsammans, 
samtalar och lyssnar på musik. 
Aktiviteten äger rum i en samlingslokal på boendet som blivit smakfullt inredd med gåvor från 
boende som gått bort och ser ut som en salong från sekelskiftet med tunga möbler, gardiner och 
antika kristallkronor. Samlingslokalen har en hemlik prägel till skillnad från övriga boendet. 
Aktiviteten förbereds genom att personalen som deltar (de som genomgått utbildning i Feil-
metoden) försöker ordna stolar så att de bildar en ring, de dukar också upp med fika och koppar 
på ett anslutande bord. Det är sex boende som deltar vid detta tillfälle och de tillkommer när allt 
är förberett med hjälp av övrig personal. Dessa boende är speciellt utvalda för denna aktivitet och 
de har alla Alzheimer. De kan kommunicera på ett fungerande sätt och de trivs tillsammans. 
Personalen beskriver dem som vänner eftersom de fungerar bra tillsammans och även 
kommunicerar med varandra utanför de ordnade aktiviteterna. Syftet med denna aktivitet är att 
förstärka det som redan finns där mellan de boende.



Efter att de boende har tillkommit och satt sig till rätta hälsar personalen välkommen och 
förklarar för de boende att de ska fika och lyssna på musik tillsammans. En personal presenterar 
också de boende för varandra. Hon använder ett tydligt språk och sitter nära de boende. 
Början på aktiviteten följer de punkter i Feil-metoden som handlar om kommunikation och 
”centrering”. Personalen beskriver inte den faktiska kontexten av boende, personal och 
institution utan skapar en upplevelse av att aktiviteten skulle kunna vara vilket kafferep som helst 
som deltagarna känner till från förr. De boende verkar också tro detta.
Som ett led i socialpedagogik och bibehållande av förmågor som också Feil-metoden tar upp ges 
också de boende ”roller”. Personalen frågar exempelvis ” Kan du servera?”, ”Tycker du om 
musik?”. Efter detta och när de boende fått tilldelat fika så sätter en personal igång musiken och 
säger ” Nu ska vi sjunga”. Låten som spelas är en låt utvald för att de boende ska känna igen den.
Det sjungs sedan av glatta livet. 
Under aktiviteten märker jag att kroppsspråk och humör hos de boende förändras positivt. De 
visar också en stark empati för varandra vilket är vackert att bevittna. De verkar känna glädje och 
trygghet i detta sammanhang och är måna om att alla ska få fika och få prata och inte bli lämnad 
utanför. Sången avslutas också med att de boende applåderar varandra.
Aktiviteten och fikastunden avslutas med att personalen öppnar upp för samtal om ämnen som är 
universella och som de boende kan prata om. Samtalsämnen rör kärlek och husdjur de haft i unga 
år. Personalen försöker se till så att alla får ordet då minnen och samtal om dessa är av vikt. Jag 
upplever att de som deltar i aktiviteten har en fin bakgrund och när gamla minnen berörs så 
verkar det skapa lugn och glädje. Jag är imponerad av vilken stark och positiv kontakt personalen 
får med de boende i detta sammanhang. Personalen beskriver att de som deltagit även efter 
”gruppen” är avslutad kommer att ha kvar sitt positiva stämningsläge vilket ger oerhört positiva 
effekter i den dagliga verksamheten. De som deltar i ”gruppen” accepterar lättare omvårdnaden 
om dem.

Omvårdnadssituation Boris

Boris är mycket fysiskt stabil för sin ålder. Han går och rör sig obehindrat, har också ett 
fungerande språk och är kontaktsökande. Boris har dock ingen självinsikt och tror att han är på 
sitt gamla jobb vilket innebär att andra boende, personal och saker i den fysiska miljön på 
sjukhemmet blir substitut för gamla kollegor och för arbetsuppgifter. Boris lagar saker, flyttar på 
saker och söker hela tiden kontakt på samma sätt som han tidigare bemötte kollegor. Boris kräver 
också bekräftelse av detta så när han ber någon hjälpa honom att flytta på något så ska detta 
också göras. 
Beteendet skapar oro hos personalen och hos andra boende vilket märks på deras svar till honom 
och kroppsspråk. Boris dyker nämligen upp hos andra boende, i deras rum till exempel när någon 
annan boende får hjälp av personal. Det finns inga lås vilket gör att detta inte går att undvika. 
Boris förstör också saker och riskerar att skada sig själv eftersom hans fysiska förmåga tillåter 
hans beteende men omdömet sviktar.
I stressade situationer som när andra boende ska få hjälp skapas oron. Personalen vill få tid med 
Boris men det hinns inte och Boris får inte den bekräftelse han söker. Personalens svar bli 
slentrian exempelvis ”vi gör det sen” och de kan inte se till så att Boris inte skadar sig eller 
orsakar skador eller oro hos övriga boende. 



Boris är deltagare i sociala aktiviteter och i dessa så är han lugn eftersom han då får omedelbar 
bekräftelse exempelvis genom att få prata om sitt arbete, han ges också i dessa aktiviteter 
möjlighet att utföra handlingar han är van med. 

Marko

Marko har långt gången Alzheimer och är starkt frånvarande och upplever sin egen situation 
ganska starkt avvikande från den faktiska miljö han befinner sig i. Markos situation förvärras av 
att han inte behärskas svenska språket överhuvudtaget och det inte finns personal som talar hans 
språk.
Marko har kateter och behöver hjälp med matning och hygien men blir aggressiv vid närkontakt 
oftast. Det verkar som att han reagerar mer negativt när personalen pratar svenska. Förutom det 
behövs att personalen på ett mycket respektfullt och taktfullt sätt vinner hans förtroende innan de 
får hjälpa honom.

På Markos rum utövas en ansträngd aktivitet när Marko gjort ner sig och själv försökt att 
avlägsna blöja och tvätta. Han har svag kapacitet för att klara detta själv och personalen måste 
därför hjälpa till med detta. På grund av att det inte går att kommunicera och att Marko är 
aggressiv krävs att två personal försöker hjälpa honom. De försöker vinna hans förtroende 
genom ett gladlynt beteende och ett avslappnat kroppsspråk. En av personalen tilltalar Marko på 
enkelt svenska och genom gester. Personalen upprepar hans namn och säger ”tvätta kalsonger” 
och samtidigt visar med gester och hälsar sedan med handen medan den andre personalen 
försöker komma bakom Marko med en tvättlapp och rena kläder. Marko uppvisar ingen 
aggressivitet men blir sedan starkt upprörd när personalen med tvättlappen försöker avlägsna 
blöjan. Eftersom Marko har vissa begränsningar i kognition och motorik så reagerar han inte 
genom att komma ifrån personalen utan klämmer istället handen på personalen som hälsat vilket 
verkar orsaka stor smärta.

Marko blir ren och bytt på i detta fall men detta har knappast skett på hans villkor. Marko lämnas 
sedan i en fåtölj där han sitter och är högljudd en lång stund efter med fraser på hemspråket 
förmodligen svordomar. 
Jag undrar vad han tänker om det som hänt egentligen. 

Bojan

Bojan är en social person som kommunicerar väl och oftast har en fungerande relation med 
personalen om denna sker utifrån hennes villkor. Bojan har inte samma stora omvårdnadsbehov 
som övriga boende, tex så sköter hon hygien och äter själv. Under min observation sitter hon i 
anslutning till köket och pratar med personalen i köket om allehanda saker rörande matlagning, 
hon förstår inte att hon är boende och vilken miljö hon befinner sig i. 
Personalens donande i köket verkar för henne vara helt på sin plats och hon uppvisar ingen oro 
innan övriga boende och övrig personal börjar prata i termer om tid och rum och personer som 
inte överensstämmer med hennes upplevelser. Hon hävdar exempelvis att det inte är kväll och 
därmed kvällsmat och säger att hon inte vill vara ”här” och vill gå ”hem”. 



Personalen försöker inte att tala Bojan tillrätta utan försöker att fortsätta prata om det tidigare 
samtalsämnet och prata om Bojans hem och hur Bojan upplever dagen. Så att det som tidigare 
upplevts ska liksom rinna ut i sanden.
Bojan leds dock inte in i detta utan misstror personalen och verkar tro att de vill henne illa och 
vill hålla henne kvar på den platsen där hon inte vill vara. Hon vill ju hem.
Personalen leder då henne ifrån rummet i anslutning till köket och till hennes eget rum, detta 
försök leder dock ingenstans och Bojan blir arg och ledsen. Personalen ber Bojan att lugna ner 
sig, hon svarar på detta och somnar sedan i en fåtölj på sitt rum, kanske av utmattning.
Det verkar fruktansvärt att bli så förvirrad som hon blev.
Enligt personalen har de oftast en god relation till Bojan och hon blir inte så ofta berörd av det 
som sker runt henne och personalen kan eftersom hon inte behöver så mycket hjälp ge henne 
omsorg runt köket och prata om matlagning exempelvis. Ibland kan dock miljön och andra 
boende förstöra denna relation.

Helena

Helena befinner sig som oftast på sitt rum och i sin säng. Helena är inkontinent och känner inte 
om hon gjort ner sig. Hon äter själv vid ett bord men måltider avslutas oftast och också i denna 
situation med att hon kastar runt på matrester. Hon är nedkladdad i matrester och hon själv och 
sängen är våt. Detta bekommer henne inte och personalen som kommer in på rummet bemöts 
med stark misstänksamhet. Hon undrar vad de gör i hennes rum. Men svarar inte på det något 
verklighetsförankrade argument som ges som svar om att det måste tvättas och städas. 
Personalen försöker påbörja detta när inget svar ges med det innebär att jag får en örfil och 
personalen får nypmärken.
Personalen kan inte hjälpa Helena i detta läge men senare på kvällen svara Helena jakande och 
accepterar hjälpen av okänd anledning. Kanske på grund av det känns bättre när sängen blir 
renbäddad och kläder byts.

Redovisning av uppföljande frågor

De boende har ett omfattande behov av omsorg och stöd i den dagliga livsföringen på grund av 
demens som exempelvis kräver tillsyn och stöd i att utföra allehanda saker. Många boende har 
också omfattande fysiska funktionsnedsättningar vilket kräver att de får hjälp med hygien och i 
matsituationen exempelvis.
De har tidigare haft bistånd ifrån kommunens övriga verksamheter eller hjälp av anhöriga men 
på grund av försämrande tillstånd har de flyttat till boendet jag beskriver i studien. Situationen 
har blivit ohanterlig för kommunens övriga verksamheter och för anhöriga.
Boendet skiljer sig från andra boenden för dementa då det har en stor diversering i 
brukargruppen och ett stort antal boende i förhållande till personal och lokaler som är mer 
anpassade för fysiska snarare än sociala omvårdnadsbehov.
Personalen jag pratar med säger att boendet är en bra plats att vara på för svårt dementa på grund 
av att verksamheten tillämpar Feil-metoden som låter de boende ”bara vara” utan att personalen 
stör detta. 

Feil-metoden tillämpas sedan några år tillbaka av fyra certifierade medarbetare som ville och 
valde att utbilda sig i Feil-metoden efter en satsning som verksamheten gjorda efter tilldelning av 



allmänna medel för att öka kompetens och skapa en god omsorg med ett gott bemötande inom 
ramen för kompetensstegen.
De fyra i personalen som gått utbildningen har förutom detta förhållningssätt i den dagliga 
verksamheten också ansvar över att handleda övrig personal i bemötande och hålla i sociala 
aktiviteter på boendet.

Personalen menar att Feil-metoden gör boendet unikt då de anser att det inte finns förståelse, 
acceptans och kunskap ute i den övriga kommunens verksamheter. De tycker dock att boendets 
särart ska vara tillgängligt för de svårast sjuka och att kommunens övriga verksamheter borde 
kunna göra mer.

Diversering och underbemanning blir ett resultat av boendets särart vilket skapar oro hos både 
personal och boende vilket försvårar tillämpning av Feil-metoden och också omvårdnaden. När 
boende på grund av oro eller andra faktorer inte vill ta emot hjälp kräver det tid för att vinna 
förtroende, vänta på att humör ska förändras och tid för att testa olika handlingsalternativ. 

Diskussion

Både socialstyrelsens rekommendationer och Feil-metoden lägger vikt på hur relationen mellan 
personal och brukare påverkar dementa personer och kvaliteten på vården som ges. Exempelvis 
måste personalen ha ett flexibelt förhållningssätt till brukaren enligt rekommendationer och utgå 
från omsorgstagarens personliga behov, självbestämmande och upplevelser. Att utgå från en 
dement persons upplevelser i interaktion, kommunikation och omsorg om den är en viktig 
beståndsdel i Feil-metoden. Feil-metoden betonar också vikten av miljöanpassningar och det gör 
socialstyrelsens rekommendationer med. Andra likheter mellan Feil-metodens beståndsdelar och 
socialstyrelsens rekommendationer är att understödja personlighet vilket borde kunna
överstämma med Feil-metodens bekräftande liksom det om att sträva efter att dementa personer 
ska behålla vissa förmågor. 

Feil-metoden kan vara en bra metod för att försöka implementera och tillämpa riktlinjer på 
boendet i min studie liksom att de förutsättningar, svårigheter och resultat som tillämpningen 
innebär också kan visa på svårigheter med att följa rekommendationer. Personalen jag observerat 
har kunskaper i Feil-metoden men metoden verkar i vissa observationer inte ha effekt och vara 
omöjlig att tillämpa. 

I första stycket i min beskrivning av Feil-metoden står ”Naomi Feil hävdar i sin bok från 1994 att 
Feil-metoden gör att vårdare till dementa känner trygghet i mötet med dessa och kan påverka 
dem i positiv riktning, att metoden accepterar människor som de är och förklarar bakgrunden till 
de dementa personernas känslor.
Feil-metoden innebär ett bekräftande av känslouttryck hos dementa och tar stor hänsyn till 
integritet. Metoden skall syfta till att få dementa personer att må bättre, bli avslappnade och 
lättare acceptera omvårdnaden om dem”. 
Mina observationer visar en personal som känner ”otrygghet” förutom vid den sociala aktiviteten 
exempelvis visar de oro på grund av Boris, spänning på grund av Marko och svårigheter med att 
få kontakt med Bojan. Med Helena antar personalen en ganska passiv roll möjligtvis för att 
respektera självbestämmande och integritet som socialstyrelsens rekommenderar och som Feil-



metoden har som utgångspunkt. I Helenas och Markos fall kan personalen inte heller vare sig 
kommunicera, utgå från deras ord, tankar och upplevelser och i Bojans fall leder inte detta försök 
till något positivt.

Feil-metoden innebär ett bekräftande och handlar om respekten för den enskilde och att dementa 
personer inte ska bli motargumenterade utan deras upplevelser ska respekteras och personal ska 
lyssna och beakta. Personal ska inte heller störa dementa personers verklighetsuppfattning med 
ord och handlingar som inte överensstämmer med deras uppfattning. 
I situationen med Bojan är det andra boenden som stör hennes verklighetsuppfattning och som 
skapar oro. Och i fallet med Helena så är det svårt att utgå från hennes syn då hon inte uppfattar 
att det måste tvättas. Det går inte för personalen att bemöta detta utan att säga som det är då det 
faktiskt måste tvättas oavsett hur Helena upplever det. Helena har ganska omfattande fysiska 
omvårdnadsbehov vilket försvårar. Detta har Marko också men i hans fall är det oklart ifall ett 
annat förhållningssätt hade hjälpt då de inte vet hur han reagerat om någon pratat hans språk. 
Dessa bekymmer kan också ses i ljuset av självbestämmande och respekten för brukarens 
upplevelser. Att fullt ut respektera detta kan leda till att ingen vård ges. 

Feil-metodens kommunikativa delar appliceras bäst på Boris, Bojan och på deltagare i gruppen. 
Med dem kan personalen kommunicera och göra saker. De kan utgå från deras upplevelser och 
bakgrund (den levda verkligheten) i ord och handling och får bra gensvar om inte andra boenden 
stör. I Bojans fall handlar det om att andras beteende och kommunikation stör hennes uppfattning 
om verkligheten vilket skapar oro och i Boris fall handlar det om att andra boende tar ifrån 
honom personalens tid.  När personalen har tid för Boris så är han lugn eftersom han då får prata 
om sitt jobb och få göra saker han är van med (under ordnade förhållanden) utan att personalen 
stör detta.

Socialstyrelsens rekommendationer 

De svårigheter som uppstår verkar bero delvis på att socialstyrelsens rekommendationer inte helt 
följs på boendet liksom att vissa rekommendationer är lika svåra att tillämpa som Feil-metoden 
på grund av demensvårdens specifika omständigheter. Förutsättningar för att Feil-metoden ska 
kunna tillämpas kan därför till viss del bero på att exempelvis miljön inte är anpassad så att 
boende inte blir störda. Det finns inte heller tid för brukarna och det försvårar också men tid är 
inget som socialstyrelsens har med i sina rekommendationer. Tidsaspekten borde ju vara en 
förutsättning för att socialstyrelsens rekommendationer om en flexibel personal som utför ett 
genomtänkt arbete. Detta är också en resursfråga i fallet med Marko där inte heller omvårdnaden 
blir speciellt personcentrerad.
På boendet verkar inte rekommendationer om boendemiljö helt kunna följas då det råder 
underbemanning och diversering i brukargruppen, det är ju bara deltagarna i gruppen som verkar 
erbjuda varandra trygghet och inga störningar. 

Omvårdnadsassistentens kompetens och kompetensstegen

Feil metoden tillämpas sedan några år tillbaka i verksamheten och det framgår av resultatet att 
personalen upplever metoden positivt och att de upplever att metoden ger en bättre relation till 
dementa eftersom metoden låter dem ” bara vara som de är”. I mina observationer ses ljusglimtar 



vid gruppaktiviteten och i vissa fall angående Boris på grund av det ändrade förhållningssättet. 
Feil-metoden ska kunna användas i hela verksamheten av de som genomgått utbildning men 
mina observationer visar bara på resultat i vissa fall. Att verklighetsorientera verkar starkt 
förlegat och går inte att genomföra i något fall trots att mer verklighetsanknuten konversation 
ibland är ett måste vid fysisk omvårdnad. 

Mitt sökande efter tidigare forskning hittar inga andra metoder för bemötande av dementa 
personer och Feil-metoden verkar vara ett gott försök i att förbättra bemötande och skapa bättre 
omvårdnadssituationer som ska främja brukarens lugn och stärka dens integritet. Metoden verkar 
också passa bra ihop med rekommendationer om självbestämmande och respekten för brukarens 
upplevelser men leder inte alltid någonstans i konkreta fall. Vilket visar på vilka specifika 
svårigheter som finns inom demensvården. 
När människor lever i en annan verklighet och inte kan kommunicera och samtidigt inte klarar 
sig själva ställs personalen inför flera dilemman och jag förstår att frustrationen leder till att alla 
sätt måste prövas. Men som tidigare nämnt verkar det goda resultatet lika mycket bero på tid och 
resurser som Feil-metoden. Kanske det i dessa verksamheter behövs mer tid och resurser för att 
Feil-metoden ska ha genomslagskraft eller för att rekommendationer om demensvården ska 
kunna följas.

Rekommendationer om att kompetenshöjning ska säkra en god omvårdnad blir i detta fall 
tvetydigt och personalen verkar både tillämpa och få handledning vilket överensstämmer med 
rekommendationer. Verksamheten har också följt rekommendationer om att ny praktikrelevant 
kunskap måst implementeras och tillämpas. Då det inte finns andra möjligheter och på grund av 
demensproblematiken och dess särart anser jag att Feil-metoden är god nog. Att pröva och 
dokumentera skulle innebära att många felkällor görs synliga och detta beror ju bland annat på 
demensproblematiken.  Att förkasta den enda metoden som säkrar ett gott bemötande i vissa fall, 
får brukare att må bra i vissa fall och i viss mån följer rekommendationer vore fel. 

Min diskussion visar på svårigheten med demensvård och hur inget där någonsin är självklart på 
grund av att brukare inte har samma uppfattning och kognition som personalen som arbetar där.
Respekten för individen, bekräftande av upplevelser skulle både kunna leda till vanvård men 
också till ett gott bemötande. Och bättre bemötande och kommunikation kan både innebära ett 
bättre socialt innehåll och mer kvalitet men kan också bli ett dilemma vid mötet med människor 
som har stort behov av fysisk omvårdnad.

Analys

Alla mina observationer visar på brister i förståelse (förståelse mellan personal och de boendes 
förståelse av sin situation och verklighet). Personalen vet inte hur de ska bemöta Helena eller 
Bojan, improviserar när det gäller Marko och har inte riktigt tid för Boris.
Hos Boris och Bojan är det ganska tydligt att de på grund av sin sjukdom lever i sina minnen och 
är oförmögna att förstå att de är boende. Helena och Markos uppfattning är inte tydlig. Helena 
och Marko har också större behov av fysisk omvårdnad vilket försvårar för personal att 
respektera deras upplevelser eller kommunicera med dem utan att prata om nuet och komma med 
argument som varken Helena eller Marko verkar acceptera. Det verkar dock vara klart att Helena 
gör detta mer utifrån fysisk lättnad än utifrån förståelse om sin situation eller om vad som 



faktiskt händer. Demens har förklaringsmodeller utifrån vetenskap om minnen, om förmågor osv 
men det finns ingen klar bild om hur dementa personer faktiskt upplever sin verklighet. 

Enligt Antonovsky har människor behov av att förstå och kunna påverka sin verklighet. Oavsett 
hur de boende upplever sin verklighet så måste de må mycket dåligt i de situationer där de 
upplever att de inte förstår vad som händer. De verkar använda olika strategier för att hantera 
detta. Medan Helena och Bojan blir oroliga, arga och misstänksamma i obehagliga situationer de 
upplever och som de uppenbarligen inte förstår så är Boris ganska så medgörlig egentligen för 
personalen och Feil-metoden då han upplever sin verklighet konstant annorlunda. Negativa 
innebörder är mer en fråga för personalen att handskas med. De behöver tid och resurser för att 
utifrån Feil-metoden utgå från hans upplevelser, diskutera detta efter Feil-metodens delar om 
kommunikation och göra saker med honom som han fortfarande kan klara av. Utan det blir han 
ganska orolig dock inte på samma sätt som Helena och Bojan. Marko måste vara den som har det 
jobbigast utifrån förståelseaspekten då han inte ens ges möjlighet att kommunicera och genom 
det påverka sin situation på det sättet. Enligt Antonovsky är detta också en faktor för välmående. 

Personalen har också en bristande förståelse i den verklighet de möter på boendet. De kan inte 
veta hur de ska bemöta i vissa fall eller hur vissa personer upplever sin verklighet och kan inte 
heller nå fram med kommunikation vilket försvårar också för tillämpning av Feil-metoden. Detta 
måste skapa frustration hos personalen som verkar känna störst glädje vid gruppaktiviteten. Det 
verkar som att de enbart vid gruppaktiviteten upplever att de kan påverka och förändra i positiv 
riktning.

Personalen upplever oro på grund av Boris trots att de kan nå fram till honom. Tid och resurser 
måste ses i ljuset på kostnadseffektivitet. Underbemanning kan inte säkra god omvårdnad 
speciellt inte när verksamheten utgår ifrån socialstyrelsens rekommendationer och Feil-metoden 
som kräver tid och flexibiliteten för personcentrerad vård, respekt av upplevelse, tid, lugn osv. 
Bemanningen verkar inte vara formad efter vad arbete med dementa personer innebär. Brist på 
tid och resurser verka motverka både rekommendationer och Feil-metoden, då det i vissa 
observationer inte ges möjlighet att ens testa metoden. Detta på grund av boendemiljön, resurser 
och medboende.  Att inte kunna påverka har därför sin orsak också i detta och inte bara på grund 
av hur de dementa personerna är.

Feil-metoden bygger vidare på relation, interaktion och kommunikation, vissa svarar inte på 
kommunikation och relationer verkar vara på måfå.
Socialpsykologin beskriver hur relationers funktionsduglighet baseras på om det mellan två 
personer finns en delad subjektiv syn på den objektiva verkligheten. I teorin beskrivs vidare hur 
denna relation också baseras på makt. Att i denna relation finns en part som har makt att 
definiera situationen. Detta borde motsvaras av personalen. De är inte sjuka, de kan se risker och 
så vidare. De dementa är inte rationella i denna kontext och kan inte avgöra för sig själva. Denna 
maktrelation kan missbrukas och också leda till att de boende mår dåligt om de inte får gehör för 
sina tankar och vilja. Detta syns också i mina observationer, många boende upplever personalens 
försök till omvårdnad som reela hot.
Utifrån denna dåliga relation och bristande samförstånd kan också personalen välja att 
kollektivisera och objektifiera brukarna och köra över dem för att utföra det som måste göras 
(tvångsanpassa), de kan också strunta i Boris med hänsyn till brist på tid. 



Personalen väljer inte detta och väljer ett försök till en mer värdig vård som utgår från Feil-
metoden som arbetsinstrument. De verkar dela en värdegrund om människan värde och 
okränkbarhet och en syn på en empatisk och humanistiskt vård. Att dessa människor ska 
respekteras och bemötas utifrån deras upplevelser och integritet så långt det går. 
Handlingsutrymmet kan i annat fall missbrukas och därför behövs kanske Feil-metoden för att 
säkra en god omvårdnad i en verksamhet där få metoder kan tillämpas och där kvaliteten är 
beroende av den goda viljan.

Slutsatser

Feil-metoden följder de rekommendationer som finns för demensvården och har inneburit att 
personalen ibland upplever att de kan påverka sina relationer till de dementa och att detta tas 
emot positivt från de boende. Kommunikation, bekräftelse av upplevelser och att låta de boende 
vara och minnas det gamla, utöva beteenden och prata om det de minns skapar positiva 
relationer. 
Vissa av de boende jag observerar kan dock inte kommunicera och deras upplevelse av 
verkligheten är präglad av starkt oförstående och en negativ, paranoid inställning. Feil-metoden 
verkar enligt mina observationer bara kunna riktas till personer som kan kommunicera, är sociala 
och har ett normaliserat förhållningsätt till sin verklighet. Hur Feil-metoden skall kunna 
tillämpas generellt i verksamheten eller hur rekommendationer ska kunna göra det verkar vara en 
fråga om tid och resurser och personalens goda vilja.

Dementa personers verklighetsbild kan innebära beteende som är paranoida i sin karaktär, enligt 
Feil-metoden ska personalen då inte verklighetsanknyta. Miljön ska också anpassas så att den 
inte stör. Personalen ska utgå från det som personens upplevelser men det kan medföra att 
omvårdnad uteblir.
Miljön på boendet går troligtvis inte helt att anpassa och när det gäller personer med omfattande 
fysiska omsorgsbehov krävs handlingskraft och inte dialog.

Omsorgen av de personer jag beskriver präglas av missförstånd och skapar frustration. Det är 
bara i gruppaktiviteten som Feil-metoden verkar ge effekt. Här är också de boende med 
människor de trivs, i en hemlik miljö utan stöningar från andra eller frånvarande personal som 
inte bekräftar dem. Detta verkar leda till positiva känslor och att de blir lättare att ha och göra 
med.

Förutsättningar för att Feil-metoden ska kunna tillämpas är alltså att boende är 
kommunicerande ,inte är paranoida, inte blir störda och detta kräver tid och resurser. Då kan det 
leda till att de boende mår bättre och att personalen upplever att deras relation till dem förbättras. 

Feil-metoden tydliggör och systematiserar kommunikation och är också det bästa av det sämsta i 
den komplicerade vård som bedrivs. Personalen kan också må bättre av att de känner att de 
förändrar lite. Att få kunskap om bemötande och satsa på metoder som kompetensstegen får dock 
inte vid tillämpningen bli en förevändning för att inte vara kritiskt och ifrågasätta övriga 
förutsättningar för verksamheten. Dessa är tid och resurser och miljöanpassningar.
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