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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka och analysera undersköterskors uppfattning om vilka faktorer 
som påverkar möjligheten att främja fysisk aktivitet hos personer på demensavdelning. Individuella 
intervjuer genomfördes och det insamlade materialet bearbetades med kvalitativ innehållsanalys och 
resulterade i nio underkategorier samt fyra kategorier; undersköterskans personliga egenskaper, 
undersköterskans yrkesroll, yttre faktorer samt personen med demens.  
 
Resultatet visar att personliga egenskaper, såsom attityd till fysisk aktivitet, engagemang och 
initiativförmåga spelar stor roll. Undersköterskans sätt att bemöta personen med demens upplevs som 
en avgörande faktor för att övervinna hinder skapade av demenssjukdomen och en bra fysisk miljö 
upplevdes stimulera personerna med demens till aktivitet. Samarbetet mellan undersköterskor och 
fysioterapeuter respektive arbetsterapeuter kan förbättras och demensboendet behöver ha tillräckligt 
hög bemanning för att undersköterskan ska ha möjlighet att ta tiden som krävs för att främja fysisk 
aktivitet. 
 
Nyckelord: demens, kvalitativ innehållsanalys, personcentrerad omvårdnad, rörelse. 
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Summary 

Nursing assistants´ perception of promoting physical activity for people living in care-
homes specialized in dementia. 
 
The purpose of the study was to investigate the perception of nursing assistant to promote physical 
activity in people with moderate and severe dementia living in care-homes specialized in dementia. 
Nine individual semistructured interviews were conducted. The collected material was analyzed using 
qualitative content analysis and resulted in nine subcategories that formed four categories; the 
personal qualities of the nursing assistant, the professional role of the nursing assistant, external 
factors, and the person with dementia.  
 
The result shows that personal qualities, such as attitude to physical activity, commitment and 
initiative, play a major role in the experience of promoting physical activity. The nursing assistant way 
of treating and acting towards the person with dementia is perceived as a determining factor and a 
good physical environment was experienced as stimulating the persons with dementia to activity. 
Furthermore, the result suggests that cooperation between nursing assistant and physiotherapists as 
well as occupational therapists can be improved and dementia housing needs sufficient staffing to 
enable the nursing assistant to use the time required to promote physical activity. 
 
Keywords: dementia, personcentered-care, movement, qualitative content analysis.  
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Inledning  
 
Författaren arbetar som fysioterapeut i kommunen och har ett särskilt intresse för personer med 
demens som på grund av sitt omsorgsbehov bor på ett demensboende. Rörelse och fysisk aktivitet är 
grunden för fysioterapeutens arbete men den profession som har störst möjlighet att främja fysisk 
aktivitet hos personer på demensboende är undersköterskor, eftersom de spenderar mest tid ihop med 
dem. Ur detta väcktes frågan om hur undersköterskor ser på sina möjligheter att få personer med 
demens att vara fysiskt aktiva och vad som påverkar deras arbete med detta. 

Bakgrund 

Demens 
 
Demens är ett samlingsnamn för syndrom med kognitiv svikt och kan definieras som  
"En förvärvad, omfattande försämring av flera hjärnbarksfunktioner, men utan försämrat 
medvetande" (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2006).  
 
I Sverige finns ungefär 160 000 personer med demens och fler än 20 000 nyinsjuknar varje år. I stort 
sett alla är över 65 år och majoriteten av nyinsjuknade är över 80 år då hög ålder är den i särklass 
största riskfaktorn (Socialstyrelsen, 2018). På äldreboenden är förekomsten av demens extremt hög, 
60-80% men beror på att de som bor där har stora vårdbehov och då ofta på grund av kognitiva 
funktionsnedsättningar (Victor, 2010). Framtidsprognoser för Sveriges befolkning visar att antalet 
personer med demens kommer att öka med ungefär en halv miljon personer mellan åren 2020 och 
2030. Ökningen beror på att en stor grupp medborgare då blir 80 år och löper hög risk för 
insjuknande (Socialstyrelsen, 2014). 
 
Demens delas upp i fyra huvudkategorier; primärdegenerativa demenssjukdomar, vaskulära 
demenssjukdomar, blanddemens samt övriga sekundära demensorsaker (tabell 1). Det är vanligt med 
en blandning av flera diagnoser och hos en äldre person kan diffrentialdiagnostik vara omöjlig 
(Svenska Demensregistret, 2016). Av alla diagnoser är Alzheimers sjukdom vanligast, följt av vaskulär 
demens och Lewi Body demens (Dehlin & Rundgren, 2014). Demens kan i dagsläget inte botas men 
mycket kan göras för att lindra och hantera demenssymtom (Cohen-Mansfield, 2001; Livingston m.fl. 
2017; Morley, 2013). 

 
Tabell 1. Kategorisering av demens 
 

Primära degenerativa 
demenssjukdomar 

Vaskulär demens Blanddemens Övriga sekundära 
demensorsaker 

Alzheimers sjukdom 
Lewi Body demens 
Frontotemporal demens 

Till följd av 
kärlsjukdom i hjärnan 

En kombination av 
Alzheimers sjukdom 
och vaskulär demens 
(av kärlsjukdom i 
hjärnan) 

Orsakat av 
Parkinson, alkohol, 
skallskador, tumörer, 
endokrina sjukdomar,  
m.fl. (totalt 70 st) 

 

En minnesnedsättning föreligger alltid vid demens men andra kliniska kriterierna varierar beroende 
på sjukdom. För att få en demensdiagnos måste symtomen visat sig i minst sex månader och inte 
kunna bero på konfusion. (World Health Organization [WHO], 1993) 
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Tabell 2. Diagnoskriterier för demens enligt ICD 10 
 

✓ Minnesnedsättning 

✓ Försämring av ett eller flera av nedanstående kognitiva funktioner;  
- orienteringsförmåga 
- omdöme 
- koncentrationsförmåga 
- organisationsförmåga  
- planeringsförmåga 
- nedsatt tankeförmåga (abstraktionsförmåga) 

✓ Dessutom ska en påverkan finnas gällande personligheten och beteendet och visa sig genom 
ett eller flera av nedanstående symtom 
- apati 
- lättirritabel 
- emotionell labilitet 
- förändrat socialt beteende 

✓ Fortsatt klart medvetande (tillståendet ska inte kunna förväxlas med andra konfusionstillstånd 
ex. läkemedelsbiverkningar.) 

✓ Samtliga symtom ska ha uppvisats under 6 månader 
 
(Robillard, 2007; Sjöbeck & Nilsson, 2009; World Health Organization, 1993) 

 

Demenssymtom 
 
Symtomen varierar beroende på vilken typ av demens det är, vilken del av hjärnan som är skadad samt 
hur långt fortskriden sjukdomen är (Robillard, 2007). Demens kan delas in i mild, måttlig eller svår 
och betecknar i vilken utsträckning symtomen påverkar vardagen och vårdbehovet. I det milda skedet 
kan personen trots demenssymtom klara sig i vardagen utan några stora insatser från hälso- och 
sjukvården. Vid en måttlig demens behöver personen tillsyn, stöd och hjälp för att klara sig och i 
stadiet svår demens behöver personen ständig tillsyn och hjälp med i stort sett allt i sin vardag. 
Symtomen skiljer sig stort mellan individer och behovet av stöd från omgivningen kan därför variera 
(Robillard, 2007; Socialstyrelsen, 2017). Även om demens i första hand associeras till kognitiva 
funktionsnedsättningar påverkas även fysiska funktioner och kombinationen avgör rörelseförmågan 
hos personen. Eriksson, Gustafsson och Lundin-Olsson (2008) menar att nedsatt balans och 
rörelseförmåga kan märkas av tidigt och ge upphov till fall. 
 
Demens orsakar nedsatt tankeförmåga och planeringsförmåga och personen behöver hjälp från andra 
för att exempelvis välja kläder och sköta hygien. Det kan vara svårt för personen att följa med i samtal 
och vara socialt och fysiskt aktiv. Språkförmågan kan påverkas på olika sätt, exempelvis genom att 
personen kan få svårt att förstå de ord och meningar som andra säger. (Dehlin & Rundgren, 2014; 
Robillard, 2007) Personen med demens kan "gå vilse i tiden" (Gulmann, 2003), en sorts 
vanföreställning där personen upplever sig vara i en verklighet som varit sann förut vilket exempelvis 
kan märkas genom att personen är bekymrad över barnen som måste hämtas från skolan.  
Språket primitiviseras och begränsas såsmåningom till ett fåtal ord. Språkförståelsen blir kraftigt 
förlångsammand och nedsatt och det kan ta mer än en minut att bearbeta en fråga och säga ett svar. 
(Dehlin & Rundgren, 2014) Förlångsamningen är inte bara i tanke- och talförmåga utan märks även 
fysiskt och vid Lewi Body demens är de fysiska symtomen särskilt påtagliga. Personen får en stelare 
kropp, kraftigt minskade rörelser samt stora ofrivilliga rörelser, exempelvis i sömnen. (Gulmann, 
2013; Hancock, 2012)  
 
Agnosi, oförmåga att tolka sinnesintryck, kan visa sig på många sätt (Dehlin & Rundgren, 2014; 
Hancock, 2012). De sinnesintryck som ligger till grund för lokaliseringen i omgivningen feltolkas och 
personen kan därför inte hitta i annars välkända omgivningar eller inne i sin egna bostad. 
Duschstrålen kan upplevas smärtsam och synintryck förvrängas. En påslagen TV kan uppfattas som 
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verklighet och ge en känsla av en invasion av människor i bostaden. Tolkningen av sinnesintryck kan 
få stora konsekvenser för viljan att förflytta sig då exempelvis färgskiftningar i golvet kan uppfattas 
som nivåskillnader eller hål. (a.a.) Eftersom att agnosi kan drabba alla sinnen orsakar det en värld där 
allt kan hända och förändras, vilket Gulmann (2003) liknar med det kaos som återfinns i Alice i 
Underlandet.  

Apraxi, oförmåga att utföra viljemässiga rörelser, kan märkas genom att personen inte kan borsta 
håret eller ta på sig tröjan. Rörelseförmågan kan vara intakt men när rörelsen ska tänkas fram tar det 
stopp oavsett hur mycket personen med demens vill. Apraxin kan bli särskilt påtaglig när 
omvårdnadspersonal eller anhöriga ger instruktioner. Det tredimensionella seendet påverkas vilket 
ökar risken för fall då avståndsbedömningen och upplevelsen av rummet förändras. Dehlin & 
Rundgren, 2014; Gulmann, 2003; Hancock, 2012)  

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens [BPSD] kan exempelvis visa sig i form av oro, 
emotionella störningar, vandringsbeteende, rymningsbenägenhet, sömnstörningar, aggressivitet, 
förändrad aptit samt hallucinationer och vanföreställningar (Cohen-Mansfield, 2001; Gulmann, 2003; 
Morley, 2013; SBU, 2006). Hallucinationer och vanföreställningar kan förekomma i varierande 
utsträckning beroende på typ av demens och kan visa sig genom icke verkliga syner av andra personer 
i rummet, eller föreställningar om att andra har stulit personliga ägodelar. Schultz, Wajman, Boschetti 
och Berolucci (2012) menar att aggressivitet, tillbakadragenhet och apati är de vanligast 
förekommande symtomen. Symtomen kan bero på sjukdomen men även vara en följd av omsorgen 
som ges, omgivningen eller över- respektive understimulering (Dehlin & Rundgren, 2014; Morley, 
2013). BPSD uppstår främst under den måttliga sjukdomsfasen och är till stor belastning för 
omgivningen och innebär därför ofta att personen flyttar från hemmiljön till ett vårdboende då det blir 
ohållbart för anhöriga (Molony, Kolanowski, Van Haitsma & Rooney, 2018; Socialstyrelsen, 2017). 
Undersökningar visar att två tredjedelar av personer på särskilt boende uppvisar BPSD (Morley, 
2013). 

Vården av personer med demens  
 
Omsorgen av en person med demens regleras av socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och anger de 
värderingar, mål och riktlinjer som ska gälla. Där framgår att socialtjänsten ska verka för att alla 
medborgare ska få jämlika levnadsvillkor och att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och ges 
möjlighet att känna välbefinnande och få den service och stöd de behöver i hemmet eller på en särskilt 
inrättad boendeform. Socialtjänstlagen säger även att personer med fysiska eller psykiska 
funktionshinder ska ges möjlighet att bo på en plats som är lämplig utifrån personens funktionshinder 
samt ges möjlighet till sysselsättning och social gemenskap. En särskilt inrättad boendeform kan vara 
ett äldreboende eller ett gruppboende inriktat på demens (Socialstyrelsen, u.å.). Boendet ska vara 
bemannat dygnet runt och säkerställa att en person med demens omedelbart kan få stöd och hjälp 
med sådant som gäller liv, personlig säkerhet och hälsa. Boendet ska tillmötesgå de behov personen 
med demens har oavsett tid på dygnet samt ha tillräcklig bemanning för att kunna följa de nationella 
riktlinjerna. (SOSFS 2012:2) Som socialtjänstlagen säger bör omgivningen och miljön vara utformad 
för att lämpa sig för personer med demens och deras symtom men som Krynicka (2010) påtalar är det 
lättare att skapa god miljö vid nybyggnation jämfört med äldre byggnader som byggs om till 
demensboende och boenden kan därför se mycket olika ut.  
 
Omsorgen ska utgå från ett personcentrerat arbetssätt där individens behov, önskemål, värdighet och 
kvarvarande resurser sätts i fokus (Socialstyrelsen, 2016). De grundläggande behoven av vatten, mat 
och trygghet ska tillgodoses genom ett arbetssätt som utgår från personens upplevda verklighet och 
livserfarenheter (Edvardsson, Winblad & Sandman, 2008; Edvardsson, 2010) Personcentrerad vård 
vid demenssjukdom introducerades av Professor Kitwood som menade att en person med demens inte 
på egen hand kunde tillgodose grundläggande psykosociala behov såsom välbefinnande, aktivitet och 
trygghet. Omsorgen av en person med demens behövde därför innefatta att någon annan agerande 
stödjande så att de grundläggande behoven kunde uppfyllas. (Edvardsson m.fl., 2008; Mitchell & 
Agnelli, 2015). Personcentrerad vård ger goda effekter gällande mängd symtom och tillfredställelse hos 
personen med demens, samt påverkar arbetsbelastningen positivt hos vårdpersonalen (Edvardsson 
m.fl., 2008). Regelbunden personcentrerad och holistisk bedömning av personen med demens och de 
problematiska beteenden ger goda förutsättningar att identifiera triggers till BPSD och då ha möjlighet 
att möta de otillfredställda behov som anses vara anledningen till dem (Molony m. fl., 2018).  
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Undersköterskans arbete med personer med demens 
 
En undersköterska på ett demensboende möter personer med demens som har behov av tillsyn större 
delen av dygnet samt behov av stöd och hjälp med aktiviteter i dagliga livet [ADL] samt annat som 
tillhör vardagen. Det innefattar exempelvis att stödja eller hjälpa personerna vid förflyttningar, skötsel 
av personlig hygien och måltidsstöd. Undersköterskan ska genom sitt arbete förebygga trycksår, fall 
och undernäring men personer med demens kan utöver nedsatt kognition och rörelseförmåga även ha 
stora besvär av BPSD, vilket försvårar omsorgen. (Abrahamsson, 2003; Rosdinon, Zarina, Zanariah, 
Marhani & Susaily, 2013) Rörelseförmåga och fysisk styrka kan vara bibehållen trots kraftiga kognitiva 
funktionsnedsättningar, vilket i vissa fall kan underlätta omvårdnadsarbetet och möjligheterna att få 
personen att utföra fysisk aktivitet men det kan även innebära stora negativa konsekvenser om 
personen med demens blir aggressiv (Gulmann, 2003). Arbetsmiljöverket (AFS 1993:2) menar att 
arbete med personer som utövar hot och våld kan vara fysiskt och psykiskt belastande och påtalar 
behovet av handledning och stöd för att hantera arbetssituationen samt den personliga stress och 
reaktion som kan drabba undersköterskan.  

 
I en svensk studie av Ericson‐Lidman, Larsson & Norberg (2014) uttryckte undersköterskor på 
demensboende att det var viktigt att se personen bakom sjukdomen samt lära känna varje individ för 
att kunna anpassa sitt bemötande och val av aktiviteter så att det passar individen. De såg även en 
vinst i att hantera varje problematisk situation direkt, för att inte skapa ökad oro eller stress hos 
personen med demens. Det kunde innebära att personalen bytte av varandra om det låste sig för 
personen med demens men de försökte även undvika kritiska situationer genom att vara förutseende 
och förebygga problem. De upplevde även en tillfredställelse i det utmanande arbetet och uttryckte att 
de kände att det var ett viktigt jobb. De kände sig viktiga genom att bara en särskild typ av person 
passade för arbete med demenssjuka och de framhöll att det krävdes stort tålamod och kreativitet för 
att klara av arbetet på en demensavdelning. Resultatet i studien överrensstämmer med det som 
beskrivs i en motsvarande engelsk studie av Law, Patterson och Muers (2017). I den senare framhålls 
särskilt vikten av att skapa en relation till personen med demens, då personkännedom och trygghet 
ökade möjligheterna att lyckas i arbetet (a.a.). Wångblad, Ekblad, Wijk & Ivanoff (2009) menar att 
dålig kommunikation och missförstånd till följd av kognitiva funktionsnedsättningar är de främsta 
anledningarna till att arbetet är fysiskt tungt för omvårdnadspersonalen. Studien lyfte även att ökad 
kunskap om demenssjukdomar och personkännedom om individen kunde bidra till att minska den 
fysiska belastningen för omvårdnadspersonalen. 

 
Abrahamsson (2003) beskriver hur omsorg av en person med demens ställer höga krav på förmågan 
att visa respekt, skapa trivsel och smidighet i att hitta alternativa och individuella lösningar och 
arbetssätt. Personen med demens kan ha stora omsorgsbehov men bli uppgiven, skamsen eller arg om 
personalen hjälper till för mycket eller uttrycker sig på ett sätt som skapar en känsla av att vara 
värdelös. Att arbeta på ett sätt där individen ges möjlighet att vara delaktig och på så vis ta vara på de 
kvarvarande resurserna får inte innebära att man ställer för höga krav, då det är lätt att individen blir 
irriterad och frustrerad över att inte kunna hantera situationen. Omvårdnaden bygger på tillit och 
respekt och undersköterskan måste kunna vara ödmjuk och be om förlåtelse om denne gett upphov till 
negativa känslor. En person med demens är beroende av andra men känslan av skam och ovilja till att 
släppa undersköterskan inpå sig kan ändå vara stark och visa sig som känsloyttringar. Vidare påtalar 
Aremyr (1997) vikten av att vid svåra situationer väga risk mot nytta och söka efter alternativa 
lösningar. Exempelvis kanske inte hela kroppen kan tvättas samtidigt utan rengöringen delas upp över 
flera dagar. Gällande undersköterskans förmåga att ta tillvara på individens kvarvarandre resurser och 
rörelseförmåga uppges tid och tålamod vara den avgörande författarna skriver att det behövs tid för att 
instruktionen ska hinna bearbetas, tid för att personen ska reagera och tid för att göra det som 
undersköterskan ber om (Schilliger & Wångblad, 2010). Undersköterkan behöver få utbildning och 
handledning för att kunna arbeta personcentrerat (SBU, 2006). Socialstyrelsen (2012) påtalar att 
omvårdnadspersonal även bör få handledning i hälsofrämjande och rehabiliterade åtgärder av 
kommunens fysioterapeuter för att de ska ges förutsättningar att främja fysisk aktivitet hos personerna 
med demens. 

Fysisk aktivitet 
 
Fysisk aktivitet definieras som "all kroppsrörelse som ökar energiförbrukningen utöver den 
energiförbrukning vi har i vila" (Mattsson, Jansson & Hagströmer, 2016, s.1) och innefattar således 
både specifik träning samt förflyttningar och andra rörelser som tillhör vardagen. Begreppet ska inte 
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förväxlas med fysisk träning som är en form av fysisk aktivitet men på ett annat vis är strukturerad och 
planerad med syfte att förbättra eller upprätthålla en viss fysisk funktion (Socialstyrelsen, 2017). 
Kroppen är skapad för att vara i rörelse och de flesta organsystem och vävnader påverkas positivt av 
fysisk aktivitet. Förutom förbättrad fysisk kapacitet påverkas även kognition, stämningsläge, hjärta, 
blodcirkulation, blodtryck, immunsystem, hormonfrisättning, blodsockernivåer och fettceller i 
kroppen. Redan efter enstaka tillfällen av fysisk aktivitet kan positiva effekter märkas av men det är 
framför allt på lång sikt som kroppen påverkas i större utsträckning. Oavsett ålder fungerar fysisk 
aktivitet preventivt och behandlande för många sjukdomar och ohälsotillstånd och har dessutom 
flertalet bieffekter som påverkar hälsan positivt. (Wennberg m.fl., 2016)  
 
Begreppet aerob fysisk aktivitet syftar på aktiviteter där energibehovet täcks av syretillförsel. 
Aktiviteten kan pågå i olika lång tid och på låg, måttlig eller hög intensitet och kan utgöras av 
promenader, cykling, simning eller annan gymnastik. En måttlig intensitet innebär 40-59% av den 
maximala aeroba kapaciteten och kan även uttryckas som en upplevelse av att aktiviteten är lätt eller 
lite ansträngande. Hög intensitet innebär en större upplevd ansträngning samt högre procentsats av 
den maximala kapaciteten. (Hassmén, Wisén & Hagströmer, 2016) 
 
Muskelstärkande fysisk aktivitet är aktiviteter som syftar till att förbättra eller bibehålla maximal kraft, 
uthållighet och explosivitet. Även detta kan utföras på olika intensitet och anaeroba energisystem, där 
muskelcellerna arbetar med otillräcklig syretillförsel, kan komma att användas och ge mjölksyra som 
kännbar biprodukt. Aktiviteterna kan exempelvis utgöras av trappgång, armlyft, knäböjning eller 
träning med vikter. (Mattsson m.fl., 2016) 
 
För personer med funktionsnedsättningar eller hög ålder är begreppet relativ intensitet högaktuellt 
eftersom att de inte kan förväntas genomföra en aktivitet på samma nivå som en vältränad ung person. 
Med relativ intensitet styr individens maximala styrka eller maxpuls den nivå som den fysiska 
aktiviteten ska genomföras på. Således kan en åttioåring och tjugofemåring träna på samma relativa 
intensitet sett till deras förutsättningar. (Mattsson m.fl., 2016)  
 
Rehabilitering innebär "insatser som skall bidra till att en person med förvärvad 
funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa 
möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande 
i samhällslivet" (SOSFS 2007:10, 2§). Rehabilitering innebär exempelvis fysisk träning på hög 
intensitet, att gå promenader eller genomförande av aktiviteter i dagliga livet [ADL] och utförandet 
och intensiteten är individberoende.  

Fysisk aktivitet för personer med demens 
 
Personer med demens har behov av fysisk aktivitet och den ska syfta till att förbättra och bibehålla 
förmågan att utföra aktiviteter i dagliga livet. Utöver detta syftar den fysisk aktivitet till att förebygga 
andra besvär och sjukdomar. Muskelstärkande träning bör göras 2-3 gånger per vecka och aerob fysisk 
aktivitet bör göras 150 minuter per vecka, på en måttlig intensitet, eller 75 minuter på en hög 
intensitet. Aktiviteten kan fördelas på kortare pass men minst 10 minuter i taget. (Tareldsen, 
Helbostad & Saltvedt, 2016) WHO (u.å.) förtydligar att nivån av fysisk aktivitet beror på individens 
förutsättningar och kan skilja sig kraftigt åt mellan olika individer. Enligt en studie av van Doorn m.fl. 
(2003) löper en person med demens löper tre gånger så hög risk för fall och fallskador och behöver 
fysisk aktivitet och balansträning för att förebygga fall, vilket även påtalas av Tareldsen m.fl. (2016). 

 
Eggemont, van Heuvelen, van Keeken, Hollander och Scherder (2006) visar i sin studie att gång med 
rollator, där individen blir lätt ansträngd, motsvarar ungefär 70 % av den maximala aeroba 
kapaciteten och 70 % av maxpulsen och räknas således som måttlig- till högintensiv fysisk aktivitet. 
Resultaten visar att fysisk aktivitet i vardagen kan ha tillräcklig intensitet för att nå upp till 
rekommendationerna om 75-150 minuter i veckan. 

 
Personer med demens löper hög risk för fysisk inaktivitet (Morley, 2013). Moyle m.fl. (2017) 
undersökte aktivitetsnivåerna hos personer med demens på vårdboende och visade att de på 24 
timmar i genomsnitt gick 307 steg. Förekomsten av inaktiv vardag hos personer med demens lyfts av 
van Alphen, Volkers, Blankevoort, Scherder, Hortobagyi och van Huevelen (2016) som i sin studie 
visade att dagens största ansträngning skedde vid uppstigning från sängen på morgonen. En 
stillasittande vardag är vanligt förekommande hos personer med demens, oberoende av fysisk 
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rörelseförmåga (Mitchell, Teno, Kiely, Shaffer, Jones & Prigerson, 2009; Lindgren, Unosson, 
Fredriksson & Ek, 2004). Förutom hälsorisker kopplade till bristande fysisk aktivitet innebär 
stillasittandet även kraftigt ökad risk för trycksår (Ek & Lindholm, 2016).  

 
Statens beredning för medicinsk och social utredning [SBU] (2006) menar att det finns evidens för att 
fysisk aktivitet har positiv effekt på bibehållande av fysisk funktionell förmåga, gångförmåga och 
kognition hos personer med demens. En cochranereview från 2015 (Forbes, Forbes, Blake, Thiessen & 
Forbes) menar dock att fysisk aktivitet endast påverkar gångförmåga och ADL-förmåga positivt och att 
evidensen är bristfällig gällande påverkan på kognitionen. Endast effekt av bibehållen funktionell 
förmåga och ADL-förmåga ska dock inte förringas då ungefär två tredjedelar av dygnet handlar om 
ADL-aktiviteter (Socialstyrelsen, 2014) och det finns således mycket att vinna. Stevens och Killeen 
(2006) kunde i sin studie visa att fysisk aktivitet förlångsammade och i vissa fall vände den successiva 
försämringen i ADL-förmåga hos de med demens som fick 30 minuters varierad fysisk träning, 3 
gånger i veckan i tolv veckor. Rolland m.fl. (2007) bedrev fysioterapeutledd träning för demenssjuka 
personer på äldreboende, med balans-, styrke-, rörlighets- och konditionsträning två gånger i veckan 
under ett års tid och visade att det minskade försämringen i ADL med en tredjedel jämfört med 
kontrollgruppen. Det svenska evidensbaserade High Intensity Functional Exercice-program [HIFE] 
har i flera studier använts och förbättrat ADL- och fysisk funktionsförmåga hos personer med lätt- till 
måttlig demens. De tränade då balans, gång- och förflyttningsförmåga genom högintensiva 
funktionella övningar två gånger i veckan i 12 veckor. (Littbrand, Lundin-Olsson, Gustafson, 
Rosendahl, 2009; Wiken Telenius, Engdal & Bergland, 2015) Personer med demens blir dessutom 
mindre agiterade om de får utöva konditions- eller styrketräning och fysisk aktivitet ger även 
förbättrad sömn och behandlar depression och uppges därför vara alternativ till farmakologisk 
behandling (Morley, 2013). 
 
Kommunen är skyldiga att erbjuda rehabilitering för personer med demens (HSL, 1982:763) och 
bibehållande av funktionsförmåga och ADL-förmåga är rehabiliterande insatser som således ska göras. 
Deltagande i organiserad fysisk träning försvåras vid utvecklad demenssjukdom då språkliga 
nedsättningar, apraxi och BPSD kan vara begränsande faktorer. Fysiska aktivitet som sker i samband 
med ADL kan därför vara av stor betydelse men även där kan problem uppstå. Procedurminnet, även 
kallat rörelseminnet, är avgörande för rörelseförmågan hos en person med måttlig och svår demens. 
Rörelsen utförs då av automatik och behöver inte tänkas fram men automatiken kan störas av annat 
stimuli. Exempelvis kan en uppresning från sittande fungera bra om personen tillkallas med en 
handrörelse och en enkel uppmaning. Fötterna dras då per automatik längre in under kroppen och 
överkroppen lutas framåt för att förskjuta tyngdpunkten. Om personen behöver tänka igenom rörelsen 
eller får fysisk hjälp av någon annan kan tankeverksamheten över genomförandet bli hämmande och 
försvåra eller omöjliggöra uppresningen. (Schilliger & Wångblad, 2010; Ragneskog, 2013) 
 
Moyle m.fl. (2017) menar att ett funktions-fokuserat synsätt, där vårdpersonalen strikt ska utgå ifrån 
individens kvarvarande resurser ökar nivåerna av fysisk aktivitet, men det krävs mer forskning för att 
kunna styrka studiens resultat. I Nationella riktlinjer för vård och omsorg av personer med demens 
(Socialstyrelsen, 2017) står dock att omvårdnadspersonal ska arbeta med ett personcentrerat 
förhållningssätt och se personen med demens som en aktiv samarbetspartner, vilket innebär att 
personen med demenssjukdom ska ges möjlighet att använda sina kvarvarande funktioner.  

Problemformulering  
 
Fysisk aktivitet kan förebygga ohälsa och försämring av fysisk funktionsförmåga liksom att hjälpa till 
att bibehålla ADL-förmåga hos personer med långt framskriden demens. En person med demens kan 
på grund av kognitiva funktionsnedsättningar inte på egen hand ta initiativ till eller genomföra fysisk 
aktivitet och är beroende av andra för att få tillgodosett sina behov av rörelse. Undersköterskor som 
ger omsorg till personer med demens ska enligt lagar och riktlinjer främja fysisk aktivitet hos personer 
med demens men på grund av sjukdomens symtombild kan det vara ett svårt arbete som kräver stöd 
från andra professioner. Det saknas dock kunskap om undersköterskors upplevelse av att främja fysisk 
aktivitet vilket försämrar möjligheten för andra professioner att stödja och bemöta dem på bästa sätt. 
En ökad kunskap skulle kunna förbättra samarbetet mellan vårdprofessionerna och i slutändan ge 
förbättrad hälsa och funktion hos personerna med demens. 
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Syfte 

 
Syftet med studien var att undersöka och analysera undersköterskors uppfattning om vilka faktorer 
som påverkar möjligheten att främja fysisk aktivitet hos personer på demensavdelning. 

Material och metod 

Studiedesign 
 
En kvalitativ studie genomfördes och datainsamling skedde genom individuella intervjuer. Kvalitativ 
innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) tillämpades för att tolka det insamlade 
materialet.  

Urval 
 
För att nå undersköterskor med erfarenhet av att arbeta med personer med långt framskriden demens 
och stort omvårdnadsbehov valde författaren att rekrytera deltagare från demensboenden. Ett 
strategiskt urval var tänkt att tillämpas där författaren i sitt val av deltagare eftersträvade spridning i 
kön, ålder, yrkeserfarenhet och arbetsplats (Henricsson & Billhult, 2012). Inklusionskriterier var att de 
skulle vara undersköterskor med minst en månads erfarenhet av att arbeta på demensboende. 
 
Enhetschefer för fem demensboenden i en medelstor svensk kommun kontaktades per e-post med 
information om studien och förfrågan om att få ta kontakt med de undersköterskor som arbetade på 
demensboendet för att tillfråga dem om deltagande. Att inhämta godkännande från chefen är i 
enlighet med rekommendationer av Kvale och Brinkmann (2014). En enhetschef gav inte sitt 
godkännande och en annan svarade inte trots ytterligare försök till kontakt per e-post och telefon. Tre 
chefer godkände att författaren tog kontakt med personal på boendet. Fyra besök gjordes på vardera 
demensboende och författaren lämnade förfrågningsbrev (bilaga 1) till de undersköterskor som fanns 
på plats samt extra exemplar för de som inte var i tjänst. Undersköterskorna ombads ta kontakt med 
författaren för att boka tid och plats för intervjun. Rekryteringen av deltagare skedde under drygt en 
månads tid och intervjuer bokades in löpande under tiden rekryteringsprocessen pågick.  
 
Urvalet resulterade slutligen i nio personer, två män och sju kvinnor, som arbetade på boenden som 
hade geografisk spridning. De hade mellan 1 och 25 års erfarenhet av att arbeta med personer med 
demens. Svårigheten att rekrytera deltagare till studien innebar att författaren inte hade möjlighet att 
välja deltagare med så stor spridning som möjligt utan fick använda de som anmält intresse (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Deltagarna kommer hädanefter benämnas som informanter. 

Datainsamling 
 
Intervjuguiden skapades med stöd av Danielsson (2012a), Gillham (2008) samt Kvale och Brinkmann 
(2014) och innehöll frågor och tänkbara följdfrågor (bilaga 2). Den första intervjun avsågs fungera som 
en provintervju och efter analys av denna beslutade författaren att inkludera intervjun då frågorna gett 
svar som svarade mot studiens syfte. Intervjuguiden inleddes med en öppen fråga om upplevelsen av 
att arbeta med personer med demenssjukdom för att informanten skulle bli bekväm i 
intervjusituationen (Kvale & Brinkmann, 2014). Uppföljningsfrågor ställdes när något svar behövde 
förtydligas. 
 
Vid intervjutillfället gav författaren muntlig information om syftet med studien, användningen av 
diktafon samt frivilligheten att när som helst avbryta utan att ge vidare förklaring. Den ovan beskrivna 
inledande orienteringen gjordes för att få informanten att känna trygghet och våga dela med sig av 
sina erfarenheter. Diktafonen startades därefter och intervjuerna varade i 19-49 min och avslutades 
när informanten inte hade någonting ytterligare att tillägga. Intervjuerna genomfördes på en plats och 
tid som informanten själv valt  i enlighet med rekommendationer av Eriksson-Zetterquist och Ahrne 
(2015). Samtliga informanter valde att förlägga intervjun till ett avskilt samtalsrum på deras 
arbetsplats i samband med ett arbetspass. Samtalsrummen innehöll antingen en soffgrupp där 
sofforna var placerade i vinkel mot varandra, eller ett matbord med stolar. Oavsett möblemang erbjöds 
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informanten att välja plats och författaren placerade sedan sig själv framför eller om möjligt lite snett 
framför i enlighet med rekommendationer av Kvale och Brinkmann (2014)   
 
Författaren transkriberade det inspelade materialet i direkt anslutning till intervjun och var även den 
som senare utförde analysen. Författaren läste först igenom alla intervjuerna ett flertal gånger för att 
få en överblick. Sedan valdes meningsbärande enheter ut som svarade mot syftet och lades i en tabell i 
ordbehandlingsprogrammet Word där analysen fortsatte. Författaren använde kvalitativ 
innehållsanalys för att bearbeta och tolka det insamlade materialet och analysen innebar att söka efter 
skillnader och likheter i texterna för att skapa kategorier (Danielsson, 2012b; Graneheim & Lundman, 
2004). Författaren bestämde sig för att analysera innehållet manifest, det vill säga att den 
meningsbärande enheten kondenserades (sammanfattades) men innehållet bevarades och beskrev det 
som var synligt och uppenbart i texten (Graneheim & Lundman, 2004). De kondenserade 
meningsbärande enheterna kodades först med ord eller meningar som ansågs kunna sammanfatta 
texten. Koderna användes sedan för att sortera de meningsbärande enheterna till olika grupper och 
utifrån en samlad bild av de meningsbärande enheter som ingick i varje grupp skapades 
underkategorier som representerade innehållet. I tabell 3 ges exempel från den kvalitativa 
innehållsanalysen.  

 
Tabell 3. Exempel från den kvalitativa innehållsanalysen 

Manifest kondenserad 
meningsbärande enhet 

Kod Underkategori Kategori 

Aktivitet är för vår egen skull för det 
underlättar arbetet. Det blir lättare 
om de bara kan gå några steg och ju 
fler som kan gå desto lättare. 

Bibehållen 
funktion 
underlättar 
arbetet. 

Undersköterskans 
attityd mot fysisk 
aktivitet 

Undersköterskans 
personliga egenskaper 

Tiden har stor betydelse. Man måste 
ta det i deras takt och det får ta den 
tid det tar men det är också svårt att 
ta den tiden när det finns andra 
boende som behöver få hjälp. 

Arbetet är 
tidskrävande. 
Stressande att 
veta att andra på 
avdelningen 
behöver hjälp. 

Tiden Yttre faktorer 

Etiska överväganden 
 
Denna studie har tagit hänsyn till Lagen om etikprövning av forskning som bedrivs på människor (SFS 
2003:460) samt Helsingforsdeklarationen (World Medical Association [WMA], 2008). I enlighet med 
Hälsohögskolans anvisningar har ingen etikprövning sökts men en etisk egengranskning har 
genomförts. I en etisk manual av WMA (2015) presenteras fyra etiska principer för forskning med 
grund i Helsingforsdeklarationen; autonomi, göra-gott (beneficence), icke-skada (non-maleficence) 
samt rättvisa (justice). Autonomin har tillgodosetts genom att informanterna har tillfrågats, 
informerats om studiens syfte, risker och metod och fått lämna samtycke till deltagande. Frivilligheten 
och möjligheten av avbryta utan närmare förklaring har lyfts i det skriftliga informationsbrevet (bilaga 
1) samt vid intervjutillfället. Principen om att göra-gott och att icke skada inkluderar en bedömning 
om huruvida de positiva följderna av studien för informanterna och andra kan överväga de risker och 
konsekvenser informanterna utsätts för. Informanterna utsattes inte för några fysiska risker under 
studien. Inte heller innebar intervjuerna att informanterna behövde lämna känslig information om 
patienter eller annan personal eller samtala om känsliga ämnen som kunde påverka informanten 
negativt. I informationsbrevet framgick tydligt att deras chefer eller kolleger inte skulle få reda på om 
de deltagit och att den information de lämnat skulle förvaras på ett säkert och oåtkomligt ställe. De 
informerades även om att materialet endast skulle användas till denna studie, i enlighet med 
nyttjandekravet som också beskrivs i Helsingforsdeklarationen, samt att det skulle förstöras när 
uppsatsen blivit godkänd. Studien har för avsikt att bidra med kunskap för att förbättra omvårdnaden 
av personer med demens och har därigenom ett gott syfte utan särskilda risker. Rättviseprincipen har 
beaktats genom att studiedeltagarna fått samma förutsättningar för intervju. (WMA, 2008)   
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De etiska principer som American Psychological Association [APA] (2016) utgår ifrån har ungefär 
samma innehåll men påtalar tydligare forskarens roll och ansvar. Kvale och Brinkmann (2014) ger 
exempel på frågor till en etisk egengranskning och dessa är inom områdena informerat samtycke, 
konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll och grundar sig i APAs etiska principer och även 
dessa har beaktats i studien.  

Resultat 
 
Innehållsanalysen resulterade i fyra kategorier; undersköterskans personliga egenskaper, 
undersköterskans yrkesroll, yttre faktorer samt personen med demens. Kategorierna innehöll nio 
underkategorier vilka presenteras i tabell 4.  
 
Tabell 4. Presentation av underkategorier och kategorier 

Underkategori Kategori 

Undersköterskans personlighet 

Undersköterskans personliga 
egenskaper 

Undersköterskans attityd till 
personen med demens  

Undersköterskans attityd till 
fysisk aktivitet 

Samspelet mellan personal 

Undersköterskans yrkesroll 
Undersköterskans bemötande 
och arbetsätt 

Tiden 

Yttre faktorer 
Omgivande miljö 

Relationen till personen med 
demens 

Personen med demens 
 Förutsättningarna hos personen 

med demens 

 
Resultatet presenteras nedan och citat från intervjuerna är i kursiv stil. Deltagande undersköterskor 
benämns  som informanter och i några citat förekommer [...] vilket innebär att text irrelevant för 
studiens syfte har tagits bort.  

Undersköterskans personliga egenskaper 
 
Kategorin innehåller underkategorierna; Undersköterskans personlighet, undersköterskans attityd till 
personen med demens och undersköterskans attityd till fysisk aktivitet. 

Undersköterskans personlighet  
 
Informanterna menade att undersköterskans personlighet hade betydelse för hur lämpad man var att 
arbeta med personer med demens samt få dem att vara fysiskt aktiva. De uttryckte att ett arbetssätt 
där fysisk aktivitet främjades var ett naturligt tankesätt hos dem samt att tanken alltid fanns med dem 
även om arbetet i sig var utmanande. De uttryckte att undersköterskans personlighet påverkade 
intensiteten i försöken att påverka personen med demens och innehållet i vardagen. 
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"Det handlar väldigt mycket om oss personal. Om det är aktiviteter mellan måltiderna blir de inte 

bara sittande. Händer det inget lägger de sig hellre i sängen." 
 
Undersköterskans erfarenhet och kompetens hade betydelse men personligheten spelade en större, för 
att inte säga avgörande roll, då det krävdes stort personligt engagemang och vilja hos 
undersköterskan. De menade att det utmanande och varierade arbetet var stimulerande. 
 

"De som är svåra att aktivera är roligast att jobba med för de är en utmaning." 

 

Undersköterskans attityd till personen med demens  

Informanterna upplevde att organiserad aktivitet utanför avdelningen kunde göra personen med 
demens mer förvirrad och blir mer omsorgskrävande efteråt. Det rådde dock delade meningar hurvida 
deltagande i aktiviteten var värt det eller inte. Några informanter upplevde att det var värt det, för 
personen med demens hade haft en bra stund under tiden aktiviteten var igång. Några andra uppgav 
dock att det blev för stor belastning för personalen efteråt och att de av den anledningen hindrade 
personen med demens från att delta trots att personen skulle haft nytta och glädje av det. Attityden 
mot personen med demens och dennes rättighet och behov av att använda sina kvarvarande 
funktioner återkom i intervjuerna. Det var viktigt att inte ge upp för tidigt utan man var tvungen att 
kämpa lite, för att det kunde gå även om det var svårt. 

"Påklädning tar tid och ibland blir det fel men det gör inget. Får låta dem försöka så länge det går 
för de är glada över att ha klarat det själva. Om tröjan hamnar ut och in kan man alltid fixa till det 

efteråt." 
 

Det var viktigt att anpassa sina krav utifrån individens förutsättningar och på så vis ge realistiskt 
genomförbara uppgifter åt personer med demens. 
 

"Det är viktigt att se personen och vad den kan göra. Iallafall sträcka upp armen. För vissa är det 
kanske den enda aktiviteten." 

 

Undersköterskans attityd till fysisk aktivitet 

Kunskap om fysisk aktivitet i vardagen och en positiv attityd till detta hade betydelse. Informanter 
upplevde fysisk aktivitet som något självklart och naturligt och tankesättet gjorde att de per automatik 
tog tillvara på alla tillfällen som gavs.  

 
"Att göra gående förflyttningar hör till. Att man ska gå en bit på vägen mot matsalen, även om man 

bara går lite." 
 

Vinsterna av att personen med demens bibehöll sina funktioner och rörelseförmåga lyftes av samtliga 
informanter och de upplevde att kunskapen om vinsterna av fysisk aktivitet motiverande till att 
fortsätta. 
 

"Aktivitet är ju för vår egen skull för det underlättar arbetet. Det blir lättare om de bara kan gå 
några steg och ju fler som kan gå desto lättare blir det." 

 

Undersköterskans yrkesroll 
 
Kategorin innehåller underkategorierna; samspelet mellan personal samt undersköterskans 
bemötande och arbetssätt. 

Samspelet mellan personal 
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Samtliga informanter uttryckte att samarbetet med de andra undersköterskorna på avdelningen var  
viktigt för att det skulle bli så enkelt som möjligt att få tillfälle till aktivitet. De upplevde även att det 
underlättade om man fick stöd och handledning från sina kollegor för att få tips gällande bemötandet 
och omvårdnaden av en individ. Samtliga informanter uttryckte även att det var viktigt att man hade 
ett gemensamt mål för att personalgruppen skulle stödja varandra. 
  

"Har stort stöd från kollegorna. Vi jobbar för samma mål och det underlättar." 
 
Informanterna var rörande överens om att fysisk aktivitet var positivt för personerna med demens som 
sov bättre och var lugnare på dagen om de aktiverades med promenad, träning eller annan för 
individen lämplig aktivitet. Fyra informanter uttryckte att personalen därför inspirerade varandra när 
de såg de goda effekter som fysisk aktivitet medförde.  
 

"Det blir lugnare inne på avdelningen om man aktiverar dem och de behöver inte ta lugnande 
mediciner. Det blir att fler personal tar efter." 

 
Några informanter uttryckte önskemål om förbättrat samarbete med kommunens rehabiliteringsteam 
för att förbättra förutsättningarna för genomförande av de individuellt förskrivna 
träningsprogrammen eller en viss typ av förflyttning. De menade att instruktionerna från 
fysioterapeuter och arbetsterapeuter inte var anpassade för personen med demenssjukdom och 
informanterna kände inte att de hade tillräckligt med kunskap för att hitta alternativa lösningar. 
 

"Det är lättare att få in aktivitet i vardagen än ett speciellt träningsprogram för det är svårt att få 
dem att förstå." 

 
En av informanterna upplevde bemötandet och samarbetet så dåligt att det påverkade viljan till att 
stödja personen med demens med träningsprogram de ordinerats. 
 

"De kommer in på avdelningen och bestämmer vad vi ska göra utan att fråga oss så att vi också är 
delaktiga. Det kanske inte alls fungerar för den personen. Jag är faktiskt lite avig mot rehabgänget 

och det sitter nog lite i bakhuvudet så jag kanske inte engagerar mig fullt ut i träningsprogrammen." 

Undersköterskans bemötande och arbetssätt 
 
Undersköterskans agerande, sätt att uttrycka sig och röra sig kunde göra att personen med demens 
lättare medverkade vid rörelse och utförde fysisk aktivitet.  I många fall kunde ”spegling” fungera bra 
vid omvårdnadssituationer genom att undersköterskan guidade personen med demens genom att stå 
bredvid och visa rörelsen och att personen med demens härmade efter. Härmandet var även till hjälp 
för att få en någon att resa sig upp samt förflytta sig, dansa eller göra en aktivitet eller rörelse. Fem 
informanter uttryckte att sång och musik kunde vara till stor hjälp vid omvårdnadsarbetet inne på 
rummet samt vid förflyttningar. De upplevde att de genom att sjunga eller nynna kunde påverka 
personens sinnesstämning samt underlätta förflyttningar då personen blev mjuk och följsam. De 
uppgav även att musik ute på avdelningen skapade spontandans.  
 

"De som kan gå dansar gärna om vi sätter på musik" 
 
Bemötandet upplevdes spela en avgörande roll. Informanterna lyfte att det inte fanns ett allmängiltigt 
sätt utan att man var tvungen att anpassa sig efter varje individ. Tonläget, ordvalen och det fysiska 
agerandet skiljde sig åt och några informanter uttryckte att det var som att spela teater hela dagarna 
och gå in i de roller som krävdes för att nå fram till personerna med demens. 
 
"Det svåraste är att få dem att följa med. Det är viktigt att välja rätt ord eller undvika vissa ord för 
om man säger Kom så går vi ut! så vill de inte följa med för de vill inte gå ut för det är kallt och det 

finns ingen trygghet ute." 
 
En informant upplevde att personerna med demens hade en förmåga att påverka varandra och drog 
fördel av det för att få de boende på demensboende att vilja delta i aktiviteter. Informanten hade hittat 
en "nyckel" som gjorde arbetet lättare 
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"Man frågar bara om de vill eller inte men ser till att välja ut den som drar [...] Man frågar först den 
som är positiv och svarar ja, så säger de andra också ja. Frågar man fel person och får ett nej så vill 

inte de andra heller." 
 

Att personen med demens behövde tid för att de skulle klara av att utföra aktiviteten var 
informanterna ense om. De betonade vikten av att ha tålamod och våga låta det ta tid men att 
arbetssättet kunde skilja sig kraftigt åt beroende på individen. Att lämna rummet slapp skapa en 
känsla av att de övervakade personen med demens.  
 
"Det är viktigt att de får lugn. Vid tandborstning och påklädning och sånt. Det är ingen stress och de 

får ta det i sin takt." 
 

Att locka nämndes av samtliga informanter som ett fungerande och nödvändigt arbetssätt och 
informanterna uppgav att det gick lätt att få med sig personen med demens bara man lockade med 
något som intresserade personen. De menade att de alltid lockade, men på olika sätt beroende på vem 
det handlade om.  
 

"En man hade tränat mycket förut så då kunde man säga att att det var dags att träna nu. Då gick 
han lite snabbare och gjorde gymnastik. De som aldrig har tränat anser det jobbigt så då vill de inte 

men om de tränat tidigare fungerar det bra. 

Yttre faktorer 
 
Kategorin yttre faktorer innehåller underkategorierna; tiden samt omgivande miljö. 
 

Tiden 
 
Att främja fysisk aktivitet hos personer med demens upplevdes av samtliga informanter vara mycket 
tidskrävande. Två informanter uttryckte att de hade gott om tid och två upplevde att de var 
underbemannade och att det saknades tid för att kunna främja fysisk aktivitet och arbeta för att 
personerna med demens skulle bibehålla de kvarvarande funktionerna. Informanterna försökte 
prioritera att främja fysisk aktivitet i samband med förflyttningar men kunde känna stress över att 
hinna med andra arbetsuppgifter.  
 

"Tiden har stor betydelse. Man måste ta det i deras takt och det får ta den tid det tar men det är 
också svårt att ta den tiden när det finns andra boende som behöver få hjälp." 

 
"Det finns personer som tycker det är smidigare och går snabbare att köra med rullstolen. Det tar ju 
länge tid när de ska gå och man kan känna sig stressad men man får passa sig för det är lätt att det 

bara blir rullstolen sen. " 
 

Samtliga informanter nämnde situationer där fysisk aktivitet av tidsmässiga skäl kunde bli 
bortprioriterat och de uttryckte att det som först blev lidande var individuellt anpassad aktivitet för 
personen med demens. Detta trots att de var väl medvetna om att några av de boende uppskattade och 
behövde den individuella tiden då de inte kunde tillgodogöra sig gruppaktivitet. 
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Omgivande miljö 
 
Möjligheten att främja fysisk aktivitet påverkades av den omgivande fysiska miljön. Tillgång till 
inhägnad uteplats eller innergård upplevdes av samtliga informanter vara mycket positivt då det 
skapade spontan rörelse hos de boende och var ett lätt sätt att locka personen med demens till en extra 
promenad. 
 

"Miljön har stor betydelse. De vill hellre gå ut än till köket. Det lockar att få gå ut i trädgården." 
 
En anpassad inomhusmiljö upplevdes skapa underlätta arbetet med att främja fysisk aktivitet. Några 
informanter arbetade på ett boende där avdelningen var en rundgående korridor och det fanns gott om 
fönster. Byggnaden i sin helhet var dessutom en rundgående korridor med gott om fönster och ljusa 
väggar och miljön upplevdes inbjudande. 
 

"Är det dåligt väder vill de inte gå ut men då kan man gå inne. Vi kan gå flera mil inomhus om vi 
vill. När man går till matsalen behöver man inte ta den kortaste vägen [...]Man kan släppa ut dem 
på innegården så kan de få gå där ifred. Alla vill inte ha personal med sig och får de gå ut själva är 

de jättenöjda." 
 
"Det är bra med de ljusa korridorerna, ledstänger så man kan hålla i sig och bra placerade stolar så 
man kan sätta sig om man behöver det. Om man går ut är det mycket runtikring som avleder så då 

kan de gå längre." 
 
Den omgivande miljön kunde även ha hämmande effekt. Enligt två informanter kunde några boende 
skapa en högljudd miljö på avdelningen vilket påverkade möjligheterna att aktivera de boende då de 
andra sökte sig till sina rum för att få lugn och ro.  
 

"Det kan vara stökigt på avdelningen och de vill vara på sina rum där det är lugnt." 
 

Personen med demens 
 
Kategorin innehåller underkategorierna; relationen till personen med demens samt förutsättningarna 
hos personen med demens. 

Relationen till personen med demens 
 
Samtliga informanter uppgav att det var mycket viktigt att få personkännedom för att bemöta varje 
individ på rätt sätt samt hitta aktiviteter som passade och intresserade individen. En informant 
nämnde välkomstsamtalets betydelse då anhöriga kunde delge information om personens bakgrund 
och tidigare intressen och personalen på så vis kunde få guidning och information som kunde 
underlätta. De menade att man med ökad personkännedom hade bättre förutsättningar att lyckas nå 
personen med demens och få den att göra det som önskades av undersköterskan. De uttryckte att de 
successivt lärde känna varje person med demens och att det innebar att de fick kunskap och förståelse 
om hur personen ville ha det.  
 

"Att bemöta varje person individuellt för det går inte att jämföra dem och man måste lära känna 
dem." 

 
Två informanter uttryckte att relationen var att likna med den till en familjemedlem och att det 
underlättade arbetet för att personen med demens kände trygghet och tillit till undersköterskan och 
situationen. 
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Förutsättningarna hos personen med demens 
 
Samtliga informanter upplevde att demenssymtomen som sådana var det största hindret för att få 
personerna med demens att medverka och vara fysiskt aktiva. De uttryckte att dagsformen och 
humöret kunde variera kraftigt och att mängden fysisk aktivitet därför kunde variera från dag till dag. 
Även individens vilja spelade in och några informanter uttryckte att individens vetskap om den egna 
kognitiva funktionsnedsättningen minskade motivationen till att vara fysiskt aktiv, vilket försvårade 
eller omöjliggjorde undersköterskans möjligheter. 
 

"De vill inte visa att de inte fixar det och då vill de inte vara med i gruppaktiviteterna." 
 

"Det är lätt att de tappar intresse och vilja att göra något särskilt fär att de är medvetna om att de 
är sjuka och att det är kört." 

 
Individen bakom demensen kunde spela stor roll när det kom till omvårdnadsarbetet. En informant 
upplevde att det faktum att han var av manligt kön försvårade arbetet och innebar minskade 
möjligheter att främja fysisk aktivitet då personen med demens inte ville följa med honom in till 
toaletten eller duschen. 
 
"När en man ska duscha så blir det svårt. Som att han inte vill för att jag är kille. Det hjälper om en 

kvinnlig kollega först börjar duscha honom och sen kan jag komma in." 
 
Agitation och aggressivitet upplevdes svårt att bemästra och flera informanter uppgav att de ibland 
fick ge upp försöken att få personen till att medverka och vara fysiskt aktiv då det var för stor risk för 
skada för undersköterskan samt personen med demens. Personer med frontallobsdemens ansågs i 
allmänhet vara svåra att arbeta med men informanterna uttryckte samtidigt ett de personerna hade 
mest att vinna på att utföra daglig fysisk aktivitet då de blev lugnare av det. Personer med kraftiga 
BPSD upplevdes svåra och ibland omöjliga att få till att utföra fysisk aktivitet men en informant 
påtalade att beteendet ibland innebar att de per automatik fick fysisk aktivitet genom att de sparkade 
med benen och viftade med armarna. Likaså uttryckte några informanter att demens i vissa fall 
innebar att personen rörde sig konstant, och syftade på de så kallade "vandrarna" som upplevdes lätta 
att aktivera då de hade en oro i kroppen och gärna ville gå och röra sig. 
 
Variationen i symtombild och svårighetsgrad hos personerna med demens hade enligt samtliga 
informanter stor betydelse och var en klart försvårande faktor eftersom att det inte gick att påverka. 
En informant upplevde att de ofta var i väldigt dåligt fysiskt skick när de flyttade in på boendet och att 
det försvårade arbetet med att främja fysisk aktivitet och sträva efter bibehållande av 
funktionsförmåga. Acceptansen för sjukdomen och symtomen gjorde att de anpassade aktiviteterna till 
individuella förutsättningar. 

Diskussion 

Metoddiskussion 
 
Syftet med studien var att undersöka och analysera undersköterskors uppfattning om vilka faktorer 
som påverkar möjligheten att främja fysisk aktivitet hos personer på demensavdelning. Eftersom 
författaren önskade få en fördjupad förståelse om undersköterskors upplevelser ansågs kvalitativ 
design vara lämplig och semistrukturerade individuella intervjuer valdes för att få möjlighet att ställa 
följdfrågor och få fördjupade svar. Kvale & Brinkmann (2014) menar att intervjuer utgår från 
studiedeltagarens perspektiv och därför är ett bra sätt att samla in data. 

 
Författaren bedömer att att strategiskt urval inte kunnat tillämpas fullt ut då för få personer kunde 
rekryteras. Svårigheten att rekrytera deltagare innebär även att det finns en risk att endast de 
undersköterskor som av naturen är initiativtagande anmälde sitt intresse. Likaså finns en risk att det 
finns en överrepresentation av undersköterskor som har en positiv attityd till fysisk aktivitet. På grund 
av begränsning i tid avslutades rekryteringen efter en månad och det finns en möjlighet att ytterligare 
deltagare hade kunnat tillföra intressant information till studien då en representation av fler 
demensboenden kunde innebära större bredd, exempelvis gällande yttre faktorers påverkan. Eriksson-
Zetterquist och Ahrne (2015) rekommenderar att ha 10-15 deltagare men menar också att sex till åtta 
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deltagare kan räcka för att få tillräckligt med material, vilket bekräftas av Kvale och Brinkmann (2014) 
som menar att ämnet kan nå "mättnad" trots fåtal deltagare om intervjuerna bara är tillräckligt 
djupgående. Författaren upplever att mättnad uppnåddes med befintlig urvalsgrupp men det hade 
varit önskvärt att fler personer anmält intresse för att kunna tillämpa ett strategiskt urval fullt ut samt 
inkludera fler demensboenden. En större och mer varierad urvalsgrupp kanske inte skulle nå mättnad 
lika tidigt då då deras upplevelser kunde skiljt sig åt i större utsträckning. Den slumpmässiga bredden 
av erfarenhet av att arbeta på demensavdelning är positiv för studien då det stärker tillförlitligheten 
samt ökar överförbarheten. 
 
Samtliga informanter valde att förlägga intervjun på sin arbetsplats i anslutning till deras arbetspass 
vilket innebär att sekretess ej kunnat garanteras. Intervjurummet låg i samma byggnad som 
demensavdelningen och enhetschefens kontor och risk finns att kollegor eller chef fått vetskap om vem 
som valt att delta. Samtidigt har de själva fått välja tid och plats för intervju, varför etiken kring detta 
får anses godtagbar.  
 
Enligt Danielsson (2012b) kan trovärdigheten vid kvalitativ innehållsanalys diskuteras enligt de 
traditionellt kvantitativa begreppen validitet och reliabilitet men då materialet bearbetades med 
kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) valde författaren att använda sig av 
de termer som användes i artikeln; giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet, stabilitet och neutralitet. 
 
Giltigheten i studien syftar på om studien har utforskat det den avsett att utforska och stärks av valet 
av forskningsmetod samt antalet informanter. Författaren är även väl förtrogen med 
forskningsområdet vilket Kvale och Brinkmann (2014) menar är viktigt för att kunna få ut material 
från intervjuerna.  Författaren bedömer att lämpliga meningsbärande enheter valts ut, varken för 
långa eller korta och anser att det stärker giltigheten i analysen. Även urvalets variation stärker 
giltigheten men författarens bristande erfarenhet av kvalitativ innehållsanalys kan ha påverkat 
resultatet och hade kunna avhjälpas genom att en sakkunnig utomstående person läst igenom 
transkriberingarna och analysen och ihop med författaren reflekterat över materialet. Författarens 
bristande erfarenhet av att skapa en intervjuguide samt genomföra intervjuer kan vara orsak till att 
insamlat material inte innefattat sådant som rörde inomhusmiljöns betydelse, något som omnämns 
som påverkansfaktor i annan litteratur (se vidare resonemang i resultatdiskussion). Intervjufrågan om 
miljöns påverkan kanske kunde specificerats med "inomhus- och utomhusmiljön" men samtidigt ska 
frågorna i en semistrukturerad intervju vara öppna och inte ledande (Kvale & Brinkmann, 2014). Brist 
på liknande forskning försvårar möjligheten att genom jämförelser med andra studiers resultat stärka 
giltigheten (Graneheim & Lundman, 2004). 
 
Stabiliteten i studien stärks av att material samlats in under en kort tid och därför bedöms opåverkat 
av tid och omgivningsfaktorer. Överförbarheten av resultaten bedöms vara stor, då det med lätthet går 
att återfinna en liknande grupp personer som arbetar på en motsvarande demensavdelning. 
Författaren bedömer dock inte att resultaten är överförbara till undersköterskor som arbetar mot 
personer utan demenssjukdom, då nedsatt kognition hos personer med demens bedöms vara av stor 
betydelse för resultatet av studien och således påverkar överförbarheten. En kvalitativ studie av den 
här storleken är för liten för att det ska gå att generalisera resultaten men författaren bedömer ändå att 
analysen visar på kategorier som innefattar de olika variationer i uppfattning som finns hos 
undersköterskorna. Studien har inte tagit hänsyn till informanternas ålder och kulturella faktorer, 
vilket minskar överförbarheten. (Graneheim & Lundman, 2004) 
 
Neutraliteten stärks av att informanter och författare inte har en privat eller professionell relation 
sedan tidigare och informanterna bedöms ha kunnat tala fritt utan oro för att påverka relationen till 
fysioterapeuter och arbetsterapeuter som arbetar mot deras respektive arbetsplats. Författaren är 
medveten om risken för felkällor i analysen då det är svårt att som intervjuare hålla sig helt neutral 
eftersom att delaktigheten är en del i forskningsprocessen vid kvalitativ metod (Graneheim och 
Lundman, 2004).  

Resultatdiskussion 
 
Syftet med studien var att undersöka och analysera undersköterskors uppfattning om vilka faktorer 
som påverkar möjligheten att främja fysisk aktivitet hos personer på demensavdelning. Intervjuer 
genomfördes och en kvalitativ innehållsanalys användes sedan för att bearbeta materialet. Analysen 
ledde fram till fyra kategorier; undersköterskans personliga egenskaper, underskäterskans yrkesroll, 
yttre faktorer och personen med demens. 
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Undersköterskans personliga egenskaper 
 
Resultatet visade att deras personliga inställning och attityd avspeglade sig i deras sätt att arbeta och i 
vilken grad de såg möjligheter att främja fysisk aktivitet. Informanterna upplevde även att deras 
bemötande och sätt att arbeta var viktigt för att lyckas främja fysisk aktivitet och ett lugnt och 
individanpassat bemötandet upplevdes särskilt viktigt. Att samtliga informanter lyfte det som en 
betydelsefull faktor indikerar vikten av att ha lämplig personal arbetandes på demensavdelningar. 
Abrahamsson (2003) skriver att en undersköterska som arbetar med personer med demens behöver 
ha "stor fantasi, vara lyhörd, ha stort tålamod och en stor empatisk förmåga" och beskrivningen 
stämmer väl in på det som informanterna upplevde. Cars och Terzis (2015) beskriver bemötandet som 
avgörandet för att kunna stödja individen med demens till att våga göra och klara av att göra olika 
aktiviteter. Ring (2013) menar att en personcentrerad omvårdnad inte är mer resurskrävande utan 
handlar om en attityd och ett sätt att tänka, vilket bekräftar det informanterna i den här studien tog 
upp. En studie av Law m.fl., (2017) visar att de som arbetar med personer med demens har något 
särskilt i sig som gör att de lämpar sig för arbetet, vilket bekräftar det som informanterna i den här 
studien upplevde.  

Undersköterskans yrkesroll 
 
Informanterna uttryckte att ett bra samarbete hos omvårdnadspersonalen främjade rörelse och det var 
viktig att alla strävande mot samma mål. De fann stöd i kollegorna som även kunde handleda dem i 
bemötande av en specifik situation och på så vis underlätta arbetet. Motsvarande resultat går att finna 
i andra studier (Law m.fl., 2017; Ericson‐Lidman m.fl., 2014). Undersköterskornas upplevelse om 
vikten av att arbeta mot samma mål i kombination med det faktum att inaktivitet på kort tid kan 
innebära förlust av förmågor, visar på vikten av att som chef, fysioterapeut och arbetsterapeut arbeta 
mot omvårdnadspersonalen stärka dem som grupp samt försöka påverka deras attityder och 
möjligheter att främja fysisk aktivitet. Åtgärden styrks av åtgärdsförslag i en rapport från 
Socialstyrelsen (2012) där fysioterapeuten uppmanas prioritera handledning och utbildning inom 
hälsofrämjande och rehabiliterande åtgärder. Resultatet i den här studien visade att 
undersköterskorna hade stort behov av av handledning och stöd från fysioterapeuter men upplevelsen 
av samarbetet yrkeskategorierna mellan varierade. Flera undersköterskor uttryckte att deras expertis 
gällande lämpligt bemötande och agerande för en specifik individ inte värdesattes av fysioterapeuten 
eller arbetsterapeuten. De upplevde att de blev beordrade istället för att gemensamt arbeta för ett 
lyckat genomförande. Bristen på samarbete går helt emot Socialstyrelsen riktlinjer (2017) där det 
multiprofessionella teamet och de skilda kompetenserna framhålls som nödvändigt för god 
demensvård. Fjellman-Wiklund, Nordin, Skelton och Lundin-Olsson (2016) beskrev hur 
fysioterapeuter som arbetar med träning för personer med demens på äldreboende upplevde att deras 
kommunikationsförmåga mot personal och träningsdeltagare förbättrades ju mer de träffades vilket 
underlättade arbetet. Det är således mycket viktigt med kontinuitet hos rehabiliteringspersonalen och 
indikerar att kunskapen om lämpligt bemötande samt förståelse för undersköterskornas arbete är för 
låg. Detta är i linje med den bedömning som Socialstyrelsen (2012) presenterat där det påtalas att 
fysioterapeuter i kommunen har behov av förbättrad kompetens inom geriatrik och gerontologi för att 
möta behoven som ställs idag och i framtiden.  
 
Informanterna använde sig av olika metoder för att lösa de hinder som uppstod i vardagen och 
upplevde att det hade betydelse i arbetet med att lyckas genomföra omvårdnadsarbetet och främja 
delaktighet och fysisk aktivitet. Några nämnde att det var bra att lämna rummet, låta en kollega ta över 
eller avleda personen med demens på något vis, metoder som återkommer i en studie av 
Ericson‐Lidman m.fl., (2014). Att åsikterna om lämplig metod skiljer sig stort mellan informanterna 
visar på den bredd av metoder som behöver användas i arbetet som undersköterska. 

Yttre faktorer 
 
Tidsbrist upplevdes vara en negativ faktor. Att låta en person med demens få tid nog att göra en 
omvårdnadsaktivitet i den takt den behövde upplevdes svårt när det fanns andra på avdelningen som 
behövde stöd och hjälp. Upplevelsen bekräftas av omvårdnadspersonal i en studie av Ericson‐Lidman 
m.fl., (2014) och visar att det är ett nationellt spritt problem. Arbetsmiljöverkets föreskrifter klargör 
att arbetsgivaren ska se till att resurserna, exempelvis bemanningen, ska anpassas utifrån 
arbetsuppgifterna och kraven i arbetet, (AFS 2015:4). Bedömningen om bemanningsbehovet ligger hos 
enhetschefen (SOSFS 2012:2) som i linje med de nationella riktlinjerna bör se till att bemanningen är 
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tillräckligt hög för att omsorgsarbetet ska kunna hålla god kvalité. Sibylle Mayer, läkare, (föreläsning 
2018-04-20) menar att personer med apati bör aktiveras individuellt, då de på grund av apatin inte 
kommer att ta initiativ till delaktighet vid gruppaktiviteter. Informanterna i studien upplevde att tiden 
var en faktor som kunde påverka möjligheten att genomföra individuell fysisk aktivitet. Det innebär att 
personer på de aktuella demensboendena inte ges likvärdig vård eller rehabilitering då det saknas 
resurser för att möta de som har behov av individuell aktivering. Tillgång till tid och bemanning verkar 
skilja sig mellan de olika demensboendena och ger även det en indikation på att demensvården är 
ojämnlik. 

Resultatet visade att möjligheten att gå inomhus samt gå direkt ut på en altan eller innergård 
upplevdes underlätta arbetet med att främja fysisk aktivitet och gångförmåga, vilket bekräftas av 
Krynicka (2010). Likaså bekräftas upplevelsen av att färgsättning och tillgång på fönster främjar fysisk 
aktivitet och att den byggda miljön kan ha mycket stor terapeutisk påverkan. Inomhusmiljöns 
påverkan på rörelseförmågan återfinns i flertal litteratur (Abrahamsson, 2003; Aremyr 1997; 
Krynicka, 2010; Ragneskog, 2013) men nämns inte av informanterna i studien. Med inomhusmiljöns 
påverkan menas exempelvis hur färgförändringar i golvet, utseendet i badrummet samt graden av 
belysning kan påverka individens vilja att förflytta sig och utföra fysisk aktivitet.  

Personen med demens 
 
Personkännedom om individens bakgrund och lämpligt förhållningssätt gjorde det lättare för 
undersköterskan att göra och välja rätt och därmed främja fysisk aktivitet. Socialstyrelsen (2017) lyfter 
personcentrerad vård som en central del i vården av en person med demens och styrker 
informanternas upplevelser. I resultatet framkom även att relationen till personen med demens 
underlättade då personalens välkända ansikte skapade trygghet. En relation till personen med demens 
och de individuella behoven verkade dock inte alltid hjälpa och då upplevdes symtomen av 
demenssjukdom vara ett hinder för att främja fysisk aktivitet.  
 
Personen med demens kunde uttrycka ovilja till att vara fysiskt aktiv eller få förstärkta symtom av att 
delta på grupp aktiviteter. Minnessvårigheter, förlångsamning och andra symtom kopplade till 
sjukdomen hanterades av personalen genom ett anpassat bemötande och arbetssätt. Symtomen som 
helhet kan därför inte anses vara ett oöverkomligt hinder men agiterat och aggressivt beteende 
upplevdes mycket svåra och ibland omöjliga att hantera, vilket innebar minskade möjligheter till fysisk 
aktivitet. Dehlin och Rundgren (2014) menar att BPSD kan uppträda som en reaktion på felaktig 
bemötande eller vårdrutin som inte passar personen. Skog (2009)  och Morley (2013) menar att BPSD 
måste utredas för att hitta orsaken till problemet då det kan finnas behandling och symtomlindring. 
Morley (2013) och Snow & Jacobs (2014) menar att smärta är väldigt vanligt och kan visa sig verbalt, 
fysiskt eller i kroppsspråk och ger ofta upphov till agitation. Farmakologisk smärtlindring har visat sig 
effektivt för att minska smärta samt BPSD hos personer med måttlig och svår demens, vilket minskar 
lidandet för personen med demens men är även av stor betydelse för undersköterskorna (Husebo, 
Ballard, Sandvik, Nilsen & Aarsland, 2011). 

Slutsats 
 
Det krävs en stor vilja och personligt engagemang hos undersköterskan  samt ett flexibelt och 
personcentrerat arbetssätt för att övervinna hinder skapade av sjukdomen. Kunskap om 
demenssjukdomar och dess symtombild i kombination med kunskap om personen bakom sjukdomen 
förbättrar möjligheterna att främja fysisk aktivitet. Studien visar även på utsattheten hos personerna 
med demens vars möjlighet till fysisk aktivitet avgörs utifrån personalens attityd och 
yrkesprofessionalitet samt bemanningen på boendet. Resultatet indikerar att chefer och 
rehabiliteringspersonal har möjlighet att främja fysisk aktivitet på demensboenden genom att påverka 
attityden hos undersköterskorna. Resultatet indikerat även att samarbetet och 
kommunikationsförmågan mellan fysioterapeuterna, arbetsterapeuterna och undersköterskor kan 
förbättras vilket ger personer med demens förbättrade möjligheter till fysisk aktivitet. Med tanke på 
detta finns ett behov av att undersöka andra yrkesprofessioners upplevelse av att främja fysisk 
aktivitet hos personer på demensboende samt arbeta för att öka kompetensen hos 
rehabiliteringspersonalen om undersköterskans arbete. Slutligen måste poängteras att 
undersköterskans möjligheter att främja fysisk aktivitet är beroende av tillräcklig bemanning för att 
kunna ta den tid som krävs.   



   

21 

Referenser 
 
Abrahamsson, B-M. (2003). Demens - Omvårdnad och omsorg. Stockholm: Bonnier. Utbildning 
 
AFS 1993:2. Våld och hot i arbetsmiljön. Hämtad 2018-04-10, från 

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/vald-och-
hot-i-arbetsmiljon-afs-19932-foreskrifter/ 

 
AFS 2015:4. Organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Hämtad 2018-04-10, från 

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-
inspektioner/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-afs-
20154/?hl=den%20organisatoriska%20och%20sociala%20arbetsmilj%C3%B6n 

 
American Psychological Association. (2016). Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct. 

Hämtat 2018-01-14, från http://www.apa.org/ethics/code/index.aspx 
 
Aremyr, G. (1997). Varför vägrar Asta duscha? - Personlig hygien i demensvård. Stockholm: Liber. 
 
Barnard, A., McCosker, H., & Gerber, R. (1999). Phenomenography: A Qualitative Research Approach 

for Exploring Understanding in Health Care. Qualitative Health Research, 9(2), 212-226. 
doi:10.1177/104973299129121794 

 
Cars, J., & Terzis, B. (2015). Stöd vid demenssjukdom och kognitiv svikt: En handbok i bemötande. 

Stockholm: Gothia fortbildning. 
 
Cohen-Mansfield, J. (2001). Nonpharmacologic interventions for inappropriate behaviors in 

dementia: a review, summary, and critique. Am J Geriatr Psychiatry,  9(4), 361-381. 
 
Danielsson, E. (2012a). Kvalitativ forskningsintervju. I M. Henricsson (Red.), Vetenskaplig teori och 

metod (s.163-173). Lund: Studentlitteratur. 
 
Danielsson, E. (2012b). Kvalitativ innehållsanalys. I M. Henricsson (Red.), Vetenskaplig teori och 

metod (s.329-344). Lund: Studentlitteratur. 
 
Dehlin, O., & Rundgren, Å. (2014). Geriatrik. Lund: Studentlitteratur. 
 
de Moraes, F., & Bertolucci, P. (2017). Clinical variables related to the diagnostic stability of demential 

syndromes. International Psychogeriatric, 29(10), 1735–1741. doi:10.1017/S1041610217001053 
 
Edvardsson, D. (red.) (2010). Personcentrerad omvårdnad i teori och praktik. Lund: 

Studentlitteratur. 
 
Edvardsson, D., Winblad, B., & Sandman, P. O. (2008). Person-centred care of people with severe 

alzheimer's disease: Current status and ways forward. The Lancet Neurology, 7(4), 362-7. doi: 
10.1016/S1474-4422(08)70063-2 

 
Eggemont, H., van Heuvelen, M. J., van Keeken, B., Hollander, A. P., & Scherder E. J. (2006). Walking 

With a Rollator and the Level of Physical Intensity in Adults 75 Years of Age or Older. Archives 
of Physical Medicine and Rehabilitation, 87(5), 733-736. doi:10.1016/j.apmr.2006.02.008 

 
Ek, A. C., & Lindholm, C. (2016). Förebyggande åtgärder: Trycksår. I Vårdhandboken. Hämtad 2018-

06-04, från http://www.vardhandboken.se/Texter/Trycksar/Forebyggande-atgarder/ 
 
Eriksson, S., Gustafsson, Y., & Lundin-Olsson, L. (2008). Risk factors for falls in people with and 

without a diagnose of dementia living in residential care facilities: A prospective study. Archives 
of Gerontology and Geriatrics, 46(3), 293-306. doi:10.1016/j.archger.2007.05.002 

 
Ericson‐Lidman, E., Larsson, L., & Norberg, A. (2014). Caring for people with dementia disease ( DD ) 

and working in a private not‐for‐profit residential care facility for people with DD. Scandinavian 
Journal of Caring Sciences, 28(2), 337-346. doi: 10.1111/scs.12063 



   

22 

 
Eriksson-Zetterquist, U., & Ahrne, G. (2015). Intervjuer. I G. Ahrne & P. Svensson (Red.), Handbok i 

Kvalitativa metoder (s. 34-54). Stockholm: Liber. 
 
Fjellman-Wiklund, A., Nordin, E., Skelton, D., & Lundin-Olsson, L. (2016). Reach the Person behind 

the Dementia - Physical Therapists’ Reflections and Strategies when Composing Physical 
Training. PLoS ONE 11(12): e0166686. doi:10.1371/journal.pone.0166686.  

 
Forbes, D., Forbes, S. C., Blake, C. M., Thiessen, E. J., & Forbes, S. (2015). Exercise programs for 

people with dementia. Cochrane Database of Systematic Rewiev. Hämtad från 
www.cochrane.org 

 
Frändin, K., & Helbostad, J. L. (2016). Rekommendationer om fysisk aktivitet för äldre. Hämtad 2018-

02-13, från http://www.fyss.se/wp-content/uploads/2017/09/FYSS-
kapitel_FA_aldre_FINAL_2016-12.pdf 

 
Gillham, B. (2008). Forskningsintervjun: Tekniker och genomförande. Lund: Studentlitteratur. 
 
Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: Concepts, 

procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24(2), 105-112. 
doi:10.1016/j.nedt.2003.10.001 

 
Gulmann, N.C. (2003). Demens. I N. C. Gulmann (Red), Geronopsykiatri (s. 65-133). Lund: 

Studentlitteratur AB. 
 
Hancock, R. J. (2012). Clinical, neuropathological and neuroimaging features of Alzheimer´s disease 

and dementia with Lewi bodies. Reviews in Clinical Gerontology, 22(1), 1-9. 
doi:10.1017/S0959259811000189 

 
Hassmén, P., Wisén, A., & Hagströmer, M. (2016). Metoder för att individanpassa fysisk aktivitet. 

Hämtad 2018-03-18, från http://www.fyss.se/wp-content/uploads/2017/09/FYSS-
kaptiel_Metoder_for_att_individanpassa_FA_FINAL_2016-12.pdf 

 
Henricsson, M., & Billhult. A. (2012). Kvalitativ design. I M. Henricsson (Red.), Vetenskaplig teori och 

metod (s.129-138). Lund: Studentlitteratur. 
 
Husebo, B., Ballard, C., Sandvik, R., Nilsen, O., & Aarsland, D. (2011). Efficacy of treating pain to 

reduce behavioural disturbances in residents of nursing homes with dementia: Cluster 
randomised clinical trial. BMJ: British Medical Journal, 343(7816), 193. 

 
Krynicka, E. (2010). Att planera demensboenden - Byggnader som blir ett språk och stöd för 

kommunikation då sinnena sviktar. Examensarbete, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. 
Hämtad 2018-04-10, från https://www.kth.se/polopoly_fs/1.189412!/Menu/general/column-
content/attachment/Ewa-.pdf 

 
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun (3. uppl.). Lund: 

Studentlitteratur. 
 
Larsson, J. & Knutsson Holmström, I. (2012). Fenomenografi. I M. Henricsson (Red.), Vetenskaplig 

teori och metod (s. 389-406). Lund: Studentlitteratur. 
 
Law, K., Patterson, T. G., & Muers, J. (2017). Experiences of healthcare assistants working with clients 

with dementia in residential care homes. Dementia (London, England), 1471301216688396. 
doi:10.1177/1471301216688396 

 
Lindgren, M., Unosson, M., Fredrikson, M., & Ek, A. C. (2004). Immobility- a major risk factor for 

development of pressure ulcers among adult hospitalized patients: A prospective study. 
Scandinavian Journal of Caring Science, 18, 57. doi:10.1046/j.0283-9318.2003.00250.x 

 
Littbrand, H., Lundin-Olsson, L., Gustafsson, Y., & Rosendahl, E. (2009). The Effect of a 

High‐Intensity Functional Exercise Program on Activities of Daily Living: A Randomized 



   

23 

Controlled Trial in Residential Care Facilities. Journal of the American Geriatrics Society, 
57(10), 1741-1749. doi:10.1111/j.1532-5415.2009.02442.x  

 
Livingston, G., Sommerlad, A., Orgeta, V., Costafreda, S. G., Huntley, J., Ames, D., ... Mukadam, N. 

(2017). Dementia Prevention, Intervention, and care. Lancet, 390(10113), 2673-2734. 
doi:10.1016/S0140-6736(17)31363-6 

 
Mattsson, M., Jansson, E., & Hagströmer, M. (2016). Fysisk aktivitet - begrepp och definitioner. 

Hämtad 2018-01-07, från http://www.fyss.se/wp-content/uploads/2017/09/FA_Begrepp-och-
definitioner_FINAL_2016-12.pdf 

 
Mitchell, G., & Agnelli, J. (2015). Person-centred care for people with dementia: Kitwood 

reconsidered. Nursing Standard. 30(7), 46-50. doi: 10.7748/ns.30.7.46.s47 
 
Mitchell, S. L. Teno, J. M., Kiely, D. K., Scheffer, M. L., Jones, R. N., & Prigerson, H. G. (2009). The 

clinical course of advance dementia. New England Journal of Medicine, 361, 1529-1537. 
doi:10.1056/NEJMoa0902234 

 
Molony, S. L., Kolanowski, A., Van Haitsma, K., & Rooney, K. E. (2018) Person-Centered Assessment 

and Care Planning, The Gerontologist, 58(1),1753, 32–47, doi: 10.1093/geront/gnx173  
 
Morley, J. (2013). Behavioral management in the person with dementia. The Journal of Nutrition, 

Health & Aging, 17(1), 35-8. doi: 10.1007/s12603-012-0406-4 
 
Moyle, W., Jones, C., Murfield, J., Draper, J., Beattie, E. Shum, D., ... Mervin, C. M. (2017). Levels 

of physical activity and sleep patterns among older people with dementia living in long-term 
care facilities: A 24-h snapshot. Maturitas, 102, 62-68. doi:10.1016/j.maturitas.2017.05.015 

 
Prince, M., Bryce, R., Albanese, E., Wimo, A., Ribeiro, W., & Ferri, P. (2013). The global prevalence of 

dementia: A systematic review and metaanalysis. Alzheimer´s & Dementia, 9(1), 63-75. 
doi:10.1016/j.jalz.2012.11.007 

 
Ragneskog, H. (2013). Demensboken: Omvårdnad och omsorg. Göteborg: Printema Förlag. 
 
Ring, K. (2013). Specifik omvårdnad vid svår demenssjukdom. Malmö: Gleerups. 
 
Robillard, A. (2017). Clinical diagnosis of dementia. Alzheimer´s & Dementia, 3(4), 292-298. 

10.1016/j.jalz.2007.08.002 
 
Rogan, S., & Lippa, C. F. (2002). Alzheimer´s disease and other dementias: a rewiev. American 

Journal of Alzheimer’s Disease and Other Dementias, 17(1), 11-17. 
doi:10.1177/153331750201700106 

 
Rolland, Y., Pillard, F., Klapouszczak, A., Reynish, E., Thomas, D., Andrieu, S., ... Vellas, B. (2007). 

Exercise Program for Nursing Home Residents with Alzheimer's Disease: A 1‐Year Randomized, 
Controlled Trial. Journal of the American Geriatrics Society, 55(2), 158-165. doi:10.1111/j.1532-
5415.2007.01035.x 

 
Rosdinon, R., Zarina, M. Z. N., Zanariah, M. S., Marhani, M., & Susaily, W. (2013). Behavioural and 

psychological symptoms of dementia, cognitive impairment and caregiver burden in patients 
with dementia. Preventive Medicine, 57, 67–69. doi:10.1016/j.ypmed.2012.12.025 

 
Roystone, C., Mitchell, G., Sheeran, C., Strain, J., & Goldsmith, S. (2017). Optimisation of dementia 

care in care homes: Dementia care framework (innovative practice). Dementia (London, 
England). doi:10.1177/1471301217740009 

 
Statens beredning för medicinsk utvärdering. (2006). Demenssjukdomar. Hämtad 2018-04-10, från 

http://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-utvarderar/demenssjukdomar/ 
 
Schilliger, C., & Wångblad, C. (2010). Rörelseförmåga vid demenssjukdom: Vägen till rörelse. 

Hjälpmedelsinstitutet (HI). 

https://primo.library.ju.se/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_wj10.1111/j.1532-5415.2007.01035.x&context=PC&vid=jul&lang=sv_SE&search_scope=jul_all&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,Exercise%2520program%2520for%2520nursing%2520home%2520residents%2520with%2520Alzheimer%25E2%2580%2599s%2520disease:%2520a%25201-year%2520randomized,%2520controlled%2520trial.&sortby=rank&offset=0
https://primo.library.ju.se/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_wj10.1111/j.1532-5415.2007.01035.x&context=PC&vid=jul&lang=sv_SE&search_scope=jul_all&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,Exercise%2520program%2520for%2520nursing%2520home%2520residents%2520with%2520Alzheimer%25E2%2580%2599s%2520disease:%2520a%25201-year%2520randomized,%2520controlled%2520trial.&sortby=rank&offset=0


   

24 

 
Schultz, R., Wajman, J. R., Boschetti, G., & Bertolucci, P. (2012). Neuropsychiatric symptom patterns 

in severe dementia. Alzheimer´s & Dementia, 8(4), 129-130. doi:10.1016/j.jalz.2012.05.343 
 
SFS 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Hämtad från Riksdagens 

webbplats. 
 
SFS 2001:453. Socialtjänstlagen. Hämtad från Riksdagens webbplats. 
 
Sjöbeck, M., & Nilsson, C. (2009). ABC om demens. Läkartidningen; 20(106), 1369-1373. Hämtad 

2018-01-20, från 
http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=12000 

 
Skog, M. (2009). Vård och omsorg vid demenssjukdomar. Stockholm: Bonnier Förlag. 
 
Snow, A. L., & Jacobs, M. L. (2014). Pain in Persons with Dementia and Communication Impairment. 

I Pachana & Laidlaw. (red.). The Oxford Handbook of Geropsycholgy [Elektronisk resurs]. 
doi:10.1093/oxfordhb/9780199663170.013.031 

Socialstyrelsen. (u.å.) Termbank. Hämtad från http://termbank.socialstyrelsen.se/ 

Socialstyrelsen. (2012). Ökad kompetens inom geriatrik och gerontologi: Förslag till utformning och 

genomförande av satsning. Hämtad 2018-01-20, från 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-2-5 

Socialstyrelsen. (2014). Demenssjukdomarnas samhällskostnader i Sverige 2012. Hämtad 2018-01-
07, från http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19444/2014-6-3.pdf 

 
Socialstyrelsen. (2016). Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demens - Stöd för styrning och 

ledning. Hämtad 2018-01-07, från 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20739/2017-12-2.pdf 

 
Socialstyrelsen. (2017). En nationell strategi för demens: Underlag och förslag till plan för 

prioriterade insatser till år 2022. Hämtad 2018-02-18, från 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20640/2017-6-4.pdf 

 
Socialstyrelsen. (2018). Vård och omsorg om äldre - Lägesrapport 2018. Hämtad 2018-01-07, från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20857/2018-2-7.pdf 

SOSFS 2007:10. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om samordning av insatser för 
habilitering och rehabilitering. Hämtad 2018-02-15, från 
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2007-10 

SOSFS 2012:2. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med 
demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Hämtad 2018-03-15, från 
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2012april/Documents/SOSFS-2012-2-april.pdf 

Stevens, J., & Killeen, M. (2006). A randomized controlled trial testing the impact of exercise on 
cognitive symptoms and disability of residents with dementia. Contemporary Nurse, 21(1), 32-
40. doi:10.5172/conu.2006.21.1.32 

Svenska Demensregistret. (2016).  Årsrapport 2016. Hämtad 2018-03-28, från 
http://www.ucr.uu.se/svedem/om-svedem/arsrapporter/svedem-arsrapport-2016 

 
Tareldsen, K., Helbostad, J. L., & Saltvedt, I. (2016). Fysisk aktivitet vid demens. Hämtad 2018-05-31, 

från http://www.fyss.se/wp-content/uploads/2017/09/Demens.pdf 
 
Telenius, E., Engedal, K., & Bergland, A. (2015). Long-term effects of a 12 weeks high-intensity 

functional exercise program on physical function and mental health in nursing home residents 



   

25 

with dementia: A single blinded randomized controlled trial. BMC Geriatrics, 15(1), 158. 
doi:10.1186/s12877-015-0151-8 

 
van Alphen, H. J., Volkers, K. M., Blankevoort, C. G., Scherder, E. J., Hortobagyi, T., & van Heuvelen, 

M. J. (2016). Older adults with dementia are sedentary for most of the day, PLoS One, 11(3), 
e0152457. doi:10.1371/journal.pone.0152457 

 
van Doorn, C., Gruber-Baldini, A. L., Zimmerman, S., Hebel, R., Port, C., Baumgarten, M., ... 

Magaziner, J. (2003). Dementia as a risk factor for falls and fall injuries among nursing home 
residents. Journal of the American Geriatrics Society, 51(9), 1213-1218. doi:10.1046/j.1532-
5415.2003.51404.x 

 
Vetenskapsrådet. (2017). God forskningsed. Hämtad 2018-02-06, från 

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/ 
 
Victor, C. R. (2010). Ageing, Health and Care. Bristol: The Policy Press. 
 
Wennberg, P., Cider, Å., Hellénius, M. L., Trolle Lagerros, Y., Grahn Kronhed, A. C., Ribom, E., ... 

Jonsdottir, I. (2016). Fysisk aktivitet som prevention. Hämtad 2018-01-07, från 
http://www.fyss.se/wp-content/uploads/2017/09/FYSS-kapitel_FA-som-
prevention_FINAL_2016-12.pdf 

 
World Health Organization. (1993). The ICD-10 Classification of Mental and Behavioral Disorders. 

Hämtad 2018-04-10, från http://www.who.int/classifications/icd/en/GRNBOOK.pdf 
 
World Health Organization. (2015). The epidemiology and impact of dementia: Current state and 

future trends. (Document WHO/MSD/MER/15.3). Hämtad 2018-03-08, från 
http://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/dementia_thematicbrief_ 
epidemiology.pdf 

 
World Health Organization. (2017). Dementia. Hämtad 2018-03-08, från 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs362/en/ 
 
World Medical Association. (2008). Declaration of Helsinki - Version 2008: Ethical Principles for 

Medical Research Involving Human Subjects. Hämtad 2018-01-14, från 
https://www.wma.net/wp-content/uploads/2016/11/DoH-Oct2008.pdf 

 
World Medical Association. (2015). Medical Ethics Manual. (3e uppl.). Hämtad 2018-01-26, från 

https://www.wma.net/wp-
content/uploads/2016/11/Ethics_manual_3rd_Nov2015_en_1x1.pdf#page=18 

 
Wångblad, C., Ekblad, M., Wijk, H., & Ivanoff, S. D. (2009). Experiences of physical strain during 

person transfer situations in dementia care units. Scandinavian Journal of Caring Science, 
23(4). 644–650. doi:10.1111/j.1471-6712.2008.00655.x 

 
Zingmark, M. (2006). Utvärdering av handledning inom hemrehabilitering. (2006:2). Östersund: 

FoU-Jämt.  
 
Zingmark, M. (2008). Överlåtelse och kommunikation av rehabiliteringsinsatser i gränslandet 

mellan socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Östersund: FoU Jämt, 
Mittuniversitetet. 

 

  



   

26 

Bilaga 1. Informationsbrev 
 

Förfrågan om deltagande i intervjustudie 

 

Jag heter Anna och arbetar som fysioterapeut (sjukgymnast) i kommunen men läser även en 

magisterutbildning på Hälsohögskolan Jönköping. I utbildningen ingår att göra en studie och 

jag har valt att göra det inom området demens och fysisk aktivitet. 

 

Att arbeta med personer med demens kan vara svårt och krävande både fysiskt och psykiskt. I 

takt med att sjukdomen förvärras försvinner både kroppsliga och tankemässiga förmågor och 

personen med demens blir mer och mer beroende av andra för att klara sig i vardagen. 

Personer med demens har samma behov av fysisk aktivitet som andra men är beroende av 

personer i dess omgivning för att få det tillgodosett. Med fysisk aktivitet menas allt man gör 

med kroppen som inte är vila, vilket innebär att det man gör i vardagen också är fysisk 

aktivitet. Att personen med demens är delaktig och aktiv i vardagen, vid förflyttningar, i 

fysiska aktiviteter på boendet eller individuella träningsprogram förebygger försämringar av 

rörelseförmågan och möjliggör delaktighet och god funktion längre in i sjukdomsskedet. 

Tyvärr finns det lite forskat på hur undersköterskor upplever arbetet med att stödja fysisk 

aktivitet, vilket jag nu vill göra. 

 

Studien syftar till att undersöka undersköterskors upplevelse av att främja fysisk aktivitet hos 

personer som bor på demensavdelningar.  

 

Du tillfrågas om deltagande därför att du arbetar på en demensavdelning och är utbildad 

undersköterska. Du kommer att få berätta om hur du upplever att det är att få en person med 

demens att vara fysiskt aktiv. Studien kommer att genomföras genom enskilda intervjuer. 

Intervjun beräknas ta 45-60 minuter och kommer att ske på din arbetsplats eller annan plats 

som du bestämmer. Intervjun kommer att spelas in, för att jag sedan ska kunna gå tillbaka till 

det du sagt.  Ljudfilen kommer förvaras på ett säkert ställe där ingen obehörig har åtkomst till 

det. Det kommer inte gå att identifiera dig eller dina svar i den kommande uppsatsen. När 

examensarbetet är godkänt kommer ljudfilen raderas. Det är helt frivilligt att delta i studien 

och om du tackar ja är det helt fritt att utan vidare förklaring avbryta ditt deltagande. Din chef 

och dina kolleger kommer inte att få veta om du tackat ja eller nej till att medverka i studien. 

Studien kommer presenteras i form av en uppsats och du som deltagare i studien kan när den 

är avslutad ta del av resultatet. 

 

För frågor eller ytterligare information är du varmt välkommen att höra av dig! 

 

Om du tackar JA till att delta i studien, hör av dig för att boka en tid med mig. 

 

Student:  Anna Kubicka  Handledare: Ingemar Kåreholt 

Telefon: 0739 23 29 51  Telefon: 0702 40 30 60 

E-post: kuan1600@student.ju.se  E-post: karing@ju.se 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 

Huvudfrågor: 

 

Kan du berätta lite om hur det är att arbeta med personer med demens? 

 

Hur upplever du att det är att få personer med demens att röra sig och vara delaktiga i 

vardagsaktiviteter? 

 

De individuellt ordinerade träningsprogrammen? 

 

De vardagliga omvårdnadsaktiviteterna? 

 

De organiserade aktiviteter?  

 

Upplever du att boendets miljö påverkar? 

 

Hur upplever du att vårdpersonalens samarbete inverkar? 

 

 

Tänkbara följdfrågor: 
Kan du utveckla svaret? 

Varför/varför inte? 

Vad är det som försvårar/underlättar? 

 


