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Abstract 

Educational investments may serve several purposes. They can be carried out in order to 

increase the students’ knowledge within a specific discipline, but also to increase the level of 

knowledge within an organization. ’Silviahemmet’ in Stockholm, which was inaugurated in the 

year of 1996, had as one of its objectives to become a school for education of assistant nurses 

working in the area of dementia care. The educational program had the aim to educate assistant 

nurses to become supervisors in dementia care, the assistant nurses should acquire an edge 

competence in the close care of patients with dementia. This educational investment has been 

investigated in order to study the significance an educational investment may have for a health 

care organization in which some of the health care personnel has participated in an education 

and moreover, to study how this knowledge is communicated within the organization.  

Thus, the overall purpose of my study is to describe and analyse the significance an 

educational investment is given, by the participating assistant nurses as well as by other health 

care personnel. The study was carried out during the year 2005 and concerned assistant nurses 

educated in the years between 1996 and 2001. Four different data gathering techniques were 

used; questionnaires, interviews, observations at two workplaces and conversations with health 

care personnel. The questionnaire concerned all 34 assistant nurses who had participated in 

specialist training in dementia care during this period. Seven persons were interviewed. 

Summing up my results, the knowledge that the assistant nurses have achieved from the 

education is theoretical and social knowledge of dementia. This constituted a platform to stand 

on for the assistant nurses in their work when meeting the patient. The theory and the meeting 

with the patient in practice formed an overall understanding and knowledge regarding all 

dimensions of dementia. The education also resulted in a strengthened self-confidence of the 

participants. The feeling of confidence in the newly acquired knowledge seems to have 

contributed to a professional development. Further, it proved to take time for the assistant 

nurses to enter their new role as specialists within dementia care. It was revealed that they did 

not get enough time from their employer to educate the health care personnel. Moreover, it was 

not easy to return to the old workplace, especially regarding the relation to old working 

colleagues and nurses. The assistant nurses described this as a feeling that they had to balance 

their comportment on the wards in order not to take up too much space.  

An important result of the study, concerning the importance of the assistant nurses specialist 

training for other categories of health care personnel, is the lack of verbal communication 

between personnel categories that seems to be at hand. Furthermore, dialogues or shared 

reflections among the personnel could not be noticed. Often it was solely one-way 

communication that existed on the wards. A knowledge creating dialogue was missing. 

Questions were asked, but only regarding about ”what” and ”when” a work task should be 

performed, not ”why” something should be carried out.  

An obstacle regarding the communication of new knowledge appears to be the gap existing 

between an educational investment and the everyday reality of the health care organization. The 

result of the study shows the importance of adopting the theoretical knowledge to the reality that 

the health care personnel is facing. Other obstacles seem to be status and hierarchies.  



  

 

The study showed that the assistant nurses working hours did not allow for educating health 

care personnel in dementia. There ought to be possibilities within the organization to make 

space for the use and communication of new knowledge through the supervising of health care 

personnel caring for elderly with dementia. This in turn may lead to better health care for 

elderly.  This supervision could take the form of a dialogue and shared reflections concerning 

the patients and their need of health care. 

Keywords: Educational investment, learning, health professionals, elderly care, communication 
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Förord 

Det finns många personer som på olika sätt har varit betydelsefulla för mig under mitt skrivande 

av denna licentiatuppsats och som förtjänar mitt stora och uppriktiga tack. 

Först vill jag rikta ett tack till de undersköterskor och all vårdpersonal som lät mig ta del av 

deras tankar och lät mig följa dem i deras arbetet vid äldreboendena där studien genomfördes. 

Ett stort varmt tack till min handledare Boel Englund. Du har funnits med från början av mitt 

skrivande och till dess slut. Du har varit en ovärderlig läsare av mina texter, du har sett det jag 

inte sett i texten. Du har lotsat mig i skrivandets svåra konst, att få det obegripliga begripligt. Ett 

stort tack till Ingrid Heyman som med tydliga och välmenande frågor i början av min forskning 

fick mig att tänka till och reflektera över det jag skulle studera. 

För att kunna genomföra en studie krävs tid och ekonomiskt stöd från en positiv arbetsgivare. 

Till Jan Åke Lindgren vid Sophiahemmet Högskola riktar jag därför ett stort tack för att jag 

inom ramen för min tjänst fått möjlighet att genomföra denna studie. Jag vill även framföra ett 

tack för de stipendium jag erhållit från Forskningsdelegationen vid Sophiahemmet och Konung 

Gustav V:s och Drottning Viktorias Frimurarestiftelse. 

Jag har haft förmånen att ingå i Kulturvetenskapliga forskningsgruppen, där har alltid funnits 

utrymme för intressanta och utvecklande diskussioner. Till deltagarna i denna grupp vill jag 

rikta ett varmt tack för att ni tagit er tid att läsa mitt manus i flera omgångar och delat med er av 

era kunskaper och synpunkter. Tack Birgitta Sandström och Gunilla Petersson för er 

kontsruktiva kritik på mitt läsgruppsseminarium. Ett stort tack till Jan- Ulf Andersson för att du 

fick mig att tro på att jag skulle kunna genomomföra detta. Vad vore livet utan trevliga lunch - 

och fikastunder, tack Eva Eliasson och Helena Rehn.  

Ett varmt tack till alla er som arbetar på biblioteket vid Sophiahemmet Högskola; Eva Unemo 

Wahlfridsson, Karin Gåård, Camilla Sandell Persson, Helena Persson och Ylva Sundin. Ni har 

välvilligt hjälpt mig med litteraturrekvireringar, databassökningar och kontroll av referenslista. 

Jag vill även rikta ett stort tack till mina arbetskamrater vid Sophiahemmet Högskola för alla 

små pratstunder och glada skratt. Dessa stunder är ovärderliga när man sitter ”inbäddad” i sin 

forskning. Tack Sissel Andreassen, Inger Jigvall och Johan Persson för att ni lotsat mig i 

formateringens svåra värld. Ett varmt tack till Helena Nyholm för våra promenader i Stockholm, 

dessa har behövts när huvudet var fullt med forskning. Ett varmt tack till Ingrid Randers för att 

jag har fått ta del av din vishet i våra fina pratstunder där närhet till skratt och glädje alltid har 

funnits. 

Till sist vill jag rikta ett stort varm tack till min härliga familj Torsten, Lisa, Magnus, Rikard, 

Tove, Hannah och Oscar som finns runt omkring mig och har stöttat mig i mitt skrivande. 
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1. Inledning  

Äldre personer som bor på äldreboende inom kommunen är idag betydligt äldre och sjukare än 

förr. Det innebär att vårdarbetet ställer större krav på kunskap och kompetens hos 

vårdpersonalen för att vårda de äldre i deras boenden. Ett vanligt sätt att möta utvecklingsbehov 

som uppstår när kompetenskraven förändras är att erbjuda teoretiska utbildningar av olika slag i 

form av kortare eller längre kurser. Det är ofta på det sättet som lärande uppfattas, att det avser 

kunskapsförmedling genom formell utbildning, och att individens teoretiska kunskaper ligger 

till grund för det praktiska arbetet. Men den teoretiska utbildningen räcker inte alltid till för 

praktisk tillämpning. Vården ser inte alltid ut som den beskrivs i litteratur och undervisning. 

Säljö (1992) anser att mycket av det som förmedlas inom utbildningar inte är tänkt att användas 

i praktiska sammanhang, utan har sin plats i en textbaserad och teoretisk verklighet. Däremot 

kan teoretisk kunskap vara viktig när det gäller att skaffa sig en begreppsapparat inom det 

arbetsfält man arbetar inom. Ellström och Ekholm (2001) skriver att i fortbildningsinsatser inom 

arbetslivet är det vanligt att teoretiska begrepp presenteras och att dessa är avsedda att ligga till 

grund för det praktiska arbetet. Med denna utgångspunkt ses teoretisk kunskap som 

kommuniceras genom olika slag av utbildning alltså som en viktig källa till lärande. Fokus är 

teoretisk kunskap, och ligger ofta på individens lärande. Därför är det även viktigt att studera 

vilken betydelse en formell utbildningssatsning kan ha i själva vårdverksamheten, när någon av 

personalen genomgått en utbildning och hur denna kunskap kommuniceras i den organisation de 

arbetar i. 

Det övergripande syftet 

Utbildningssatsningar som görs kan ha flera syften. De kan göras för att öka kunskapen inom ett 

specifikt ämnesområde hos dem som tar del av den, men också för att höja kunskapsnivån i en 

verksamhet. En viktig fråga att ställa blir då hur den nya kunskapen hos dem som tagit del av 

utbildningssatsningen sedan tas tillvara och vad denna nya kunskap för med sig i arbetet. Har 

andra på arbetsplatsen glädje av utbildningssatsningen? 

År 1996 invigdes Silviahemmet, som dels skulle vara en skola för utbildning av 

undersköterskor i demensvård, dels en dagverksamhet för personer med demenssjukdom. 

Utbildningen hade det dubbla syftet att ge undersköterskor spetskompetens inom den 

patientnära vården av demenssjuka samt utbilda dem till handledare för både vårdpersonal och 

närstående. Verksamheten bedrevs inledningsvis som ett treårigt projekt. Under denna period 

utbildades totalt 18 undersköterskor som genomgick en ettårig teoretisk och praktisk utbildning 

inom demensvård. I avhandlingen Teaching for Learning and Learning for Teaching in Care of 

Elderly with Dementia at Silviahemmet följde Margareta Skog (2000) dessa undersköterskor 

under deras utbildning. I studien framkom bl a att synen på vårdarbetet förändrades från 

”okvalificerat arbete” till ”svårt yrke” (s. 98). Men vad hände sedan när undersköterskorna hade 

arbetat en längre tid inom vården efter utbildningen? Utbildningen vid Silviahemmet är ett 

exempel på en utbildningssatsning, och det är den satsningen jag vill undersöka för att studera 
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dess betydelse för dem som tagit del av den och vilken kommunikation av kunskap den fört med 

sig i arbetet inom demensvård. 

Det övergripande syftet för min undersökning är således att beskriva och analysera den 

betydelse en utbildningssatsning tilldelas, dels av undersköterskor som fick ta del av den och 

dels av annan vårdpersonal. Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: Vilken 

kunskap menar undersköterskorna att de fick med sig från utbildningen? I vilken mån 

kommuniceras deras kunskap på arbetsplatsen efter genomgången utbildning? Vilka hinder och 

möjligheter tycks finnas för att ny kunskap tas tillvara? 
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2. Bakgrund 

Demens och demensvård  

Historiskt är demens ett uttalat medicinskt och socialt problem, och en relativ ung företeelse. 

Fram till mitten av 1900-talet vistades många personer som hade en demenssjukdom på de 

ålderdomshem som börjat inrättas vid slutet av 1800-talet.  

Det är förmodligen få områden inom medicinsk vård där forskningen gått så snabbt framåt. 

Den tidigare bilden av att demenssjukdomar var en naturlig åldrandeprocess har förändrats. 

Numera betonas att det inte handlar om ett normalt åldrande och glömska eftersom det normala 

åldrandet inte leder till sjukliga symtom. Med demens menas idag en förvärvad långdragen, 

bestående och omfattande försämring av psykiska funktioner. I symtombilden ingår 

minnesstörning, och en person med demenssjukdom kan ha en förändrad personlighet, 

svårigheter att förstå vad andra säger och problem med praktiska göromål som till exempel att 

klä på sig och sköta personlig hygien (Melin Emilson, 1998). 

Demenssjukdomarna hör i dag till folksjukdomarna i västvärlden. I Sverige insjuknar cirka 

23000–24000 personer i demenssjukdom per år. Av dessa är ca 67 procent kvinnor. 

Sannolikheten att en person ska drabbas av demens ökar kraftigt med stigande ålder. För 

åldersgruppen 65–70 år är risken cirka 1,5 procent, medan den är hela 45 procent för gruppen 95 

år och äldre, enligt studier i bland annat Kungsholmsprojektet (Socialdepartementet, 2003, ss. 

39-42). 

Trots stora forskningsmässiga framsteg under senare år, är det inom en överskådlig framtid 

inte möjligt att bota personer med demenssjukdom. Utifrån det perspektivet blir den 

övergripande målsättningen vid omvårdnad av demenssjuka att skapa förutsättningar för ett gott 

liv i gemenskap med anhöriga och vänner så långt det är möjligt. Syftet med omvårdnad är i 

generella termer att återställa och bevara hälsa utifrån den vårdades individuella möjligheter och 

behov, förebygga sjukdom och ohälsa, minska och undanröja lidande, smärta och obehag samt 

vidta åtgärder i syfte att skapa en hälsobefrämjande miljö. Omvårdnad omfattar också att ge 

stöd och hjälp åt patienter och närstående i deras reaktioner på sjukdom, trauma, 

funktionshinder och i olika behandlingssituationer samt skapa möjligheter till en värdig död 

(Armanius Björlin, 2004). 

Den s.k. demensarbetsgruppen, som tillsattes av regeringen och som i oktober år 2003 

överlämnade departementspromemorian, ”På väg mot en god demensvård – Samhällets insatser 

för personer med demenssjukdomar och deras anhöriga” (Socialdepartementet, 2003) finner att 

den svenska demensvården bör genomsyras av en gemensam värdegrund som utgångspunkt för 

en kvalitetsutveckling, och att värdegrunden bör utgå ifrån en palliativ vårdfilosofi. Med 

palliativ vårdfilosofi inom demensvård avses att ge högsta möjliga livskvalitet för den som är 

demenssjuk och för de anhöriga. Det innebär att såväl psykiska, fysiska, existentiella och 

andliga aspekter sammanförs till en helhet i vården av personer med demenssjukdom (s. 85). 

Demensarbetsgruppen anger att den formella utbildningsnivån hos personalen inom området 

är låg, att fyra personer av tio inom äldrevård saknar formell yrkesutbildning för sitt arbete samt 
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att anställningsvillkor, arbetsmiljö och arbetets status inte är bra nog för att attrahera ett 

tillräckligt antal yrkeskompetenta personer. 

Demensarbetsgruppen konstaterar vidare att kunskap är en av de viktigaste faktorerna för att 

utveckla demensvården och höja kvaliteten i behandling, omvårdnad och omsorg. 

Kunskapsnivån inom verksamheter som bedriver demensvård är ojämnt fördelad över landet 

och stora insatser måste göras för att kunskaperna skall nå ut till all personal som möter 

personer med demenssjukdom.  Det finns ett stort behov av demenskunskap i olika grad och 

omfattning på samtliga grundutbildningar inom vård och omsorg. Det finns också behov av 

handledning för all personal inom demensvården, dels vardagshandledning av arbetsledare, 

sjuksköterska eller genom teamet, dels regelbunden professionell handledning för att reflektera, 

medvetandegöra och hålla vårdfilosofi, mål och metoder levande. Demensarbetsgruppen 

konstaterar också att ”spetskompetens” hos några personer inom demensvård är mycket viktig 

för att behålla, utveckla och sprida kunskap om demenssjukdomar för att på olika sätt möta de 

demenssjukas behov (Socialdepartementet, 2003, ss.173-186). Här passar alltså Silviahemmets 

utbildning och min undersökning väl in. 

Äldreomsorg och Ädelreformen 

Åldringsvården började uppmärksammas politiskt under 1880-talet eftersom allt fler människor 

som tidigare försörjt sig på lönearbete blev hänvisade till fattigvården när de blev äldre. Ungefär 

samtidigt ålades kommunerna att inrätta ålderdomshem. I ett beslut i riksdagen under år 1947 

ville man skilja på fattigvård och åldringsvård. Ålderdomshemmen skulle vara till för dem som 

var i behov av omsorg och inte var sjuka. Sjuka människor skulle vårdas av på sjukhus och 

sjukhem. Kommunerna ålades att sörja för ålderdomshem, och landstingen för att bygga 

sjukhem och sjukhus. Under 1960-talet började så de stora institutionerna ifrågasättas, och det 

ställdes krav på humanare vård och omsorg för de äldre. Under denna period påbörjades en 

också en attitydförändring när det gällde de äldre. Äldre sågs inte längre som vårdobjekt, utan 

betraktades alltmer som en grupp i samhället vars behov inte skilde sig nämnvärt från övriga 

medborgares. Deras behov av stöd och hjälp skulle ges av samhället. Den sociala hemhjälpen 

växte fram som ett komplement till institutionsvården (Broomé & Jonsson, 1994; Edebalk & 

Lindgren, 1996). 

En central reform som berörde äldreomsorgen trädde i kraft år 1992, den så kallade 

Ädelreformen, som innebar att kommunerna fick det samlade ansvaret för äldreomsorgen. I och 

med det förändrade huvudmannaskapet upphörde uppdelningen av ansvaret för långvarigt sjuka 

och personer med ålderskrämpor mellan landstinget och kommunen. Intentionerna var att 

äldreomsorgen främst skulle innefatta hemtjänst, hemsjukvård och stödinsatser som underlättar 

boende i det egna hemmet. En effekt av reformen blev bland annat att kommunerna fick ett 

större ansvar för sjuka människor än vad de haft tidigare. Detta har inneburit ett ökat inslag av 

medicinsk vård av äldre på äldreboenden (Szebehely, 2000).  

Sedan år 1992 skiljer man i Sverige i lagstiftning och statistik inte mellan olika former av 

äldreboenden. Det som före reformen kallades för sjukhem (ingick i landstingets ansvar), 

ålderdomshem, gruppboende för dementa och servicehus i kommunal regi betecknas idag i 

officiellt språkbruk som ”särskilda boendeformer för äldre”. Alla dessa boenden regleras av 

samma lag, socialtjänstlagen. Gemensamt för alla boenden för äldre, även om de benämns 
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sjukhem eller ålderdomshem, är att den äldre har ett hyreskontrakt och betalar för hyra, mat och 

omsorg (Szebehely, 2005, s.32). 

Särskilda boendeformer inom kommunal 

äldreomsorg 

Kommunerna ska enligt socialtjänstlagen inrätta särskilda boendeformer för äldre människor 

som behöver service och omvårdnad med tillgång till personal dygnet om. På ett särskilt boende 

har den äldre oftast ett eget hyreskontrakt. År 2007 bodde cirka 95 200 äldre (65+) permanent i 

särskilda boenden, vilket motsvarar 6,2 procent av alla personer som är 65 år och äldre. 

(Sveriges kommuner och landsting, 2008, s. 48). Andelen äldre som bor i särskilda boenden har 

emellertid minskat, och minskningen är ett nytt fenomen. Mellan åren 1980 och 2000 var 

andelen äldre i särskilt boende i stort sett oförändrat (Socialdepartementet, 2002). Det nämns att 

långt fler äldre personer under ett år passerar ett särskilt boende. Omsättningen har ökat av 

antalet platser, och det innebär att en långt större grupp får ta del av ett särskilt boendes 

omhändertagande (Sveriges kommuner och landsting, 2008, s. 49).  

Ser man till dem som arbetar inom äldreomsorgen hade år 2007 nio av tio undersköterskor och 

vårdbiträden inom äldre- och handikappomsorgen minst gymnasieutbildning. 67 procent hade 

omvårdnadsutbildning. Av cirka 12 000 undersköterskor och vårdbiträden som anställdes år 

2007 hade 59 procent omvårdnadsutbildning. 32 procent saknade omvårdnadsutbildning men 

hade en annan gymnasieutbildning, och nio procent hade förgymnasialutbildning (Sveriges 

kommuner och landsting, 2008, s. 75). Omvårdnadsarbete upplevs ofta som mycket krävande 

vilket gör att många inte orkar arbeta mer är deltid. Således har mängden timanställd personal 

utan formell kompetens ökat på särskilda boenden för äldre (Socialstyrelsen, 2001). Behovet av 

mer personal inom äldreomsorgen kommer att öka fram till år 2020, då många fyrtiotalister 

uppnår 80 års ålder (Sveriges kommuner och landsting, 2008, s. 79). 

Bilden av äldreboenden av idag är att de äldre flyttar allt senare i livet till särskilt boende. 

Vårdtyngden har ökat sedan 1980-talet för samtliga former av särskilt boende. De flesta av de 

äldre som flyttar in på äldreboende har flera sjukdomar, samtidigt som ett normalt åldrande 

nedsätter krafterna hos individen och hon eller han har därför stort omvårdnadsbehov 

(Socialstyrelsen, 2005). 

Den kartläggning som Szebehely (2005, s. 185) gjort visar att personalens arbetsförhållanden 

vid äldreboenden av olika slag är mindre belyst än omsorgsarbetet inom hemtjänsten. Detta trots 

att de som arbetar på äldreboenden är fler till antalet och den institutionella vården står för en 

avsevärt större del av kostnaderna för äldreomsorgen. Vården på äldreboenden, hur hemlik den 

än är, är emellertid mer traditionellt uppbyggd och vårdrutiniserad, vilket också präglar arbetet.  

Vårdarbete inom äldreomsorg 

Äldreomsorgen befinner sig i brytpunkten mellan sjukvård och omsorg, eftersom de flesta äldre 

som bor på äldreboenden är gamla och sjuka. De behöver hjälp både med praktiska ting som de 

på grund av ålder inte längre klarar av, och med medicinsk vård för sjukdomar de har som kan 

vara åldersrelaterade. Att arbeta med äldre som inte klarar av att bo kvar hemma, utan måste 

vistas på ett äldreboende, är många gånger ett svårt arbete. Det är rent fysiskt tungt men det är 
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svåra emotionella påfrestningar också på den anställde. Vårdpersonal möter både död och glädje 

i arbetet och det som till synes på ytan är en stillsam och monoton miljö är ibland komplicerade 

och svårfångade situationer. En institution som ett äldreboende är en paradoxens värld. Den är 

ett hem samtidigt som den är ett ”icke-hem”. 

Det arbete som utförs på dessa boenden benämns olika och begreppen omsorg, omvårdnad 

och vård används både i vardagliga och vetenskapliga sammanhang på ett flertydigt sätt. Ibland 

används de för att beskriva en verksamhet och ibland för att förtydliga kvaliteten i det 

mänskliga samspelet. Begreppen används dessutom i många sammanhang synonymt. I en del 

studier av verksamheter inom hemtjänsten används omsorg och omvårdnad för att beteckna 

samma sak. På motsvarande sätt används vård och omvårdnad för det arbete som utförs inom 

hälso- och sjukvården. 

De tre orden omsorg, vård och omvårdnad kan i viss mån ersätta varandra, omsorg kan betyda 

vård, omvårdnad, tillsyn och skötsel (Walter, 2002). Vård kan bytas ut mot skötsel, omvårdnad, 

tillsyn, omsorg, vårdnad och omvårdnad medan synonymer till omvårdnad är vård, vårdnad, 

skötsel, tillsyn, omsorg och omtanke. Omsorg, vård och omvårdnad ligger alltså så nära 

varandra att de kan vara svåra att skilja från varandra. Det som är gemensamt för begreppen är 

att de har sin förutsättning i relationen mellan människor. Men samtidigt kan de både var för sig 

och i relation till varandra ges olika betydelser. 

Omsorgsbegreppet uttrycker ett ideal och enligt Szebeheley (1996, s. 22) består omsorg av 

praktiska sysslor utförda med noggrannhet och omtanke av känslomässigt engagerad personal. 

Omsorg säger något om vad som görs och relationen mellan de inblandade parterna och kvalitén 

i det utförda arbetet. Kvalitetsaspekten får enligt Eliasson (1992, s. 208) innebörden av en 

relation som bygger på ömsesidighet, kärlek eller vänskap. 

Begreppet omsorg har som begrepp således inte ett precist och begränsat innehåll. Det 

används för att beskriva en kvalitet hos relationer mellan människor, men också för att beteckna 

bestämda verksamheter i samhället som har till uppgift att ta hand om människor som inte kan 

ta hand om sig själva. När vi talar om äldreomsorg används begreppet i denna betydelse. 

Begreppet kan sättas in i två relationer, som kan upplevas motsägande. Att ha omsorg om andra 

kan ha innebörden att omsorgsgivaren är tvungen att ge mer än hon får, men omsorg kan också 

ha innebörden att en individ i en relation växlar mellan att ge och ta (Waerness 1983, s. 18). 

Omvårdnad och omsorg menar Lindberg-Sand (1994, s. 41) är sammanfattande begrepp för 

hur vi behöver varandra och tar hand om varandra. På motsvarande sätt används begreppen vård 

och omvårdnad vid beskrivningar av det arbete som utförs inom hälso- och sjukvård. Vård är 

mer ett medicinskt begrepp än omsorg och är förknippat med insatser som syftar till att 

återställa individen till sitt ursprungliga tillstånd, medan omsorg betonar omhändertagande av 

individens hela livssituation. Omvårdnad innebär att människor hjälper varandra i direkta möten 

och samspel med varandra. Willman (1996) har liknande syn på innebörden av omvårdnad. Hon 

menar att omvårdnad sker på personnivå. Det innebär att omvårdnad inte utgår från till exempel 

organnivå utan den utgår från människan som enhet. Man kan inte förstå människan genom att 

enbart betrakta delar av henne utan människan ska förstås utifrån ett helhetsperspektiv. Meleis 

(1997) beskriver begreppen människa, hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar som centrala i 

omvårdnad. Omvårdnaden utformas olika beroende av vilken innebörd som tillskrivs dessa 

begrepp. Jag menar att det arbete som utförs av dem som arbetar på äldreboenden i dag är 

omvårdnad då dess innebörd omfattar både omsorg och vård av patienten. 
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Silviahemmet 

Verksamhet 

Stiftelsen Silviahemmet grundades år 1996 av drottning Silvia och finansieras genom 

donationer. Silviahemmet skulle dels vara en skola för utbildning av undersköterskor till 

handledare och vårdare i demensvård, dels vara dagverksamhet för både yngre och äldre 

personer med demenssjukdom. Målet för hela verksamheten var att bereda vård, utbildning och 

undervisning samt forskning inom demensområdet. Vården bedrivs utifrån palliativ vårdfilosofi 

som syftar till att ge livskvalité till personer med demenssjukdom. I början bedrevs 

verksamheten som ett tre årigt projekt mellan åren 1996 och 1999. Under denna tidsperiod 

pågick som nämnts Skogs (2000) studie. Utbildningen vid Silviahemmet fortsatte fram till år 

2001. Under åren 2002 och 2003 gjordes ett uppehåll av utbildningen. Från och med år 2004 

bedrivs utbildningen i samverkan med Sophiahemmet Högskola och då som en nätbaserad 

distansutbildning. Dagverksamheten för personer med demenssjukdom är däremot kvar vid 

Silviahemmet. 

Min studie startade våren 2005 och de undersköterskor som ingår i studien utbildades under 

åren 1996 – 2001. De undersköterskor som ingår i studien inbegriper alltså eleverna från det 

treåriga projektet samt elever som gick sin utbildning under två år efter projektet. 

Utbildningen 

Målet för utbildningen var enligt studieplanen från 1996 att utbilda goda handledare inom 

demensvård. Enligt studieplanen från 1999 var syftet med utbildningen att den studerande skulle 

tillägna sig teoretiska och praktiska kunskaper inom demensområdet för att nå spetskompetens 

som handledare inom demensvård.1  

I studieplanen 1999 anges att för behörighet till kursen skulle eleverna ha 

undersköterskeutbildning eller genomgått omvårdnadsprogrammet på gymnasiet samt ha 

tjänstgjort inom äldrevård under minst 12 månader. Skog (2000) anger datum för terminerna, 

termin ett sträckte sig från 15 februari till 15 juni och andra terminen från 15 september till 15 

februari följande år. Vidare uppger hon att utbildningen baseras på tre komponenter, dels 

patientperspektivet, dels palliativ vårdfilosofi i form av de fyra hörnstenarna och dels 

problembaserat lärande (PBL)
2
 (s. 190).  

I litteraturen beskrivs palliativ vård som helhetsvård av hela människan och dennes 

närstående under vägen fram till döden. Den syftar till att ge lindrande vård till personer med 

obotliga symtomgivande sjukdomar oavsett diagnos. Det palliativa förhållningssättet är avsett 

att tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga behov. Den palliativa vårdfilosofin sägs 

innebära att personalen får ett medvetet förhållningssätt till sina vårdtagare och deras 

                                                      

1 Studieplanerna för år 1996 och år 1999 var vardera tvåsidiga kortfattade dokument. 

2 PBL , problem–based learning, är en pedagogisk modell som bygger på att man i undervisningen 

arbetar med konkreta situationer som kräver att de studerande ska komma fram till förslag på 

åtgärder som de själva skulle vilja utföra för att hantera de uppkomna problemen. I PBL är det 

problem och uppgifter som sätts i fokus. De studerande arbetar i grupp med problemlösning 

(Egidius, 2009). 
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närstående. Målet är att minska lidande, befrämja livskvalitet samt hjälpa personer att leva så 

aktivt som möjligt. Den palliativa vården beaktar helheten och ska vila på följande fyra 

hörnstenar: symtomkontroll, närståendestöd, kommunikation och teamarbete (SOU 2 001:6, ss. 

54-56). 

Skog (2000) beskriver att patientperspektivet i utbildningen innebär att visa respekt, försöka 

uppfylla den äldres önskemål och individualisera vården, men även att som vårdare ge mer tid 

och anpassa arbetstakten. I utbildningen lyftes palliativ vårdfilosofi fram i form av de fyra 

hörnstenarna symtomkontroll, teamarbete, anhörigstöd och kommunikation/relation. Dessa fyra 

begrepp skulle tillsammans stödja elevernas lärande när det gällde att se innebörden av den 

sjukes sjukdom, lära sig förstå sjukdomen och tolka symtom för att kunna planera och utföra 

omvårdnaden utifrån den äldres behov. Patienten skulle vara i centrum och runt patienten skulle 

finnas teamet och anhöriga. Kommunikationen mellan dessa var enligt Skog viktig för att 

omvårdnaden skulle fungera. De fyra hörnstenarna användes även för att ge eleverna struktur 

och mål att arbeta utifrån. Utbildningen genomfördes med stöd av problembaserat lärande 

(PBL), där elevernas egna frågor och problemformuleringar väcktes utifrån patienternas 

situation. Detta utgjorde enligt Skog (2000, s.100) grunden för elevernas eget lärande. 

I studieplanen från år 1996 som även beskrivs i Skog (2000, ss.30-31) framgår att 

utbildningen innehöll en tredjedel teori varvat med två tredjedelar praktik. Under båda 

terminerna varvades teori- och praktikavsnitten med varandra. Under den första terminen, som 

totalt omfattade 17 veckors studier, var teoriavsnitten tre och praktikavsnitten två (de senare på 

tre veckor vardera). Den andra terminen innehöll också tre teoriavsnitt, på vardera tre veckor, 

och insprängda mellan dessa låg en praktikperiod på nio veckor och en på två. Totalt omfattade 

den 20 veckor. Under sommaren ingick fyra veckors självständiga studier. Praktiken gjordes på 

Silviahemmet men även på några andra äldreboenden. Under praktiken hade eleverna 

vårdansvar för någon av personerna med demenssjukdom under handledning av vårdpersonalen. 

Första terminen studerades ämnen och som knöt an till omvårdnadsproblem i samband med 

demenssjukdom. Enligt studieplanerna (1996, 1999) var ämnena den första terminen 

gerontologi, geriatrik, etik, lagar och författningar, dokumentation, palliativ vård/medicin, 

vårdprogram, svåra symtom vid demenssjukdom, hygien, inkontinens, sår, sorg- oro - skuld, 

laboratoriekunskap, farmakologi och kvalitetssäkring/utveckling.
 3

 Under andra terminen 

                                                      

3 Det vill säga det normala åldrandet, åldrandets sjukdomar (med fokus på demensvård) och etik 

med fokus på ” Den gode vårdaren”, ”Det goda samtalet” samt ”Att lämna svåra besked”.  

Dokumentation innebar att eleverna skulle lära sig att skriva om patienterna enligt IPL (Individuell 

VårdPlanering) med stöd av VIPS- modellen (VIPS= Välbefinnande, Integritet, Prevention, 

Säkerhet). Enkelt skulle man kunna säga att VIPS-modellen är ett redskap för vårdpersonal att 

strukturera information om patienten. Utifrån denna information görs en skriftlig individuell 

vårdplanering som innebär att vårdpersonalen tillsammans med patienten planerar dennes 

fortsatta vård och omsorg. Begreppen sorg – oro – skuld studerades ur ett palliativt perspektiv. 

Kvalitetssäkring/utveckling innebar att undersköterskorna skulle kunna initiera och utveckla 

kvalitén i vården som färdigutbildade så kallade Silviasystrar. 
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studerades handledarfunktionen inom demensvård i kommun/landsting, att utveckla och 

strukturera ett handledarprogram samt lära om kvalitetsindikatorer inom demensområdet
4
.  

 

                                                      

4 Kvalitetsindiktorer är avsedda för att mäta och följa upp vårdens kvalitet för att synliggöra 

kvaliteten inom hälso- och sjukvård. Syftet är att initiera kvalitetsförbättringar i vården.  
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3. Teoretisk inramning 

Kommunikation och kunskapsbildning 

Kommunikation är något grundläggande i människors liv. Vi människor bildar kunskaper och 

färdigheter av olika slag från insikter och handlingsmönster som byggts upp historiskt i ett 

samhälle, och som vi blir delaktiga i genom interaktion med andra människor. Språket är en 

mekanism, metaforiskt uttryckt, att lagra kunskaper, insikter och förståelse hos individer och 

kollektiv. Att förvärva språkliga kategorier gör att man deltar i sociala samspel och detta 

påverkar också vårt sätt att tänka. Språket är ett redskap för handling i kulturella praktiker och 

dessutom i sig en viktig arena för sociala handlingar (Säljö, 2000). Socialt skapade 

aktivitetsformer överförs till individen via kulturarvet (Vygotskij, 1978). Sambandet mellan 

språkbruk och tänkande är ett centralt tema i Vygotskijs arbete. 

I människovårdande verksamhet sker viktig kommunikation dagligen mellan olika 

personalkategorier, och i arbetet på vårdavdelningar ingår prat och kommunikation mellan alla 

dem som arbetar. Sahlqvist och Wiberg (2008) menar att varje stund vi är tillsammans med 

någon kommunicerar vi på något sätt. Vi gör det när vi samtalar, men också när vi till exempel 

skrattar eller gråter. Kommunikation innebär ett samspel med en eller flera människor. Vi 

kommunicerar när vi vänder oss mot en människa och även när vi vänder oss ifrån henne. 

Kommunikation är inte bara en process som innebär det talade ordet, den allra största delen av 

kommunikation sker via kroppsspråket.  

Argyle (1972) anser också att den icke-verbala kommunikationen är en viktig del av 

människors kommunikation. Tankar, känslor och upplevelser speglas i de kroppsliga uttryck 

som förmedlas tillsamman med talat språk. Bakom det talade ordet kan finnas minspel och 

gester som speglar vad människor tänker. Kroppshållning, kroppsställning, rörelser, gester och 

mimik är förvisso grundläggande former av icke-verbal kommunikation men det handlar inte 

bara om kropp och rörelse. Icke-verbal kommunikation innebär också det mänskliga talet med 

dess pauser, betoningar och tonlägen. Det handlar om rörelsemönster och hur vi berör oss själva 

och andra, hur vi skapar egna utrymmen och personliga avstånd till andra människor. Jag menar 

att kommunikationen är en viktig del i vårdpersonalens vardag, både vad gäller den verbala och 

icke verbala kommunikationen. Man kan säga att det är här dialogen kommer in som ett sätt att 

förstå och reflektera över situationer som sker på en vårdavdelning.  

I samspelet mellan personer är många personer inblandade, och kommunikationen påverkas 

av hur vi ser på varandra och hur vi ser på oss själva. Bourdieu (1984) menar att hur vi ser på 

varandra är beroende av i vilken social position man befinner sig i och att detta har betydelse för 

hur man talar till varandra. Hur man talar till varandra speglar det språkbruk som används inom 

den grupp man tillhör. Den som har den språkliga kompetensen har den tillskrivna statusen att 

tala och att tala med auktoritet. Sålunda blir några tysta medan andra kan åtnjuta friheten till ett 

självsäkert språkbruk. 

Molander (1993) menar att en viktig sida av dialogen är att det ges tillfälle mellan människor 

till samtal och samvaro, med eller utan ord. Innebörden av dialogen är att det sagda och kanske 

även det osagda alltid är öppet för en fortsättning. Molander ser dialogen som en modell för hur 
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kunskap kan bildas. För att kunskap ska bildas behöver inga slutliga svar uppnås. Dialogen som 

läsaren för med den tryckta texten ger en inbjudan till läsaren att bli deltagare och fortsätta den 

verkliga dialogen med texten där texten slutar. Dialogen bygger på konsten att ställa frågor 

inom ramen för en social interaktion. För Gadamer (1997) är dialogen en konst att tänka. 

Dialogen sätter inte punkt, den resulterar i att nya frågor ställs, det är ett sätt att få oss att tänka, 

vidga och fördjupa vår förståelse av världen och att nyfikenheten inte stillas. 

Begreppen, samtal och dialog, sätts ofta som synonymer i ordböcker. Samtal kan ha flera 

betydelser såsom; konversation, dialog, samspråk, resonemang, diskurs och diskussion och 

konsultation. Synonymer till dialog kan vara samtal, konversation och kommunikation (Walter, 

2002). Ordet dialog används i dagligt tal dels deskriptivt om muntliga samtal, dels normativt om 

samtal som har vissa kvaliteter som gärna inkluderar symmetri och vilja att ändra ståndpunkt 

(Dysthe, 2003). Silfverberg (1999) karakteriserar en äkta dialog som något som kännetecknas av 

öppenhet, respekt och lyhördhet. Öppenheten innebär en beredvillighet att pröva sina egna 

uppfattningar i mötet med andras perspektiv och vara beredd att förändra sina uppfattningar. 

Respekt innebär att låta olika röster komma till tals och ta hänsyn till skillnader i deltagarnas 

erfarenheter. Lyhördhet innebär att lyssna till vad andra säger och ta det till sig. Vidare menar 

hon att genom att lyssna till andras erfarenheter kan vi få nya aspekter på problematiska 

situationer och att dialogen är förutsättningen för att man ska kunna reflektera över handlingar 

som utförs.  

Ohlsson (1996) som studerat förutsättningar för kollektivt lärande i arbetsgrupper, fann att 

dialogen i gruppen var mycket betydelsefull för att utveckla erfarenhetslärande. Han menar ändå 

att dialogen kan hindra lärande. Det handlar enligt denna studie om vilka förutsättningar för 

reflektion som finns i dialogen. Om arbetet ses som en sammansvetsande faktor kan det hindra 

gruppen att synliggöra olikheter: man ser arbetet som självklart och utgår från att det inte finns 

något att studera.  

Jag menar att dialogens betydelse i vårdarbete, är att de som arbetar inom vården säkerligen 

går runt med en mängd frågor som man inte alltid reflekterar över, därför att frågorna helt enkelt 

inte artikuleras eller inte lyfts i kommunikation med andra. Det kan gälla frågor om vad vi gör, 

hur vi gör det vi gör och varför vi gör som vi gör. Att i dialog med andra få hjälp att sätta ord på 

dessa erfarenheter kan skapa kunskaper och insikter genom det man hör sig själv och andra 

säga. Genom att klä våra erfarenheter med ord blir de mindre oklara och därigenom kan 

reflektion över vad vi varit med om komma till stånd. Jag menar att dialogen mellan människor 

är förutsättningen för att vi ska kunna se på oss själva och våra handlingar. I en arbetsgrupp blir 

det svårt att kommunicera om det inte förekommer en dialog, eftersom man då inte vet om man 

tänker på ett gemensamt sätt eller förstår varandras sätt att använda ord och begrepp för att 

komma fram till något. Molander (1993) påpekar att det är nödvändigt att människor 

problematiserar för att ny kunskap ska utvecklas. Problematisering kräver att individen är 

nyfiken på och intresserad av olika skeden. Individens frågor och funderingar öppnar för ny 

kunskap och nya sätt att handla. Det är en process där reflektion krävs för att få en 

kunskapsutveckling  

Ytterligare ett medel för samspel och mediering av kunskap är småpratet. Småpratet handlar 

om allt mellan himmel och jord, om alldagligheter, vi utbyter tankar, känslor och attityder med 

andra människor, vi blir bekräftade eller blir avvisade. Adelswärd (2009) lyfter fram att det som 

hon benämner som, spontana struntpratet, är inte bara ett socialt och mänskligt behov att i 

vardagen småprata med varandra utan också ett sätt att prata fram världen. De flesta behöver 
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andra människor som bollplank för sina egna tankar. Hon menar att småpratet kan vara en väg 

in i något viktigt för individen. Ekman (1999) anser att småpratet är relationsskapande i en 

social interaktion och personalens småprat kan behövas för att skapa relationer och förtroende. 

När det gäller dialogen kontra småprat förstår jag dialogen mer frågande och kunskapssökande, 

medan samtalet och småpratet är mer ett ”vanligt”, vardagligt och avspänt samtal.Inom vården 

menar jag att småprat förekommer på alla hierarkiska nivåer, där pratet växlar mellan det 

privata och arbetet. För en utomstående kan detta småprat uppfattas som rörigt och helt utan 

struktur, men med närmare betraktelse kan det ha en central betydelse för socialiseringsprocess 

och normskapande på vårdavdelningar.  

Kunskap i handling 

Gustavsson (2000) skriver att ordet ”kunskap” bär i sig två betydelser nämligen ”att kunna” och 

”att skapa”. Kunskap innebär något kreativt hos människan och att skaffa sig kunskap är en 

process inom oss själva, som medverkar till att framställa kunskap. Kunskap har sin 

förutsättning hos varje individ och utvecklas ständigt av människor. Gustavsson menar vidare 

att kunskap i den mediala diskussionen framställs som om det är en självklarhet för alla vad 

kunskap handlar om och att utvecklingen inom utbildningsväsendet och i anslutning till 

förmedlingspedagogiska traditioner ansluter sig till detta synsätt. Kunskap beskrivs där som 

framställd av vetenskapen och nerskriven i läroplaner och läroböcker. Mot detta synsätt står en 

pedagogisk tradition som lägger tonvikten vid erfarenheter, motivation och intresse. Emellertid 

menar jag att båda de två ovanstående betraktelsesätten är väsentliga i äldrevården. Det behövs 

både teoretisk kunskap och erfarenhetskunskap för att möta den äldres omvårdnadsbehov.  

I vår kultur finns en benägenhet att identifiera kunskap med teoretisk kunskap som 

verbaliserats och förmedlas till oss genom vad vi har lärt oss genom de utbildningar vi gått och 

genom litteratur vi läst. Ellström (1992) kallar denna kunskap för explicit. Men det finns också 

en annan kunskap som vi inte klarar oss utan, den erfarenhetsbaserade kunskapen. Inom den 

erfarenhetsbaserade kunskapen kan man urskilja förtrogenhetskunskap och färdighetskunskap, 

perspektiv på kunskap som många gånger finns inom den tysta kunskapen (Josefsson, 1991). 

Dessa aspekter av kunskap lär vi oss genom praktik. Genom att reflektera över det arbete vi 

utför och över våra erfarenheter av vårdarbetet skapar vi människor vad några forskare 

benämner praxiskunskap (Molander, 1993; Josefsson, 1991). Ellström (1992) talar om denna 

kunskap som implicit kunskap. Nordström (2000) för in begreppet vardagskunskap och skriver 

att vardagskunskapen rör sig både om praktisk och teoretisk kunskap i handling och skapas 

genom interaktion mellan människor i deras sökande av kunskap. I vardagskunskapen är 

handlingen central, inte de teoretiska begreppen. Den bygger på förtrogenhet och färdigheter 

men också på teoretisk kunskap som sammansmälts i handlingar. Molander (1993) talar om 

kunskap i handling. I hans mening är kunskap en form av uppmärksamhet genom handling och 

för detta krävs rutiner och övning tillsammans med en förståelse av verksamheten och det 

sammanhang den ingår i.  Molander sätter den levande kunskapen i centrum och menar att den 

levande kunskapen är detsamma som kunskap i handling. Hans syn på kunskap är fast förankrad 

i en övertygelse att mänskliga handlingar är grundläggande för begrepp och kunskap i stort. Den 

praktiska kunskapen eller kunskap i handling innefattar för Molander de frågor, uppgifter och 

aktiviteter som bildar grunden för ett vetande. 
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Mina utgångspunkter är att all vårdpersonals kompetens påverkas av vad en arbetsvardag 

inrymmer i form av förtrogenhets- och färdighetskunskap samt teoretisk kunskap. Det som 

Nordström och Molander beskriver som kunskap i handling bildas i arbetet. Denna kunskap kan 

ses som en grund för vårdpersonalens kompetens och utvecklas i relation till andra som ingår i 

den sociala kontext de ingår i. Den utvecklas också genom tillförande av teoretisk kunskap hos 

individen genom utbildning.  

Yrkesidentitet och utbildning 

Den bild som vårdpersonal har av åldrande människor påverkar sannolikt deras syn på sina 

arbetsuppgifter och sin roll, det vill säga hur vårdpersonalen tänker och handlar i förhållande till 

den åldrande människan.  

De äldres vardagsmiljö blir vårdpersonalens arbetsarena, där kunskap som förmedlats via 

utbildningar tillsammans med deras egna upplevelser av vårdarbetet sammanjämkas på olika 

sätt i arbetssituationen. Det sker i samspel med arbetskamrater och i samarbete med de 

människor de möter samt de organisatoriska ramarna inom verksamheten. Arbetets innehåll och 

karaktär bidrar till att utveckla och forma vårdpersonalens föreställningar om yrkets innebörd. 

När en person börjar arbeta i ett yrke har hon föreställningar om vad yrket innebär, dessa 

föreställningar formas i den kontext och av den institutionella omgivning personen befinner sig i 

(Ellström,1993). 

Hälso- och sjukvården är en komplex social organisation som byggts upp enligt en hierarkisk 

modell med olika makt, status, och utvecklingsmöjligheter för de anställda. Högst i 

vårdhierarkin finns läkarna, som i kraft av sin vetenskapligt grundande medicinska kunskap 

skaffat sig en unik status och maktposition, med hög grad av autonomi både i medicinska 

arbetet och gentemot andra yrkesgrupper. Sjuksköterskor, undersköterskor och sjukvårdbiträden 

finns längre ner i vårdorganisationen med allt lägre grad av självständighet i vårdarbetet. 

Vårdbiträdens yrkesidentitet återfinns inom omsorg och omvårdnad, till skillnad från andra 

yrkesgrupper inom vården som har sitt ursprung i en medicinsk tradition. De befinner sig längst 

ner i hierarkin av vårdpersonal och har därmed låg status. Denna känsla av låg status i arbetet 

och små möjligheter av att kunna påverka sin arbetssituation kan påverka deras syn på arbetet.  

Alla yrken har en historia som sätter sin prägel på vilken innebörd yrket har för omgivningen 

och för arbetstagarna själva. Emellertid är återkommande definitioner av begreppet 

yrkesidentitet att det avser hur individer i en viss yrkesgrupp tänker och handlar. Mänskligt 

handlande antas alltid ske i sociala situationer som är strukturerade och organiserade. Säljö 

(2000) menar att utifrån ett sociokulturellt perspektiv är mänsklig identitet socialt inrättad 

genom individens förmåga att delta och interagera eller kommunicera med andra människor. 

Lärande av yrkesidentitet inom en institution har följaktligen att göra med hur vissa sociala 

mönster av föreställningar och handlingar reproduceras över tid och rum. Ellström (1993) anser 

att dessa sociala mönster finns inbyggda i såväl individuella som kollektiva identiteter. 

Thunborg (1999) ser också yrkesidentitet som både individuell och kollektiv. Pingel och 

Robertsson (1998) beskriver begreppet yrkesidentitet som en förening mellan individens 

identitet och dennes position eller yrke  

Yrkesidentitet handlar om tanke- och handlingsmönster som skapas och eller konstrueras 

inom en yrkesgrupp, men som också omkonstrueras utifrån samhälleliga värderingar och 



 15 

 

kategoriseringar, i förhållande till andra yrkesgrupper (Sahlin-Andersson, 1997). Yrkesidentitet 

beskriver hur individer i en yrkesgrupp ser på sig själva i sin yrkesroll samt hur de tänker och 

handlar utifrån vissa för yrket gemensamma normer och värderingar. Hur en individ tänker och 

handlar påverkas av rutiner/handlingsmönster som utvecklas inom alla verksamheter. 

Ellström (1996) menar att för att förstå hur rutinisering kan uppstå är det viktigt att inse att 

den kan härledas från det sociala sammanhang som individen/gruppen ingår i. Ibland kan det 

som uppfattas som en tillfällig lösning bli permanentat och svårt att förändra. 

Jag kan se att rutiner är en form av vanemönster för att utföra ett arbete och som utvecklas i 

sysslor som upprepas dagligen i det praktiska arbetet med äldre. Många gånger är rutiner 

omedvetna och svåra att komma åt och att reflektera över, de finns bara där i var och ens 

handlingsmönster i omsorgen av äldre. Rutiner kan ha en viktig funktion för att underlätta 

hanterandet av olika arbetsuppgifter och för personalens kontroll över sitt arbete och göra sina 

arbetsuppgifter hanterbara. Men rutiner kan ha en baksida, eftersom de många gånger utgör ett 

hinder för att lära nytt. En förutsättning för att lära nytt är att individen klarar av att ändra sina 

tankar och handlingsmönster som utvecklas över tid. Detta menar jag innebär att även 

yrkesidentiteten kan förändras. Rutiner kan således vara ett resultat av lärande och en viktig bas 

att stå på i arbetet, men kan också vara ett hinder för att lära nytt.  

Lärande och kunskapsbildning i organisationer 

Min erfarenhet av den kunskapssyn som råder inom äldrevård är att den ofta bygger på praktisk 

erfarenhet. Termer som förtrogenhetskunskap och erfarenhetskunskap har ofta använts för att 

beteckna den specifika kompetens som finns i vårdverksamhet. Begreppet omsorgsrationalitet 

har ibland kopplats till den här typen av kompetens.  

Waerness (1996) introducerade begreppet och använde det för att kritisera ståndpunkten att 

det rationella (förnuftiga) står i motsatsförhållande till det känslomässiga. Hon accepterar inte 

det synsättet som utgår från att intellekt och känsla är oförenliga när det gäller vård och 

omsorgsarbete. Begreppet omsorgsrationalitet innebär att vårdarbetet handlar om både förnuft 

och känsla. 

Den erfarenhetskunskap som vårdpersonal bär med sig är kontextrelaterad och har vuxit fram 

under påverkan av de faktorer som inramar verksamheten. Personalen har tillägnat sig ett 

tankesätt och handlingsmönster som är utmärkande för en viss arbetsgemenskap. Utifrån detta 

kan lärandet ses som en social process, där individen förvärvar eller vidareutvecklar sin 

yrkeskompetens.  

I verksamheter som i äldrevård, ställs det höga krav på att det finns goda förutsättningar för 

lärande i det dagliga arbetet, men också att de anställda är intresserade av och motiverade att 

lära och skaffa sig kunskaper som är kopplade till egna arbetet. Personalens erfarenhet av 

verksamheten och den yrkeskompetens som krävs byggs upp genom kontinuerligt lärande i det 

dagliga arbetet på avdelningen tillsammans med arbetskamrater. Det är den egna praktiska 

erfarenheten och samverkan med kollegor som är den främsta källan till lärande i arbete 

(Thunborg, 1999). 

Det finns ingen neutral kontext för lärande (Säljö, 2000). Han menar att alla handlingar och 

all kommunikation är relaterade till den verksamhet de ingår i. Den omgivande sociala och 



 16 

 

materiella miljön har betydelse för lärandets strukturer och de processer som uppstår, men också 

för den kunskap som anses relevant. Valet står inte mellan hur människor lär sig något, utan vad 

de lär sig av de situationer de ingår i. Säljö (2000) anser att lärandet i sig är inget problem, utan 

den intressanta frågan blir att ”utröna varför människor engagerar sig och motiveras av vissa 

läroprocesser, medan det är svårt att skapa engagemang i andra sammanhang. Men människan 

kan inte undvika att lära” (s.28). 

Lärande är en process knuten till varje enskild person och pågår ständigt. Lärande kan vara 

strukturerat i formell utbildning eller ske informellt i det vardagliga arbetet. Det senare sker 

oftast utan att den enskilde aktivt behöver inhämta kunskap i samband med att ordinarie 

uppgifter utförs, i samtal med andra personer, men också i ett aktivt kunskapssökande. I sin 

förlängning betyder detta att alla lär sig ständigt även om det inte finns en medvetenhet om det 

eller tanken på det som något specifikt lärande (Säljö, 2000). 

Jag menar att lärande inom äldrevård, innebär att kollektiv kunskapsutveckling även kan vara 

viktig för individens lärande. Genom kommunikation med omgivningen använder den enskilde 

de medel för lärande som finns i form av föreställningar och begrepp inom den sociala kontext 

vårdpersonalen ingår i. Inom äldrevården finns representanter för flera olika yrkesgrupper som 

kan ha konkurrerande föreställningar om vad som är viktig kunskap. Inom en dominerande 

diskurs kan det finnas olika föreställningar som konkurrerar om legitimitet. Konkurrensen kan 

ta sig uttryck på individnivå men grunden finns på strukturnivå. 

En aspekt som diskuteras av Engeström (1994) är att lärande via traditionella 

utbildningsinsatser ofta är ofullständigt. Den teoretiska kunskapen utgör inte ett tillräckligt stöd 

för praktiskt arbete. Josefson (1992) och Kvernbekk (1995) diskuterar användbarheten av 

teoretisk kunskap i det praktiska arbetet. Båda menar att teoretisk utbildning i stor utsträckning 

handlar om att lära ut allmänna likheter, medan det praktiska lärandet handlar om att lära sig 

olikheter. De menar att ett problem när det gäller fortbildningsinsatser i arbetslivet är att den 

teoretiska kunskapen inte tillräckligt utgör ett stöd för att tillämpas i praktiken. Även om det 

som behandlas kan vara relevant för arbetsområdet. Det har visat sig att vad som lärts in på 

formella utbildningar endast i begränsad utsträckning kan överföras och tillämpas i praktiken.  

Inom vården formuleras det som ska göras inte alltid verbalt. Kunskapsöverföring till nya 

medarbetare sker genom att de deltar i arbetsprocessen tillsammans med erfarna medarbetare, 

och på detta sätt lär sig hur arbetet ska utföras. Lärande sker då genom att agera tillsammans. I 

dessa sammanhang innebär det en överföring i handling av tyst kunskap som finns på 

avdelningen om hur arbetet ska utföras (Josefson, 1988).  

Det tycks vara så att de föreställningar vårdpersonalen har om sitt arbete och hur de upplever 

det, påverkar hur de ser på sitt arbete som en källa till lärande. Men också deras egna 

föreställningar om lärande kan påverka förutsättningarna att ta tillvara de möjligheter till lärande 

som finns inom arbetets ram. Arbetets innehåll och organisation har oftast avgörande betydelse 

för en individs personliga kunskapsutveckling och lärande.  

Sammanfattningsvis ser jag arbete och lärande som två sammanlänkande processer. Arbetet 

inom äldrevården med allt äldre gamla med många olika diagnoser, förutsätter i allt högre grad 

ett kontinuerligt lärande hos vårdpersonalen. Lärande kan innebära förändringar av kompetens 

och ses som ett resultat av individens samspel med omgivningen. Men vad som lärs skiljer sig 

från individ till individ, från situation till situation och från verksamhet till verksamhet.  
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4. Tidigare forskning 

Det har varit svårt att finna forskning som specifikt berör betydelsen av utbildningssatsningar 

för vårdpersonal inom äldrevård. Forskning om hur det är att arbeta på särskilda boenden är 

begränsat till ett fåtal studier. Däremot finns forskning som behandlar äldreomsorgens 

yrkesgrupper och deras yrkesroller och då främst inom hemtjänsten. I nedanstående 

forskningsöversikt lyfter jag fram forskning inom några områden som tangerar min studie. Först 

beskrivs forskning om kommunikation på olika arbetsplatser, därefter om lärande och 

utbildning i arbetslivet samt forskning om yrkesidentitet inom en vårdorganisation. 

Lundgren (2009) har i sin avhandling analyserat samtal som förts i ett 

smärtrehabiliteringsteam utifrån ett dialogiskt perspektiv. Tanken var att beskriva språkliga 

strategier som främjar samarbetet mellan olika professioner. Analysen visar hur 

teammedlemmarna avgränsar vilket förklaringsdjup som erfordras i samtalen för att de ska få 

förståelse för problem och lösningar som diskuteras. Resultaten tydliggör olika professioners 

förmågor att på ett socialt och effektivt sätt samtala med varandra för att göra sina respektive 

perspektiv tillgängliga och därmed uppnå det som brukar kallas för det goda samtalet. Lundgren 

påpekar att den del av forskning inom hälso- och sjukvårdsområdet som berör samarbete mellan 

olika professioner ofta fokuserar på bristerna i kommunikationen, vilket tycks bero på 

hierarkierna inom organisationerna i vården. Drugge (2003) fann i sin avhandling att dialogen 

och småpratet medverkar till att skapa gemensamma värderingar om vad som är rätt och vad 

som är fel. Ett tydligt exempel på detta är när vårdpersonal för en dialog om bemötande av 

patienter inom hemsjukvården.  

I Andersson och Anderssons (2004) studie där övergripande syftet var att synliggöra 

mikropolitiska aspekter som speglas i samtal mellan nyutbildade lärare. De ville undersöka det 

de kallar för minisamhälle som nyutbildade lärare möter under sin första termin som lärare. 

Vilka förväntningar finns det på dem från skolan som organisation och från dem som blir 

beroende av dem som lärare. I studien framkommer att den första tiden som nybliven lärare 

tedde sig olika för lärarna. Deras erfarenheter och upplevelser skiljde sig åt. Vissa upplevde den 

första tiden som omtumlande, medan andra upplever den som stimulerande och utvecklande. 

Begrepp som ”praxischock” används för att beskriva första tiden i arbetet.  

Fransson (2006) lyfter i sin avhandling fram hur kommunikationen fungerar på den nya 

arbetsplatsen för nyblivna officerare och grundskolelärare. Resultaten visar att officerarna möter 

en stark kollektiv yrkestillhörighet genom den organisation de tillhör men även på individnivå 

inom organisationen. Detta är mer otydligt i grundskolan för de nyblivna lärarna. Han menar att 

det behövs nya sätt att förstå den första tiden i arbetet och att det behövs stödjande insatser för 

de nyblivna lärarna. Sådana insatser kan göras genom att skapa kommunikativa arenor för 

reflektion och kunskapsutveckling på arbetsplatserna. Möjligen skulle detta mildra 

”praxischocken” och de svårigheter som de nyutbildade kan möta. Vidare definierar Fransson 

yrkesblivande som en process av successivt tillägnan, konstruktion och meningsskapande av 

normer, värderingar och handlingsmönster som erbjuds på arbetsplatsen. Forskning visar att 

nyblivna lärare med ökad yrkeserfarenhet ändrar sina handlingsmönster, normer, värderingar 

och förställningar om undervisning, skola och sin egen roll som lärare. 
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Lärande och utbildning i arbetslivet beforskas av bl a Per-Erik Ellström. Ellström (2000) lyfter 

fram konsekvenser för personalens lärande i organisationer där verksamheterna strävar efter att 

bli mer rationella. Han menar att arbetet inte endast innebär att producera produkter. Arbetet 

innebär dessutom ett lärande och en utveckling av kunskap och kompetens hos personalen, 

vilket i sin tur påverkar både individens och verksamhetens utveckling. Lärandet ses idag av 

flera forskare som en process mellan människor, där kunskap och kompetens bildas i en 

arbetsgemenskap. I Josefson (1998) studie om läkarnas yrkeskunnande var utgångspunkten hur 

man kan skapa former för möten mellan teori och praktik. Studien bygger på samtal med 

praktiskt verksamma läkare om dilemman i vården och hur läkarna kan skaffa sig en beredskap 

för att möta patienter som mår dåligt. Traditionellt anses den teoretiska kunskapen ligga till 

grund för den tillämpade kunskapen. Det visade sig dock att vad som lärts in under utbildningen 

endast i begränsad utsträckning kunde överföras och tillämpas i praktiken. 

Ekebergh (2001) skriver att det inte alltid är lätt att skapa en förståelse för hur teori och praxis 

är förenade hos sjuksköterskestudenter. Det tycks vara svårt att se teorins koppling till 

praktiken. Den praktiska kunskapen – görandet och handlandet - är lättare för studenterna att 

hantera och förstå. Ekebergh menar att studenter tillskriver livserfarenheten och en närvaro i 

konkreta vårdsituationer vikt för att tillägna sig praxisrelaterad kunskap. Detta är viktigt för att 

förstå den mera teoretiska kunskapen och förena teori och praktik till en vårdvetenskaplig 

kunskap. Kvernbekk (1995) hävdar att teoretisk kunskap är nödvändig för ”god praksis” (s 91), 

och som i hennes studie för lärarnas status. Hon menar att lärare måste ha teoretisk kunskap   

som omfattar ämnesfakta, kunskap om i pedagogik och om skolans roll i samhället.  

Öhrling (2000) beskriver att studenter i sjuksköterskeutbildningen upplever utveckling av ett 

betydelsefullt lärande när de får utföra omvårdnadshandlingar och delta i vad de kallar för äkta 

omvårdnad, det vill säga när när de är ute i klinisk utbildning. Upplevelsen av äkta omvårdnad 

var knuten till möten med friska eller sjuka människor i vården, till skillnad från andra 

erfarenheter i möten under utbildningen på högskolan. I studien framkom att studenternas 

lärande var förenat med vissa hinder. De kunde känna sig klumpiga eller känna rädsla, men 

dessa känslor gick så småningom över. De uttryckte det som att ”fjärilarna i magen” var borta, 

studenterna upplevde att de lärt sig något och de kände självförtroende i sin kunskap. 

Studenternas teoretiska kunskap kunde guida dem i omvårdnadstänkandet och fungera som stöd 

för dem, för att förstå patienters individuella omvårdnadsbehov. Öhrling menar att studenter 

som har en teoretisk kunskap som grund lättare kan se individuella variationer i möten med 

individer. I och med det, kan deras förståelse för vad sjukdomen innebär för individen bli större. 

Teorier kan guida studenter i deras omvårdnadstänkande och fungera som stöd i kliniska 

handlingar. 

Szebehely (1995) beskriver och jämför i sin avhandling tre organisationsformer inom 

hemtjänst – den traditionella, den löpandebandslika och den självstyrande gruppen. Dessa 

modeller förekommer sida vid sida i dagens hemtjänst. Hon analyserar konsekvenserna av dessa 

organisationsformer utifrån vårdbiträdenas upplevelse av sitt arbete och de äldres 

tillfredsställelse av hjälpen de får. Melin Emilsson (1998) och Öhlander (1996) beskriver 

vårdbiträdenas arbete i gruppboende för dementa. Melin Emilsson (1998) menar att 

vårdbiträdena har svårt att orka med sitt arbete och att stor del av deras tid går åt till att vara 

tillsammans med kollegorna i stället för att vistas med de äldre. Hon menar att 

demenssjukdomen påverkar vårdbiträdenas identitet och därför kan relationen med kolleger vara 

angelägnare än relationen med de äldre. Öhlander (1996) utgår i sin avhandling från ett 
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gruppboendes ideologi och finner att vårdbiträdena arbetar utifrån ett ideal som går ut på att 

göra boendemiljön för de äldre så hemlik som möjligt. Drugges (2003) avhandling tar upp 

vårdpersonals kompetens och lärande. Hon menar att vårdbiträdena lär av varandras 

erfarenheter och att faktakunskap om den äldres individuella medicinska behov kan läras genom 

dialog, berättande och småprat. Sebrandt (2000) menar att om man som person tillhör en 

yrkesgrupp är det en aspekt av personens sociala identitet. Utvecklandet av en identitet kan ses 

som att var och en i en arbetsgrupp försöker utföra sin del i arbetet med patienterna. Sebrandt 

menar att på en vårdavdelning konkurrerar sjuksköterskor och undersköterskor med varandra 

och utmanar varandras professionella identitet. Detta kan visa sig tydligt i teamen genom att 

man förnekar varandras kompetens, och det leder till oenigheter dem emellan, där 

sjuksköterskan har en utvecklingspotential medan undersköterskorna ser sin yrkesgrupp fråntas 

arbetsuppgifter som tidigare delegerats till dem. Sebrandt nämner också att rutiner kan ha olika 

innebörder för personalen. De kan känna en motvilja till att inordna sig i rutiner, en slags 

disciplinering som förknippas med gamla tider och som talar mot att alla ska arbeta 

självständigt. Men det framkommer i studien att det ändå finns en uppfattning om att rutiner i 

någon form behövs. En rutin som nämns är rapporterna, som visar på relationer och identiteter 

som byggts upp i ett hierarkiskt vårdsystem. Yrkesgrupperna förhåller sig olika till dem 

beroende på vilken position man har i hierarkin. 

Skog (2000) följde som tidigare nämnts de blivande ”Silviasystrarna” under deras utbildning. 

Det övergripande syftet med Skogs avhandling var att beskriva en specifik utbildningssatsning 

på att utbilda undersköterskor till vårdare och handledare i den patientnära vården av äldre 

personer med en demenssjukdom. Etnografisk metod gav inspiration till avhandlingsarbetet och 

forskningen utgick från ett elevperspektiv. Avhandlingen fokuserar demensomvårdnad och 

didaktiska strategier i utbildningen. Forskaren var närvarande på Silviahemmet under tre år och 

följde eleverna när de gick sin ettåriga utbildning där.  

Studien bestod av fem delstudier. Den första delstudiens syfte var att beskriva hur synen på 

äldre med demenssjukdom förändrades hos undersköterskorna under ett års specialistutbildning. 

Data baserades på de fem första eleverna som gick utbildningen med start år 1996. Material 

samlades in genom deltagande observation vid elevernas lektioner nästan varje dag samt genom 

intervjuer och informella samtal med deltagarna. Analysen av materialet innefattade två delar: 

dels fortlöpande analys av fältarbetet, dels fortlöpande analys och tolkning efter att data samlats 

in, vilket Skog benämner att data analyserades kronologiskt. Den första delstudiens resultat 

visar att elevernas syn på äldre personer med demenssjukdom förändrades över tid. I början 

beskrevs den äldre människan med värme, men med ibland klichéartade uttryck om 

demenssjukdomen. Under utbildningen fick eleverna en förändrad syn på demenssjukdomen, så 

att de istället för problem kunde se möjligheter i arbetet med patienterna. Den andra delstudiens 

syfte var att belysa utbildningsprogrammet, för att få svar på frågan ”Hur såg den utbildning ut 

som åstadkommit denna förändring hos eleverna?” Studien var baserad på tre års fältarbete om 

utbildningen och inkluderade alla 18 elever som studerat under denna period. Material hade 

samlats in via deltagande observationer vid elevernas teoretiska kurser och praktiska övningar, 

genom intervjuer och granskning av dokument om utbildningen. Data analyserades utifrån den 

palliativa vårdfilosofins fyra hörnstenar, dvs : systemkontroll, 

livskvalité/kommunikation/relation, anhörigstöd och teamarbete. Den tredje delstudiens syfte 

var att belysa hur eleverna använde sin kliniska praktik för att lära om demenssjukdomar. Data 

samlades in under tre år genom observationer av de 18 eleverna en till fyra gånger under deras 
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praktik. Observationerna varade mellan tre och åtta timmar. Observationer genomfördes också 

av den teoretiska delen av utbildningen. Dokument från elevernas evaluering av praktiken och 

intervjuer med elever ingick också. Dataanalysen hade en induktiv infallsvinkel där teman och 

kategorier framträdde. Resultatet visar på att den kliniska praktiken var ett centralt inslag i 

utbildningen där eleverna lärde demensvård i tre kontexter: dagverksamhet, gruppboende och 

sjukhem. Den fjärde delstudiens syfte var att beskriva elevernas erfarenheter av att under en hel 

praktikperiod följa en enskild patient i den i skolan integrerade dagverksamheten för personer 

med demenssjukdom. I utbildningen var tanken att patienten var elevernas läromästare. Data 

samlades in genom observationer, intervjuer och dagböcker skrivna av eleverna. De skrivna 

dagböckerna jämfördes med data från observationerna och intervjuer. Resultatet visade att 

eleverna fungerade som personlig guide till den demenssjuke och här var det viktigt att utveckla 

en relation. Eleverna tränades i att sänka arbetstakten och låta patienten styra. Ett viktigt inslag i 

verksamheten var de utforskande måltiderna. Det innebar att eleverna och patienterna åt mat 

tillsammans och att eleverna skulle stödja patienterna så att de så aktivt och självständigt som 

möjligt skulle delta i måltidsamvaron. I rollen som personlig guide framträdde sex olika 

elevkategorier: observatören, skuggan, konversatören, organisatören, kompisen och guiden.  

Den femte delstudien, slutligen, är den som har störst relevans för min egen. Dess syfte var att 

beskriva elevernas fortsatta arbete som undersköterskor och ”Silviasystrar”. Samtliga 18 elever 

intervjuades 6-9 månader efter avslutade studier och elva av dem även efter ett och ett halvt år 

efter avslutade studier. Många av dem hade återvänt till sina arbeten inom äldreomsorgen. 

Materialet analyserades utifrån följande fyra komponenter i utbildningen: patientperspektiv, 

palliativ vårdfilosofi, problembaserat lärande och praktisk tillämpning. I denna studie beskrev 

eleverna att deras arbete främst utgick från vad de trodde var bra för de äldre. Det innebar att 

individualisera vården, visa respekt, ge mer tid och anpassa arbetstakten. De ansåg sig ha mer 

tålamod, vara mer förlåtande och nyfikna och med mer realistiska förväntningar. De såg sig 

själva som dem som förde talan för personerna med demenssjukdom. De fyra hörnstenarna från 

palliativ vårdfilosofi tog eleverna med sig ut i arbetslivet som en modell för sitt eget tänkande. 

Eleverna upplevde att utbildningen gav dem en starkare yrkesidentitet som undersköterskor och 

att deras åsikter nu räknades med. Samtliga undersköterskor beskrev att de i det dagliga arbetet 

med patienterna agerade som den ”gode vårdaren” och att de var en förebild för sina 

arbetskamrater. Skolans handledarprogram ”Att leva med demens” upplevdes som en trygghet 

att ha för undersköterskorna, men handledararbetsuppgifter upplevdes som diffusa eftersom de 

inte efterfrågades av deras arbetsgivare (ss.97-102). 
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5. Undersökningens 

uppläggning, metod och 
forskningsetiska överväganden 

Undersökningens uppläggning 

För att undersöka betydelsen av en utbildningssatsning inom demensvård, har jag valt att 

använda mig av fyra olika insamlingstekniker: enkät, observation, intervju och samtal med 

vårdpersonal. Skälet till att jag valde att använda olika metoder för att samla in data var att olika 

tekniker ger olika möjligheter att belysa det som ska studeras, i mitt fall betydelsen av en 

utbildningssatsning inom demensvård. Enkäten som teknik valde jag därför att jag ville få en 

första bild av en utbildning som var okänd för mig och vad de som gått igenom den själva 

ansåg. Dessa var en liten grupp, där det var möjligt att nå alla som gått utbildningen. Utifrån 

enkätsvaren ville jag gå vidare med andra metoder för att studera helheten av lärande inom 

äldrevård och få fördjupad kunskap om utbildningssatsningens betydelse. Således valde jag som 

nästa datainsamlingsteknik att observera undersköterskorna i deras arbete för att få en egen bild 

av deras roll i kommunikation med annan vårdpersonal och i vilken mån undersköterskornas 

kunskap kommunicerades på arbetsplatsen. I slutet av observationsstudien valde jag som tredje 

datainsamlingsteknik att intervjua undersköterskorna för att få en fördjupning av enkätsvaren 

om vad som var centralt i utbildningen och vilken kunskap som kom till användning i arbetet. 

Under observationsstudien fann jag att samtal med vårdpersonalen vore värdefullt för att få en 

beskrivning av deras arbetsdag samt kommunikationen av kunskap mellan undersköterska och 

vårdpersonal. 

Det övergripande syftet är att beskriva och analysera den betydelse en utbildningssatsning 

tilldelas, dels av undersköterskor som fick ta del av den och dels av annan vårdpersonal. Utifrån 

syftet har följande frågeställningar formulerats: Vilken kunskap menar undersköterskorna att de 

fick med sig från utbildningen? I vilken mån kommuniceras deras kunskap på arbetsplatsen 

efter genomgången utbildning? Vilka hinder och möjligheter tycks finnas för att ny kunskap tas 

tillvara? 

Den första kunskapsskällan var enkätstudien vars syfte var att beskriva och analysera vilken 

kunskap undersköterskorna menade att de fått med sig från utbildningen och vilken roll denna 

kunskap spelade i deras nuvarande arbete inom demensvård.  

Enkätsvaren gav en bild av vad undersköterskorna menade var centralt i utbildningen och 

vilken kunskap som kom till användning i arbete. Men detta var deras egen bild och jag ville se 

om bilden blev en annan vid observation av deras vårdverklighet och i samtal med berörda. När 

det gäller observationen var det den roll deras kunskap spelade i deras nuvarande arbete inom 

äldrevården jag ville granska. 

Syftet med observationsstudien var alltså att få större förståelse för undersköterskornas roll i 

vårdarbetet och i kommunikation med annan vårdpersonal, i vilken mån deras kunskap 

kommunicerades på arbetsplatsen efter genomgången utbildning och vilka hinder och 

möjligheter som tycktes finnas för att ny kunskap tas tillvara.  
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Syftet med intervjustudien är att fördjupa förståelsen för vilka kunskaper undersköterskorna 

menade att de fått med sig från utbildningen, i vilken mån deras kunskaper används i 

vårdarbetet samt vilka hinder och möjligheter som tyckes finnas för att ny kunskap tas tillvara. 

När jag observerade undersköterskorna i deras arbete på avdelningarna blev det naturligt att 

jag fortlöpande pratade med vårdpersonalen. Samtalen ledde till att jag ville föra samtal med 

dem under mer planerade former. Således blev syftet med de samtal jag förde med vårdpersonal 

(undersköterskor utan specialutbildning och vårdbiträden) på de två avdelningarna att få veta 

mera om deras arbetsdag och om möjligheterna till kommunikation av kunskap i arbetet. Dels 

mellan den specialutbildade undersköterskan och vårdpersonalen, dels bland vårdpersonalen.  

I fortsättningen kommer jag att använda ordet undersköterskor för att tala om de 

undersköterskor som fått specialistutbildning i demensvård. För andra undersköterskor och för 

vårdbiträden använder jag ordet vårdpersonal. När jag talar om en sjuksköterska skriver jag 

sjuksköterska – även om alla som arbetar på en vårdavdelning naturligtvis kan kallas 

vårdpersonal. 

Metod 

Enkätstudien 

Termen enkät kommer från franskans enquête som betyder rundfråga och i den betydelsen är 

även intervjuerna enkäter. Med tiden har termen enkät kommit att betyda just frågor som 

besvaras med den svarandes hand enligt Trost och Hultåker (2007, s. 9). En enkätundersökning 

är kort sagt en metod där individer i en undersökning får besvara frågor antingen med hjälp av 

ett frågeformulär med fasta svarsalternativ eller öppna frågor.  

Studiens syfte är avgörande för den metod som ska användas samt för urval av de 

undersökningspersoner som ska ingå i studien. I mitt fall valde jag som första kunskapskälla att 

använda enkäter, eftersom jag på det viset enkelt kunde nå hela den grupp jag var intresserad av 

och få kännedom om en utbildningssatsning inom demensvård för undersköterskor, den 

kunskap dessa menade att de fått med sig från utbildningen och vilken roll denna kunskap 

spelade i deras nuvarande arbete inom demensvård. I enkätstudien handlar det om en 

totalundersökning dvs. samtliga personer som gått en viss utbildning under en viss period 

Vid enkätstudier bör man tänka på flera saker. Minnesfaktorn har t.ex stor betydelse vid 

frågor om förhållanden som ligger bakåt i tiden. Det kan lätt bli avvikelser mellan det som 

uppges i enkäten och vad som är verkliga förhållanden. Därför ville jag ha enkla och breda 

frågor. Att formulera frågor till ett frågeformulär innebär att försöka anpassa språket till 

målgruppen så att ordvalet förstås av dem som ska besvara frågorna. Min strävan har varit att 

frågorna inte skall kunna tolkas på mer än ett sätt och jag har försökt göra dem så tydliga som 

möjligt. Likaså ska inte ledande frågor ställas utan frågorna ska vara så neutrala som möjligt.  

Frågornas inbördes ordning är viktig och vanligtvis läggs de frågor som innehållsmässigt hör 

samman i nära anslutning till varandra. Så har jag också gjort.  

Bakgrundsfrågor i en undersökning är frågor som ger information om de svarande. Till denna 

kategori hör till exempel kön, ålder, utbildning och sysselsättning. I min enkät ingick 

bakgrundsfrågor, det var tre frågor om ålder, kön och när de gick sin specialistutbildning samt 

tre frågor om vilka övriga kurser och utbildningar de gått, nuvarande sysselsättning och om de 
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hade annan yrkeserfarenhet än den från vården. Dessa frågor kom dock inte till användning i 

analysen. Den information jag fick genom dessa frågor var mig endast behjälplig när det gällde 

när undersköterskorna gått sin specialistutbildning i demensvård. 

Genomförande av enkätstudien 

Frågeformuläret 

Frågeformuläret (bilaga 1) innehöll tre breda öppna frågor som var centrala för hela studien. 

Dessutom fanns tre + tre bakgrundsfrågor, vars svar inte utnyttjades i analysen. 

Det kan finnas risker med att använda öppna frågor. Det är ofta tidsödande för forskaren att 

handskas med de skrivna svaren. En del personer kan uppleva det svårt att formulera sig i skrift 

och det kan ta lång tid för dem att besvara frågorna. Jag var medveten om detta samt att 

informanterna kan ha olika förutsättningar för att uttrycka sig i tal och skrift, men jag ansåg att 

det var värdefullt att få deras skriftliga beskrivning av sin upplevelse av sin utbildning. 

I inledningen av frågeformuläret fick svarande lämna information om ålder, kön och vilket år 

de gått utbildningen. Därefter kom tre huvudfrågor följt av tre frågor där jag sökte ytterligare 

bakgrundsinformation om de svarande. I studiens första öppna fråga skulle svarande berätta hur 

de upplevt sin specialistutbildning och i anslutning till frågan gavs två stödfrågor för deras 

skrivande; vad de upplevde som centralt i utbildningen och vilken kunskap de haft användning 

för i sitt arbete. I detta sammanhang underströks att jag var tacksam även för andra synpunkter 

på utbildningen än de jag tänkt på att fråga om. I den andra frågan ombads de berätta fritt om de 

vanligaste frågorna som vårdpersonalen ställer i omvårdnadsarbetet. I den tredje frågan skulle 

undersköterskorna beskriva hur vårdpersonalen i arbetet använder sig av undersköterskornas 

kunskaper från utbildningen.  

Det fanns ganska gott om plats för att besvara frågorna i enkäten. Vid den första öppna frågan 

fanns utrymme om en och en halv tätlinjerad A4-sida för svaret och för de andra två frågorna en 

A4-sida vardera. Min tanke var att det skulle finnas utrymme för undersköterskorna att skriva 

ner sina synpunkter och använda sina egna formuleringar i svaren. Det generösa utrymmet 

utnyttjades dock inte. Alla svar var mycket kortfattade. I slutet av enkäten fanns plats för övriga 

kommentarer.  
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Datainsamlingen 

Jag tog kontakt med verksamhetschefen vid Silviahemmet våren år 2005 och fick en lista över 

samtliga undersköterskor som utbildades i demensvård under åren 1996-2001. Skälet till slutåret 

2001 för utbildningen var att det mellan åren 2002 och 2003 inte gavs någon 

specialistutbildning i demensvård för undersköterskor. Frågeformulär skickades ut till samtliga 

34 undersköterskor som genomgått specialistutbildning i demenssjukvård under denna period. 

Av dem var det arton undersköterskor som gått sin utbildning under åren 1996-99 och deltagit i 

det treåriga forskningsprojektet som tidigare beskrivits (se ss. 18-19) här samt Skog( 2000)
5
. 

Frågeformuläret skickades ut till undersköterskorna tillsammans med ett frankerat svarskuvert 

och ett missiv där syftet beskrevs. I brevet angavs även att deras svar skulle behandlas 

konfidentiellt och att deltagandet var frivilligt. Frågeformulären gavs kodnummer, och den 

namnlista jag fått från verksamhetschefen vid Silviahemmet förvarades på ett säkert ställe. Två 

påminnelsebrev skickades ut till samtliga efter att endast åtta svar kommit in efter första 

utskicket. Efter påminnelserna kom ytterligare fjorton svar.  

Sammanlagt 22 av de 34 undersköterskor som genomgått specialistutbildningen mellan åren 

1996-2001 besvarade enkäten, vilket innebär ett bortfall på 12 personer. Min reflektion över 

bortfallet är att det krävdes tid och reflektion att besvara frågorna. Den tid som behövdes för 

detta hade undersköterskorna eventuellt inte. Ett annat antagande från min sida, är att de kanske 

ansåg att deras utbildning låg för långt tillbaka i tiden och att det därför inte var intressant att 

besvara frågorna.  

Man skulle kunna tänka sig att bortfallet skulle få konsekvenser för resultatet av delstudien. 

De flesta av dem som inte besvarat enkäten arbetade som undersköterskor i äldreomsorgen och 

det hade varit värdefullt att få ta del av deras upplevelse av sin utbildning och syn på hur den 

kommunicerades i arbetet. Men vid genomläsning och bearbetning av de 22 enkätsvaren kunde 

jag se att innebörden av svaren var relativt likartade. Ord och meningar upprepades ofta. Därför 

är det långt ifrån säkert att fler enkätsvar hade medfört större variation i svaren och bortfallet 

haft konsekvenser för studiens resultat. Av 22 svarande på enkäten var det två personer som inte 

svarade på frågan om hur vårdpersonalen använder sig av kunskapen från utbildningen i sitt 

arbete. Även detta interna bortfall menar jag har inte haft konsekvenser för studiens resultat. 

Bearbetning och analys 

Termen innehållsanalys används i flera betydelser. Den kan dels avse själva kunskapsområdet 

att analysera och dels en speciell analysteknik. Den senare betydelsen innebär att 

innehållsanalys används när syftet är att analysera dokument och texter (Watt Boolsen, 2007).  

Innehållsanalys som analysteknik kan vara både kvalitativ och kvantitativ. Jag har använt mig 

av kvalitativ innehållsanalys av undersköterskornas utsagor. Enligt Berg (2007) kan kvalitativ 

innehållsanalys användas för analys av data som till exempel bygger på skrivna dokument eller 

                                                      

5 De undersköterskor som svarade i enkätstudien gick sin specialistutbildning under perioden 1996-

2001. Utav dessa utbildades tre undersköterskor läsår 1996/97, tre läsår 1997/98, sex läsår 

1998/99, sju läsår 1999/2000 och tre läsår 2000/01. Viss osäkerhet finns vad gäller den tidpunkt 

när de svarande gick utbildningen. När de angav när de gått sin utbildning, hade några skrivit 

endast ett årtal, andra hade angett två årtal. Jag tolkade det så att de som angett endast ett årtal 

avsåg det år då de tog sin examen 
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nerskrivna intervjuer. Han menar att den metodologiska ansatsen kan både vara deduktiv och 

induktiv. I min analys av enkätsvaren har jag haft ett induktivt arbetssätt och sökt svar på 

betydelsen av en utbildningssatsning inom demensvård genom undersköterskornas tankar om 

den utbildning de tagit del av. I denna utbildning var det få elever i varje kurs, deras skollokaler 

var desamma som dagverksamheten vid Silviahemmet och undersköterskorna hade tillgång till 

handledare under utbildningen (se Skog 2000). Man kan anta att denna utbildningskontext kan 

ha haft inflytande på hur undersköterskorna formulerade sina svar. Jag observerade t.ex att 

samma eller närbesläktade ord återkom i svaren. Det förklaras av Berg (2007, s. 308) som 

menar att i en text som är föremål för analys kan forskaren se utsagor som är påverkade av den 

kontext som den intervjuade befinner sig i.  

I en text som är föremål för analys kan man se enstaka utsagor som en del av ett 

sammanhang, där helheten utgör alla utsagor tillsammans. Likaså kan samtliga utsagor från en 

viss kontext ses på detta vis. Jag har försökt se svarens relation till varandra på så sätt att svaren 

på en fråga kunde sökas av mig var som helst i enkäten bland en persons svar. Personens svar 

behandlades med andra ord som en enda text. Nästa steg blev att sätta in utsagorna i ett större 

sammanhang, dvs hela textmassan av alla enkätsvar rörande den kunskap som 

undersköterskorna vid Silviahemmet menade att de fått med sig från utbildningen och vilken 

roll denna kunskap spelade i deras arbete inom demensvård. 

Fokus vid kvalitativ innehållsanalys är att beskriva och identifiera skillnader och likheter i 

textinnehållet och dessa skillnader och likheter kan uttryckas i kategorier och teman.  

Men det finns olika meningar hur man mer konkret går tillväga. Miller och Crabtree (1999, s. 

20) skriver å ena sidan att analysförfarandet innebär att forskaren identifierar meningsbärande 

enheter i texten som kan användas för att omorganisera texten så att innebörden tydligt framgår. 

Kvale och Brinkmann (2009, s. 221) menar å andra sidan att meningskoncentrering innebär att 

de meningar som personen förmedlar formuleras mer koncist. Långa uttalande pressas samman i 

korta uttalanden där det sagda skrivs om med några få ord. Mitt val liknar Kvale och 

Brinkmanns så till vida att jag valde att i analysen korta ner långa utsagor till några få ord och 

de korta utsagorna fick vara oförändrade så att innebörden inte gick förlorad. 

Nedan vill jag beskriva mer konkret hur jag gick till väga för att analysera undersköterskornas 

utsagor i enkäten. Först skrev jag ner ordagrant vad varje svarande svarat på respektive fråga i 

ett dokument, det blev således ett dokument för varje svarande. Noteras bör att svaren 

genomgående var kortfattade. Informanterna formulerade sig sällan i längre sammanhängande 

meningar, stycken eller resonemang. Svaren hade karaktären av korta konstateranden, ofta utan 

verb som till exempel ”patienten som läromästare”. Formuleringarna var därmed ofta 

svårtolkade, ett exempel är ”Människa bakom sjukdomen”. De konstateranden som kom efter 

varandra hade ofta heller inte samband med varandra, utan de berörde skilda saker som till 

exempel ”Att hantera svåra symtom som demenssjuka ofta har på ett bättre sätt” följt av ”Att 

våga prata inför grupp”. Trots att det fanns utrymme efter varje fråga att berätta fritt om sin 

utbildning, utnyttjades det inte. Jag observerade vidare att vid svaren på den första öppna 

frågan, där två stödfrågor givits, var det relativt lätt att härleda svaren till den ena eller den 

andra av de två stödfrågorna. Därför behandlade jag vid analysen de tre öppna frågorna som 

fyra. När jag fortsättningsvis talar om de öppna frågorna är de följaktligen fyra till antalet.  
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Efter detta jämförde jag alla svar från alla undersköterskor och det blev då mycket tydligt att ett 

antal utsagor kunde ses som svar på en annan fråga än den de svarat på, till exempel kunde en 

utsaga som skrivits på fråga ett hänföras till fråga tre. 

 I nästa steg förde jag samman alla utsagor jag tolkat till respektive fråga i ett dokument för 

varje fråga. Frågorna avsåg alltså det som var centralt i utbildningen, vilka kunskaper som 

undersköterskorna fått användning för i sitt arbete, de vanligaste frågorna som vårdpersonalen 

ställde och hur vårdpersonalen använde sig av undersköterskornas kunskap i arbetet.  

När alla utsagor var nerskrivna i ett dokument tog min tolkning och analys av hela texten 

rörande respektive fråga vid. Jag läste texten upprepade gånger för att få en känsla av helhet i 

den. Innehållet i texten beskrev undersköterskornas upplevda erfarenhet av sin utbildning. 

Analysen gjorde jag med stöd av Berg (2007, s. 308) som skriver att innehållsanalys innebär att 

”lyssna” till orden i texten och utifrån det förstå vad informanterna vill säga. I analysarbetet tog 

jag stöd i alla utsagor för att försöka förstå innebörden av enskilda utsagor men också försöka se 

helheten av vad undersköterskorna svarat, eftersom svaren var kortfattade. Påståenden och ord 

markerades utifrån sitt innehåll och sammanhang till varandra och meningsenheter urskiljdes ur 

texten. Meningsenheterna var ordagranna citat från del av ett påstående, ett helt påstående eller 

flera påståenden som hörde samman genom sitt innehåll. De kunde alltså vara hämtade från 

svaren på olika frågor i enkäten. Meningsenheter med liknande innebörd sammanfördes under 

en kod. Koderna jämfördes och de med liknande innehåll fördes samman och kategorier 

bildades som till exempel ”Mötet gav gedigen kunskap om demenssjukdom” och ”Patienten 

blev min läromästare”. Kategorierna jämfördes i sin tur med varandra och de som tycktes ha 

samma eller mycket lika innebörd fördes sedan samman i teman. Normalt bildar ett tema 

övergripande mönster för flera kategorier (se Tabell 1). Sex teman (”medicinsk kunskap”, 

”läkemedel”, ” hur stödja”, ”blev tryggare”, ”ställde frågor” och ” blev öppna för idéer”) av 

sammanlagt femton bygger dock på en kategori vardera. Det beror på att vid genomläsning av 

hela texten fann jag det värdefullt att precisera vad dessa teman innehåller i endast en kategori, 

men ändå ge temat en bredare benämning. Ett exempel på detta är frågor som vårdpersonalen 

ställde till undersköterskorna som handlade om specifika läkemedel för patienter med 

demenssjukdom. Därav bildades kategorin ”specifika läkemedel”, som sedan fick utgöra 

grunden för tema ”läkemedel”. Till sist jämförde jag teman och förde dem till respektive fråga 

som hade ställts i enkäten. För att tydliggöra kategorierna belyses dessa med citat i 

resultatpresentationen. 
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Tabell 1. Ett exempel på hur enkätsvaren har analyserats. 

Meningsenheter Kod Kategorier Tema 

Patienten som 
läromästare, att följa dem, 
lyssna, iaktta, bemöta 

Vistas tillsammans med 
patienten 

Patienten blev min 
läromästare 

Mötet med patienten 
Alltid ha den demenssjuke 
i centrum 

Patienten i centrum 

I mötet med patienten 
synliggjordes 
demenssjukdomens 
symtom 

Demenssjukdomen 
synliggjordes 

Mötet gav gedigen 
kunskap om 
demenssjukdom 

 

Observationsstudien 

Observationer på fältet var den andra kunskapskällan i min studie. Syftet var att få större 

förståelse för undersköterskornas roll i vårdarbetet och i kommunikation med annan 

vårdpersonal, i vilken mån deras kunskap kommuniceras på arbetsplatsen efter genomgången 

utbildning och vilka hinder och möjligheter som tycktes finnas för att ny kunskap tas tillvara. 

För att studera kunskapsanvändning i arbetet observerades kommunikationen mellan all 

personal för att se om, hur och om vad de kommunicerade med varandra i det dagliga arbetet på 

avdelningen. Jag ville också få en uppfattning om kommunikationen mellan personal och de 

boende.  

Merriam (1994, s. 26) framhåller att det lämpar sig väl att forska på fältet för att få kunskap 

om vad som händer eller inte händer i naturlig miljö. Det som står i fokus är vad människor gör, 

deras beteende och handlingar i verkliga situationer. Det som är viktigt i sådant arbete är att 

vara på plats, observera och ställa frågor samt skriva ner det som görs, det som sägs och egna 

tankar under tiden. Fetterman (1998) menar att fältarbete är explorativt till sin natur och 

möjliggör en stor grad av öppenhet för det område som ska studeras. I mina observationer har 

jag försökt att inta en öppenhet till det studerade, men inte i en så vid bemärkelse som jag tolkar 

Fetterman. Jag valde att efter enkätstudien följa och observera undersköterskorna i deras arbete 

för att få en egen bild av deras roll i kommunikation med annan vårdpersonal och i vilken mån 

undersköterskornas kunskap kommunicerades på arbetsplatsen.  

För att ge en uppfattning om den miljö observationerna genomfördes i vill jag nämna att en 

dag på ett äldreboende vanligtvis innehåller många kontakter mellan dem som arbetar där och 

de äldre som bor där. Personalen är oftast sysselsatt på var sitt håll med att utföra sina 

arbetsuppgifter, och de äldre tillbringar en stor del av sin tid i passiv väntan på mat och att få 

hjälp med någon praktisk syssla. Det vardagliga arbetet med äldre handlar om människor som är 

i behov av vård och omsorg där deras hälsotillstånd och behov kan variera från ett dygn till ett 

annat.  
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Så kallad deltagande observation innebär att forskaren aktivt deltar i det som ska studeras, och 

man skulle kunna kalla min närvaro på undersköterskornas arbetsplats för deltagande 

observation. Merriam (1994, s. 108) menar att deltagande observation många gånger kan 

upplevas av forskaren som en tudelad verksamhet. Samtidigt som man är delaktig i 

verksamheten försöker man vara tillräcklig distanserad för att kunna observera. Franssén (1997, 

s. 37) anser att det är en balansgång mellan fullständig deltagande och renodlad observation. 

Vid ett fullständig deltagande deltar forskaren i det sociala sammanhanget och det kan bli svårt 

att bevara forskaridentiteten och därmed förmågan att observera. En renodlad observatörsroll 

innebär däremot att forskaren hamnar utanför det sociala skeendet och det kan försvåra närhet 

och kommunikation med dem som ingår i studien. Utgångspunkt för mig i observatörsrollen var 

att inta en roll mellan att vara observatör och deltagare. Jag har inte aktivt deltagit i all 

verksamhet på respektive avdelning. Jag har deltagit i olika praktiska göromål tillsammans med 

undersköterskan och vårdpersonalen, samtidigt som jag ibland höll mig i bakgrunden. Jag 

ställde ibland frågor till personalen när det var något jag funderade över. 

Patton (2002) påpekar att det inte finns någon forskare som närmar sig ett forskningsobjekt 

förutsättningslöst. Man bär med sig sin förförståelse av det som skall studeras. Därför är det 

viktigt att också säga några ord om mig själv. För min del grundas min förförståelse på min 

yrkeserfarenhet, dels som sjuksköterska och dels som lärare inom grundutbildningen för 

blivande sjuksköterskor och inom specialistsjuksköterskeutbildning med fokus på den äldre 

människan. Jag har inte praktiskt arbetat som sjuksköterska inom äldrevården, men känner mig 

väl förtrogen med olika slags göromål på en avdelning. Jag tror att denna kunskap kan ha gjort 

att jag observerat mer av olika skeenden på avdelningen än om jag var helt novis inom området. 

Genomförande av observationsstudien 

Urval 

Observationerna genomfördes på två vårdavdelningar där äldre personer med demenssjukdom 

bodde. Avdelningarna var belägna på två olika äldreboenden. Kriterier för att ingå i 

observationsstudien var dels att undersköterskor med specialistutbildning inom demensvård 

arbetade där, dels att dessa arbetade i den direkta vården av äldre. Deras arbetsplats skulle också 

utgöras av ett demensboende.  

Jag tog kontakt med undersköterskor som ingått i enkätundersökningen och arbetade vid ett 

par äldreboenden och hörde mig för om det gick bra att få följa dem i deras arbete på 

avdelningen. Därefter tog jag kontakt med verksamhetscheferna vid respektive äldreboende för 

att be om tillstånd att genomföra observationerna, vilket erhölls. En av avdelningarna vid ett av 

äldreboendena skulle flytta till en annan del av kommunen och hade därför mycket att göra i 

samband med flytten. Undersköterskan vid det äldreboendet avböjde efter en tid att 

observationer skulle göras där. Av detta skäl tog jag kontakt med en undersköterska med 

specialistutbildning vid ett annat äldreboende och dennes verksamhetschef för att få tillstånd att 

genomföra observationer och det erhölls. Observationerna pågick under maj, juni och augusti år 

2005. 

Datainsamling 

Efter det att jag fått tillstånd av verksamhetscheferna att genomföra observationsstudien, 

kontaktade jag respektive undersköterska igen och enhetschef, för att vi skulle kunna träffas och 

jag få beskriva min studie. Därefter deltog jag i avdelningsmöten vid båda äldreboendena och 
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informerade vårdpersonalen om studien. Där fick vårdpersonalen möjlighet att ställa frågor, dels 

om studien dels över hur min närvaro på respektive avdelning skulle utformas. Jag poängterade 

att det som sades och gjordes på avdelningen inte skulle kunna härledas i mina anteckningar till 

någon i personalen. Likaså ville jag inte att vårdpersonalen skulle känna att jag var i vägen för 

deras arbete. Jag betonade att de kunde säga till mig att ”nu vill vi göra det här själva”. Detta var 

ett förhållningssätt som jag ville ha under observationerna. Om de arbetsuppgifter som skulle 

utföras var känsliga deltog jag inte, med hänsyn till den äldres integritet men också utifrån 

vårdpersonalens arbetsperspektiv. Jag ville inte att vårdpersonalen skulle känna sig obekväma 

med att jag var med. Jag valde då att hålla mig i bakgrunden. 

Observatörsrollen kändes för det mesta okomplicerad. Att vara med i arbetet och att prata 

med personal och boende kändes ganska otvunget, och jag upplevde inget motstånd från 

personalen att ha mig med i vårdarbetet, utan snarare tvärtom. 

Vid det ena äldreboendet, som jag benämner A, pågick observationerna vid sju tillfällen. 

Avdelningen var ett demensboende för nio personer med egna rum med dusch och toalett. På 

avdelningen arbetade två undersköterskor med specialistutbildning i demensvård.  

För att fånga arbetsveckans alla vardagar valde jag att fördela observationerna mellan klockan 

8.00 och ungefär klockan 21.00 på kvällen. Fem av de sju observationstillfällena genomfördes 

under förmiddagspasset och två under eftermiddagspasset, och varje tillfälle varade mellan tre 

och fyra timmar.  

Det första observationstillfället varade cirka tre timmar. Avsikten var att pröva min förmåga 

att observera, lyssna, skriva anteckningar och att etablera kontakt med vårdpersonalen. Men jag 

märkte också att det skulle bli svårt att bevara koncentrationsförmågan om jag observerade mer 

än fyra timmar i sträck. Mina upplevelser överensstämmer med Hammersley & Atkinson (1995) 

som menar att det kan vara svårt att bevara koncentrationen i mer än tre till fyra timmar.  

På avdelningen följde jag de två undersköterskor som hade specialistutbildning i demensvård 

i deras arbete. Innan jag kom till avdelningen hade vi talats vid om när jag skulle komma till 

avdelningen, och tiden blev beroende på hur deras schema såg ut. Jag var där delar av de dagar 

som undersköterskorna arbetade och följde dem som en skugga när var och en av dem arbetade, 

observerade vårdsituationer och kommunikation mellan dem och vårdpersonal och 

sjuksköterska. 

Vid det äldreboende som jag benämner B pågick observationerna vid fem tillfällen. Tre 

observationer genomfördes under förmiddagspasset och två under eftermiddagspasset. Varje 

observationstillfälle varade ungefär fyra timmar. På detta äldreboende arbetade en 

undersköterska med specialistutbildning i demensvård. På avdelningen bodde både äldre 

personer som hade en demenssjukdom och de med andra sjukdomsdiagnoser, några av dem för 

att de inte klarade av att bo i eget boende.  

Det kan vara svårt att fånga allt det man intresserar sig för under observationer. Merriam 

(1994, ss. 103-106) menar att insamling av information kan hålla på hur länge som helst, det 

finns nästan alltid något mer att observera eller någon mer att prata med. När ska man då sluta 

att samla information? Hon menar att det är svårt på förhand att veta detta, men i 

observationerna märks efter en tid att ingen ny information ges. Observationstillfällena vid de 

två äldreboendena kan tyckas vara få. Jag avslutade observationerna på avdelningarna när jag 

fann att när samma mönster av beteende och samma mönster av kommunikation mellan 
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vårdpersonalen upprepades. Som exempel kan nämnas när jag märkte att samma arbetsuppgifter 

och rutiner upprepades från dag till dag. 

Beskrivning av Äldreboende A 

Äldreboende A var en del av en större privat verksamhet inom äldreomsorg. Vid boendet fanns 

cirka 125 platser uppdelade på sjukhemsboende, gruppboende för demenshandikappade, 

avdelningar för korttidsvård samt en avdelning för personer med psykiska funktionshinder. En 

verksamhetschef ansvarade för äldreboendet och några enhetschefer för tre till fyra avdelningar 

var. Totalt fördelades 11 avdelningar på två hus.  

Två av enhetscheferna hade ansvaret för fyra avdelningar var, en för tre avdelningar. 

Verksamhetschefen ingick i ledningsgruppen för vårdbolaget, där totalt cirka 700 personer var 

anställda. När det gällde chefernas utbildning hade två av enhetscheferna 

sjuksköterskeutbildning och en personaladministrativ utbildning från högskola. Totalt arbetade 

7,40 årsarbetare (undersköterskor och sjukvårdsbiträden) på den avdelning där jag gjorde 

observationer. Två sjukvårdsbiträden hade en äldre sjukvårdsbiträdesutbildning som omfattande 

totalt 10 veckor. Ett sjukvårdbiträde hade lång erfarenhet av arbete inom äldrevård samt 

internkurs inom äldreomsorgsföretaget. Två av undersköterskorna hade gymnasiets vårdlinje 

samt specialistutbildning inom demensvård. Tre undersköterskor hade examen från gymnasiets 

vårdlinje 

En sjuksköterska hade omvårdnadsansvaret för avdelningen. Hon ingick i ett schemasystem 

vilket innebar att hon ibland var kopplad till en annan avdelning. Således fanns alltid en 

sjuksköterska att tillgå på varje arbetspass, även om hon inte var på avdelningen. Läkare kom 

till avdelningen två gånger i veckan, och då hade sjuksköterskan och läkaren ”sittrond”. Resten 

av veckan fanns läkare tillgänglig på annan plats och kunde nås vid behov. 

Avdelningen vid äldreboende A bestod av två korridorer. I den ena korridoren bodde fem 

personer med demenssjukdom, i den andra sju äldre med psykiska diagnoser. De egna rummen 

hade egen dusch och toalett och var möblerade med personliga tillhörigheter. Ett stort 

gemensamt utrymme fanns med soffa, fåtöljer, bord, bandspelare och tv samt ett stort matbord 

med stolar runt omkring. Från rummet fanns utgång till en stor balkong med sittmöbler och 

blommor. 

Arbetsdagarna var indelade i dels förmiddagspass dels eftermiddagspass. Förmiddagspasset 

sträckte sig från klockan sju till ungefär klockan 16.00. Då arbetade fyra av personalen. 

Eftermiddagspasset pågick från cirka kl.13.00 och fram till kl. 21.00. Från cirka kl. 16.00 

arbetade två av personalen. Därefter kom de som arbetade på natten. Vårdpersonal inklusive två 

undersköterskor med specialistutbildning i demensvård arbetade på rullande schema, vilket 

betydde att alla kunde arbeta antingen förmiddagspass eller eftermiddagspass beroende på hur 

schemat såg ut. En sjuksköterska arbetade på varje arbetspass. Ibland var hon placerad på 

avdelningen med ansvar för en avdelning, ibland var hon på en annan avdelning med ansvar för 

fler avdelningar.  

Beskrivning av Äldreboende B 

Äldreboende B var ett särskilt boende med social och medicinsk dygnet-runt-vård. Även vård i 

livets slutskede fanns. Avdelningarna var fyra, med olika inriktningar; en sjukhemsavdelning, 

två demensavdelningar och en korttidsavdelning. Totalt fanns cirka 100 boendeplatser. 
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Äldreboendet drevs av en ideell stiftelse vars ändamål var att bedriva vård och omvårdnad av 

äldre. 

En vårdchef var chef för hela äldreboendet. Varje enhet (avdelning) på äldreboendet hade en 

enhetschef. Vårdchefen och enhetscheferna hade sjuksköterskeutbildning med vidareutbildning 

inom ledarskap. 

På den avdelning där jag gjorde observationerna arbetade två sjuksköterskor. En av dessa var 

omvårdnadsansvarig och avdelningschef för avdelningen. Båda sjuksköterskorna ingick i ett 

schemasystem där de ibland var kopplade med en annan avdelning på äldreboendet. Den övriga 

personalen var tio till antalet, varav en var sjukvårdbiträde med vårderfarenhet och nio var 

undersköterskor. De senare hade undersköterskeutbildning: några hade gymnasiets vårdlinje och 

några hade en 40 veckors kurs inom hälso- och sjukvård. En av dessa undersköterskor hade 

alltså specialistutbildning inom demensvård. Timanställda sjukvårdbiträden ersatte 

vårdpersonalen vid sjukdom. De timanställda hade sitt arbete vid sidan om ett annat arbete eller 

studier. Två undersköterskor arbetade på förmiddagen och två arbetade på kvällen. Läkare kom 

till avdelningen två gånger per månad och gick igenom de äldres hälsobehov. Vid behov kunde 

läkare komma även vid andra tidpunkter. 

Avdelningen bestod av en lång korridor avdelad med en dörr. Ett boende fanns på den ena 

sidan av dörren och ett annat på den andra sidan dörren. Nio personer bodde på varje boende. 

Korridoren var möblerad med en soffa och några stolar, och de äldre hade egna rum med dusch 

och toalett. I ett fall hade ett par ett rum som sovrum och ett annat som sitt eget vardagsrum. Det 

gemensamma uppehållsrummet var till för alla äldre som bodde på avdelningen, men även 

personalen satt där och fikade på morgonen och eftermiddagen. De gick endast till sitt 

gemensamma personalrum när de hade rast. Rapporter och samtal mellan personal försiggick i 

uppehållsrummet – rummet användes av alla på avdelningen. Avdelningen låg i en äldre 

byggnad och hade rustats upp. Takhöjden var stor och från fönstren som täckte hela långväggen 

hade man underbar utsikt. En soffgrupp med några fåtöljer stod placerade i ena änden av 

rummet och ett par stora matbord stod vid köksdelen. I uppehållsrummet fanns ett välutrustat 

kök. 

Dagarna var indelade i förmiddagspass, eftermiddagspass samt nattpass. Förmiddagspasset, 

då fyra av personalen arbetade, sträckte sig från klockan åtta till ungefär klockan 16.00. På 

eftermiddagspasset arbetade två av personalen, med arbetspass från klockan 13.00 och fram till 

klockan 21.00. Därefter kom nattpasset. Vårdpersonal inklusive en undersköterska arbetade på 

rullande schema. En sjuksköterska arbetade på varje arbetspass. Liksom på äldreboende A var 

hon ibland placerad på en avdelning med ansvar för den avdelningen, ibland på en annan 

avdelning med ansvar för fler avdelningar.  

Fältanteckningar 

Under observationerna förde jag anteckningar i en mindre anteckningsbok som rymdes i fickan. 

Mitt breda syfte var alltså att få större förståelse för undersköterskornas roll i vårdarbetet och i 

kommunikation med annan vårdpersonal, i vilken mån deras kunskap kommunicerades på 

arbetsplatsen efter genomgången utbildning och vilka hinder och möjligheter som tycktes finnas 

för att ny kunskap tas tillvara. Jag var främst inriktad på kommunikationen vårdpersonal – 

undersköterska -sjuksköterska och vårdsituationer där personalen arbetade tillsammans. 

Anteckningarna beskrev olika aktiviteter och i vilket sammanhang de inträffade, vad som 

gjordes, vad man pratade om, vem som talade, vem som inte deltog i samtalen. Jag gjorde även 
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anteckningar om vilka frågor som ställdes och om det tal jag observerat kunde ses som 

information, dialog eller småprat mellan personalen.  

Beroende på situationen kunde jag ibland omgående göra små anteckningar öppet där 

personalen befann sig. Ibland gick jag undan och förde anteckningar, därför att jag inte ville att 

personalen skulle känna sig besvärade av att jag förde anteckningar där de befann sig. Men 

oavsett om jag förde anteckningar öppet eller gick åt sidan för att dokumentera, observerade jag 

ungefär en halvtimme i sänder. Därefter drog jag mig avsides en stund för att både föra 

anteckningar och förtydliga det jag tidigare skrivit, för att sedan återgå till att observera. Min 

bedömning var att när jag gjorde på det sättet var det inte störande. Efter hemkomsten samma 

dag som observationerna genomfördes renskrev jag de påbörjade anteckningarna, något som 

rekommenderas av Merriam (1994, s. 111) att renskriva sina fältanteckningar så snart som 

möjligt. I samband med renskrivningen upplevde jag dagens observation på nytt och 

kompletterade då anteckningarna med egna reflektioner från observationerna. Jag skrev ner 

mina reflektioner över kommunikationen mellan personalen, men noterade även till exempel att 

jag upplevde att det var lugnt på avdelningen, mycket att göra eller stressigt.  

Bearbetning och analys  

Analysen av anteckningarna började, kan man säga, när jag först renskrev dem, då jag samtidigt 

reflekterade över och kommenterade mina anteckningar. Ytterliga reflektioner tillfördes 

anteckningarna vid utskrift vid datorn. Utskrifterna av anteckningarna betraktade jag som 

originalhandlingar och var väl medveten om att det var min tolkning av det jag sett, hört och 

upplevt.  

Texten lästes igenom ett antal gånger. Därefter identifierade jag vårdsituationer i 

anteckningarna, för att se hur en arbetsdag kunde se ut på en äldrevårdsavdelning för dem som 

arbetade där. För att studera undersköterskornas roll och hur deras kunskap togs tillvara i arbetet 

ville jag i vårdsituationerna försöka förstå både den verbala och icke-verbala kommunikationen 

mellan olika befattningshavare. Nästa steg blev då att analysera vårdsituationerna utifrån verbal 

och icke-verbal kommunikation mellan olika kategorier av anställda: mellan undersköterska och 

vårdpersonal, undersköterska och sjuksköterska, vårdpersonal och vårdpersonal, sjuksköterska 

och vårdpersonal. Även kommunikationen mellan undersköterska och patient samt vårdpersonal 

och patient granskades. Jag ville se vem som interagerade/kommunicerar med vem och i vilka 

vårdsituationer.  

Som stöd i analysen utgick jag från följande frågeställningar: I vilka situationer förekommer 

verbal kommunikation? Vilka talar i dessa situationer? I vilka situationer förekommer icke-

verbal kommunikation mellan olika personalkategorier. 

För att tydliggöra situationerna, kommunikationen mellan personalen och vilka 

arbetsuppgifter som utfördes, har jag när jag redogjort för observationernas resultat återgivit 

situationer från observationerna i form av minnesbilder. Dessa grundar sig på mina anteckningar 

och återger ett tillfälle på någon av avdelningarna. 

Intervjustudien 

Genom kvalitativ forskningsintervju är det möjligt att få kunskap om vad andra menar om det 

som ska studeras. Kvale och Brinkmann (2009, s. 18) menar att samtal kan ses som en 

grundläggande form av mänskligt samspel där vi talar och lyssnar till varandra. Vi får genom 
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samtalet veta något om den andra människans erfarenheter, känslor och tankar om den värld de 

lever i. Den kvalitativa forskningsintervjun bygger därmed på en vardaglig samtalsform, men är 

samtidigt ett professionellt samtal, vilket innebär att det finns en metodologisk medvetenhet om 

frågeformer och en fokusering på samspelet mellan intervjuaren och informanten. Genom detta 

synsätt etablerar intervjuaren en relation med informanten. I en kvalitativ forskningsintervju 

byggs kunskap upp om det som studeras. Det rör sig om ett samspel, om ett utbyte av 

uppfattningar mellan två människor som samtalar om ett ämne, som båda är intresserade av. Det 

finns enligt Kvale och Brinkmann inte något gemensamt tillvägagångssätt för intervjuforskning. 

En god intervjuare blir man genom träning och reflektion över det genomförda samtalet och att 

intervjua kan ses som ett hantverk. Forskningsintervjun kan anta många former av mänskligt 

samtal och formerna för intervjuanalysen är lika många som sätten att läsa en text. I likhet med 

vad Kvale och Brinkmann menar, strävade jag efter att de intervjuer jag genomförde skulle vara 

ett samtal som handlade om den utbildning undersköterskorna tagit del av del av och hur deras 

kunskap användes i arbetet. 

I kvalitativa undersökningar är forskaren instrumentet, menar Patton (2002), och 

forskningsintervjun kan ses som en intervju med avsikt att tolka beskrivningar av den 

intervjuades erfarenheter. Unika möjligheter kan fås av den beskrivna levda vardagsvärlden. 

Genomförande av intervjustudien 

Urval 

De trettiofyra undersköterskor som hade genomgått specialistutbildning inom demensvård 

mellan åren 1996-2001 vid Silviahemmet, arbetade framför allt som undersköterskor, 

arbetsledare inom äldreomsorg eller som egna företagare, några hade vidareutbildat sig till 

sjuksköterskor. Tjugoen personer arbetade på olika ställen ute i landet och tretton personer 

arbetade i Stockholmsområdet. Jag valde att intervjua undersköterskor som arbetade i 

Stockholmsområdet, dels på grund av avståndet och dels för att jag framför allt ville intervjua 

de undersköterskor som arbetade på de äldreboenden där observationsstudien genomförts. 

Urvalskriterier var att undersköterskorna skulle arbeta i den direkta vården av personer med 

demenssjukdom och att de arbetade tillsammans med annan vårdpersonal på boenden inom 

äldreomsorgen. Jag kontaktade undersköterskor som arbetade på äldreboenden och informerade 

om studien och frågade om de var intresserade av att delta, vilket de var. Efter det att jag pratat 

med undersköterskorna kontaktade jag cheferna vid respektive äldreboende för att få deras 

tillstånd att genomföra intervjuerna, vilket gavs.  

Totalt intervjuades sju
6
 undersköterskor. Tre av dem arbetade på de två äldreboenden där 

observationerna genomfördes och fyra undersköterskor arbetade på andra äldreboenden.
 
De fem 

undersköterskorna i Stockholmsområdet som inte deltog i intervjustudien arbetade dels i egen 

regi, dels i hemtjänst. I Skogs (2000) undersökning som pågick mellan åren 1996 till 1999 

intervjuades samtliga 18 undersköterskor 6-9 månader efter respektive kurs. Elva personer från 

kurs ett och två intervjuades även ett och ett halvt år efter att deras utbildning avslutats, och 

sannolikt ingick några av dessa elva elever i mitt material. De undersköterskor som ingick i min 

                                                      

6 Ytterligare en undersköterska som enligt de uppgifter jag hade arbetade på äldreboende kom att 

intervjuas. Dock visade det sig vid intervjutillfället att hon främst arbetade med patienter med 

demenssjukdom i deras hem. Därför ingår inte denna intervju i studien.  
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intervjustudie hade arbetat längre än ett och ett halvt år inom äldreomsorgen, vilket medförde 

ytterligare vårderfarenhet för dessa personer. 

Datainsamling 

Intervjuerna ägde rum under försommar och tidig höst år 2005. Jag tog kontakt med respektive 

undersköterska, som hade visat intresse för att delta i studien, och gjorde upp om tid och plats 

där vi skulle ses. Intervjuerna genomfördes på en för varje intervjuperson lämplig plats. Det var 

på platser där vi kunde prata ostört och i nära anslutning till undersköterskornas respektive 

arbetsplats. Vid intervjutillfället informerade jag dem återigen om syftet med studien. Jag 

upplyste dem också om att det som sades under intervjun inte skulle kunna härledas till 

respektive undersköterska. Med intervjupersonernas tillåtelse användes bandspelare. 

Bandspelare är ett hjälpmedel för att fånga innehållet i ett samtal. Det betyder också att 

forskaren inte behöver föra anteckningar under intervjun utan kan ha full uppmärksamhet mot 

den intervjuade enligt Kvale och Brinkmann (2009, ss. 194-195). 

Varje intervju varade mellan 45 och 60 minuter. Intervjuerna inleddes med att vi satt och 

småpratade för att lära känna varandra. Därefter informerade jag intervjupersonerna om 

bakgrunden till undersökningen, att de hade möjlighet att avbryta intervjun om de så ville, och 

om att intervjufrågorna utgick från enkätens öppna frågor. Avsikten vid själva 

intervjuförfarandet var som nämnts att de skulle likna ett samtal, vilket fick konsekvenser för 

mitt sätt att genomföra intervjuerna. Det innebar att frågorna i intervjuguiden utgjorde stommen 

i intervjun. De formulerades dock inte precis på samma vis och togs inte alltid i den ordning 

som de stod i guiden, utan fick komma in där de passade i samtalet. Tanken var att 

undersköterskorna skulle få möjlighet att fritt berätta om vad som var centralt i utbildningen, 

vilka kunskaper som de haft användning av i sitt arbete, hur vårdpersonalen använde sig av 

denna kunskap i arbetet och om vilka hinder och möjligheter som fanns för att ny kunskap tas 

tillvara. Följfrågor ställdes om något behövde förtydligas, fördjupas eller om jag behövde föra 

in samtalet mot frågorna igen. 

Bearbetning och analys 

Varje inspelning skrevs ut till text i nära anslutning till varje intervju, samma dag eller dagarna 

närmast efter att intervjun genomförts. Intervjuerna återgavs i text utan förändringar och skrevs 

ner i sin helhet.  

Innehållsanalysen gjordes med stöd av Berg (2007), och tillvägagångssättet liknar det vid 

analysen av enkätstudien. Jag betraktade alla nedskrivna intervjuer som en enda text. För att få 

en helhetsbild lästes texten igenom flera gånger. Innehållet lästes först med fokus på 

undersköterskornas utsagor om sitt lärande i utbildningen och vad som varit centralt i den. 

Frågan hade tidigare besvarats i enkäten men jag önskade få reflekterande svar i intervjun om 

vilken kunskap undersköterskorna inhämtat från utbildningen och hur den användes i arbetet. 

Texten lästes även med fokus på i vilken mån deras kunskap kom att användes i arbetet även av 

andra och vilka möjliga hinder som tycktes finnas för att ny kunskap togs tillvara. Därefter 

identifierades meningsenheter i texten och meningsenheterna kondenserades sedan så att texten 

blev kortare och benämndes med en kod. Koderna jämfördes med varandra med avseende på 

skillnader och likheter och sorterades in i kategorier med liknande innehåll. Teman skapades för 

att binda samman innehållet i de underliggande kategorierna. De fyra teman jag fann var lärande 
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i utbildningen, kunskapsanvändning i arbetet, undersköterskornas personliga utveckling och 

hinder för att ny kunskap tas tillvara. 

För att illustrera kategorier och teman har citat använts. Jag har gjort en viss redigering av 

språket i citaten så att det mera liknar skriftspråk, men har ändå varit varsam i redigeringen för 

att få fram meningen i det sagda, vilket rekommenderas av Kvale (1997). 

Samtal med vårdpersonal 

Genomförande av samtalen 

Urval 

Valet av vilka ur vårdpersonalen som jag skulle samtala med var avhängigt först och främst av 

att de var intresserade av att delta. Men det var också beroende på när de kunde avsätta tid så att 

det inte inkräktade på deras arbetsuppgifter och när det var flera av dem som arbetade samtidigt. 

Således blev det så att på äldreboende A fördes samtal med två av vårdpersonalen samtidigt och 

vid ett annat tillfälle fördes samtal med tre av vårdpersonalen. På äldreboende B fördes samtal 

med två av vårdpersonalen samtidigt och en person enskilt. Totalt blev det åtta personer. 

Vårdpersonalen som jag samtalade med hade arbetat olika länge inom äldrevården, det sträckte 

sig från ett år till sjutton år. Fem av dem hade undersköterskeutbildning. De övriga hade 

sjukvårdbiträdesutbildning med flera års erfarenhet från vården.  

Datainsamling 

Samtalen genomfördes på en avskild plats på avdelningen. Jag informerade om studien och med 

vårdpersonalens tillstånd använde jag mig av bandpelare. Min intention var att samtalen skulle 

upplevas som otvungna. Till att börja med berättade de om sig själva, om utbildning och 

yrkeserfarenhet. Efter hand kom vi in på deras beskrivning av hur deras arbetsdag på 

avdelningen såg ut och vilka arbetsuppgifter de hade. Här ville jag försöka se i deras berättelse 

om och hur undersköterskans kunskap kommunicerades i arbetet. Vårdpersonalen ville vara mig 

behjälplig med information, men det var försiktiga och fåordiga samtal.  

Bearbetning 

Varje inspelning skrevs ut till text i nära anslutning till varje samtal, samma dag eller dagarna 

närmast efter genomfört samtal. Samtalen återgavs i text utan förändringar och skrevs ner i sin 

helhet. Patton (2002, ss. 342-343) skriver att ett samtal har en öppen ansats, är ostrukturerat och 

fokuserat, vilket stämmer med mina samtal med vårdpersonalen. Texten från samtalen lästes 

igenom med fokus på vårdpersonalens beskrivning av arbetet på en demensavdelning och 

genom denna beskrivning se möjligheter till kommunikation av kunskap som fanns mellan dem 

och mellan undersköterska och vårdpersonal. 

Utifrån samtalen har jag gjort en sammanställning och tolkning av vårdpersonalens 

beskrivning av sitt arbete och av den kunskap som kommunicerades dem emellan och mellan 

dem och undersköterskan. Jag har också försökt åskådliggöra hur arbetsdagar kan se ut på en 

demensavdelning i form av ”bilder”. Dessa bilder har skapats utifrån samtalen med 

vårdpersonalen och anteckningar från observationerna för att visa på vårdpersonalens 

arbetsuppgifter och kommunikationen av kunskap mellan dem som arbetar tillsammans under 

en arbetsdag. Detta återges i vad jag benämner ”bilder från en arbetsdag” i redovisningen av 

resultaten från samtalen. Fingerade namn används på personalen och de äldre. För att skilja 
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undersköterskan med specialistutbildning i demensvård från vårdpersonalen, kallar jag henne 

för Anna och vårdpersonalen för Lisa 1 och Lisa 2.  

För en överskådlig blick över delstudierna samt urval av informanter se Tabell 2. 

Tabell 2. Översikt över delstudierna och informanterna 

Enkätstudien Observationsstudien Intervjustudien 
Samtal med 

vårdpersonal 

Datainsamling 
under mars och 
april år 2005.  

 

Datainsamling under maj, 
juni och augusti år 2005.  

 

Datainsamling under 
juni och augusti år 
2005. 

 

Datainsamling under 
juni vid äldreboende 
A och i augusti vid 
äldreboende B, år 
2005 där 
observationerna 
genomfördes. 

Frågeformulär 
skickades ut till 
samtliga 34 under-
sköterskor som 
genomgått 
specialistutbildning 
i demenssjukvård 
under perioden 
1996-2001. 

22 svar kom in.  

Bortfall 12 
personer.  

 

Observationerna 
genomfördes på 2 
avdelningar där äldre 
personer med demenssjuk-
dom bodde.  

Avdelningarna var belägna 
vid 2 olika äldreboenden A 
och B. 

De som arbetade vid äldre-
boende A och B var sjuk-
sköterskor, undersköterskor 
med/utan 
specialistutbildning inom 
demensvård samt 
vårdbiträden. 

Vid äldreboende A fanns 2 
undersköterskor med 
demensutbildning. 
Observationerna 
genomfördes vid 7 tillfällen. 

Vid äldreboende B fanns 1 
undersköterska med specia-
listutbildning i demensvård.  

Observationerna 
genomfördes vid 5 tillfällen. 

Dessa 3 undersköterskor 
ingick även i enkätstudien. 

Intervjuer 
genomfördes med 7 
undersköterskor som 
hade specialistutbild-
ning inom demens-
vård. 

Av 7 personer var det 
3 undersköterskor 
som arbetade på de 
äldreboenden där 
observationerna 
genomfördes och 4 
undersköterskor som 
arbetade på andra 
äldreboenden. 

Dessa 7 under-
sköterskor ingick i 
enkätstudien och 
observationsstudien. 

Vid äldreboende A 
fördes samtal 
samtidigt med 2 ur 
vårdpersonalen och 
vid ett annat tillfälle 
fördes samtal med 3 
personer samtidigt. 

Vid äldreboende B 
fördes samtal med 2 
av vårdpersonalen 
samtidigt och med 1 
person enskilt. 

Totalt fördes samtal 
med 8 personer. 

Forskningsetiska överväganden  

 

Etiska överväganden och fastställanden är något som följer hela forskningsprocessen och har 

följt mig från planering av studien till hela studien är avslutad. Jag har utgått från de av 

Vetenskapsrådets formulerade forskningsetiska principerna inom humanistisk –

samhällsvetenskaplig forskning( Gustafsson, B., Hermerén, G., & Petersson, B. 2005). De 
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forskningsetiska principer som framhålls där avser hur forskaren ska förhålla sig till 

individskyddskravet som innebär regler om information, samtycke, konfidentialitet och 

nyttjandekravet av forskningsmaterialet. 

Principerna om information och samtycke uppmärksammades i flera sammanhang. Innan jag 

inhämtade tillstånd av verksamhetscheferna kontaktade jag undersköterskorna för att höra om 

de var intresserade av att delta i studien. Samtidigt informerade jag dem om studiens syfte. Min 

tanke var, att om de var intresserade av att bli intervjuade och observerade, skulle jag gå vidare 

till verksamhetscheferna och begära tillstånd. Undersköterskorna var intresserade så därefter 

kontaktade och informerade jag respektive verksamhetschef och begärde tillstånd för studien 

och det gavs. 

I samband med enkätstudien, observationsstudien, intervjustudien och samtal med 

vårdpersonal framhölls i informationen att deltagandet var frivilligt och de kunde avböja att 

delta om de så ville.  

När tillstånd givits för observationsstudien informerades vårdpersonalen om studien. Jag 

framhöll att om de kände att det var arbetsuppgifter som var känsliga med tanke på den äldres 

integritet så deltog jag inte. Jag ville att vårdpersonalen skulle känna att de kunde lita på mig 

och att jag var lyhörd för känsliga situationer som ibland kan uppstå på en avdelning. Vid 

observationerna presenterades jag för de äldre och om de inte ville att jag skulle vara med så var 

jag inte det. Vid intervjuerna informerade jag igen undersköterskorna och bad om tillstånd att 

använda bandspelare och sa att de kunde avbryta intervjun när de så önskade. 

När det gäller konfidentialitetskravet var deltagarnas konfidentialitet skyddad på så sätt, att 

jag informerade om vad de sade och gjorde inte skulle kunna härledas till enskild individ vid 

rapporteringen av studien. Enkätsvaren och övrigt material har förvarats på ett säkert ställe, som 

bara jag kände till. 

Vad gäller nyttjandekravet kommer de insamlade uppgifterna bara att användas för 

forskningsändamål. En reflektion från min sida är jag upplevde att informanterna som besvarade 

enkäten, blev observerade, intervjuade eller fungerade som samtalspartner var intresserade av 

att delta. Denna känsla infann sig kanske mest vid samtalen med vårdpersonalen. Där fick jag 

intrycket att de uppskattade att jag var intresserade av deras arbete 
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6. Enkätstudien 

Resultat 

Inledningsvis vill jag visa vilka kategorier som bildar underlag för respektive tema i 

enkätstudien, se Tabell 3, 4, 5 och 6. 

Tabell 3. Teman och kategorier rörande utbildningen 

 

Tema 1 Mötet med 
patienten 

Tema 2 Arbetsformer i 
utbildningen 

Tema 3 Teamarbete  

 

Tema 4 Mötet med 
närstående 

 

”mötet gav gedigen 
kunskap om 
demenssjukdom” 

”att praktiskt hantera 
symtom” 

”symtomkontroll” 

”att sätta sig in i den sjukes 
värld” 

”patienten blev min 
läromästare” 

 

”palliativ vårdfilsofi” 

”problembaserat lärande” 

 ”elevantalet var lågt i varje 
kurs” 

 

 

”samarbete” 

”att handleda” 

”att leda andra” 

 

”kommunikation” 

”stödja anhörig”. 

 

Tabell 4. Teman och kategorier rörande användning av kunskap i arbetet 

Tema 1 Social 
kunskap 

 

Tema 2 Medicinsk 
kunskap 

Tema 3 Egen 
lärstrategi 

Tema 4 Verktyg 
för undervisning 

Tema 5 Stärkt 
självförtroende 

 

”bemötande” 

”ökad förståelse för 
patienternas 
livssituation”. 

 

”kunskap om 
demenssjukdomar” 

 

”de fyra 
hörnstenarna” 

”söka kunskap”. 

 

”att undervisa”  

”handleda 
vårdpersonal” 

 

”reflekterande” 

”självkänsla” 

”mognad”  

”yrkesstolthet” 

 

Tabell 5. Teman och kategorier rörande frågor som ställdes i vårdarbetet 

Tema 1 Bemötande Tema 2 Läkemedel Tema 3 Hur stödja 

 

”bemöta den sjuke” 

”bemöta närstående” 

 

”specifika läkemedel” 

 

”arbetskamrater” 
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Tabell 6. Teman och kategorier rörande undersköterskornas upplevelse av vårdpersonalens 

kunskapsanvändning och förhållningssätt  

Tema 1 Blev tryggare Tema 2 Ställde frågor Tema 3 Blev öppna för 
idéer 

 

”fånga dagen” 

 

”osäkra” 

 

”nya aktiviteter” 

 

Utbildningen 

Fyra teman beskriver tillsammans vad undersköterskorna i enkätundersökningen menade var 

centralt i utbildningen. De teman jag fann var; ”mötet med patienten”, ”arbetsformer i 

utbildningen”, ”teamarbete” och ”mötet med närstående”.  

Tema 1 Mötet med patienten 

Det första och dominerande temat är ”mötet med patienten”. Att just ett kunskapsinnehåll som 

kan sammanfattas som ”mötet med patienten” upplevdes som centralt beror troligen på att 

patienterna vistades dagligen på dagverksamheten och därför blev en naturlig del av 

undersköterskornas lärande om demenssjukdomar. Dagverksamheten fungerade uppenbarligen 

både som en vårdande inrättning för patienterna och en läroplats för undersköterskorna. 

Av undersköterskornas utsagor i enkätsvaren framgick att patienterna vistades på 

dagverksamheten under vardagarna och deras dag bestod av olika aktiviteter där även 

undersköterskorna deltog. Exempel på en utsaga som lyfte fram mötet med patienten är; 

Likaledes var det även patienterna som var mycket i fokus eftersom dom fanns på skolan, i 

undervisningen men även i praktiken 

I tema ”mötet med patienten” återfinns fem kategorier vilka beskriver det kunskapsinnehåll som 

upplevdes som centralt i utbildningen. Kategorierna är; ”mötet gav gedigen kunskap om 

demenssjukdom”, ”att praktiskt hantera symtom”, ”symtomkontroll”, ”att sätta sig in i den 

sjukes värld” samt ”patienten blev min läromästare”. Kategorin ”mötet gav gedigen kunskap om 

demenssjukdom” bildades av utsagor som visade att undersköterskorna ansåg att de genom att 

sätta in patientens symtom i dennes livssammanhang fick förståelse för hur patienterna kände 

sig. Exempel på undersköterskornas utsagor är;  

Att lära sig ett annat synsätt bakom den ökande förståelsen om demenssjukdomarna och vad 

det innebär för den drabbade 

demenssjukdomen, var fördjupad kunskap om demenssjukdomens förlopp samt bemötande i 

de olika stegen  

Undersköterskorna menade vidare att de hade fått insikt i utbildningen om hur komplext 

sjukdomsområdet demenssjukdomar var och att de därigenom lärde sig att hantera och avleda 

aggressivt beteende hos patienter. Detta synliggjordes genom kategorin ”att praktiskt hantera 

symtom”. Exempel på utsagor kunde lyda;  

Använder mig av detta i arbetet med dementa med komplikationer - aggressivitet, oro ångest 
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Testa ett bra sätt att lära sig förstå sjukdomen 

Min tolkning av utsagorna som utgår från kategorierna ”mötet gav gedigen kunskap om 

demenssjukdom” och ”att praktiskt hantera symtom” är att den teoretiska kunskapen om 

demenssjukdomar användes i utbildningen för att få förståelse för vad som praktiskt behövde 

göras för att det dagliga livet skulle bli så bra som möjligt för patienten. Den teoretiska och 

praktiska kunskapen tycktes vävas samman till en helhet. 

Ordet symtomkontroll nämndes ofta i undersköterskornas svar. Således har jag analyserat det 

som en kategori ”symtomkontroll”. Symtomkontroll är en av de fyra hörnstenarna inom 

palliativ vård. Den närmare innebörden av kategorin skrevs dock inte fram tydligt, utan det 

lämnades fritt till läsaren att tolka. Kategorin innebär i min tolkning att ett antal aspekter var 

nödvändiga för att observera och hantera symtom hos patienten. I några av enkätsvaren där 

ordet symtomkontroll nämndes, följdes det av en utsaga av liknande slag som den nedan;  

Inte bara se de fysiska aspekterna utan även den psykiska, sociala, existentiella och 

emotionella 

Utsagan ovan är ett ovanligt tydligt exempel. Jag menar att undersköterskorna genom att skriva 

på detta sätt visade att dessa aspekter är viktiga för symtomkontroll. Ordet helhetssyn 

återkommer vidare i svaren som ett enstaka ord utan att det knyter an till något annat. Jag tolkar 

det så att ovanstående aspekter är viktiga för att få en helhetssyn av patientens behov vid 

symtomkontroll av denne.  

Kategorin ”att sätta sig in i den sjukes värld” innebar att undersköterskorna menade att de lärde 

känna människan bakom sjukdomen och försökte skapa en relation till patienten genom mötet 

med denne. Undersköterskorna skriver; 

Människa bakom sjukdomen 

Kunna sätta sig in i den sjukes värld och dess anhöriga att förstå all problematik som finns 

kring de demenssjuka. 

Detta tolkar jag som att sätta sig in i den sjukes värld. För det behövs att en relation mellan 

undersköterska och patient bildas. Jag menar att indirekt beskrivs i utsagorna att relationen 

mellan vårdare och patient är betydelsefull för vården och för att förstå patientens situation. 

I temat ”mötet med patienten” urskildes slutligen också kategorin ”patienten blev min 

läromästare”. En utsaga kunde lyda; 

Patienten som läromästare, att följa dom , lyssna, iakttaga bemöta 

Undersköterskorna ansåg att genom att de tillbringade dagarna tillsammans med patienterna 

lärde de sig om demenssjukdomen av patienterna. Sammanfattningsvis menade 

undersköterskorna i min tolkning att centralt i utbildningen var, att de lärde sig och skaffade sig 

kunskap av den äldre personen genom att tolka dennes symtom och därigenom se människan 

bakom sjukdomen och sätta patienten i centrum.  

Tema 2 Arbetsformer i utbildningen 

Tema ”arbetsformer i utbildningen” avser hur specialistutbildningen i demensvård enligt 

undersköterskorna var upplagd. Här återfinns tre kategorier: ”palliativ vårdfilosofi”, 

”problembaserat lärande” och ”elevantalet var lågt i varje kurs”. Här blev först kategorin 
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”palliativ vårdfilosofi” synlig. Exempel på en utsaga från undersköterskorna som förts till 

kategorin ”palliativ vårdfilosofi” är; 

vi fick lära oss att utgå från den palliativa vårdfilosofin, hur viktigt det är med symtomkontroll 

Jag tolkar undersköterskornas svar som att de fyra hörnstenarna; symtomkontroll, teamarbete, 

anhörigstöd, kommunikation/relation användes i genomförandet av undervisningen för att 

eleverna skulle få en helhetsbild av hur det var för den enskilde personen att ha diagnosen 

demenssjukdom. Kategorin ”problembaserat lärande” beskrev pedagogiken som användes i 

undervisningen. Att lära med stöd av denna metodik upplevdes tydligen som svårt i början av 

studietiden. Många elever hade inte studerat på detta sätt tidigare utan var vana vid 

föreläsningar. Ett exempel på utsaga om detta är; 

Det problembaserade lärandet var svårt i början, men snart upptäckte jag att jag fick mycket 

gratis kunskap på vägen till uppgifternas lösning 

Jag tyder detta som att deras känsla av att lära utifrån problemställningar förändrades under 

utbildningens gång och blev till något positivt. Undersköterskorna menade att i utbildningen 

fanns tid avsatt för att eleverna själva skulle få möjlighet att lära sig söka kunskap för både de 

teoretiska och de praktiska studierna.  

Kategorin ”elevantalet var lågt i varje kurs” bildade också underlag för detta tema. 

Undersköterskorna återkom i sina svar till att de inte var så många elever som gick utbildningen 

samtidigt. Exempel på utsaga som förts till denna kategori är; 

vi var så få som gick tillsammans. På detta sätt kunde man få ännu mer specifik kunskap och 

information.  

Jag tolkar det som om det låga elevantalet gjorde att eleverna smälte in naturligt i patienternas 

vardag på dagverksamheten och medförde att undersköterskorna lärde sig om demenssjukdomar 

i det praktiska arbetet. Jag menar att ”specifik kunskap” i citatet syftar på ”demenssjukdomar”.  

Tema 3 Teamarbete  

Teamarbete är en av hörnstenarna i den palliativa vårdfilosofin. Det blev också synligt som ett 

tema om vad som enligt undersköterskorna var centralt i utbildningen. I utbildningen 

förbereddes undersköterskorna till att vara handledare och att leda andra inom demensvård, men 

även värdet av att samarbeta nämndes i undersköterskornas svar. Tre kategorier ”samarbete”, 

”att handleda” och ” att leda andra” utgör grunden för tema ”teamarbete”. Betydelsen av 

samarbete i team visar dessa utsagor;  

Vikten av samarbete. 

Att alla i vårdkedjan är lika viktiga. Att man måste jobba tillsammans 

vikten av att arbeta i ett teamarbete, 

Att bli handledare var mest synligt i undersköterskornas svar. På frågan om vad som var centralt 

i utbildningen svarade undersköterskorna till exempel med ett enstaka ord såsom; 

Handledarfunktionen, 

Jag tolkar detta som att undersköterskorna förbereddes i utbildningen på att de skulle arbeta i 

team i demenssjukvården. Undersköterskornas funktion i teamen skulle vara att vara 
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handledare, vilket innebar att stötta och handleda sina arbetskamrater i vårdsituationer som kan 

uppstå när patienternas individuella omvårdnadsbehov ska tillgodoses. 

Det nämndes också att undersköterskorna förbereddes i utbildningen för att leda andra och vara 

ett föredöme för andra i vården. Exempel på undersköterskornas utsaga är;  

delvis leda andra i arbetet. Vara ett föredöme i omvårdnaden 

Sammanfattningsvis tolkar jag utsagorna i tema ”teamarbete” så, att undersköterskorna i 

utbildningen till viss del förbereddes att vara arbetsledare för sina arbetskamrater och i sin 

kommande yrkesroll vara ett föredöme för sina arbetskamrater genom sin kunskap om 

demenssjukdomar.. 

Tema 4 Mötet med närstående 

Tema ”mötet med närstående” bygger på två kategorier vilka visade på undersköterskornas 

möjlighet i utbildningen att lära känna patienten genom dennes närstående och se hur det var att 

ha en nära anhörig som var sjuk. Kategorierna är ”kommunikation” och ”stödja anhörig”. I 

kategorin ”kommunikation” menade undersköterskorna att det fanns möjligheter i utbildningen 

att lära känna patienten genom dennes närstående och se hur det var att ha en nära anhörig som 

var sjuk. Exempel på detta i undersköterskornas utsagor är;  

att man har en relation kommunikation till anhöriga, patienten  

ska jag prioritera något så är det erfarenheten från anhörigträffarna som fanns på skolan 

Jag tolkar det som att genom samtal med närstående kunde undersköterskorna ta del av det som 

ibland upplevdes som svårt i att vara närstående till en person med demenssjukdom. I samtal 

med närstående kunde undersköterskorna få veta mer om patienten än om de själva hade pratat 

med dem. Denna kunskap om patienten kan leda till att individuell omvårdnad kan ges till den 

äldre utifrån var och ens behov. I min analys framkom även kategorin ”stödja närstående”. 

Undersköterskorna menade att det kan vara svårt att ha en anhörig som har en demenssjukdom 

och i utbildningen framkom vikten av att stödja närstående i svåra vårdsituationer. Exempel på 

undersköterskornas utsagor är; 

Utbildningen synliggjorde alltså de anhörigas tunga börda 

Viktigt att stödja anhöriga 

Jag kunde inte utläsa i svaren vad stödjande innebar, men företeelsen återkom i svaren.  

Användning av kunskap i arbetet 

Fem teman beskrev den kunskap som kom att användas i undersköterskornas arbete. Dessa 

teman var ”social kunskap”, ”medicinsk kunskap”, ”egen lärstrategi”, ”verktyg för 

undervisning” och ”ett stärkt självförtroende”. 

Tema 1 Social kunskap 

Tema ”social kunskap” bygger på två kategorier om vilken kunskap som undersköterskorna 

menade kom att användas i undersköterskornas arbete. Kategorierna var ”bemötande” och 

”ökad förståelse för patienternas livssituation”. Innebörden av ”bemötande” visade på hur 

undersköterskorna menade att personer med demenssjukdom kan bemötas. Exempel på utsagor 

är; 
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Speciellt mina kunskaper om bemötande är väldigt efterfrågade 

Jag har idag användning för mina kunskaper varje gång jag möter en demenssjukperson . Just 

bemötandet är det jag använder mest. 

Jag tolkar det som att bemötande av personer med demenssjukdom är något som upplevs som 

svårt och det var den kunskapen från utbildningen som undersköterskorna hade användning av i 

sitt arbete. Undersköterskorna menade också att de själva ser med andra ögon på 

demenssjukdomen än vad de tidigare gjort, vilket framkom i kategori” ökad förståelse för 

patientens livssituation”. Utsagor från undersköterskorna är; 

Jag har fått en förståelse för sjukdomen, lidandet för varje drabbad  

Jag ser faktiskt med helt andra ögon på sjukdomen generellt 

Jag tolkar undersköterskornas svar som att de har fått ökad förståelse för patientens livssituation 

och såg nu hela människan bakom sjukdomen och den kunskapen använde de i arbetet. 

Tema 2 Medicinsk kunskap 

Ett annat tema som beskrev den kunskap som undersköterskorna framhöll att de hade 

användning för i sitt arbete är tema ”medicinsk kunskap”. Temat bygger på en kategori. 

”kunskap om demenssjukdomar”. Exempel på utsagor från undersköterskorna är; 

I stort allt faktakunskap om hjärnan, dess funktion, demenssjukd  

Jag har användning av väldigt många praktiska och teoretiska. 

Min tolkning är att undersköterskorna menade att den teoretiska medicinska kunskapen om 

demenssjukdomar som de hade med sig från utbildningen använde de i sitt arbete. Vidare 

beskrevs demenssjukdom som ett komplext sjukdomsområde. Ett exempel på utsaga om detta 

är; 

Vilket komplext stort demensområdet är 

Jag tolkar det som att undersköterskorna inte tycktes känna till detta tidigare men insett detta 

genom att de tillägnat sig medicinsk kunskap om demenssjukdomar i utbildningen. Därigenom 

kunde de också tolka patienternas signaler i vårdarbetet och förstod därför varför patienten beter 

sig eller reagerar på ett visst sätt. Exempel på utsaga om detta från undersköterskorna är; 

Varför han/hon gör så, varför han/hon reagerar som han/hon gör på det viset. Lärt tolka den 

dementas signaler på ett annat sätt. 

Tema 3 Egen lärstrategi 

Tema ”egen lärstrategi” uttrycker undersköterskornas upplevelse av kunskap om hur de själva 

lär sig och att den kunskapen kom att användas i arbetet. Temat bygger på två kategorier, dels 

kategorin ”de fyra hörnstenarna” dels kategorin ”söka kunskap”. Undersköterskorna menade att 

de fyra hörnstenarna använde de som struktur för sitt eget lärande om demenssjukdomar och det 

var en styrka att ha dem med i sitt arbete. Ett exempel på detta utgör följande utsaga;  

att ha vårdfilosofin är en styrka. Hörnstenarna som är så enkla men ligger så mycket bakom 

Min tolkning av undersköterskornas svar är att även om hörnstenarna innehöll mycket så var de 

enkla att förstå. Därför kom de att användas av undersköterskorna i arbetet när de själva skulle 

reflektera över hur och vad som skulle göras för patienten så att dennes individuella behov blev 
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tillgodosedda. Kategorin ”söka kunskap” beskrev att undersköterskorna lärt sig att söka ny 

kunskap, och detta användes i deras arbete. Dock framgick det inte hur. Ett exempel på utsaga 

om detta är; 

Jag lärde mig att söka kunskap som jag behövde på ett bättre och lättare sätt 

Jag tyder utsagan så, att undersköterskorna lärde sig i utbildningen att söka kunskap om de 

senaste rönen inom demenssjukvård och sedan använde sig av denna kunskap om hur man söker 

kunskap inom ett specifikt ämnesområde i sitt arbete. 

Tema 4 Verktyg för undervisning 

Tema ”verktyg för undervisning” bygger på kategorierna ” att undervisa” och ”handleda 

vårdpersonal”. Undersköterskorna beskrev att de fått med sig kunskap från utbildningen som de 

använde i arbetet för att kunna undervisa, handleda vårdpersonal och närstående. I kategorin ”att 

undervisa” beskrev undersköterskorna att de hade stöd av vad de kallade för verktyg när de 

skulle undervisa om demenssjukdomar. Exempel på utsagor är; 

En utbildning som gav mig verktyg  

Jag använder utbildningsmaterialet ”Leva med demenshandikapp” 

Jag kan ha kurser för anhöriga och vårdpersonal. För att kunna sprida kunskapen om demens 

vidare 

Min tolkning är att undersköterskorna höll kurser om demenssjukdomar som var riktade mot 

olika målgrupper som till exempel vårdpersonal och närstående. Vidare tolkar jag det så, att de 

vid dessa tillfällen använde sig av sin egen kunskap om demenssjukdomar och det 

undervisningsmaterial som de även kallar för verktyg. Ordet verktyg kan tolkas som både 

kunskap och undervisningsmaterial. I kategorin ”handleda” beskrevs att undersköterskorna fått 

med sig kunskap från utbildningen och som användes i arbetet för att kunna handleda 

vårdpersonal, nedanstående utsaga är ett exempel på detta; 

Jag kan också handleda praktiskt på arbetsplatsen, om det uppstår problem med någon dement 

patient 

Jag tolkar det som att undersköterskorna fått med sig kunskap som innebar att de kunde 

handleda vårdpersonal vid situationer med patienter där denne till exempel inte vill äta utan 

hellre vill göra något helt annat. Handledning i vårdarbetet med patienter med demenssjukdom 

innebär som jag ser det dels att ge praktiska tips om hur en patient kan avledas och dels att ge 

stöd till arbetskamrater när de känner att de inte orkar med ett tungt vårdarbete. 

Tema 5 Ett stärkt självförtroende 

Tema ”ett stärkt självförtroende” grundar sig på följande kategorier; ”reflekterande”, 

”självkänsla”, ”mognad” samt ”yrkesstolthet”. Undersköterskorna menade att de upplevde att 

deras självförtroende hade stärkts under utbildningen och att detta kom till användning i deras 

arbete. I kategorin ”reflekterande” menade undersköterskorna att en förmåga till öppenhet, att 

våga tänka i nya banor och att inte längre låsa fast sig i gamla traditionella tankebanor hade 

skapats hos dem. Exempel på en utsaga är; 

Viktigt att man själv är delaktig och tänker i många tankebanor. Att man inte låser fast sig.  
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Min tolkning är att undersköterskorna ansåg att de efter att ha gått igenom utbildningen blivit 

mer reflekterande över situationer och problem som kunde uppstå i vården. Jag kunde inte 

utläsa ur svaren vad det mer konkret innebar att tänka i traditionella banor eller att tänka i nya 

banor. Men jag tyder det så att det skulle kunna innebära att kunna hantera situationer med 

patienter i oväntade situationer på ett nytt sätt. Kategorin ”självkänsla” beskriver att rädslan för 

att prata inför grupper med olika sammansättningar försvann genom övning. Undersköterskorna 

menade att självkänslan hade stärkts genom att våga prata inför andra, de var inte rädda längre 

för det. Exempel på utsaga om detta är; 

Att inte vara rädd att prata inför andra om man kan sitt ämne. 

Min tolkning är att undersköterskorna kände trygghet i sin kunskap om demenssjukdomar och 

det gav dem ökad självkänsla så att det inte längre var obehagligt att prata inför en grupp 

åhörare. I kategorin ”mognad” framkom att undersköterskorna erhållit en förmåga att förstå den 

problematik som finns kring individer som har en demenssjukdom och denna känsla av mognad 

användes i deras arbete. De menade att det behövdes ödmjukhet och förmåga att kunna lyssna 

på patienter. Exempel på detta är; 

Att lära sig lyssna och lägga sitt eget åt sidan, det krävs en mognad och närvaro av personen 

I kategorin ”yrkesstolthet” menade undersköterskorna att i arbetet med personer med 

demenssjukdom hade de en funktion att fylla eftersom kunskapen var efterfrågad inom 

äldrevård. Det fanns en känsla av stolthet för sitt yrke hos undersköterskorna. Exempel på 

utsaga som visar på detta är; 

Yrkesstolthet och ödmjukhet 

Min tolkning är att de kände en yrkesstolthet genom den utbildning de genomgått och att de 

kände en ödmjukhet i vården av patienter med demenssjukdom. Jag menar att denna känsla av 

ödmjukhet även skulle kunna smitta av sig på vårdpersonal som tar efter undersköterskornas 

beteende i omvårdnaden av personer med demenssjukdom.  

Frågor som ställdes i vårdarbetet 

Tre teman beskriver frågor som enligt enkäten ställdes av vårdpersonalen till undersköterskorna. 

Dessa teman var ”bemötande”, ”läkemedel” samt ”hur stödja”. 

Tema 1 Bemötande 

Tema” bemötande” grundar sig på två kategorier: ”bemöta den sjuke” och ”bemöta närstående”. 

Undersköterskorna menade att vårdpersonalen upplevde det som svårt att bemöta en person med 

demenssjukdom och ställde därför frågor om detta till undersköterskorna, vilket blev synligt i 

kategorin” bemöta den sjuke”. Många gånger inträffade plötsligt situationer där vårdpersonalen 

inte var förberedda. Nedan följer ett exempel på utsaga från en undersköterska; 

Hur ska jag bemöta en demenssjuk person? Det är absolut den vanligaste frågan jag får. Vad 

gör jag när de skriker och är aggressiva? Hur förklarar jag för anhöriga om deras 

make/maka/far/mor om sjukdomen? Får man bli arg på de dementa? Hur gör man när de inte 

vill duscha, borsta tänderna eller kommer upp överhuvudtaget?  

Det visade sig i nästan alla svar från undersköterskorna att frågor om bemötande var den 

vanligaste frågan som ställdes till dem. Min tolkning är att det visar sig genom dessa frågor att 
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det är en svår arbetsuppgift att bemöta personer med demenssjukdom. Att veta hur man som 

vårdpersonal ska gå till väga när en person till exempel är orolig fordrar specifik kunskap om 

hur sjukdomen kan yttra sig. Frågorna från vårdpersonalen handlade också om bemötande av 

närstående. Därav kategorin ”bemötande av närstående”. Exempel på utsagor från 

undersköterskorna är; 

Anhöriga – hur ska vi bemöta dem? 

Hur man ska bemöta anhöriga som ej vill släppa taget 

Att döma av undersköterskornas svar förefaller bemötande vara det svåraste som 

vårdpersonalen upplever i sitt arbete med patienter med demenssjukdom. Men även mötet med 

närstående är svårt.  

Tema 2 Läkemedel  

I tema ”läkemedel” återfinns en kategori ”specifika läkemedel”. Den avser en annan vanlig 

fråga från vårdpersonalen till undersköterskan. Exempel på utsagor är; 

Läkemedel och demenssjuka. 

Vanligaste frågorna handlar om mediciner och bemötande 

Min reflektion över dessa kortfattade utsagor som återger vad undersköterskorna svarade om 

vilka frågor som ställdes är att vårdpersonalen önskar veta mera om läkemedel. Läkemedlen är 

en viktig del i den medicinska behandlingen av demenssjukdom och kunskap om läkemedlens 

effekter och biverkningar efterfrågas av vårdpersonalen. Jag kan tänka mig att vårdpersonalens 

frågor även handlar om hur läkemedlen ska tas, när på dagen och varför. 

Tema 3 Hur stödja  

Tema ”hur stödja” bygger på en kategori ”arbetskamrater”. Kategorin beskrev 

undersköterskornas upplevelse att frågor ställdes om hur vårdpersonalen kunde stödja varandra i 

arbetet med personer med demenssjukdom. Ett exempel på en utsaga från undersköterskorna 

som förts till denna kategori är; 

Svåra situationer i vårdarbetet. Kan vara i hygien /dusch situationer. Oro och ångest väcker 

mycket hos personalen detta är jag ofta inkopplad på. Vid aggressivitet behöver personalen 

stötta. 

Den tolkning jag gjort av citatet kan tyckas lite oklar. Men det framkom av några utsagor att det 

var om sådana situationer vårdpersonalen ställde frågor, och jag tolkar ordet stötta i sista 

meningen som stöttas. Sådana situationer kan upplevas som svåra och vårdpersonalen kan tvivla 

på sin egen förmåga att hantera situationer som uppstår med patienterna, och därför vända sig 

till undersköterskan med frågor. I sådana lägen är det enligt min mening betydelsefullt att kunna 

förklara hur symtom kan yttra sig och därigenom stödja vårdpersonalen i deras arbete, så att de 

kan orka och räcka till för patienterna.  
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Undersköterskornas upplevelse av vårdpersonalens 

kunskapsanvändning och förhållningssätt  

Tre teman beskriver tillsammans hur vårdpersonalen använder sig av undersköterskornas 

kunskap i arbetet. Teman var; ”blev tryggare”, ”ställde frågor” och ”blev öppna för idéer”. 

Tema 1 Blev tryggare  

Temat ”blev tryggare” beskriver undersköterskornas utsagor att de upplevde vårdpersonalen 

som tryggare i mötet med den sjuke. Temat bygger på kategorin ”fånga dagen”. 

Undersköterskorna menade att vårdpersonalen gav patienten den tid som behövdes utifrån 

dennes behov och vårdpersonalen arbetade i ett lugnare tempo. Ett exempel på utsaga är ; 

Att de lärt sig olika uttryck som demens sjukd. kan ge. Se helheten och att man ska fånga 

dagen-stunden- ögonblicket – att ha roligt  

Att undersköterskorna upplevde att vårdpersonalen blev tryggare i vårdarbetet kan enligt min 

tolkning bero på att undersköterskorna fanns med dem i arbetet med patienterna.  

Tema 2 Ställde frågor  

Temat ”ställde frågor” bygger på att vårdpersonalen enligt undersköterskorna ofta ställde frågor 

och kategorin ”osäkra” blev tydlig utifrån undersköterskornas utsagor; 

Frågar hur man ska göra. Ge dem tips o idèer hur man bemöter en demenssjuk person 

Personalen vänder sig också till mig vid specifika problem vilket mest är aggressivitet , 

bemötande och aktivering 

Jag tolkar undersköterskornas svar på så sätt att vårdpersonalen ställde frågor till dem när de var 

osäkra. Genom att frågor ställdes, tycktes undersköterskorna se att deras kunskap kom till 

användning genom de svar de gav till vårdpersonalen. 

Tema 3 Blev öppna för idéer 

Temat ”blev öppna för idéer” innebar som framgår av benämningen att vårdpersonalen enligt 

undersköterskorna blivit öppna för nya idéer. Kategorin ”nya aktiviteter” synliggjorde temat. 

Undersköterskorna angav att vårdpersonalen hade blivit lyhörda för patienternas individuella 

behov och hittade på nya aktiviteter åt dem. Exempel på undersköterskornas utsagor är; 

Att de blivit mer öppna för att pröva olika idéer. Personalen har blivit mer lyhörd.  

Arbete pågick även med att utveckla arbetsteamet där de delade med sig av ny kunskap. En 

utsaga kunde lyda; 

Det fanns grupper som fortsatte som ett utvecklande, positivt dynamiskt team. De har fortsatt 

lyssna på varandra och dela med sig av nya rön och kunskaper. En grupp hade tom startat en 

slags ”spegling” över arbetsdagen,  

Jag tolkar dessa utsagor så, att vårdpersonalen använde sig av undersköterskornas kunskap på 

indirekt sätt i mötet med patienten och i arbetsteamet.  
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Sammanfattande analys av enkätstudien 

Nedan följer en sammanfattande analys av vilken kunskap undersköterskorna menade att de fått 

med sig från utbildningen samt vilken roll denna kunskap spelade i deras nuvarande arbete inom 

demensvård 

Det centrala tema som framkom i enkätundersökningen, ”mötet med patienten”, står för den 

kunskap som det personliga mötet mellan elev och patient under utbildningen medförde. Dessa 

möten var ibland spontana, ibland planerade och kunde innebära att en dialog uppstod dem 

emellan. Genom dialogen gavs en möjlighet att lära känna varandra och för elevens del 

synliggjordes patientens livssituation, hur det var att leva med demensdiagnos. I resultatet blev 

mötet med patienten även ett möte mellan teori och praktik. Där levandegjordes teoretisk 

kunskap om demenssjukdomar för eleverna när de vistades tillsammans med patienterna; den 

teoretiska och praktiska kunskapen tycktes vävas samman till en helhet. Genom detta möte 

skapades ett lärande om sjukdomen hos eleven, och undersköterskorna menade att de lärde sig 

att tolka signaler hos patienten genom att observera och lyssna på denne. Patienten ”blev 

elevens läromästare”. Således skaffades kunskapen om demenssjukdomen till stor del genom 

den sjuke och eleverna ”såg människan bakom sjukdomen”. Denna kunskap kom senare att ha 

betydelse för undersköterskorna dels i deras eget arbete och dels för vårdpersonalen i deras 

arbete. Enligt utsagorna i enkäten var det framför allt den medicinska kunskapen om 

demenssjukdomar, den sociala kunskapen och det stärkta självförtroendet som 

undersköterskorna använde sig av i arbetet. Den sociala kunskapen användes dels i bemötande 

av patienter med demenssjukdom och dels i förståelsen för patientens livssituation. I 

bemötandet av patienten hade närstående en viktig funktion i det som kom till användning i 

arbetet .Genom sin kunskap om deras anhörige kunde vårdpersonalen få en bild av vem 

patienten var och på så sätt se människan bakom sjukdomen och lära känna denne. 

Undersköterskornas sociala och medicinska kunskap användes i svaren på de frågor som 

vårdpersonalen ställde till dem, men också då undersköterskorna handledde vårdpersonal i olika 

vårdsituationer på avdelningen. I dessa vårdsituationer försökte undersköterskorna förklara olika 

orsakssammanhang rörande patientrelaterade problem och därigenom finna lösningar för hur 

vårdpersonalen skulle utföra arbetsuppgiften, menade de. Handledningen ledde till att 

vårdpersonalen blev tryggare i mötet med patienten enligt undersköterskorna. Öppenhet för nya 

idéer visade sig i att vårdpersonalen provade nya aktiviteter i vården av patienterna, vilket av 

undersköterskorna kopplades till att de använde sig av undersköterskornas kunskap. Frågor som 

ställdes av vårdpersonalen handlade ofta om hur man skulle bemöta patienter med 

demenssjukdom. Att bemöta patienter som ibland är aggressiva eller känner ångest kan många 

gånger vara svårt att praktiskt hantera. Även frågor om läkemedel ställdes, menade 

undersköterskorna, och då handlade frågorna om specifika läkemedel i behandling av 

demenssjukdomar. 

I temat ”arbetsformer i utbildningen” synliggjordes att studierna i utbildningen bedrevs med 

utgångspunkt från problembaserat lärande. Detta var nytt för eleverna och upplevdes i början av 

utbildningen som svårt. Men det visade sig senare att undersköterskorna lärde sig mycket av att 

söka kunskap själva med stöd av denna metodik. Ämnesområdet palliativ vårdfilosofi med de 

fyra hörnstenarna: symtomkontroll, kommunikation, teamarbete samt närståendestöd, användes 

i undervisningen för att ge eleverna en helhetsbild av vad det innebar för en person att ha en 

demenssjukdom. Undersköterskorna beskrev det som att det kom att ”sitta i ryggmärgen”. 
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Den kunskap som undersköterskorna sedan kom att använda i arbetet utifrån det innehåll som 

angavs av temat ”arbetsformer i utbildningen” är enligt min tolkning den som framkom av deras 

egen lärstrategi. Den nyttjades i arbetet genom att de fyra hörnstenarna användes vid planering, 

över hur och vad som skulle göras för att tillgodose patienternas individuella behov. De 

användes även av undersköterskorna för att ge struktur på deras eget arbete. Det framkom i 

studien att det kändes som en styrka och trygghet i vårdarbetet att ha dessa hörnstenar med i 

tänkandet i mötet med patienten. I utbildningen gavs verktyg för undervisning, något som jag 

utifrån utsagorna tolkar så att begreppet berör både deras kunskap om demenssjukdomar och det 

undervisningsmaterial som undersköterskorna fick i utbildningen. Undersköterskorna menade 

att de kunde använda sig av detta material i sitt arbete, som stöd när de undervisade 

vårdpersonal eller närstående. Därmed kom kunskapen också vårdpersonalen till gagn, den 

kommunicerades genom undervisningen.  

Temat ”teamarbete” beskriver att undersköterskorna förbereddes i utbildningen för att vara 

handledare och ledare för sina blivande arbetskamrater. I deras nuvarande arbete var 

undersköterskorna en del av teamet men samtidigt var de både arbetsledare och handledare för 

sina arbetskamrater. En kommentar från min sida är att dessa roller kan vara svåra att förena. I 

arbetet får undersköterskorna användning av sin kunskap om teamarbete genom att de i teamen 

på arbetsplatsen kan förmedla kunskap till vårdpersonalen om demenssjukdomar och om 

bemötande av patienter, menar jag. Problematiken med bemötande återkommer i studien, vilket 

vi kommer att få se även i senare delstudier. Här ges också möjligheter för vårdpersonalen att 

ställa frågor och genom de svar som ges kan undersköterskan stödja vårdpersonalen i deras 

arbete. 

Tema ”mötet med närstående” beskriver undersköterskornas upplevelse av att mötena med 

närstående var viktiga i utbildningen. Det var genom samtal med dem, som eleverna fick 

möjlighet att lära känna den sjuke och få förståelse för både patientens och den närståendes 

situation. Jag tolkar det som att i samtalen med närstående kunde undersköterskorna få ta del av 

det som ibland upplevdes som svårt med att vara närstående till en person med demenssjukdom. 

Denna kunskap från utbildningen gav rimligen undersköterskorna möjlighet i deras arbete att 

stödja närstående. Men även om mötet med närstående var en central del i utbildningen så 

beskrevs det inte av undersköterskorna som något som i hög grad var synligt i deras arbete. 

Däremot angav undersköterskorna att det i deras nuvarande arbete ofta kom upp frågor från 

vårdpersonalen som berörde hur man kan bemöta närstående. 

Ett stärkt självförtroende tycks vara en följd av utbildningen. Innebörden av temat ”ett stärkt 

självförtroende” var en känsla av säkerhet som undersköterskorna menade att de hade i 

vårdarbetet med personer med demenssjukdom och i mötet med närstående. Jag fann att de 

kände en trygghet i sin egen kunskap om demenssjukdomar som stärkte deras självförtroende. 

Stärkt självförtroende innebar även att de kunde arbeta självständigt i mötet med patienter och 

närstående. Det framkom också att undersköterskorna inte längre upplevde det som obehagligt 

att prata inför åhörare vid undervisning av vårdpersonal eller närstående. Undersköterskorna 

beskrev vidare att de framstod som förebilder för vårdpersonalen. De kände även yrkesstolthet, 

dels genom att de gått igenom en specialistutbildning inom demensvård och dels genom att de 

var bärare av en mycket specifik kunskap inom ett ämnesområde. Den status utbildningen gavs i 

och med drottning Silvias engagemang i utbildningen kan också ha haft betydelse för 

undersköterskornas känsla av yrkesstolthet. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att betydelsen av den utbildningssatsning som undersköterskorna 

fick ta del av enligt enkätstudien i hög grad gavs genom mötet med patienten, vilket kom att 

spela roll i undersköterskornas arbete, genom att patienten sattes i centrum för vårdandet. Den 

teoretiska kunskapen i medicin blev synlig genom undersköterskornas observation av hur 

symtom hos patienten uttrycktes. Att utgå från patienten som läromästare fick betydelse i 

undersköterskornas arbete som handledare av vårdpersonal på så sätt att handledningen utgick 

från patienternas behov. I utbildningen förbereddes undersköterskorna för att inneha roller som 

handledare och arbetsledare, men dessa roller var svåra att kombinera med att också vara 

arbetskamrat. Detta kan ses som ett dilemma i samband med kommunikation av kunskap i 

verksamheten. Undersköterskorna menade att utbildningen stärkt deras självförtroende och att 

detta fick betydelse för dem när de undervisade vårdpersonal och närstående. De kände sig 

trygga i sin kunskap om demenssjukdomar. Man menade att vårdpersonalen också blev tryggare 

och mer öppna för nya idéer. Enkätsvaren visar också på att den kunskap undersköterskornas 

fått med sig från utbildningen tycks spela roll vid frågor som ställs från vårdpersonalen. Genom 

svaren till vårdpersonalen menade undersköterskorna att kunskapen kom till användning i 

vårdarbetet. Speciellt de frågor som berörde bemötande av patienter med demenssjukdom, 

upplevdes många gånger som svåra av vårdpersonalen. De var osäkra på hur olika situationer 

med patienter skulle hanteras. Kunskapen föreföll också ha betydelse genom att 

undersköterskorna fanns till hands på avdelningen för sina arbetskamrater. Vårdpersonalen blev 

trygg av att undersköterskorna fanns där på avdelningen. 
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7. Observationsstudien 

Resultat 

Undersökningen genomfördes vid två olika äldreboenden. På båda arbetade personalen efter på 

förhand uppgjorda, nedskrivna arbetsuppgifter som skulle utföras under dagen på avdelningen. 

På en av avdelningarna planerades schemat (där arbetstiderna står) av en av de specialutbildade 

undersköterskorna och där fanns preciserat vilka göromål som skulle göras under dagen, till 

exempel städning av rummen, vara i köket, göra i ordning inne hos boenden eller rekvirera mat 

och livsmedel från centralköket.  

På en av avdelningarna fanns dessutom en blankett för varje boende där deras individuella 

omvårdnadsbehov skrevs ner. Rubrikerna på blanketten var; individuella behov, aktiviteter, 

hjälpmedel och medicin, samt vad de äldre klarade av helt själva, delvis själva eller om de 

behövde hjälp med allt. Där stod även vem som var den boendes kontaktperson. 

Dagen på äldreboendena började med att frukosten serverades. När den var avklarad fick de 

äldre hjälp med sin personliga hygien och hjälp med påklädning. De äldre som orkade och 

önskade sitta uppe, samlades i uppehållsrummet efter frukosten. Där vidtog inplanerad aktivitet 

till exempel sångstund fram till lunch. Efter lunch var det vila för de äldre och sedan serverades 

det eftermiddagskaffe tillsammans med någon planerad aktivitet. Middag serverades vid 

klockan 16.00, och efter det fick de som önskade se på tv eller vila. Ibland kom det besök till de 

äldre. Kvällskaffe serverades innan det var dags för de äldres sänggående. 

Syftet med observationsstudien var brett: att få större förståelse för undersköterskornas roll i 

vårdarbetet och i kommunikation med annan vårdpersonal, i vilken mån deras kunskap 

kommunicerades på arbetsplatsen efter genomgången utbildning och vilka hinder och 

möjligheter som tycks finnas för att ny kunskap tas tillvara.  

I den närmare redovisningen av resultat från observationerna som följer, koncentrerar jag mig 

på kommunikationen på avdelningarna. Jag skiljer på verbal och icke-verbal kommunikation. 

Icke-verbal kommunikation handlar om att sända och motta ordlösa meddelanden. Sådan 

information kan överföras till exempel med gester, kroppsspråk eller ögonkontakt. Jag har valt 

att tolka några möten mellan dem som arbetar på avdelningen och möten med patienter som 

icke-verbal kommunikation eftersom personerna vid vissa tillfällen tycktes interagera med 

varandra med ordlösa meddelanden. Det tycktes finnas ett outtalat samförstånd dem emellan. 

Nedan benämner jag den specialistutbildade undersköterskan undersköterska. Undersköterska 

utan sådan utbildning och sjukvårdsbiträde benämns tillsammans vårdpersonal. De övriga 

benämningar som förekommer är sjuksköterska och patient.  

Kommunikation mellan personal  

Kommunikationen mellan olika personalkategorier tar skilda former beroende vem som talar 

med vem och vilka arbetsuppgifter som utförs på avdelningen.  
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Kommunikation mellan undersköterska och vårdpersonal 

Verbal kommunikation mellan undersköterska och vårdpersonal förekommer vid händelser på 

avdelningen som vid mer formaliserade rapporter, vid andra tillfällen då information ges till 

vårdpersonalen, när de samtalar om de äldre och vid småprat med varandra om vad som ska 

göras på avdelningen men också om privata angelägenheter. 

”Minnesbild” 

Vid rapporten informeras om det är något speciellt med de äldre som alla behöver veta, men 

också om det är något som kommer att hända under dagen. Undersköterskan pratar, 

vårdpersonalen är lite med i samtalet. De ställer frågor som till exempel rör när något ska 

utföras på avdelningen. En i vårdpersonalen får information om hur blodsocker ska mätas, 

säger ingenting – nickar och håller med, ställer inga frågor. Informationen ges efter 

rapporten i samband med att alla reser sig och skall gå ut och dricka kaffe i det stora 

uppehållsrummet, där även boende sitter och intar sin frukost.  

 

Icke-verbal kommunikation, tyst kommunikation mellan undersköterska och vårdpersonal 

förekommer då och då vid olika händelser under arbetsdagen när de råkar arbeta sida vid sida. 

Det kan tillexempel vara när de arbetar tillsammans i köket eller är inne hos en boende eller när 

de sitter bredvid varandra vid matbordet utan att prata med varandra samtidigt som de matar de 

äldre. 

”Minnesbild” 

Det är morgon och vårdpersonalen är i köket men pratar inte med varandra. Frukosten görs i 

ordning. En lista förvaras i köket där det framgår vad var och en av de äldre vill ha till 

frukost. Undersköterskan sitter bredvid en äldre dam och håller hennes hand och ser 

samtidigt att hon håller på att glida ur stolen. Undersköterskan och en av vårdpersonalen 

reser sig och de hjälps åt att lyfta upp Anna i stolen. Anna ”tjoar” rakt ut i luften. De pratar 

inte med varandra om hur de ska göra. Efteråt sätter de sig vid bordet igen tillsammans med 

de äldre. Det är lugn stämning på avdelningen med glada skratt och i bakgrunden spelas svag 

svensktoppsmusik i radion. 

 

Sammanfattningsvis utförde undersköterskan och vårdpersonalen en del arbetsuppgifter 

tillsammans, men de flesta arbetsuppgifter utförde de var för sig. Min tolkning är att 

vårdpersonalen ”gjorde det de skulle” enligt de scheman som fanns, skötte de boendes hygien 

och såg till att de fick mat, men sedan…? Det föreföll som om man visste precis vad och hur 

man skulle göra. Personalen på avdelningen arbetade parallellt med varandra och möttes ibland 

när en arbetsuppgift behövde utföras av två personer tillsammans. Vid rapporterna, som hölls 

vid flera tidpunkter under dagen, berättade sjuksköterskan och undersköterskan om något 

speciellt hade inträffat med de äldre. De talade om för vårdpersonal vad som skulle göras under 

arbetspasset. Vårdpersonalen lyssnade på vad som sades att de skulle göra. Ibland ställde de 

frågor såsom ”när ska det göras?”. 
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Kommunikation mellan undersköterska och sjuksköterska 

De situationer då undersköterskan och sjuksköterskan kommunicerar med varandra är framför 

allt vid rapporter och om de råkar mötas någonstans på avdelningen. Vid rapporterna är det 

information som ges till vårdpersonalen om de boende. Den kommunikationen liknar dock 

knappast ett samtal eftersom var och en av dem kommer med egna inlägg inom samma 

ämnesområde oberoende av varandra. 

”Minnesbild” 

Det är tidig morgon på avdelningen, undersköterskan och sjuksköterskan möts i korridoren 

och pratar då om en boende. Vid rapporten är det sjuksköterskan som pratar och hon går 

igenom varje boende och om det hänt något under natten. Undersköterskan berättar om sina 

äldre för vårdpersonalen och sjuksköterskan. 

 

När sjuksköterskan var på avdelningen tillbringade hon större del av sin arbetstid med att arbeta 

ensam inne på sjuksköterskeexpeditionen. 

”Minnesbild” 

Sjuksköterskan sitter ensam och tyst på expeditionen och dokumenterar om det som har hänt 

med patienterna under det senaste dygnet samt att hon förbereder inför läkarrond. 

 

Vid rapporttillfällena var det framför allt sjuksköterskan som talade och gick igenom hur varje 

boende mådde och vad som skulle göras under dagen. När inte sjuksköterskan talade, talade 

undersköterskan. De två höll i rapporten, de talade var och en för sig, de fyllde i med fakta om 

det var någon av dem som missat något viktigt att säga. Någon gång talade de två också med 

varandra. När undersköterskan och sjuksköterskan var ute på avdelningen för att utföra något 

med patienterna kunde det till exempel hända att de stämde av med varandra om vad som skulle 

göras. I samband med detta, att enbart sjuksköterskan och undersköterskan pratade vid 

rapporterna, kopplar jag till teorier om ”rätten att tala” (Broady, 1984). 

Eftersom sjuksköterskan ibland hade ansvar för flera avdelningar samtidigt var hon oftast 

ensam på expeditionen för att följa upp och dokumentera om de äldre som bodde på 

avdelningen. Sammanfattningsvis tycktes det inte förkomma mycket kommunikation mellan 

sjuksköterskan och undersköterskan.  

Kommunikation mellan vårdpersonal och vårdpersonal  

Verbal kommunikation i form av småprat förekommer i alla möjliga situationer när 

vårdpersonal ses på avdelningen. Det är vid måltiderna, det är när mat ska rekvireras till 

avdelningen, det är i avdelningens kök, det är när de sitter tillsammans och dricker kaffe på 

rasterna.  

”Minnesbild” 

De pratar om privata vardagliga ting med varandra och skrattet finns inte långt ifrån utan 

finns där i gruppen. Några av vårdpersonalen dukar av bordet, sätter in koppar och tallrikar i 

diskmaskinen. Personalen äter tillsammans med de äldre, det bjuds på pannbiff med lök. 
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Efter lunchen är några i köket och plockar disk och tar reda på matresterna samtidigt som de 

småpratar med varandra. 

 

När det gäller icke-verbal kommunikation mellan vårdpersonalen var det så, att var och en av 

vårdpersonalen tycktes veta vad de skulle göra och inte verkade behöva tala med varandra. Det 

finns rutiner för vad som ska göras och hinnas med. Ofta utför man dessa arbetsuppgifter 

ensam, det kan till exempel vara att beställa hem matvaror till avdelningen, men också när man 

hjälper en boende med dennes omvårdnad. 

”Minnesbild” 

Det är tidig förmiddag på avdelningen, var och en av vårdpersonalen går runt på avdelningen 

och småpysslar och gör det som behöver göras. Det är lugnt på avdelningen efter frukosten 

och alla de äldre har kommit upp och är antingen på sina rum eller sitter i det gemensamma 

uppehållsrummet. 

 

Jag observerade att vårdpersonalen pratade ganska ofta med varandra men inte i samband med 

att de utförde någon arbetsuppgift, trots att de arbetar nära varandra. Men jag uppfattade de 

olika vårdsituationerna som att vårdpersonalen visste vad de skulle göra, det var så att säga inte 

så mycket att orda om. Det tycktes finnas någon form av outtalat samförstånd dem emellan. De 

hade rutiner för arbetet som de sedan följde. Jag tolkar det så, att det man lärt sig en gång om 

hur något skulle utföras gjordes sedan på samma sätt fortsättningsvis. 

Kommunikation mellan vårdpersonal och sjuksköterska  

Kommunikationen mellan vårdpersonal och sjuksköterska sker vid rapporter och när 

information ges av sjuksköterskan. Sjuksköterskan och vårdpersonalen möts över huvud taget 

sällan på avdelningen. Det sker vid rapporter och ibland när de dricker kaffe tillsammans. 

”Minnesbild” 

En sjuksköterska kommer ut i köket och frågar vilka som ska vara med vid rapporten? 

Någon i vårdpersonalen svarar henne att de kommer, men först ska de göra i ordning i köket, 

plocka disk och ta reda på matresterna efter lunchen. Vid rapporten deltar en sjuksköterska, 

en undersköterska och två av vårdpersonalen. Sjuksköterskan rapporterar bland annat om att 

en av de äldre har fått stoppande medicin för magen. Hon berättar hur de ska observera om 

han är förstoppad, så att de kan känna igen symtomen. Sjuksköterskan talar och de av 

vårdpersonalen som är med, svarar när en fråga ställs till dem. Dessemellan är de tysta. 

Därefter fikar alla i personalen tillsammans i uppehållsrummet. 

 

Vid rapporterna var det sjuksköterskan som talade. Vårdpersonalen lyssnade och nickade 

bifallande utan att tala. Kanske skulle man kunna kalla detta icke-verbal kommunikation från 

vårdpersonalens sida, men det påfallande var det tydliga draget av envägskommunikation. 

Rapporterna innehöll kunskapsförmedling av praktisk natur från sjuksköterska till vårdpersonal, 

som till exempel att något skulle göras eller när något skulle utföras, inte varför något skulle 

utföras. Pratet vid kaffet handlade om allt från patienterna till privata saker, både vardagliga och 

allvarliga spörsmål avhandlades. 
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Kommunikation med patienter  

Kommunikation mellan undersköterska och patient 

Tillfällena då undersköterskan och patienten talar med varandra är många. Det är då fråga om 

småprat. Undersköterskan och patienten småpratar med varandra vid frukosten, vid 

toalettbestyr, vid matning av dem som inte kan äta själva. Småpratet kan till exempel handla om 

vilken mat som serveras eller om duschvattnet är för varmt eller kallt. Småprat förekommer 

även när de sitter tillsammans i dagrummet eller när medicin delas ut. Men även annan form av 

verbal kommunikation förekommer, i samband med aktiviteter som ordnats för de boende.  

”Minnesbild” 

Undersköterskan ska hjälpa en av de äldre att tvätta sig och samtidigt småpratar de med 

varandra. Sedan gör undersköterskan i ordning frukost till en annan av de äldre. Hon går in 

till honom, han sover fortfarande men vaknar när hon kommer in och säger god morgon och 

drar upp persiennerna. Det blir väldigt ljust i rummet när persiennerna dras upp, solen skiner 

härligt utanför. Frukostbrickan lämnas till honom. Han kan äta själv och vill gärna äta sin 

frukost på rummet. Efter frukosten är det sångstund i dagrummet och undersköterskan har 

plockat fram ett sånghäfte och sätter på ett band med musiken till sångerna. En av de äldre 

sjunger – hon har inte sagt något under tiden jag varit där. Efter sångstunden läser 

undersköterskan upp ofullständiga meningar och de äldre ska försöka fylla ut resten av 

meningarna med ord som saknas. 

 

Icke verbal kommunikation mellan undersköterska och patient menar jag också förekommer, 

som t ex när undersköterskan hjälper en boende med att lyfta upp henne i stolen eftersom hon 

håller på att glida ur den. De säger inget till varandra. Jag observerade även andra situationer där 

inget sägs dem emellan men icke-verbal kommunikation tycks förekomma, som till exempel när 

en av de äldre var orolig. 

”Minnesbild” 

Det serveras kaffe i dagrummet, några av de äldre sitter tysta tillsammans med 

undersköterskan och vårdpersonalen. Undersköterskan sitter tyst bredvid en av de äldre 

damerna och håller hennes hand. En annan av de äldre vankar oroligt fram och tillbaka i 

korridoren, gråter och är orolig. Undersköterskan ger henne en nalle som hon brukar krama 

om och de sätter sig på en soffa i korridoren. 

 

Jag tolkar mina observationer av kommunikationen mellan undersköterska och patient så, att 

undersköterskan såg vad den äldre behövde, som till exempel att lägga en filt över någon som 

vill vila. Hon var närvarande och visste hur den äldre ville ha det. Undersköterskan var där den 

äldre var, satt bredvid, höll i handen och kramade ibland om den äldre. Det förekom inte så 

mycket samtal dem emellan. Den verbala kommunikationen i form av regelrätta samtal, eller 

försök till samtal, hade just ingen plats. Däremot förekom småprat i form av t.ex. frågor som 

ställdes av undersköterskan, som till exempel ”har du sovit gott”eller ”hur mår du idag”.  
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Kommunikation mellan vårdpersonal och patient 

De situationer på avdelningen där verbal kommunikation mellan vårdpersonal och patient 

förekommer är sådana när vårdpersonalen hjälper den boende med något och de samtidigt pratar 

med varandra. Men dagrummet ger också möjligheter till småprat. 

”Minnesbild” 

En av vårdpersonalen ser att en av de äldre kissat på sig, tar henne försiktigt i armen och 

följer med henne in på hennes rum för att byta kläder. Radion står på ute i dagrummet, en av 

de äldre sitter och lyssnar och en av vårdpersonalen pratar lite med honom. I dagrummet 

pratar alla med varandra om vad de ska göra på semestern och de tar med de äldre i samtalet. 

Det nämns också att det är många olika nationaliteter runt bordet. Längre fram på dagen 

sitter några av de äldre i korridoren och några sitter i uppehållsrummet. Det är framdukat till 

kvällsmaten och de äldre får hjälp fram till borden, de småpratar med varandra, sedan sitter 

alla och äter tillsammans. Det är tyst och alla koncentrerar sig på att äta. 

 

Vårdpersonalen gör det som ska göras på avdelningen enligt de rutiner som finns, till exempel 

att beställa mat till avdelningen eller städa inne på boendes rum. De äldre finns i närheten av 

vårdpersonalen men de pratar inte med varandra.  

”Minnesbild” 

Vårdpersonalen och de äldre sitter bredvid varandra och äter koncentrerat utan att prata med 

varandra, radion spelar i bakgrunden. Efter lunchen plockar vårdpersonalen undan disken 

och några av de äldre går in på sina rum för att vila. 

 

Vårdpersonalen fanns bland annat med vid måltiderna. Jag tolkade det som att det ingav 

trygghet och lugn för de äldre i måltidssituationen när vårdpersonalen fanns med. De 

interagerade naturligt med den äldre när denne behövde hjälp och på något sätt tycktes 

vårdpersonalen känna av vad som behövde göras utan att mycket behövde sägas. 

Sammanfattningsvis tycktes mycket av vårdpersonalens kommunikation med de boende ske 

utan ord.  

Sammanfattande analys av observationerna  

 

Nedan följer en sammanfattande analys av de specialutbildade undersköterskornas roll i 

vårdarbetet och i kommunikation med annan vårdpersonal, i vilken mån deras kunskap 

kommunicerades på arbetsplatsen efter genomgången utbildning och vilka hinder och 

möjligheter som tycktes finnas för att ny kunskap tas tillvara. 

När det gäller kommunikation av ny kunskap vill jag här först referera till hur Säljö (2000) 

anser att lärande kan ske i det vardagliga arbetet. Det sker oftast utan att den enskilde aktivt 

behöver skaffa kunskap. Lärandet sker i samband med att ordinarie uppgifter utförs, i samtal 

med andra personer eller i ett aktivt kunskapssökande. I sin förlängning betyder det att alla lär 

sig ständigt även om det inte finns en medvetenhet om det eller tanken på det som något 

specifikt lärande. I likhet med vad Säljö framhåller fann jag i observationerna att 
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vårdpersonalens lärande, om det fanns, inte var möjligt att observera i det dagliga arbetet genom 

de olika situationer där vårdpersonalen kommunicerade med varandra och med den 

specialutbildade undersköterskan. Men vad som händer inom den enskilde individen kan ingen 

säga något om, eftersom ett lärande kan ske omedvetet. Även om lärandet är omedvetet, borde 

dock kunskapsutveckling ses i individens beteende och i dennes sätt att utbyta tankar med sina 

arbetskamrater. Men detta var svårt att se i observationerna eftersom den verbala 

kommunikationen mellan personalen ofta var envägskommunikation – och naturligtvis eftersom 

jag inte vet något om vårdpersonalens beteende tidigare. 

Men jag observerade att även om vårdpersonalen vårdade de äldre utan att ibland prata med 

dem så verkade personalen veta vad som skulle göras. När det gäller vårdpersonalens vetande 

vill jag knyta an till vad Molander (1993) menar, att frågor och aktiviteter genom praktisk 

handling bildar grunden för ett vetande hos individen.  

Framträdande i interaktion och i verbal kommunikation mellan undersköterska och 

vårdpersonal samt mellan vårdpersonal och vårdpersonal var att var och en av dem gjorde det de 

”skulle” göra. Med det menar jag att de arbetade efter etablerade och nedskrivna rutiner. På 

båda avdelningarna fanns rutiner för ”vem som gör vad” beroende på vilket arbetspass under 

dagen man tjänstgjorde. Jag menar att rutiner kan inge trygghet genom att inlärda mönster redan 

finns för hur någon arbetsuppgift ska utföras, och kan vara användbara för att underlätta 

hanterandet av olika arbetsuppgifter samt för att personalen ska ha kontroll över sitt arbete. Det 

går att se på rutiner med olika ögon. Molander (1993, s.143) framhåller att rutin och tradition 

ger en säkerhet i handlandet och varandet, genom att man känner tillit till sig själv i det som ska 

göras. Emellertid kan man många gånger agera utan att närmare reflektera över det man gör. 

Och om det uppstår en situation som inte följer mönstren får personen försöka lösa problemet 

med de kunskaper hon har.  

De inarbetade rutinerna, vårdpersonals erfarenhetskunskap samt att personalen tack vare detta 

visste hur den äldre ville skötas, bildade tillsammans en helhet av vården av den äldre. Här vill 

jag gärna knyta an den kunskap som vårdpersonalen äger till det som Nordström (2000) 

beskriver som vardagskunskap. Hon menar att utmärkande för vardagskunskapen är att alla på 

en arbetsplats har del i den.  

Rutiner kan också ibland utgöra ett hinder för att lära nytt, eftersom det kan finnas ett 

motstånd att ändra på rutiner därför att de kan upplevas som trygga att luta sig mot. Ellström 

(1996) menar att rutiner kan skapas i praktisk handling för att kunna hantera problemsituationer 

och samtidigt också uppehålla en känsla av trygghet och stabilitet i tillvaron. Jag fann att de 

nedskrivna rutinerna men också i viss mån de etablerade rutinerna på avdelningarna sågs som en 

självklarhet, och menar att de säkert upplevdes som en trygghet av personalen att tillgå för att 

veta vad som skulle göras. 

Vid observationerna fann jag att vårdpersonalen sällan ställde frågor till den specialutbildade 

undersköterskan eller till sjuksköterskan. Oftast var det verbal envägskommunikation från 

undersköterskan till vårdpersonalen och från sjuksköterskan till vårdpersonalen. Jag uppfattar 

att detta bland annat kan bero på att den information som gavs från sjuksköterskan och 

undersköterskan formulerades på sådant sätt att inga följfrågor ställdes av vårdpersonalen. Det 

kunde formuleras som att någon blev tillsagd att utföra en specifik arbetsuppgift. En synlig 

dialog dem emellan saknades: vårdpersonalen var tysta vid rapporterna, de lyssnade och nickade 

bifallande. Dessa iakttagelser ger upphov till frågor. Om det är ett genomgående mönster, vilka 
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möjligheter finns det att kommunicera kunskap mellan personalkategorierna? Ett sådant 

mönster framstår som ett hinder för kommunikation av de specialutbildade undersköterskornas 

nya kunskaper. En annan fråga gäller själva kommunikationsmönstret. Vem har rätt att tala, vem 

tar sig rätten att tala eller förväntas tala vid rapporterna? Det var tydligt vid rapporterna att det 

var sjuksköterskan och undersköterskan som tog på sig rollen som den som talar, antingen de 

själva såg det som det rätta eller det förväntades av dem från vårdpersonalen – eller båda 

delarna. För att knyta an till ovanstående om rätten att tala, vill jag peka på Broadys (1984) 

beskrivning av Skeptronstaven. Skeptronstaven var en kungastav i den homeriska världen, vars 

innehavare hade den legitima rätten att tala, rätten att tysta och att bli hörd. Staven var också ett 

tecken på makt. Rätten som denna stav gav innehavaren kan symboliskt visa sjuksköterskans 

och undersköterskans ställning i organisationen. Tack vare sin utbildning tog de sig rätten att 

tala, kanske inte medvetet men ändock.  

Ibland ställde vårdpersonalen någon enstaka fråga vid rapporterna. Det handlade då om 

sådant som skulle göras, om saker som skulle utföras. Frågorna gällde inte ”hur något förhåller 

sig” eller ”varför något är som det är”. Frågorna var av mer praktisk natur, om vad som skulle 

göras under dagen med någon av de äldre och när det skulle göras. I kommunikationen mellan 

personalkategorierna innebar den verbala kommunikationen oftast att vårdpersonalen blev talad 

till av sjuksköterskan eller av undersköterskan för att utföra en specifik arbetsuppgift. Detta blev 

synligt vid rapporttillfällena. Det tycktes som om personen då gjorde det hon blev tillsagd att 

göra, utan att fråga efter hur arbetsuppgiften skulle utföras. Här finns flera möjliga tolkningar. 

Hade vårdpersonalen gjort det så många gånger tillsammans att de visste hur den andre gjorde? 

De tycktes ha ett gemensamt inarbetat handlingsmönster för just en situation som till exempel 

att ”lyfta upp någon i stolen” som börjat halka ur den. Därför behövde de kanske inte prata med 

varandra eller med undersköterskan om hur de skulle göra. En alternativ tolkning är att 

vårdpersonalen vet sin plats i organisationen och inte upplever sig ha något annat att göra än att 

lyda vad en överordnad säger. Jag observerade att när hela personalen (sjuksköterska, 

undersköterskor och sjukvårdsbiträden) satt tillsammans vid raster och drack kaffe pratade alla 

med alla. Rapporterna innebar någonting annat. Småpratet på avdelningarna sträckte sig inte till 

mer än just småprat som vid raster och när de möttes under dagen för att stämma av vad som 

skulle göras. Här vill jag samtidigt knyta an till Ekman (1999) som menar att personalens 

småprat kan behövas för att skapa relationer och förtroende i en arbetsgemenskap. Småpratet 

kan ha betydelse för trivseln och arbetsgemenskapen på avdelningen.  

Den specialutbildade undersköterskans roll på avdelningarna tycktes sammanfattningsvis till 

stor del handla om att vara en del av arbetsteamet och att vara den som informerar vid 

rapporterna till vårdpersonalen om boende och om vad som ska göras under dagen. 

Undersköterskan, precis som vårdpersonalen, hade att utföra arbetsuppgifter enligt de 

nedskrivna rutinerna om vad som skulle göras under dagen. Hennes och vårdpersonalens 

arbetsuppgifter när det gällde själva omvårdnaden av de äldre skilde sig inte åt. Både 

undersköterskan och vårdpersonalen hade var och en äldre person som de var kontaktperson åt. 

I utbildningen förbereddes undersköterskorna för rollen som handledare men den rollen var inte 

synlig i observationsstudien. Emellertid kan handledning ges spontant och oplanerat i 

kommunikation mellan undersköterskan och vårdpersonalen.  

I viss mån ingick administrativa arbetsuppgifter i undersköterskans funktion, som till exempel 

att dokumentera de äldres omvårdnad eller att registrera avvikande händelser på avdelningen. 

Det var undersköterskan som såg till att de nedskrivna rutinerna var uppdaterade. Jag fann även 
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att dagliga aktiviteter med de äldre utfördes av undersköterskan. Det kunde till exempel vara 

sångstunder eller frågesport, som till exempel att placera in ord i ofullständiga meningar. Om 

undersköterskan var ledig, gjordes detta i mån av tid av vårdpersonalen enligt dem. Jag 

observerade inget av rollen som undervisare, vilket nämndes av undersköterskorna i enkäten. 

Det kan eventuellt bero att det inte fanns någon inplanerad undervisning av närstående och 

vårdpersonal vid observationstillfällena.  

Trots att den specialutbildade undersköterskans roll i vårdarbetet inte tycktes skilja sig så 

mycket från andras vill jag gärna påpeka att hon kan ha ingett trygghet i arbetsgruppen bara 

genom att finnas tillgänglig för vårdpersonalens frågor och funderingar om omvårdnadsproblem 

hos de äldre.  

Den övergripande bilden av undersköterskans roll i kommunikation med vårdpersonalen är att 

den specialutbildade undersköterskan och vårdpersonalen arbetade parallellt med varandra på 

avdelningen, var för sig, och möttes vid ”tvättning” och vid ”måltid”. Vårdpersonalen hade sina 

givna arbetsuppgifter och utförde dessa, utan att prata så mycket med undersköterskan eller med 

varandra om hur något skulle göras. Dialog och gemensam reflektion över arbetet tycktes 

saknas. En av flera möjliga förklaringar till det kan vara det som Ohlsson (1996) menar, att 

arbetet ses som en sammansvetsande faktor, vilket kan hindra gruppen att synliggöra olikheter. 

Man ser arbetet som självklart och utgår från att det inte finns något att studera eller tala om. 

Som jag har nämnt kan detta också tolkas som ett outtalat samförstånd som kan inge trygghet i 

arbetet.  

Det är svårt att utifrån observationerna säga något bestämt om i vilken mån undersköterskans 

nyvunna kunskaper kommunicerades till vårdpersonalen. Undersköterskorna menade i 

enkätstudien att deras kunskap kom till användning genom att vårdpersonalen ställde frågor till 

dem.  I observationsstudien fann jag att det inte ställdes många frågor av vårdpersonalen. Det 

kan tyckas att det borde finnas tillfälle för frågor, men det var inte synligt. 

Ett hinder för att ny kunskap togs tillvara kan, menar jag, ses i att undersköterskornas 

arbetsuppgifter inte skiljde sig nämnvärt från vårdpersonalens. De utförde samma 

arbetsuppgifter utifrån de rutiner som förkom på avdelningarna. Enligt vad jag kunde se och 

förstå gavs inte utrymme inom undersköterskornas arbetstid att t ex undervisa vårdpersonal om 

demenssjukdomar. Här borde det finnas möjligheter att ge mer tid för dem att använda ny 

kunskap för att handleda vårdpersonal i svåra situationer med de äldre. Ett annat hinder ser jag i 

det kommunikationsmönster jag observerade vid rapporter och informationstillfällen, då 

sjuksköterskan och den specialutbildade undersköterskan, dvs de med en överordnad ställning i 

sjukvårdshierarkin, var de som talade. Detta är säkert ett kommunikationsmönster som är 

svårare att bryta. Möjligheter att kommunicera ny kunskap borde finnas i flera sammanhang på 

en arbetsplats och det skulle kunna göras i viss mån under rapporterna och i småprat mellan 

undersköterskan och vårdpersonalen, men det var inte synligt i observationerna. 

Enkätstudien och observationsstudien 

Avslutningsvis ska jag göra en jämförelse mellan resultaten från enkätstudien och 

observationsstudien. Några av huvudresultaten från enkätstudien var synliga även i 

observationsstudien, nämligen den plats som den kunskap jag sammanfört och benämnt som 

tema ”Mötet med patienten”, tema ”Medicinsk kunskap”, tema ”Social kunskap” och kanske 

också tema ”Stärkt självförtroende” hade. Det som benämndes stärkt självförtroende i 
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enkätstudien var svårt att observera hos undersköterskan, men det som ändå var tydligt i 

observationsstudien var att undersköterskan hade en framträdande roll i mötet med 

vårdpersonalen vid rapporterna. Det kan krävas ett visst självförtroende för att ta den rollen. 

Undersköterskans roll vid rapporterna var vidare att tillsammans med sjuksköterskan informera 

vårdpersonalen om var och en av de äldre. Rapporterna innehöll information om det inträffat 

något under föregående arbetspass eller om någon skulle på undersökning eller få behandling. I 

den informationen kunde jag skönja små inslag av förmedling av medicinsk och social kunskap 

om demenssjukdomar från undersköterskornas för att förklara beteende hos den äldre, så att 

vårdpersonalen skulle förstå varför han eller hon beter sig eller reagerar på ett visst sätt. 

Den kunskap som tema ”Mötet med patienten” stod för kan sägas ha haft en central roll även i 

observationsstudien. Mina observationer stöder att det var den äldres individuella behov och 

önskemål som till stor del styrde vården av dem. Exempelvis fanns anteckningar om var och ens 

speciella önskemål, t ex om vad de önskade till frukost, men även anteckningar om deras 

individuella omvårdnadsbehov. Man skulle kunna säga att de specialutbildade 

undersköterskornas kunskap på det viset kommunicerades vidare till andra på avdelningarna.  

En påfallande skillnad mellan enkätstudien och observationsstudien att i enkäten menade 

undersköterskorna att det ställdes frågor om bemötande av äldre med demenssjukdom och att 

denna kunskap sedan användes i arbetet. I observationsstudien fann jag att några sådana frågor 

från vårdpersonalen inte ställdes. Frågor som ställdes av vårdpersonalen i observationsstudien 

gällde mer konkreta arbetsuppgifter, när något skulle utföras och vad som skulle göras. Det är 

naturligtvis möjligt att skillnaden mellan studierna är en slump, att jag inte råkade vara 

närvarande då sådana frågor ställdes. Men tillsammans med de övriga resultaten från 

observationsstudien tyder det ändå på att den typen av frågor och dialog mellan undersköterska 

och vårdpersonal, liksom verbaliserad reflektion, är sällsynt.  
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8. Intervjustudien  

Resultat 

Syftet med intervjustudien var att fördjupa förståelsen för vilka kunskaper undersköterskorna 

menade att de fått med sig från utbildningen, i vilken mån deras kunskaper användes i 

vårdarbetet samt vilka hinder och möjligheter som tycktes finnas för att ny kunskap tas tillvara. 

Resultaten presenteras här nedan i form av de fyra teman jag fann: lärande i utbildningen, 

kunskapsanvändning i arbetet, undersköterskornas personliga utveckling och hinder för att ny 

kunskap tas tillvara 

Lärande i utbildningen 

Talar om sitt lärande - vad har man lärt sig? 

I intervjuerna beskrev undersköterskorna att de fyra hörnstenarna; symtomkontroll, 

närståendestöd, kommunikation och teamarbete gick som en röd tråd genom hela utbildningen. 

Med stöd av dem kunde de se hela människans livssituation. 

de fyra hörnstenarna gick som en röd tråd genom hela utbildningen… det gör de än i dag. De 

sitter i mig… fick en bekräftelse, att det är ju så här jag tänkt och arbetat (P1) 

Undersköterskorna beskrev att de i utbildningen genom teorin fick lära sig från grunden vad 

som kännetecknar olika demenssjukdomar och dessas symtom. Likaså fick de lära sig om 

hjärnans uppbyggnad och funktion. Även om undersköterskorna lärde sig mycket om 

demenssjukdomar genom teoretisk kunskap, menade de att i slutänden var det genom patienten 

de förvärvade sina kunskaper om sjukdomen och därigenom fick förståelse för sjukdomen och 

människan bakom sjukdomen. Liksom i enkätstudien framkom i intervjuerna att 

undersköterskorna vistades med patienterna på dagverksamheten där de hade olika aktiviteter 

tillsammans.  

läste teori om hjärnans uppbyggnad, olika demenser och symtom, det hade jag tidigare dåliga 

kunskaper om (P1) 

man hade bara en patient, som man var tillsammans med under en hel dag, man satt 

tillsammans, åt mat med, aktiverade dem, var med hela tiden, man fick en väldig närkontakt, 

liksom hur demens kan te sig olika, olika symtom(P2) 

Undersköterskorna upplevde att de genom utbildningen fått bekräftelse och ett erkännande av 

ett mer eller mindre uttalat förhållningssätt på att de tidigare tänkt och handlat rätt i vården. 

Vilket enligt dem innebar att de själva hade utvecklats under utbildningen. Bekräftelsen på att 

de erhållit ny kunskap gavs inte bara genom deras egen upplevelse utan blev också synlig 

genom ett diplom som de erhöll efter genomgången utbildning. 

inte haft på pränt kunskap om demenssjukdomar… nu ett papper … som bekräftar att jag gjort 

rätt tidigare (P1) 



 62 

 

fick med mig var en personlig utveckling, som jag har svårt att se att man skulle kunna få 

inom traditionell skola (P3) 

Undersköterskorna beskrev vidare att de upplevde en känsla av osäkerhet när de utan förvarning 

fick i uppgift att stå oförberedda inför andra och prata. Detta ledde dock senare till att det inte 

längre var obehagligt att prata inför åhörare, och några av undersköterskorna menade att de 

gärna ville utbilda vårdpersonal i demensvård. 

det satt massor med folk och lyssnade… skulle prata om demens och då sa hon till oss vad vill 

du prata om? Alla elever satt uppe på podiet och fick något att prata om. Men hon visste vad 

vi kunde, så efter ett tag var det inte så farligt… min dröm är att kunna åka iväg och utbilda 

(P7) 

Talar om sitt lärande- hur gick lärandet till? 

Utbildningens pedagogiska inriktning byggde på att eleverna skulle arbeta med problemlösning 

i sitt lärande. Att lära på detta sätt var nytt för många av undersköterskorna och de menade att 

till en början var det svårt, men allt eftersom tiden gick i utbildningen fick de mer vana att söka 

kunskap själva samt blev stimulerade att studera på detta sätt. 

det var mycket föreläsningar, sen var det saker som vi vill lära oss mer om, då var ju det här 

med problembaserade lärande(P6) 

det här med problembaserat lärande… hur mycket man kunde få ut av det här året, det låg på 

en själv, hur mycket man la ner, hur mycket information man sökte, hur mycket man läste, det 

var en röd tråd, att det inte fanns några begränsningar (P 3) 

för det första visste man inte riktigt vad man hade gett sig in på. Det tog ett tag… men att se 

på utbildningen på ett nytt sätt, problembaserat lärande, eller inlärning… det var de här sju 

steg som man skulle försöka förstå, bryta ner tankeprocessen… komma fram till en slutsats, 

att få hela gruppen homogen, att dra åt samma håll, det tog oss två tre månader att hitta bra sätt 

att jobba på (P2) 

man fick ju söka mycket kunskap själv och det är det man lär sig mest på. Vi fick en uppgift 

och man skulle själv besöka, vi fick åka iväg till olika ställen för att söka kunskap, jag tror att 

det är ett väldigt bra sätta för lärandet, man blir nyfiken, vill lära sig mer (P7) 

Det var många grupparbeten i utbildningen och studieuppgifterna redovisades och diskuterades i 

grupp tillsammans med handledare och kurskamrater. 

reflektion hade vi där på dagvården. Det fanns mycket tid för det under hela 

utbildningstiden… mycket grupparbeten, söka kunskap själv… gruppdiskussioner… ställdes 

frågor (P1) 

Undersköterskorna berättade att de skrev ner sina reflektioner i en dagbok om vad som hänt 

under dagen på dagvårdsavdelningen. Delar av dessa reflektioner diskuterades sedan i grupp 

tillsammans med handledare och kurskamrater. De beskrev att när som helst under dagen när de 

var med patienterna, kunde frågor ställas av handledarna till undersköterskorna om olika 

situationer i vården av patienter med demenssjukdomar. Ibland var undersköterskorna 

förberedda på att frågor ställdes och ibland inte. 

Hela tiden, dels skulle vi skriva dagbok, och sen hade vi reflektion efter varje dag, varje vecka 

(P6) 
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ibland fick vi frågan… kan du prata om de och de… till oss, vi var helt oförberedda (P3) 

Undersköterskornas praktik gjordes på dagvården vid skolan. Undersköterskorna beskrev det 

som ”lyxigt” att praktisera där. Denna utsaga härleder jag till att det var få patienter som 

vistades på dagverksamheten. Patienterna fördelades på eleverna, så att de hade en patient var 

som de var tillsammans med hela dagen. Undersköterskorna menade att det kunde tyckas som 

enkelt att bara ha en person att vara tillsammans med. Men det upplevdes snarare tvärt om. 

Undersköterskorna beskrev att detta var mer arbetsamt än att arbeta på en avdelning där det 

fanns många boende. Genom att elevernas lärande var koncentrerat till patienten kunde de lära 

sig vad demenssjukdomar innebar för den person som var drabbad. 

först kändes det att det var jättelyxigt, vi hade fyra fem gäster och så var vi två elever plus två 

handledare… det var jättetufft att vara en mot en… vi hade en varsin och man tror att det är 

lätt, men det ännu tuffare på en avdelning … då hade man sexton boende som var tre fyra som 

delade på dem, och så kommer man och ska ta hand om en (P1) 

Att ha patienten som läromästare upplevdes av undersköterskorna som centralt i utbildningen. 

De menade, att oavsett hur mycket teoretisk kunskap om demenssjukdomar de fick i 

utbildningen var det i slutänden genom mötet med patienten som de lärde sig.  

det är i slutänden patienten som lär dig hur han eller hon vill ha det, utifrån det patienten visar, 

tar man fram kunskaperna (P2) 

Kunskapsanvändning i arbetet 

Kunskapens användning i mötet med vårdpersonal 

Undersköterskorna berättade att i deras utbildning förbereddes de för att undervisa om 

demenssjukdomar. Som stöd för undervisningen hade de ett färdigt undervisningsmaterial som 

användes i utbildningen och som de sedan fick med sig från skolan. Jag tolkar det som att detta 

material kunde användas av undersköterskorna vid undervisning av vårdpersonal och 

närstående.  

upplägget på demensutbildningen var … efter ett visst system, sju gånger 2 timmar. Man har 

den här boxen att utgå ifrån (P1) 

ett färdigt material som är en grund, sen lägger man till själv (P1) 

Det framkom i intervjuerna att ingen planerad undervisning och handledning av vårdpersonalen 

förekom i undersköterskornas arbetsuppgifter. Men de beskrev att spontan handledning av 

vårdpersonal förekom i vårdsituationer tillsammans med de äldre och genom att 

undersköterskorna fick besvara frågor från vårdpersonalen om något specifikt som berörde 

boende på avdelningen. Jag tolkar nedanstående citat att de handleder vårdpersonalen även om 

undersköterskan i citatet nedan säger ”hur talar man om det för vårdpersonalen”. 

Undersköterskorna menade att de använde sina förvärvade kunskaper om demenssjukdomar vid 

handledning av personal. 

ibland i vissa situationer kan man känna att nu blev det fel, t.ex. hur man talar om för någon 

att de ska komma och sätta sig vid matbordet, hur man säger det. Hur man talar om att nu är 

det mat. Vi har några som inte alltid vill äta. Hur talar man om det för vårdpersonalen (P1) 
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Undersköterskorna såg också sig själva som förebild för hur man kan agera i olika situationer 

tillsammans med boende. De menade att de agerade som förebild i situationer som berörde 

bemötande av personer med demenssjukdom.  

det är en del av mitt jobb… att vara en förebild genom att handla då tror jag de flesta ser hur 

man gör, ta efter, det kan vara problem när jag inte är här, tråkigt nog (P2) 

Undersköterskorna berättade att vårdpersonalens frågor handlar om hur de ska bemöta äldres 

aggressivitet och oro. Eftersom det upplevdes som svårt av vårdpersonalen var detta en ofta 

förekommande fråga. Ibland var det frågor angående bemötande av närstående som har 

synpunkter på vården av sin anhörig. 

man vill veta om bemötande, aggressivitet, oro det är väl det (P3) 

frågor om bemötande, när de blir aggressiva, hur vi bemöter dem, det är den vanligaste frågan, 

hur de ska förhålla sig till de dementa (P2) 

om bemötande, aggressivitet hos de äldre, om de inte vill duscha, hur gör man då (P4) 

anhöriga… många tycket att det inte berör oss det där med anhöriga, en del tycker att anhöriga 

skyfflar över allt ansvar på oss… det kan jag se i anhörigfrågor, att anhöriga är bara besvärliga 

(P6) 

En annan fråga som ställdes rörde de läkemedel som boende var ordinerade och hur dessa 

verkade. 

de är väldigt intresserade av det här med mediciner, jag tar upp det här med bromsmediciner… 

jag visar böcker som de kan läsa (P4) 

Andra frågor som vårdpersonalen ställde var av praktisk natur, i dessa sammanhang verkar 

undersköterskan ha en medveten pedagogisk strategi. 

många praktiska frågor, där man kan ge rådgivning, att de vill pröva på det här sättet, många 

gånger kan man fråga hur har ni gjort, sen hittar de lösningen själva (P5) 

jag tror någonstans, att om man inte svarar direkt på frågan … att gör på det här sättet, man 

frågar istället hur har du gjort, man hittar ett litet nysta där man kan börja så att säga, man kan 

säga att någon är orolig, då kan man fråga… har ni tittat vilken tid det är… och så börjar de 

tänka…ja det är kanske på eftermiddagen…är det något speciellt ni kan se… det kan vara det 

här med toalettbesök…man vägleder (P5) 

I samband med dessa frågor kunde undersköterskan upplevas som besvärlig när hon svarade 

eller kommenterade händelser på avdelningen. 

det kommer sådana små frågor ibland… jag vet inte själv hur jag gör… det är en del som 

tycker det är jobbigt om jag kommenterar… då känner jag varför ska jag säga en massa saker, 

det är det här med tvn att den står på hela tiden (P7) 

Flera av undersköterskorna berättade dock att de upplevde att det inte ställdes så många frågor 

till dem av vårdpersonalen. De menade att vårdpersonalen kände varandra och de visste vad var 

och en skulle göra så då behövdes inga frågor. 

de ställer inte några direkta frågor. Jag känner någonstans att det är jag som tar initiativ och 

förklarar, kan det bero på det eller det. Har ni tänkt på det (P1) 
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jag tror att det beror på gammal vana. De känner de boende, de känner varandra, man bara 

jobbar på. Det är inga större problem ( P1) 

de ställer inte så mycket frågor(P7) 

Kunskapens användning i mötet med patienten 

Undersköterskorna menade att de besatt en förståelse för och kunskap om demenssjukdomar 

och detta användes i patientvården. De såg inte ”bara” patientens demenssjukdom utan även 

andra sjukdomar som patienterna kunde vara drabbad av och som påverkade dem i deras dagliga 

liv. Undersköterskorna menade vidare att de kände till patienternas individuella behov och tog 

på sig ansvaret att föra patientens talan inför sjuksköterskan och läkaren på avdelningen.  

det här med demenssjukdomen, det är ju det här med de andra sjukdomarna som de har, och 

man kan lyfta fram det till sjuksköterskan och läkaren. Man vågar ifrågasätta. De som har bott 

här länge, har ätit mediciner väldigt länge och till vilken nytta, och där kan jag känna att där är 

jag säkrare (P4) 

jag har mer förståelse och kunskap över vad som behövs, både vad gäller våra gäster och deras 

anhöriga, även för att utveckla verksamheten (P5) 

Undersköterskornas personliga utveckling 

Våga prova nya idéer 

Undersköterskorna menade att den kunskap de hade med sig från utbildningen kom till 

användning i deras arbete genom att de kände att de hade utvecklats personligen. De berättade 

att de provade nya idéer i vården som de inte skulle ha vågat göra tidigare och att de dessutom 

kunde stå för sina förslag. 

man försöker utvecklas själv, läsa och kolla hela tiden vad som händer, att jobba på en 

demensavdelning jag ser företeelserna som jag läst om som kan vara till hjälp, att vara expert 

inom demensvård, har varit tillkallad i vissa svåra situationer, hjälpa till och jag märker att det 

hjälper och det funkar (P2) 

jag har vågat pröva idéer… stå för idéer som jag har, med risk för att inte alltid vara populär 

(P3) 

Känner säkerhet 

Undersköterskorna redogjorde för att de numera inte kände oro för att stå inför åhörare och 

prata oavsett vilka de än var. Detta var något som framkom tydligt i alla undersköterskors 

utsagor. 

våga presentera för olika slags människor de lite högre upp, det här med att stå framför folk, 

både att föreläsa men även att utbilda (P5) 

Vidare beskrev de att kunskapen om demenssjukdomar ingav dem säkerhet överhuvudtaget i sitt 

arbete. De upplevde att de behärskade situationer som ibland kunde uppstå i möten med både 

patienter och arbetskamrater. De berättade att de i mötet med patienterna upplevde en 

ödmjukhet inför patientens livssituation och ville göra allt de kunde för att få henne eller honom 

att må bra. 
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det här med att titta i ögonen, att jag gärna sänker mig ner, att de inte känner sig att man står 

över dem. Det är inte alltid man kommer överens … det är det här som är spännande att fånga 

den här personen och få den lugn, det ger mig tillfredsställelse. Man ska hjälpa dem här och nu 

och försöka. Det är det här som är så svårt… man måste försöka tänka sig in i hennes situation 

och det tror jag inte all personal orkar (P5) 

Hinder för att ny kunskap tas tillvara  

Ett antal av undersköterskornas utsagor har jag tolkat som exempel på hinder för att deras 

kunskap tas till vara. Ibland kunde undersköterskorna själva uttryckligen formulera det som ett 

hinder.  

Administrativa arbetsuppgifter 

Några av undersköterskorna beskrev att de hade administrativa arbetsuppgifter. En 

undersköterska var samordnare på avdelningen men sjuksköterskan hade det medicinska 

ansvaret. Samordningsrollen var en självpåtagen arbetsuppgift enligt en undersköterska. De 

administrativa arbetsuppgifterna bestod av att se över sitt och vårdpersonalens arbetsschema. 

Vidare ingick i arbetsuppgiften att lämna information från ledningen till vårdpersonalen samt att 

skriva avvikelserapporter över händelser på avdelningen som behövde dokumenteras.  

i dagsläget jag hinner inte med att hålla kurser… det är verksamhetsutveckling, det är budget 

och det är personalansvar. Försöker ändå handleda personal och vara diplomatisk. En del 

behöver instrueras, en del behöver bara samtala (P5) 

sjuksköterskan, hon har det medicinska ansvaret och jag har då tagit på mig det här med det 

administrativa för att avlasta enhetschefen… lägger in arbetsuppgifterna på schemat nu när jag 

är borta på semester… mitt ansvar är bara att registrera avvikelserna (P1) 

jag känner att jag inte har tid som samordnare, vi har pratat om det… jag skulle behöva ha tid, 

massor med papper här, som jag inte hinner gå igenom, jag prioriterar, det är svårt att gå ifrån 

en avdelning och gå in och sätta mig, men ibland måste jag göra det… man har jobbat så länge 

och vet att man behövs på avdelningen (P1) 

Svårt att komma in i ny arbetsroll 

Undersköterskorna berättade att det tog lång tid att komma in i en ny arbetsroll – det vill säga 

att de i utbildningen hade skolats in i att inneha en annan roll i vården än vad de tidigare haft. 

Den rollen innebar att vara handledare och en god vårdare inom demensvård. Denna roll var inte 

tydlig när de började arbeta efter genomgången specialistutbildning i demensvård. De upplevde 

det också som svårt att bli accepterade av arbetskamrater och sjuksköterskor. 

det tog cirka två år för mig att hitta min nya roll, och för dem att acceptera, det var inte helt 

lätt i början, det gick ju igen hos alla, det var svårt att komma tillbaka i en ny roll, gentemot 

sjuksköterskor (P3) 

det var inte helt lätt man fick ju balansera lite, inte ta för mycket plats och inte heller ta för 

liten plats (P3) 

vi var ju inte sjuksköterskor, men ändå kom vi med den här specialistutbildningen… man får 

vara ödmjuk, men som sagt nu är nog tiden mogen, många känner till oss nu (P3) 
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jag försöker leva efter hur det ska vara. Jag vill att de gamla ska ha det bra. Jag kan känna att 

de observerar mig ibland, samtidigt kan de nog känna att jag gått en sådan här utbildning, lite 

A och B sida, lite av jantelagen, det är så jag kan känna även från sjuksköterskorna. Jag har 

kunskap som dom inte har (P7) 

Kommunikation 

Undersköterskorna berättade att hon och vårdpersonalen inte pratade så mycket med varandra 

vid rapporterna. När de pratade med varandra var det vid speciella tillfällen som till exempel när 

de träffades i korridoren.  

ibland blir det mer som korridorsnack skulle jag vilja säga, tyvärr (P2) 

Detta ser jag som ett hinder för att undersköterskornas kunskaper tas till vara.  

Svårt att vara handledare  

Undersköterskorna menade att det ibland var svårt att vara handledare för sina arbetskamrater, 

de försöker på olika sätt förmedla sin kunskap. 

jag lägger märke till att det är svårt att vara handledare i sin egen personalgrupp, därför 

försöker jag handla inte prata… då ser de hur man gör, visa genomhandling och berättar vid 

rapporten vad man behöver tänka på, skriver ner dokumenterar i boken ibland, vad man 

behöver tänka på och så där (P2 

jag försöker förmedla om det kommer nya saker, sätter upp anslag och kanske ibland diskutera 

det som kommer upp, vad det kan bero på (P1)  

Det undersköterskorna talar om som svårigheterna att vara handledare ser jag också som ett 

hinder för kommunikation av deras kunskap på arbetsplatsen. 

Sammanfattande analys av intervjustudien 

Det framkom av intervjuerna att den viktiga kunskap som undersköterskorna fått med sig från 

utbildningen var ”de fyra hörnstenarna”, kunskap om demenssjukdomar och vad som kan 

sammanfattas som egen utveckling. De fyra hörnstenarna hade gått som en röd tråd genom hela 

utbildningen och med stöd av dem, menade undersköterskorna, gavs det ett helhetsperspektiv på 

den äldres livssituation när hon eller han drabbats av demenssjukdom. Detta var något som även 

var synligt i enkätstudien. I observationsstudien fann jag dock inte att dessa var synliga i 

undersköterskornas direkta vårdarbete.  

Utifrån undersköterskornas intervjusvar tycktes det som om undersköterskorna förbereddes 

under utbildningen för sin kommande yrkesroll som handledare och god vårdare inom 

demensvård och kunskapen om demenssjukdomar ingav undersköterskorna en känsla av 

trygghet i arbetet. 

I intervjustudien framkom liksom i enkätstudien att undervisningen i utbildningen baserades 

på problembaserat lärande som pedagogisk metod och att undersköterskorna lärde sig att söka 

kunskap samt reflektera över problemställningarna som de ställdes inför i utbildningen.  

Det framkom i intervjuerna att planerad undervisning och handledning av vårdpersonalen inte 

förekom i undersköterskornas arbetsuppgifter. Likaså förekom inga planerade 
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undervisningstillfällen av vårdpersonalen vid observationerna. Men det tycks som om 

kunskapen om demenssjukdomar ändå fick betydelse i undersköterskans arbete vid tillfälliga 

handledningssituationer som uppstod vid omvårdnadssituationer som inträffade i 

omvårdnadsarbetet med de äldre. De flesta undersköterskorna menade i intervjustudien att 

vårdpersonalen inte ställde så många frågor, men då frågor ställdes, kom kunskap från 

utbildningen att användas genom de svar som undersköterskorna gav. Dock framkom i 

intervjuerna att man gärna såg sig som en förebild i handling snarare än verbalt. Vidare kunde 

”undervisande” kommentarer upptas negativt av andra.  

Vad gäller att vårdpersonalen inte ställer så många frågor kan jag tänka mig flera skäl. Ett kan 

vara att vårdpersonalen arbetat ihop länge, ett annat att de känner de äldre på boendet, ännu ett 

annat att det fanns rutiner för vad som skulle göras och hur detta skulle utföras.  

I intervjuerna framkom vidare som ett tydligt tema att utbildningen hade stärkt den egna 

personliga utvecklingen, och att detta fick till följd en säkerhet som kom fram i mötet med 

patienter och arbetskamrater. Jag tolkar det som om att det fanns ingen oro för t ex vad som 

skulle kunna hända om en patient blev orolig. De visste vad som skulle göras för att patienten 

skulle bli lugn. Säkerheten kom också fram i det att de vågade pröva nya idéer i arbetet, eller 

som en undersköterska formulerade det, ”vågade ifrågasätta”.  

Hinder för att ny kunskap tas tillvara kan till stor del ses i undersköterskornas arbetsuppgifter. 

Det kunde vara administrativa arbetsuppgifter som tog tid från vårdarbetet med patienterna. En 

undersköterska berättade att hon själv hade tagit på sig dessa arbetsuppgifter för att avlasta 

enhetschefen. Det framkom också att de inte fick tillräckligt med tid av arbetsgivaren för 

handledning och undervissning av vårdpersonal.  

Ett annat hinder kan ses i den tid det tog att komma in i en ny roll och bli accepterad för den 

kunskap man nu hade skaffat sig. I arbetsledarrollen ligger en outtalad maktfunktion som kan 

vara svår att hantera i mötet med arbetskamrater. Man ser sig själv som en kamrat till sina 

arbetskamrater, men de uppfattar inte längre mig på samma sätt. Det upplevdes som svårt att 

komma tillbaka till sina gamla arbetsplatser, speciellt i relationen med de gamla 

arbetskamraterna och sjuksköterskorna. Undersköterskorna beskrev det som om att ”balansera 

sitt sätt att vara på avdelningen så att de inte tog för mycket plats”. De upplevde bland annat att 

de hade mer kunskaper om demenssjukdomar än sjuksköterskan, och att detta kunde uppfattas 

som konkurrens från sjuksköterskornas sida. De svårigheter att vara handledare som 

undersköterskorna talade om kan föras till samma område. Svårigheten att bli accepterad i den 

nya positionen gör att man gärna vill visa genom handling i stället för verbalt. Detta kan enligt 

min mening vara ett hinder för kommunikationen av kunskap. Det gäller i synnerhet om man ser 

till det önskvärda i dialog och gemensam reflektion. 

Mycket av enkätstudiens resultat bekräftades genom intervjustudien. En fördjupad förståelse 

kom fram i synnerhet ifråga om svårigheterna att komma in i en ny arbetsroll och bli accepterad 

för den specifika kunskap man skaffat sig genom utbildning. Detta kastar också ljus över det 

som observerades i observationsstudien; att planerad handledning av andra inte tycktes 

förekomma. En motsägelse som kvarstår är att enligt både enkät- och intervjustudien ställde 

vårdpersonalen frågor om bemötande, om än inte mycket. Vid observationstillfällena handlade 

frågorna enbart om konkreta ting som skulle utföras, och vid rapporterna var vårdpersonalen 

oftast helt tyst.  
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9. Samtal med vårdpersonal 

Resultat 

Möjligheter till kommunikation av kunskap 

I de samtal jag förde med vårdpersonal (undersköterskor utan specialutbildning och 

vårdbiträden) på de två avdelningarna var syftet att få veta mera om deras arbetsdag och om 

möjligheterna till kommunikation av kunskap i arbetet. Dels mellan den specialutbildade 

undersköterskan och vårdpersonalen, dels bland vårdpersonalen. 

Samtalen blev emellertid inte så givande som jag hade hoppats. Det blev fåordiga samtal, som 

kännetecknades av vad jag tolkar som en önskan att vara mig till lags och en brist på ord hos 

vårdpersonalen. Man var positiv till sitt arbete. ”Allt var bra”, och man ”lärde av varandra”. 

Man pratade inte så mycket med varandra om sitt arbete, och inte heller med undersköterskan. 

När det gällde hur man lärde av varandra hade man svårt att verbalisera detta. Man tycktes 

sakna ord för att uttrycka det. Emellertid framkom en känsla av osynligt kunskapsutbyte som 

man inte kunde sätta ord på. Man lärde av situationer som man tog del av på avdelningen samt 

av se hur arbetskamraterna arbetade och ta efter när man själv skulle utföra samma 

arbetsuppgift. 

När vårdpersonalen beskrev sin arbetsdag framkom det än en gång att de arbetade efter på 

förhand uppgjorda rutiner. Ibland ändrades dessa när något såg ut att inte fungera, men oftast 

löpte arbetsuppgifterna på utan att rutinerna ändrades. Dagen var indelad utifrån de 

arbetsuppgifter som skulle utföras på specifika tider under dagen. Vårdpersonalen menade att de 

visste vad de skulle göra och gjorde det som behövde göras, till exempel vid stressade 

situationer och när de äldre var oroliga. Vid sådana situationer upplevde man att man stöttade 

varandra, genom att den ena tog över den andres arbete just för stunden eller fanns till hands för 

sin arbetskamrat att prata igenom det som hänt.  

Vårdpersonalen berättade vidare att de genom den äldre lärde sig om demenssjukdomen. 

Genom deras individuella behov anpassades omvårdnaden. De hade lärt sig känna igen hur de 

äldre ville ha det, efter att till exempel ha duschat den äldre många gånger tidigare. Att duscha 

en äldre person upplevdes inte som en svår arbetsuppgift. Något som inte tydligt uttrycktes med 

ord i samtalen men fanns där outsagt var, att vårdpersonalen menade att det de gör under en 

arbetsdag inte var något speciellt. Arbetsuppgifterna skulle kunna utföras av vem som helst. 

Man visste vad man skulle göra och gjorde det också.  
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Bilder från en arbetsdag på demensavdelning 

Nedan följer två bilder av hur en vanlig arbetsdag kan se ut för undersköterskan och 

vårdpersonalen på en demensavdelning på ett äldreboende.  

Bild 1 

När arbetsdagen börjar är det samling i köket med många aktiviteter samtidigt. Frukost 

tillagas, kardemummakaka bakas och disk plockas in i diskmaskinen. Endast personalen på 

avdelningen får vistas i köket. Kaffet står på i köket, det är bara att ta en kopp samtidigt som 

dagens frukost lagas. En del av de äldre är kvar i sängen. Några har gått upp av sig själva. En 

av de äldre damerna ska på dialysbehandling och behöver därför komma iväg tidigt på 

morgonen. Färdtjänsten som har kommit väntar tills hon ätit färdigt sin frukost. Det är 

samma rutin tre gånger i veckan inför hennes avfärd till behandlingen. Några av de äldre får 

hjälp med tvättning, påklädning och toalettbestyr innan deras frukost serveras. De äldre som 

är uppe får sätta sig vid det stora matbordet och få sin frukost serverad där. Vad frukosten 

ska bestå av finns nertecknat på en lista i köket, så att var och en får det man önskar. Det 

görs i ordning mer frukost till dem som är kvar på rummen och kanske inte har vaknat ännu. 

En man sover gott när Anna kommer in till honom, säger god morgon och drar upp 

persiennerna, men vaknar så småningom, solen skiner utanför. Hon lämnar brickan till 

honom för han vill äta själv på rummet. Sedan lagas havregrynsgröt till en dam, hon behöver 

matas, annars äter hon ingenting. Anna brukar sitta på sängkanten och mata henne och 

samtidigt småprata med henne och fråga om hon sovit gott? Vårdpersonalen går oftast in en 

och en till de äldre och duschar dem. När frukosten är klar samlas personalen till rapport och 

för information. Sjuksköterskan rapporterar och Anna informerar. En dag handlar 

informationen om hur avvikelserapporten ska skrivas. 

Efter rapporteringen är det dags för förmiddagskaffe för personalen. De sitter tillsammans i 

dagrummet och småpratar med varandra om egna funderingar om livet men också om vad 

som kommer att hända under dagen på avdelningen. Samtidigt sitter några boende vid 

matbordet och äter klart sin frukost och dricker kaffe. En av de boende kommer ut till 

uppehållsrummet. Han har på sig fina byxor och skjorta och går med stöd av en rollator. Han 

ska också få sitt kaffe. Först vill han inte ha, sedan ångrar han sig och vill ha. Förmiddagen 

fortsätter med att vårdarna hjälper boende med personlig hygien och påklädning. En boende 

går runt och vill ha kaffe och ett rån med smör och ost på. Anna går in till Inga för att hjälpa 

henne med påklädning och toalettbestyr. Efteråt får Inga åka ut i rullstol till 

uppehållsrummet. Efter en stund har hon somnat vid matbordet. Anna tar och lägger henne i 

soffan och brer en filt över henne. Inga somnar nästan på en gång. Fram på förmiddagen 

samlas de äldre, vårdpersonalen och undersköterskan kring högläsning ur en bok. Det är en 

person som arbetar på en annan avdelning vid äldreboendet som brukar göra detta. Efter 

högläsningsstunden berättar de äldre vad de tidigare arbetat med. Vårdpersonalen och 

undersköterskan sitter med och lyssnar tillsammans med de gamla runt bordet och kaffe 

serveras.  
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Bild 2 

Efter lunchen sitter några av de äldre i korridoren och några är i uppehållsrummet. Anna går 

in till två boende och frågar hur de har det. Några av vårdarna tar rast och när de kommer 

tillbaka är det rapport i uppehållsrummet. Sedan dukas det fram tallrikar och bestick till 

kvällsmaten. Anna kommer tillbaka till avdelningen, sätter sig med Sara som är orolig och 

tar sedan med Sara när hon ska hämta maten. Det är lugnt på avdelningen. Middagen 

serveras och Lisa 1 hjälper en dam fram till bordet. Lisa 1och Anna pratar om vilken mat de 

boende ska ha, så att det inte blir fel. De går in med matbrickor till dem som inte äter ute 

tillsammans med de andra. Några boende sitter och äter i uppehållsrummet och Lisa 1 sitter 

med vid bordet. Sedan ser Lisa 2 över vad som finns i kylskåpet, så att hon kan beställa det 

som saknas. Anna matar Astrid, som har lite svårt att äta själv och lätt sätter i halsen. Efter 

maten frågar Anna om det är någon som vill sitta på balkongen? Flera av de äldre vill följa 

med ut på balkongen. Anna hämtar saft att dricka, det är varmt ute och det har varit stekt salt 

sill till middag, så många är törstiga. Anna och Lisa 1 går sedan in till Maria för att lägga 

henne. Lisa 1 städar upp på wc och Anna hjälper Maria. Birger och Valborg går fram och 

tillbaka i korridoren. Anna tar sen med sig Valborg in på hennes rum för att hon är trött. 

Anna ska duscha henne också, det brukar gå lättare att duscha Valborg på kvällen, hon blir 

inte så arg då. Lisa 1 är i köket och ser till Karin. Sivert vet inte vad han ska göra – se på tv 

eller gå en sväng i korridoren. Han säger hela tiden att han är så dum i huvudet, kallar sig för 

gubbskrället. Anna säger åt Sivert att det inte stämmer för han är snäll och ska inte ha så 

dåligt självförtroende.  

Reflektioner  

Utifrån bilderna ovan från avdelningarna får man inte syn på just någon verbal kommunikation 

av kunskap mellan vårdpersonal och undersköterska. Bilderna tycks bekräfta vad som framkom 

i observationsstudien, att personalen inte samtalar så ofta med varandra annat än vid raster eller 

då något ska göras med patienterna. En allmän reflektion utifrån ”bilderna” är att en arbetsdag 

till stor del tycks handla om mat och kaffe, lägga och väcka, sköta hygien och lugna de oroliga 

patienterna. Detta är nödvändigt, men det borde vara möjligt att avsätta tid också för dialog och 

reflektion om patienterna och deras omvårdnadsbehov. Där skulle det finnas möjlighet för 

undersköterskan med sin specialistutbildning att delge vårdpersonalen ny kunskap om 

demenssjukdomar och knyta an till de boende. I denna dialog mellan undersköterska och 

vårdpersonal skulle erfarenhetsbaserad kunskap kunna möta teoretisk kunskap och en 

”erfarenhetsteoretisk” kunskap bildas.  

Sammanfattande analys av samtal med 

vårdpersonal 

I samtalen med vårdpersonalen upplevde jag att det fanns en önskan hos dem att vara till lags 

mot mig som kom utifrån, men också att det fanns en positiv inställning till vårdarbetet. I de 

bilder som jag gett utifrån vårdpersonalens beskrivningar av sina arbetsdagar kunde ses att 

arbetet under dagen utfördes efter färdiga rutiner och att mycket av en arbetsdag ägnades åt 

omvårdnad av de äldre. Ibland ändrades rutinerna, men oftast löpte de på utan förändring. 

Många gånger är rutiner omedvetna och finns där i var och ens handlingsmönster. Rutiner kan 

ha en viktig funktion för att underlätta utförandet av olika arbetsuppgifter och för 



 72 

 

vårdpersonalens kontroll över sitt arbete. Men rutiner kan utgöra ett hinder för att lära nytt 

eftersom det tas för givet hur en syssla ska utföras och följden blir att det inte sker reflektion i 

arbetet. Min slutsats utifrån samtalen med vårdpersonal är att vårdpersonalen inte talade mycket 

med varandra om patienternas omvårdnad, och inte heller med undersköterskan. Detta var även 

synligt i observationsstudien. Interaktionen mellan vårdpersonal innebar där framför allt 

småprat när de arbetade i köket med att ställa i ordning efter måltiderna och vid kaffepaus. 

Intressant är att vårdpersonalen berättade att de lärde av varandra men inte kunde utrycka i 

ord vad det var de lärde. Jag tolkar det som att det fanns ett kunskapsutbyte dem emellan, men 

ett som var osynligt för dem själva. De reflekterade inte över det, det fanns där omedvetet. Jag 

menar att i olika vårdsituationer med patienten går det inte att undvika att lära, i betydelsen att 

man iakttar vad den andre gör och sedan utför arbetsuppgiften på samma sätt. Man härmar 

varandra, i den bemärkelsen kan det eventuellt innebära att man lär sig att utföra arbetsuppgifter 

på fel sätt. 

I samtalen blev det slutligen tydligt att vårdpersonalen menade att det de gör under en 

arbetsdag inte är något speciellt och skulle kunna utföras av vem som helst. Detta uttryckets inte 

tydligt med ord men fanns där outsagt. Hur man uppfattar sina arbetsuppgifter inom en 

organisation tycks spegla var i organisationen man befinner sig. 
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10. Sammanfattande slutsatser 

och diskussion av hela studien 

Det som framkommit som tydliga resultat i studien är mötet med patienten i den bemärkelsen att 

det enligt enkätstudien och intervjustudien var genom patienten undersköterskorna skaffade sig 

kunskaper om demenssjukdomen. Den teoretiska kunskapen om sjukdomen utgjorde då en 

grund att stå på i mötet med patienten. Det senare är en nyfunnen kunskap i förhållande till 

Skogs (2000) undersökning. I Skogs (2000) studie beskrevs att undersköterskornas syn på 

patienterna förändrades under utbildningens gång, genom att de fick en större förståelse för 

patientens situation, patienten hade en central plats i studien och undersköterskornas lärande 

utgick från patienten. I min studie framkom även detta, men undersköterskorna beskrev att den 

teoretiska kunskapen om demenssjukdomar låg som grund i mötet med patienten. Teoretisk 

kunskap hade en mer framskjutande plats än vad som var fallet i Skogs studie. Jag menar att 

detta visar på betydelsen av teoretisk kunskap i vårdarbetet med patienter, att det behövs 

teoretiska begrepp för att skapa och beskriva kunskap om praktiska erfarenheter av vårdarbetet.  

Även i observationsstudien tycktes patienten vara central i vårdarbetet. I denna delstudie 

framkom också en brist på verbal kommunikation mellan personalkategorier. Dialog över 

arbetets innehåll förekom inte mellan den specialutbildade undersköterskan och vårdpersonalen. 

Inte heller tycktes dialog eller gemensam reflektion förekomma bland vårdpersonalen. I studien 

synliggjordes vidare att utbildningen hade stärkt självförtroendet hos dem som tagit del av den.  

Den utbildningssatsning inom demensvård som undersköterskorna hade tagit del av, visade 

sig enligt studien ha betydelse i mötet med patienter med demenssjukdom. Teoretisk kunskap 

om demenssjukdom tillsammans med social kunskap utgjorde grunden för att kunna observera 

hur symtom yttrade sig. Därigenom lärde sig undersköterskorna att tolka patienters signaler och 

förstå vilka omvårdnadsåtgärder som behövde göras. Patienten beskrevs som 

undersköterskornas läromästare. De så kallade fyra hörnstenarna hade gått som en röd tråd 

genom hela utbildningen och de tycktes skapa en förståelse för den äldres livssituation vid 

demenssjukdom. Teorin och mötet med patienten i praktiken ansågs bilda en helhet för 

förståelse och kunskap om alla dimensioner av demenssjukdom. Den teoretiska kunskapen som 

Ellström (1992) kallar explicit kunskap, ligger här som grund för att sedan byggas på med 

praxiskunskap. Jag menar att både teoretisk kunskap och praxiskunskap är nödvändiga för att 

komplettera varandra. I många sammanhang är det den teoretiska kunskapen som räknas som 

riktig kunskap och praxiskunskap bedöms inte lika värdefull som teoretisk kunskap. 

När det gäller det stärkta självförtroendet som undersköterskorna tycktes ha fått genom 

utbildningssatsningen, hade utbildningen enligt enkätstudien stärkt deras självförtroende, och 

detta kom att få betydelse vid undervisning och handledning av vårdpersonal samt närstående. 

De upplevde en känsla av trygghet i sin kunskap. Detta visade sig genom undersköterskornas 

beskrivna upplevelse av att det inte var obehagligt att stå inför åhörare och prata. Kunskapen 

tycktes inge dem säkerhet i mötet med patienter och säkerheten beskrevs som en känsla av 

”mognad och närvaro”. Detta yttrade sig i att de inte kände oro för vad som skulle kunna hända 
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om en patient blev orolig, utan kunskapen gav dem möjligheter att se vad som skulle göras för 

att få patienten lugn. I intervjustudien framkom detta genom den beskrivna säkerheten och att de 

vågade prova nya idéer i vårdarbetet. Tryggheten i kunskapen verkade ha bidragit till 

professionell utveckling. Det stärkta självförtroendet kan slutligen sägas bekräftas av den 

framträdande roll som undersköterskorna hade i mötet med vårdpersonalen vid rapporterna 

enligt observationsstudien. 

Men kan inte alltför stort självförtroende också ses som ett hinder för att tillägna sig 

ytterligare kunskap? Molander (1993) menar att inom ett yrke är det betydelsefullt att man vet 

och förstår vilka uppgifter man behärskar och vilka man inte behärskar, och att få rätt sak gjord 

vid rätt tillfälle. Samtidigt som man ska lita på sina kunskaper och erfarenheter skall man även 

känna till dess gränser. Jag tolkar undersköterskornas utsagor om inre mognad och närvaro som 

ett tecken på att deras nya självförtroende inte är av det slag som innebär hinder för vidare 

utveckling. 

Enligt enkätstudien framträder det stärkta självförtroendet också i den yrkesstolthet 

undersköterskorna kände dels genom sin specialistutbildning inom demensvård och dels genom 

att de var bärare av specifik kunskap inom ett ämnesområde. Den yrkesstolthet de fått genom 

utbildningen kan, tillsammans med den identitet som skapas i handling och kommunikation i en 

gemenskap på arbetsplatsen, utgöra en grund för utvecklandet av en yrkesidentitet. Det handlar 

alltså om både en individuell och kollektiv identitet. Ellström (1993) och Thunborg (1999) ser 

yrkesidentitet som både individuella och kollektiva identiteter; Sahlin-Andersson (1997) menar 

att yrkesidentitet handlar om tanke och handlingsmönster som skapas inom en yrkesgrupp. 

Jag vill gärna tillägga att den status utbildningen gavs i och med drottning Silvias 

engagemang i utbildningen kan ha haft betydelse för undersköterskornas känsla av 

yrkesstolthet.  

Ifråga om den betydelse utbildningssatsningen fick för annan personal är det svårt att uttala 

sig. Observationsstudien visade dock på att det ofta var envägskommunikation vid rapporterna. 

Undersköterskan talade, vårdpersonalen lyssnade, och någon gång ställde man frågor. Dialogen 

mellan vårdpersonal och undersköterska saknades. Enligt Molander (1993) kan dialogen ses 

som en modell för kunskapsbildning. I studien var det undersköterskan och sjuksköterskan som 

tog sig och fick rätten att tala under rapporterna. När vårdpersonalen ställde frågor handlade de 

enstaka frågorna om när något skulle utföras eller vad som skulle göras.  De avsåg konkreta 

arbetsuppgifter, ”ting” som skulle utföras av vårdpersonalen, inte varför något skulle göras. De 

rörde inte omvårdnadens innehåll. Och samtalet tog slut när de fått svar på sin fråga. Här menar 

jag att dialogen som modell för kunskapsbildning saknades. Undersköterskorna beskrev i 

enkätstudien och i intervjustudien att frågor ställdes som berörde bemötande av patienter, men i 

observationsstudien observerades inte att sådana frågor framfördes av vårdpersonalen. 

Vårdpersonalen lyssnade på vad som sades vid rapporterna. 

Skog (2000) framhåller att undersköterskorna såg sig som det ”goda exemplet” i vården, att 

undersköterskorna medvetet valde att vara en förebild inför sina arbetskamrater, genom att ta 

tag i saker, besvara frågor eller att stimulera arbetskamraterna till att kritiskt granska rutiner. 

Detsamma kom till synes i min studie. Dock framkom i intervjuerna att man gärna såg sig som 

en förebild i handling snarare än verbalt, och att ”undervisande” kommentarer kunde upptas 

negativt av andra. Den dialog som undersköterskorna önskade och beskrev i Skogs studie 

observerades inte i min. Att man helst ville vara en förebild i handling kan vara en förklaring till 
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att den kunskapsbildande dialogen saknades, men jag menar att det är nödvändigt också att en 

dialog förs.  

Varför var det då så tyst? Bourdieu (1984) menar att hur vi ser på varandra är beroende av 

vilken social position vi har och att detta har betydelse för om och hur man talar till varandra. 

Den sociala hierarkin inom vården har säkert betydelse åtminstone ifråga om 

envägskommunikationen vid rapportillfällena. I mina samtal med vårdpersonal var 

vårdpersonalen också fåordig, vilket kan bero på att man överhuvudtaget inte var van vid att 

formulera sig i ord om sitt arbete – en tradition av reflektion i arbetet saknas - men jag tolkar det 

också som en respekt för hierarkier. Av samtalen framgick att man menade att den kunskap som 

behövdes i mötet med den äldre inte var så märkvärdig. Omvårdnaden skulle kunna utföras av 

vem som helst. Detta uttrycktes inte tydligt med ord, men det fanns där outsagt.   

Andra förklaringar till frånvaro av frågor och verbaliserad reflektion i arbetet kan vara att 

vårdpersonalen arbetat tillsammans länge, att de kände varandra och att de kände de boende. 

Vidare att det fanns rutiner på avdelningarna för vad som skulle göras och hur detta skulle 

utföras. Detta kan bidra till att en nyfikenhet som fanns från början sakta försvinner. Molander 

(1993) anser att för att uppnå kunskap måste man vara en person som vill skaffa sig kunskap. 

Det är som sådan man lyssnar, observerar och ställer frågor. För att ny kunskap ska kunna 

utvecklas behövs att individen problematiserar och samtalar om det som man gör.  

Vårdpersonalen ansåg att de lärde sig av varandra. De framförde en känsla av osynligt 

kunskapsutbyte som de inte kunde sätta ord på. De lärde sig av situationer som inträffade på 

avdelningen samt av att de såg hur deras arbetskamrater arbetade och tog efter när de själva 

skulle utföra samma arbetsuppgift. Men att samtala med varandra är en viktig arena för lärande. 

Josefson (1991) menar att för att erfarenheter från det dagliga arbetet skall fördjupas till en 

förtrogenhetskunskap, krävs att vårdpersonalen får tid och möjligheter att bearbeta och 

reflektera över det man gör, samt möjlighet att få distans till arbetet. Människor behöver inte på 

egen hand göra alla erfarenheter, vi kan få dem förmedlade genom andras berättelser. 

En sista reflektion över den brist på verbal kommunikation som blev synlig i 

observationsstudien är, att de rapporter som undersköterskor och sjuksköterska höll i och där 

man informerade om status för var och en av de äldre ofta avslutades med att undersköterskorna 

sade att patienten ”behövde lite extra tillsyn”. Vet all vårdpersonal vad ”extra tillsyn” innebär? 

Josefson (1991) skriver att vården är en hierarkisk och institutionell verksamhet. Hon anser att 

sjuksköterskorna behöver bli mer professionella och beskriva vad de gör. Jag menar att hennes 

tankar kan appliceras på undersköterskornas språkbruk vid rapporterna. 

Det som kan ses som hinder för kommunikation av den kunskap som undersköterskorna fått 

genom utbildningen är av flera olika slag. Enligt enkätstudien framkom att utbildningen 

förberedde undersköterskorna till att inneha roller som handledare och arbetsledare. Detta 

verkade emellertid vara svårt att kombinera med att också vara arbetskamrat. Undersköterskan 

var en i arbetsteamet och hade precis som vårdpersonalen att utföra arbetsuppgifter enligt 

nedskrivna rutiner om vad som skulle göras under dagen. Hennes och vårdpersonalens 

arbetsuppgifter när det gällde omvårdnaden av de äldre skiljde sig inte nämnvärt åt. Att 

undersköterskornas arbetsuppgifter inte skiljer sig nämnvärt från vårdpersonalens 

arbetsuppgifter kan ses som ett hinder för att ny kunskap tas tillvara.  

Det upplevdes också som svårt att komma tillbaka till sina gamla arbetsplatser, speciellt i 

relationen med gamla arbetskamrater och sjuksköterskorna. Undersköterskorna beskrev det som 
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att de måste balansera sitt sätt att vara på avdelningen för att inte ta för mycket plats. De beskrev 

att de hade mer kunskaper om demenssjukdomar än sjuksköterskan och att detta kunde 

uppfattas som konkurrens från sjuksköterskornas sida. Konkurrens, status och hierarkier 

förefaller också vara ett hinder för kommunikation av kunskap. 

Vidare fanns det inte utrymme inom undersköterskornas arbetstid att undervisa vårdpersonal 

om demenssjukdomar. Här borde det finnas möjligheter inom verksamheten att ge utrymme för 

att ny kunskap används och förs vidare genom handledning av vårdpersonal som vårdar äldre 

med demenssjukdom. Eraut (2004) menar att överförandet av teoretisk kunskap till något man 

praktiskt kan använda tar lång tid. Arbetsgivare, arbetsledare och arbetskamrater är inte 

medvetna om att det måste läggas energi på detta. Kommunikationen av kunskap måste hanteras 

som ett led i utbildningen.  

Undersköterskornas administrativa arbetsuppgifter kan också ses som hinder för att ny 

kunskap tas tillvara på arbetsplatsen. Några undersköterskor hade en del administrativa 

arbetsuppgifter vilket tog tid från vårdarbetet med patienterna. Men som en undersköterska sade  

hade hon själv tagit på sig dessa arbetsuppgifter för att avlasta enhetschefen.  

Ännu ett hinder tycks vara det glapp som finns mellan en utbildningssatsning och vårdens 

vardagsverklighet. Den inblick jag fick i vårdverkligheten genom observationsstudien visade på 

vikten av att anpassa de teoretiska kunskaperna till den verklighet som vårdpersonalen ställs 

inför. Även om vårdpersonalen ibland vårdade de äldre utan att prata med dem så visste de vad 

som skulle göras. Personalen vet vad som ska göras, men de visar det inte muntligt, utan visar 

det i handling i möte med den äldre personen. Inarbetade rutiner, vårdpersonalens 

erfarenhetsbaserade kunskap samt att de visste hur den äldre önskade vårdas gjorde att det inte 

tycktes behövas så mycket prat. Ohlsson (1996) beskrivning av en sammansvetsad arbetsgrupp 

tycks stämma väl med denna arbetsgrupps sätt att kommunicera. Men rutiner, vanor och praxis- 

eller erfarenhetsbaserad kunskap i en sammansvetsad arbetsgrupp kan också medföra att ny 

kunskap blir tystad. Ett konkret förslag är att det borde vara möjligt att avsätta tid också för 

dialog och reflektion om patienterna och deras omvårdnadsbehov. Där skulle det finnas 

möjlighet för undersköterskan med sin specialistutbildning att delge vårdpersonalen ny kunskap 

om demenssjukdomar och knyta an till de boende. I denna dialog mellan undersköterska och 

vårdpersonal skulle erfarenhetsbaserad kunskap kunna möta teoretisk kunskap och en 

”erfarenhetsteoretisk” kunskap bildas. 

Till sist vill jag nämna att jag ser två saker som särskilt intressanta för vidare forskning. Det 

ena är att vårdpersonal av olika slag skriver ner sina tankar och reflektioner om vad de gör och 

om patienten som den som ger upphov till lärande, till exemple under några veckors tid. Ett 

sådant material skulle kunna utgöra grund för analys av lärande och kunskap inom äldrevård. 

Den andra är studier som granskar hierarkiernas betydelse för kommunikation av kunskap inom 

omvårdnad. 

 * * * * * 

Avslutningsvis vill jag också ge några metodologiska reflektioner. Jag valde att använda enkät, 

observation, intervju och samtal med vårdpersonal för att studera betydelsen av en 

utbildningssatsning inom demensvård. Skälet till att använda olika metoder för insamling av 

data var att olika tekniker ger olika möjligheter att belysa det som ska studeras. Tillsammans 

kan de ge en helhetsbild.  Dessutom kan flera olika metoder tillsammans öka trovärdigheten av 

det som studeras. Studien kom att utgå från undersköterskor som gått specialistutbildningen 
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inom demensvård. Utbildningen var ny och därför ganska unik eftersom den riktade till 

undersköterskor med erfarenhet från vården som önskade fördjupa sina kunskaper om 

demenssjukdomar. Det var en liten grupp av trettiofyra personer som under perioden 1996-2001 

gått utbildningen. Att först använda enkäter före observationer och intervjuer gav en bild av den 

specialistutbildning som undersköterskorna genomgått och deras upplevelse av denna. 

Kunskapen jag fick genom enkätsvaren gav mig en förståelse för undersköterskornas kunskap 

om demenssjukdomar och i observationerna kompletterades denna bild genom observationerna 

av undersköterskan i vårdarbetet tillsammans med arbetskamrater. Om jag enbart använt enkäter 

hade jag fått undersköterskornas egna tankar om hur de ansåg att kunskapen användes. Genom 

att komplettera enkäten med att observera undersköterskan i hennes arbete tillsammans med 

vårdpersonalen och kommunikationen dem emellan, gav det tillsammans mig kunskap om 

undersköterskans roll och om dialogen på avdelningen.  

När studien planerades var tanken att jag skulle intervjua undersköterskorna för att få en 

fördjupning av svaren från enkäten. En viss fördjupning erhölls, men inte i så stor utsträckning 

som jag hade förväntat. Men jag fann att intervjuerna ändå bekräftade det som framkommit i 

enkäterna. Detta kan ses som att det har betydelse för studiens trovärdighet, genom att två olika 

metoder gav ganska likartade svar. Man skulle kanske kunna tro att ett skäl till att svaren inte 

blev mer uttömmande kan vara att jag som intervjuare inte ställde följdfrågor och bad om 

ytterligare förtydliganden. Men det gjordes, och god tid gavs för intervjuerna för att vi i lugn 

och ro skulle kunna samtala med varandra.  

Under observationerna fann jag det värdefullt att föra samtal med vårdpersonalen. Dessa 

samtal var inte planerade från början av studien. Men jag upptäckte under observationerna, att 

för att få helhetssyn på en utbildningssatsning så föll det sig naturligt men även betydelsefullt att 

dessa samtal genomfördes. Dessa samtal gav den den sista kompletterande bilden av det avtryck 

en utbildningssatsning kan ge i en vårdverksamhet.  Man kan se de olika metoderna som 

pusselbitar som tillsammans bildar en enhet, där samtalen med vårdpersonalen var den sista 

pusselbiten. 
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  Bilaga 1  

 

Kodnummer: ………………………………  
  

 kvinna         man  

 

Ålder……………………………………….. 

 
Frågeformulär 

Det är betydelsefullt för mig att få ta del av dina tankar om hur du upplevt utbildningen till 

Silviasyster och vilken användning du har haft av dessa kunskaper i ditt arbete.  

 

Du får gärna skriva mer än vad det är angivet nedan. 

 
Vilket år genomgick du utbildningen för att bli Diplomerad 

Silviasyster…………………………………………………… 

 

1) Jag vill att du här berättar fritt om hur du upplevt demensutbildningen. Du kan ta  

stöd i nedanstående frågor när du skriver, men jag är också tacksam för andra synpunkter på 

utbildningen. 

Vad upplevde du som centralt i utbildningen? 

Vilken/a kunskap/er från utbildningen har du användning för i ditt arbete? 

 

2) Berätta fritt vilka de vanligaste frågor som vårdpersonalen ställer till dig i omvårdnadsarbetet 

av äldre med demenssjukdom? 

 

3) Hur använder vårdpersonalen sig av din kunskap från utbildningen i sitt arbete? 

 

Jag är tacksam om du även besvarar nedanstående frågor. 

4) Övriga kurser och utbildningar som du genomgått. 

a) Vårdutbildning       Ja   Nej       

   Vilken/vilka?    År 

 b)Högskolekurs /er     Ja   Nej       

   Vilken/vilka?             År 

 c) Andra kurser       Ja   Nej       

   Vilken /vilka?    År 
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5) Nuvarande sysselsättning 

a) Arbetar du som Silviasyster        Ja   Nej  

   om ja, sedan när?………………………………………………………………………………  

b)Har du arbetat som Silviasyster      Ja   Nej  

   om ja, mellan vilka år?……………………………………………………………………….. 

   om nej, din nuvarande sysselsättning?……………………………………………………….. 

 

6)  Annan yrkeserfarenhet än inom vården? 

 

Övriga kommentarer 

 

Får jag återkomma med ytterligare frågor för att få mer information? 

 

VARMT TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

 


