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Bakgrund  
 

 

Ordföranden inom vård- och omsorgsnämnden har gett SPF Seniorerna i Eskilstuna 
ett uppdrag att tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen genomföra en 
brukarrevision med inriktning på demensboende. Revisionen skall ske genom att 
intervjua anhöriga till personer med demenssjukdomar, som bor på kommunens 
demensboenden. 
 
Den genomförda revisionen är tänkt att bidra till en fortlöpande 
verksamhetsutveckling, och komma såväl boende, anhöriga som personal till nytta. 
De områden som revisionen fokuserat på är, enligt uppdrag från nämnden, aspekter 
kring meningsfull vardag, personlig omvårdnad samt mat och måltider. 
  
Revisionen har genomförts självständigt av SPF Seniorerna i Eskilstuna i samverkan 
med ansvarig chef och med visst handledningsstöd från FOU Sörmland. 
 
Brukarrevisionen har genomförts under våren och sommaren år 2019 på tre 
demensboenden: Skogsgläntan, Måsta Äng2 och Marielund. Revisionen redovisar i 
sammanfattande form data från totalt 18 intervjuer med anhöriga samt ger förslag 
till förbättringar. 
 
Rapporten inleds med en kort beskrivning av vad demens kan innebära, därefter ett 
avsnitt kring tillvägagångssätt för insamling av material för revisionen samt 
beskrivning av intervjuformulär och resultat av insamlingen. Därnäst följer 
information kring de tre demensboendena och resultatet av intervjuerna utifrån de 
tre områdena meningsfull vardag, personlig omvårdnad samt mat och måltider. 
Rapporten avslutas med förslag till förbättringar avseende de tre fokusområdena 
plus ett nytt område, som vi kallat för personalrelaterat. 

  

Kort kring demens, som bygger på föreläsningsmaterial av geriatrikprofessor Yngve 
Gustafsson1 
 
För att kunna intervjua anhöriga till dementa bedömde gruppen att den hade behov 
av att veta mer kring vad demens innebär för såväl personen med demenssjukdom 
som den anhörige. Men vi bedömer också att informationen kan vara en bra 

 
1 www.spf.ten på Ronneby brunn för SPF Seniorer från Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Blekinge den 16 augusti 

2017. 
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bakgrund för andra läsare.  
 
I maj lyssnade några av gruppmedlemmarna till Yngve Gustafson, professor i 
geriatrik, och hans föreläsning om demenssjukdomar på Mälardalens Högskola, där 
vi fick följande information.   
 
Demens är ett samlingsnamn och en diagnos på en rad symtom som orsakas av 
hjärnskador. Demensen kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan 
som drabbas. Vanligtvis försämras minnet och förmågan att planera och genomföra 
vardagliga sysslor. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra s.k. 
kognitiva förmågor som påverkas negativt. Även oro, nedstämdhet och 
beteendeförändringar kan tillhöra sjukdomsbilden. Som helhet leder symtomen till 
att personen har svårt att klara sin tillvaro utan stöd från anhöriga. Att drabbas av 
demens hör inte till naturligt åldrande men sjukdomsrisken ökar vid högre ålder. 

 
Anhörigperspektiv 
 

Att vara anhörig till en dement person kan vara ett sorgearbete men också ge 
samvetskval för att man inte längre kan ta hand om sin anhörige samtidigt som alla 
demenssjuka är unika och svåra att jämföra med andra. Revisionsarbetet startade 
därför med ett besök på Anhörigcentrum för att få information kring 
demensproblematik och anhörigstöd.  

 

Förståelse för demensverksamheten 
 

Under mars och april besöktes de olika enhetscheferna på Skogsgläntan, Måsta Äng2 
och Marielund. Anledningen var att informera om syftet med brukarrevisionen, men 
även för att få information om de olika enheterna. När vi sammanställde 
intervjuerna fanns en del oklarheter kring vad vissa begrepp innebar varför vi 
kontaktade enhetscheferna via e-post och telefon. Det handlade främst om frågor 
kring vad utevistelse, vård- och genomförandeplan samt webbaserad 
demensutbildning för personalen innebär. Den information vi återger för respektive 
boende bygger på samtal med respektive enhetschef. 

 

Tillvägagångssätt 
 

För att kunna göra intervjuer med anhöriga skapades inledningsvis ett formulär, där 
anhöriga till dementa inbjöds att delta. Detta formulär beskrev syftet med 
intervjuerna, samarbetet med FOU Sörmland samt hur lång tid en intervju 
förväntades ta och att de anhöriga erbjöds anonymitet. Två kontaktpersoner angavs 
på formuläret, så anhöriga som ville ha mer information och/eller ställa frågor, 
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kunde kontakta dem.  I samråd med enhetscheferna bestämdes att formuläret skulle 
skickas elektroniskt till dem, och att de själva skrev ut formuläret och de eller 
personalen sedan lade det i de boendes postfack. De anhöriga som var intresserade 
skulle sedan lämna formuläret till respektive enhetschef.  

 

Intervjuformulär2 
 

Det frågeformulär som användes vid intervjuerna utgick initialt från ett frågematerial 
som SPF använde för intervjuer av brukare inom hemtjänsten kring de tre 
fokusområdena meningsfull vardag, personlig omvårdnad och mat och måltider. 
Dock visade det sig att revisionsgruppen och stödpersonen från FOU upplevde att 
frågorna var för många och inte skulle kunna besvaras av de anhöriga på den tid, ca 
en timme, som intervjun förväntades vara. Dessutom passade flera av frågorna inte 
in på målgruppen anhöriga. Revisionsgruppen bedömde därför att den behövde mer 
information kring demens och vad det i praktiken innebär för personen med 
demenssjukdom och dennes anhöriga. Därför kontaktades Anhörigcenter och vid ett 
besök i mars, fick gruppen bland annat ta del av ett enkelt frågeformulär de använt i 
sin verksamhet när de intervjuat anhöriga till personer med demenssjukdom. 
 
I deras formulär fanns ganska få frågor. Vi användes oss av några av dem eftersom vi 
fann dem relevanta ur vårt brukarperspektiv. I huvudsak ställde gruppen frågor kring 
fakta om personen med demenssjukdom och fokusområdena meningsfull vardag, 
personlig omvårdnad och mat och måltider. En inledande fråga vid dessa områden 
var att den anhörige skulle ange vad de upplevde som bra eller mindre bra vad gäller 
de specifika områdena. Till sin hjälp hade de som intervjuade också ett antal 
delfrågor, som delvis utgick från frågeformuläret som användes vid intervjuer med 
brukare i hemtjänsten. I formuläret fanns även en fråga kring trygghet samt 
möjlighet för den anhörige att ställa egna frågor och/eller lägga till saker de kände 
var angelägna att ta upp. 
 
Intervjuerna med de anhöriga genomfördes samtidigt av två personer från 
revisionsgruppen, där den ene ställde frågorna och den andre skrev ned svaren. 
Direkt efter intervjun gjordes en sammanställning av svaren utifrån dels fakta kring 
personen med demenssjukdom dels de tre fokusområdena samt trygghet. Vid 
sammanställningen av intervjuresultatet fanns en del begrepp, som de anhöriga 
nämnde, som vi fann att vi behövde ha mer fakta kring från enhetscheferna. Det 
rörde i första hand begrepp som utevistelse, vård- och genomförandeplaner samt 
vad webbaserad utbildning för personalen kring demens innebar. Vi skickade därför 
e-post till eller genomförde telefonsamtal med enhetscheferna, vilket framgår i 
fotnoter. 

 
2 Se bilaga 1. 
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Resultat 

 

Svarsfrekvens 

 
Det totala antalet boende på de tre undersökta demensboendena är 75 personer.  
Antalet anhöriga som har deltagit är 20 med fördelningen: Skogsgläntan 10 anhöriga, 
Måsta Äng2 8 anhöriga samt Marielund 2 anhöriga, en svarsfrekvens på ca 27 
procent, utifrån förutsättningen att varje demensboende har en anhörig/god man, 
som skulle kunna delta. Eftersom de var så få som deltog från Marielund kommer vi 
inte att redovisa något från detta boende, därmed redovisas endast intervjuer från 
18 anhöriga.  

 

Analys av insamlade data 
 
Att analysera kvalitativa data innebär att revisionsgruppen skall tolka de ord som 
framkommer vid intervjuerna. Många av de anhöriga gav oss ofta en utförlig bild av 
sina upplevelser av de problem som uppstod innan den anhörige fick vård och kom 
till ett boende. Men också hur de upplevde boendet och engagemanget från 
personalens sida. Det har inte varit möjligt att ta med allt i deras berättelser utan vi 
har försökt att med hjälp av citat ange de anhörigas upplevelser avseende de tre 
fokusområdena samt trygghet. Vi har lagt till ytterligare ett område, kallat 
personalrelaterat då det vid intervjuerna framkom en hel del synpunkter kring 
personalen och deras agerande. 
  
Insamling av material för rapporten gjordes under våren och sommaren 2019. 
 
 

Information från intervjuer med enhetscheferna på de två 
demensboendena 

 

Skogsgläntan 
 
Skogsgläntan har två boenden; ett äldreboende med plats för tolv personer och ett 
gruppboende (demensboende) med plats för 11 personer. Åldern på de som här är 
från 50 till 80+. 
 
Totalt finns det 21 personal på boendet varav flertalet har undersköterskeutbildning. 
Enligt enhetschefen finns det inte mycket fortbildning kring demensproblematik för 
undersköterskor. Det vanligaste är Webbaserade utbildningar, som är schemalagda 
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för personalen att göras under arbetstid. Enligt ett kompletterande telefonsamtal3 
med enhetschefen är det obligatoriskt, enligt förvaltningsdirektiv, att göra BPSD – 
och Anhörigutbildningarna. Båda dessa utbildningar fokuserar på demenssjukdomar 
och dess konsekvenser. I BPSD (se nedan vad begreppet innebär) ingår Demens ABC 
och fortsättningskurs.  
 
Värdegrundsarbete och bemötande är viktiga aspekter som enhetschefen och 
personalen arbetar med. De har timträffar varje vecka där beteendeförändringar hos 
de boende diskuteras. Man använder ett register kallat Svenskt register för 
Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD)4, som är ett videobaserat 
verktyg där boende som har kognitiva beteenden analyseras och registreras hos 
Sveriges Kommuner och Landsting. Alla kommuner använder sig av detta verktyg 
sedan 2010.  Fördelarna med registret är att personalen får en tydligare och mer 
genomtänkt struktur att arbeta efter. Verktyget underlättar arbetet med 

• att observera BPSD, 

• att analysera tänkbara orsaker till BPSD, 

• att skriva en individuell bemötandeplan, 

• att sätta in personcentrerade åtgärder samt 
• att utvärdera åtgärdernas effekt på BPSD 

 
All personal inom äldreomsorgen genomgår en obligatorisk BPSD utbildning i 
förvaltningens regi framhåller enhetschefen.  
 

Enhetschefen har anhörigträffar två gånger per år. 
 
Skogsgläntan har eget kök där maten lagas till de boende. 
 
Tio intervjuer är genomförda på boendet. 

 

Måsta Äng2 
 
Enhetschefen är ansvarig för fyra enheter där elva personer bor per enhet, totalt 44 
personer. Alla som bor på boendet har en demensdiagnos. Det finns också en 
specialenhet där de som har stark ångest och aggressivitet bor. 
 
Enhetschefen anger att de arbetar med det så kallade BPSD-verktyget, det vill säga 
de gör en kartläggning av personen med demenssjukdom och försöker hitta tänkbara 
förklaringar kring hens symtom. Personen med demens kan inte alltid tala om varför 
hen har ont eller är ångestladdad. Genom att använda detta verktyg försöker man ta 
fram åtgärder för att lindra symptomen. Resultatet registreras hos Sveriges 

 
3 190916 telefonsamtal till enhetschefen.  
4 www.bpsd.se. 
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Kommuner och Landsting. 
 
På varje enhet arbetar 7–8 undersköterskor. Boendet har särskild nattpersonal med 
undersköterskekompetens. Dagtid finns två demenssjuksköterskor stationerade på 
boendet. Enligt enhetschefen finns det inte mycket fortbildning kring 
demensproblematik för undersköterskor, det vanligaste är Webbaserade utbildningar, 
som personalen får göra på arbetstid. För att få ett förtydligande kring 
genomförande och uppföljning av webbutbildningar skickades e-post 5  till 
enhetschefen efter tidigare gjord intervju. I svaret anges följande kring utbildningar 
på webben: Enheten har tre obligatoriska webbutbildningar för personalen; Demens 
ABC, grund- och fortsättning och Nollvision. Grundutbildningen fokuserar på 
grundläggande utbildning om demenssjukdomar och förhållningssätt medan 
fortsättningen är en fortsättning på ABC och mer fokus på särskilt boende. 
Nollvisionen handlar om begränsningsåtgärder inom demensvård. Enhetschefen 
skriver också att de på Måsta Äng från den här sommaren också krävt att 
semestervikarier skall ha genomgått de tre utbildningarna. Hon har även genomfört 
separat utbildning med vikarierna avseende avvikande beteenden, bemötande och 
förhållningssätt. Hon skriver också att de ordinarie medarbetarna upplevt att 
vikarierna uppvisat ett större intresse och förståelse för brukare/boende.   
 
De har inga specifika uppföljningar av webbutbildningarna eftersom de bygger 
på ”Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård- och omsorg vid demenssjukdomar”. 
Hon framhåller också att de baserar sitt arbetssätt på de nationella riktlinjerna, vilket 
medför att de får en ”röd tråd”. Omvårdnadsarbetet bygger på ett personcentrerat 
synsätt och evidensbaserade arbetsmetoder, vilket enhetschefen framhåller vid såväl 
medarbetarsamtal som arbetsplatsträffar, skriver hon vidare.  Även tre kompetenta 
sjuksköterskor med stor erfarenhet av demensvård kan bistå med ”handledning i 
stunden” om så behövs på enheterna framhåller enhetschefen. 
Enhetschefen har även själv genomfört utbildning kring demenssjukdomar med sin 
ordinarie personal, då hon är specialinriktad på demensproblematik.  
 
Under våren har enhetschefen inte haft någon anhörigträff men hon hade en under 
senhösten till vilken endast två personer anmälde sig. Eftersom så få anmälde 
intresse frågade enhetschefen runt bland de anhöriga och fick till svar att de tyckte 
att de redan hade bra kontakt med personalen och kände sig trygga med den 
information de fick av dem. 
 
Maten lagas i ett centralkök på Måsta Äng. De anhöriga kan äta tillsammans med de 
boende i restaurangen som finns i bottenplanet. 
 
Åtta anhöriga intervjuades på boendet. 

 
5 190910 e-post till enhetschefen. 
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Resultat intervjuer med anhöriga 
 
I det följande redovisar vi de resultat som framkommit vid intervjuerna. 

 

Fakta kring personer med demenssjukdomar på boendena 
 
Åldern på de dementa på boendena, där 18 anhöriga lämnat information, är mellan 
59 – 93 år. Tiden de dementa varit på de olika boendena varierar från tre månader 
upp till åtta år. De boende har varierande grad av demens med glömska och 
förvirring till att ha tappat det mesta av sina funktioner. Några har även 
rörelsenedsättning efter stroke. 
 
Det är främst nära anhöriga, som besöker de boende men även vänner gör besök. 
Besöken sker en till två gånger per vecka. 

 

Meningsfull vardag på boendena 
 
Utbud av aktiviteter som erbjuds varierar mycket mellan de olika boendena. Vad de 
boende sysselsätter sig med är även avhängigt av i vilket stadium av 
demenssjukdomen de befinner sig i. De anhöriga påtalar ofta att de boende behöver 
hjälp att komma igång med aktiviteter.  

 

Måsta Äng2 
 

Här svarar de anhöriga genomgående att de boende inte har några aktiviteter eller 
ytterst få på dagarna. Några anhöriga säger att de förstår att personalen har ett 
krävande arbete men tycker att de borde prata mer med de boende och mindre med 
sina arbetskamrater.  
 
Några boende får besök av vårdhund och det uppskattas mycket. Även ett plyschdjur 
och en leksaksdocka har stor betydelse.  
 
De anhöriga uppskattar den musikunderhållning som ges även om de menar att 
musiktillfällena är alldeles för få. De vill även att bredden på repertoaren kan vara 
större dvs. att man inte bara spelar dragspelsmusik utan mer varierad och modern 
musik. 
 

Ett så kallat Virtual Reality (VR) – projekt skall starta, vilket innebär att man skapar en 
simulerad miljö, som känns som verklig med hjälp av datorteknik. De dementa kan 
då virtuellt till exempel resa eller lyssna på en konsert. 
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För att förtydliga vad som gäller vid utevistelser skickades e-post6 till enhetschefen 
och följande information gavs i svaret: Möjligheter till utevistelse finns antingen 
genom promenader med personal, oftast runtom boendet, men det är också möjligt 
att vistas i den trädgård som varje enhet disponerar. Dörr leder ut direkt till 
trädgården via dagrummet. Ytterligare en möjlighet, som dock är mindre vanligt, är 
att vara på innegården mellan huskropparna. Det finns också balkonger på varje 
enhet på övre plan. Enligt enhetschefen framgår det av biståndsbeslut hur många 
gånger den boende skall ha insatsen, vanligast är promenad en gång per vecka 
medan trädgårdarna utnyttjas dagligen.  

 

Skogsgläntan 
 

Här finns möjligheter till olika aktiviteter men flera anhöriga betonar att de boende 
behöver hjälp att delta i aktiviteter, som till exempel sittjympa, sång och musik. 
Alla aktiviteter är beroende på den boendes sjukdomstillstånd och kan även 
innebära en vistelse på rummet med ett TV – tittande. 
 
En konstgjord hund sprider glädje. Ung Omsorg7 kommer på besök på helgerna till 
äldreboendet där även de dementa kan delta. Detta uppskattas mycket. Men de 
anhöriga framför också att de boende saknar höns som de tidigare haft och skött om. 
 

Utevistelser tillsammans med personalen kan förekomma upp till flera gånger per 
dag. Eftersom flera av de dementa är rymningsbenägna önskar de anhöriga att det 
skulle finnas kodlås på utgångsdörrarna. 
 

Genomgående framhålls att personalen är lyhörd för de boendes önskemål och att 
de är engagerade samt hjälpsamma.  

 

Röster från anhöriga kring meningsfull vardag på boendena 
 
Det är viktigt att de anhöriga känner att personalen har en bra kommunikation och 
ett bra utbyte med de anhöriga och att de anhöriga blir lyssnade på, vilket en 
anhörig belyser: ”Vi anhöriga ordnar klädförsäljning tre gånger om året och 
personalen hjälper till”. 

 
För de anhöriga är det också viktigt att de känner att deras anhöriga, trots sin 
sjukdom, aktiveras och kan behålla det friska, som fortfarande finns kvar.  En anhörig 
menar dock att vad gäller boendets aktiviteter att ”Hen har en enahanda vardag 

 
6 190914 e-post till enhetschefen. 
7 Ung Omsorg har för närvarande 110 ungdomar som arbetar i team om två, där de besöker alla äldreboenden under 
två timmar varje lördag och söndag för gemensamma aktiviteter. 
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utan några aktiviteter”, vilket även flera anhöriga framhåller. En säger ”Hen bara 
sitter vid bordet och att ingenting händer” och en annan framhåller ”Upplever att 
personalen inte stimulerar hen alls”, ytterligare en annan säger att ”hen skulle önska 
att det fanns fler aktiviteter för den anhörige och övriga boenden till exempel 
utevistelser och högläsning”.  
 
En aspekt som hör samman med aktiviteter är att många av de dementa behöver 
hjälp med att komma igång med dem samtidigt som aktiviteterna måste anpassas till 
var den demente befinner sig i sin demenssjukdom. Personalen är en viktig resurs i 
detta eftersom de bidrar till att underlätta för den demente och samtidigt bevara det 
friska så länge det går.  Men av de anhörigas utsagor framgår att det inte riktigt 
fungerar så.   En anhörig menar att personalen ”sitter och pratar med varandra och 
håller på med sina mobiler, de kunde väl prata med de boende istället”, vilket även 
framhålles av en annan anhörig ”personalen bara sitter och pratar och gör inget 
särskilt med eller tillsammans med de boende, det tycker jag är tråkigt”. Ytterligare 
en röst säger ”det finns ingen form av rehabilitering snarare handlar det mer om 
förvaring”. En anhörig försvarar dock personalen och menar att ”Det lilla friska som 
finns är svårt att få tid att ta vara på”. 
 
 

Personlig omvårdnad på boendena 
 
Behovet av hjälp är avhängigt av i vilket stadium av demens den boende är i. 
 
Fot – och hårvård erbjuds till en extra kostnad på alla boenden. 
 
Vad det gäller integriteten knackar personalen på innan de går in till den boende. 

 

Skogsgläntan 
 

Kontaktperson: alla boende har egna kontaktpersoner 

Hygien: De flesta behöver hjälp med dusch, som de får en gång per vecka. 

Kläder: Alla boende har egna kläder, som personalen ser till är fräscha. De säger till 
de anhöriga när behov av förnyelse behövs. Flera behöver hjälp att klä på sig. 

Vårdplan: För att förtydliga hur det fungerar med vårdplaner skickades ett e-post8 
meddelande till enhetschefen och av svaret framgick följande: Alla boende har en 
vårdplan, som är upprättad av sjuksköterska, där den medicinska statusen anges 
(fallrisk, nutrition, mediciner etc.).  Men det finns också en genomförandeplan, som 
undersköterskorna upprättar tillsammans med anhöriga och brukare. Om den 

 
8 190910 e-post till enhetschefen. 
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demenssjuke inte har någon anhörig och inte kan föra sina egen talan upprättas 
planen utifrån personalens observationer.  Genomförandeplanen är det dokument 
som visar insatser, hur de skall genomföras och vilket mål som finns med insatserna. 
Förutom dessa två dokument finns även den så kallade levnadsberättelsen, som ger 
en bakgrund till den boendes tidigare intressen och levnad och den bidrar med en 
bild av personen bakom demenssjukdomen.  
 
De anhöriga för fram att de skulle önska att det gjordes läkemedelsgenomgångar 
med dem och ansvarig läkare.  
 
De anhöriga önskar också att man hade bättre ventilation på rummen, särskilt 
sommartid.   

 

Måsta Äng2 
 

Kontaktperson: Alla har en kontaktperson, men de flesta anhöriga upplever att de 
inte får gehör för sina åsikter i dialog med kontaktpersonerna. De framhåller också 
att eventuell information kring den boende inte förs vidare inom personalgruppen.  

Hygien: Ingen av de boende klarar av att sköta den fullt ut. Några vägrar att duscha 
och personalen måste försöka övertala dem. Önskan framförs om dusch mer än en 
gång i veckan.  

Kläder: Alla boende har egna kläder. Oftast tvättar personalen dem. 

Vårdplan: Sex av åtta intervjuade vet eller har hört talas om den, men ingen har läst 
eller vet vad som står i den.  

 
 

Röster från anhöriga kring personlig omvårdnad på boendena 
 
De anhöriga påtalar hur viktigt det är med informationsöverföring både mellan dem 
och personalen men också inom personalgruppen, vilket tydligt framgår i deras 
utsagor. En anhörig undrar: ”Sker det en överföring av information till 
kvällspersonal?”, en annan anhörig framhåller: ”Att om hen behöver tala med någon 
om något problem, som personalen inte ordnar eller lyssnar på, kan hen alltid prata 
med enhetschefen”. Ytterligare en anhörig säger att: ”Jag får ingen feedback på hur 
personen med demenssjukdom mår då hen frågar” och den anhörige tycker också 
att: ”Kontaktpersonen tar inte frågor på allvar, snarare skämtar hon bort dem och 
hon för inte heller vidare det hen framhåller kring sin anhöriges demensbeteende till 
övrig personal”. 
 
Att den demente får en bra och adekvat omvårdnad är central för att de anhöriga 
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skall känna sig trygga med boendet. Det framgår av flera röster att de menar att de 
sköter mycket av denna omvårdnad (tex. toalettbesök och matning) när de besöker 
den anhörige. En anhörig säger att: ”Omvårdnaden skulle kunna vara bättre”. 
 
Många av de anhöriga vet att det finns en vårdplan men upplever att det brister i 
kommunikation om vad som står i den. En anhörig ger uttryck för detta: ”Hen får 
smärtstillande medicin utan att jag vet varför”. En annan anhörig påtalar när det 
gäller fallskador, som den boende uppvisar att: ”Det är sällan jag får veta hur dessa 
fall kunde ske eller när de hände, ingen verkar veta något när hen frågar”. En annan 
anhörig förstår inte varför hens anhörige får Alvedon, hen har inte fått svar fast hen 
frågat, framhåller hen. 
 

Mat och måltider på boendena 
 
Gemensamt för boendena är att hjälp ges till den som behöver det. 

 

Skogsgläntan 
 

Alla berömmer den goda maten. Önskemål finns dock om mer grönsaker. 
 
Måltiderna serveras på fasta tider men till den som vaknar väldigt tidigt och är 
hungrig går det alltid att ordna kaffe/te och smörgås före frukosten. 

 

Måsta Äng2 
 

Tre av åtta klarar inte av att äta själva längre utan måste matas. Några har dålig 
tandstatus och får mat i timbalform. Två får kosttillskott i form av näringsdryck.  
 
Skiljeväggar i dagrummet efterlyses för att minska störningar de boende emellan. 
Störningar kan handla om att en del äter med händerna, har ljud för sig, sörplar eller 
slutar äta om det kommer in personer när de skall äta.  

 

Röster från anhöriga kring mat och måltider på boendena 
 

Mat är en viktig del av måendet för den demente men många har svårt att äta själva 
och en del behöver matas och/eller få näringsdrycker eller timbalmat för att inte bli 
undernärda. Att det serveras god och näringsriktig mat, är positivt vilket följande 
kommentar belyser: ”När hen kom hit vägde hen 38 kg och nu väger hen 60 kg”. 
 
Att ha en trivsam miljö då man äter är också en viktig del av matintaget, vilket 
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kommer fram i följande utsagor: ”Personalen försöker att få till det lite fint vid 
högtider” och ”Det är institutionslikt på enheten, grått och trist medan TV-rummet 
är fint möblerat”.  
 
Eftersom många dementa är lättretade och känsliga när de skall äta föreslår en 
anhöriga att: ”En skiljevägg skulle underlätta för dem som har behov av att äta mer 
enskilt och då ge lugn och ro vid matbordet”. 

Trygghet 

 

Skogsgläntan 
 

Anhöriga och boende känner sig trygga. Det framhålls att ett mycket bra bemötande 
av enhetschefen och personalen ger trygghet.  
 
Den allmänna uppfattningen hos de intervjuade är att personal plus chef har stor 
kunskap kring de boende, vilket ger trygghet eftersom de anhöriga kan fråga vem 
som helst av personalen och få ett liktydigt svar.   

 

Måsta Äng2 
 
Merparten av de intervjuade känner sig trygga eftersom deras anhöriga tas om hand.  
 
Men det har förekommit enstaka tillfällen då de anhöriga känt sig otrygga på grund 
andra boendes aggressiva beteende.  

 

Röster från anhöriga kring trygghet på boendena 
 
Boendet med passning och anpassning till demenssjukdomen innebär en trygghet 
för de anhöriga.  Följande utsaga från en anhörig visar just detta: ”Är trygg att hen är 
här. När hen var hemma kunde hen försvinna ut och inte hitta hem. Tog till och med 
bilen ibland. Det hände även på nätterna ibland. Var tvungen att ha bilnycklarna 
under kudden och geväret bredvid mig” (personen med demenssjukdom hade 
tidigare varit jägare). 
 
En viktig aspekt av trygghet är information och kommunikation med personalen. En 
anhörig uttrycker sig så här kring detta:  ”Även om kontaktpersonen inte är på plats 
kan man fråga vem som helst i personalen och få samma svar”. En annan anhörig 
betonar samma sak: ”Det är lätt att få tala med föreståndaren om man vill” 
 
Det har förekommit att anhöriga känt sig otrygga på grund av enskilda boendes 
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aggressivitet. I och för sig är aggressivitet hos dementa inte ovanligt men då en 
person till exempel kastar saker omkring sig, bits eller slår sönder saker så minskar 
inte bara välbefinnandet hos den sjuke utan det skapar även stress hos de anhöriga, 
övriga boende och sannolikt också hos vårdpersonalen.  
 
 

Analys och förslag till förbättringar  
 

Utifrån en analys av insamlat material har revisionsgruppen kommit fram till följande 
förslag till förbättringar för de olika fokusområdena.  
 
På de olika boendena är vissa i den fas av sjukdomen som kallas lindrig demens, där 
de med lite stöd från sin omgivning kan klara sin vardag.  Har de däremot utvecklat 
en svår demens9, är stora delar av hjärnan skadad och den demenssjuke har svårt att 
orientera sig i tid, rum och plats, talet försvinner ofta helt eller de säger enstaka ord. 
Här är en demente helt beroende av vård och omsorg. En central del när det gäller 
personer som har demenssjukdom är att omvårdnaden skall vara personcentrerad 
enligt Socialtjänstlagen och åtgärderna individanpassade. För att lyckas med detta 
behövs mycket kunskap, både om demenssjukdomar och om personen man vårdar. 
En viktig pusselbit i detta arbete är den s.k. levnadsberättelsen, där ledning och 
personal kan lära känna och bättre förstå en person genom dennes förflutna, vad 
som är och har varit betydelsefullt för den boende. Levnadsberättelsen bidrar till att 
ge en bättre bild av personen bakom sjukdomen för att kunna hjälpa och förstå 
denne. Som vi har förstått det görs en sådan berättelse vid inskrivningen av 
personen med demenssjukdom. Det betyder att personalen då har tillgång till 
kunskaper kring den demenssjuke för att ge en personcentrerad och individanpassad 
vård.  
 
I våra intervjuer har det framkommit att det finns en vårdplan, som är 
behovsorienterad, men att väldigt få har fått tagit del av den och/eller läst den och 
ev. avvikelser från planen. Vårdplan är dock inte liktydigt med levnadsberättelse 
varför vi bedömer det som viktigt att personalen har en dialog med de anhöriga 
kring vårdplanen och vad som står i den och när avvikelser sker från den. Vi har i 
efterhand, via e-post frågat kring vårdplaner, och då fått fram att det även finns en 
genomförandeplan, som visar vilka insatser som skall genomföras och målet med 
dessa. Genomförandeplanen bygger på socialtjänstlagen medan vårdplanen utgår 
från hälso- och sjukvårdslagen. Det finns med andra ord tre olika dokument som 
speglar den boendes levnad och behov. Dock verkar det som om de anhöriga inte 
har vetskap om vad som står i vård- och genomförandeplanen. Vi ställer oss därför 
frågor kring dessa dokument. Hur används de i praktiken? Vilken dialog har man med 
de anhöriga kring dokumenten, både initialt vid inskrivningen och vid 

 
9 www.demensförbundet.se 
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uppdateringar/revideringar?   
 
I det följande ges förslag på förbättringar inom fokusområdena:  
 

Meningsfull vardag 

• Mer individanpassade aktiviteter för de boende både fysiskt och psykiskt. 
Levnadsberättelsen kan vara en utgångspunkt där man får en bild av den 
boendes liv och intressen. Det är viktigt att ta tillvara det ”friska” hos 
individerna och inte bara se det sjuka, för att stimulera självkänslan och 
skapa trygghet 

• Skapa bättre ventilation, särskilt på Skogsgläntan 

• Inför möjligheten att återinföra frigående höns på Skogsgläntan 

• Inför kodlås på utgångsdörrar på Skogsgläntan för att undvika rymningar   
 

Personlig hygien 

• Fler tillfällen till dusch under veckan  

• Ha läkemedelsgenomgångar tillsammans med de anhöriga och läkare, då 
det är läkaren som ordinerar läkemedlen och inte sjuksköterska 

 
 Mat och måltider 

• Önskemål på Måsta Äng2 om att sätta upp skiljeväggar så att de dementa 
kan få äta i lugn och ro och inte störas av varandra 

 
 

Personalrelaterat 

• En önskan om att personalen aktiverar de boende mer än de gör idag det 
vill säga att de sitter med och tillsammans med de boende samt hjälper 
de boende med olika aktiviteter. Ett större engagemang för sitt arbete 
bland all personal framförs genomgående av de intervjuade även om 
undantag finns, bör framhållas 

• Mer personal, som har goda kunskaper i svenska. Att inte förstå språket 
skapar irritation och ilska hos både boende och anhöriga framgår det av 
intervjuerna 

• Mer och bättre grund- och vidareutbildning inom demensvård för 
personalen så att de har mer kunskap kring hur demenssjukdomar 
fungerar och utvecklas 

• Tid avsätts för personal att reflektera över vård och bemötande av de 
boende, åtminstone varje vecka, för att skapa en ökad individcentrerad 
vård  

• Mer dialog med anhöriga om vad de kan förvänta sig av vården och 
vistelsen på boendet   

• Viktigt att de anhöriga blir informerade genom att veckoprogram och 
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träffar anslås tydligt på anslagstavlor och digitalt på boendets hemsida 
• Bättre dialog mellan personal och anhöriga kring 

vårdplan/genomförandeplan och avvikelser från dem men även bättre 
dialog mellan övrig personal och kontaktperson för att föra vidare 
information om den demenssjuke, som framförts av den anhörige 

 

Övrigt 

• Ett särskild boende för yngre personer med demenssjukdom. Det finns 
behov av att ha ett demensboende för personer som är under 65 år. 
Sjukdomen är handikappande och betungande för anhöriga och de yngre 
har problem och behov som är unika när sjukdomen drabbar dessa yngre 
personer och deras anhöriga.    


