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Förord 
 
Föreliggande rapport handlar om ett kompetensutvecklingsprojekt som gjorts möjlig genom 

medel från kompetensfonden, Stockholms stadsledningskontor. I rapporten ingår tre olika 

projekt inom kommunens äldreboende, närmare bestämt vid Blackebergs sjukhem (nu 

Mälarbackens vård- och omsorgsboende) i Bromma stadsdel. De projekt som genomförts och 

utvärderats är handledning i vårdetiskt förhållningssätt, reminiscence och validation. 

Jag själv var projektledare, och var anställd 25% på dåvarande Blackebergs sjukhem.  

Dessutom deltog personer med expertkunnande inom respektive område. Gunilla Silfverberg, 

professor i vårdetik, var handledare för grupperna i vårdetiskt förhållningssätt, Anneli 

Sjöström-Larsson, undersköterska vid Villa Cedersköld dagavd för demenshandikappade, 

Ersta diakoni, har undervisat och handlett grupperna i reminiscence och Lotta Isacs, 

arbetsterapeut, verksamhetschef för samma enhet, har genomfört utbildning och handledning 

i validation. Datainsamlingar har till stor del gjorts av Mona Söderlund, adjunkt vid Ersta 

Sköndal högskola samt doktorand vid Örebro universitet, samt av mig själv.  

Vår förhoppning med dessa projekt är att vårdare inom vård och omsorg om äldre skall 

utveckla sin kompetens för att kunna möta alla svåra och komplexa situationer som kan 

uppstå i det dagliga arbetet och på det sättet bidra till ett så bra liv som möjligt för de äldre. 

Vi hoppas därför att denna rapport kan ligga till grund för utbildning och utveckling av 

vårdares kompetens inom Stockholms stad och dess kranskommuner. 

 

Stockholm den 20 december 2006 
 
 
Görel Hansebo 
Högskolelektor, prefekt  
Institutionen för vårdvetenskap 
Ersta Sköndal högskola 
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Bakgrund 
Många äldre som bor i särskilt boende har en kognitiv försämring i form av ett 

demenshandikapp. Minne, tanke-, kommunikations- och orienteringsförmåga försämras 

successivt och leder det till att de äldre får allt svårare att uttrycka sin vilja och sina önskemål 

(Socialdepartementet, 2003). Det medför svårigheter för personerna att kunna kommunicera 

och beskriva hur man uppfattar och upplever sin omgivning, och därmed att kunna påverka 

och vara delaktiga i planeringen av sin vardag. Demensvård ska liksom alla annan vård utgå 

ifrån en humanistisk människosyn. Individen ska respekteras som en unik, autonom person 

som har rätt att fatta beslut och medverka i sin egen vård och människans värdighet ska 

skyddas, bevaras och höjas (Basun et al. 2002).  

 

För demenshandikappade boende på sjukhem är det vårdare som till stor del påverkar de 

dagliga livsvillkoren (Kalis et al, 2005). Hur de förhåller sig till personen med demens har 

avgörande betydelse för deras dagliga liv. Ett värdigt bemötande av demenshandikappade kan 

vara ett personcentrerat förhållningssätt. Vårdaren bemöter den demenshandikappade som en 

individ på hans eller hennes villkor och ser först människan som individ och i andra hand 

demenshandikappet (Kitwood, 1997). Det innebär att den primära uppgiften för vårdare i 

demensvård är att bibehålla den demenshandikappades personlighet trots dennes förluster av 

mental kapacitet och att fokusera på demenshandikappades unika, individuella behov. 

Förutsättningar för individuell vård är att demenshandikappade har kontakt med ett fåtal 

vårdare som kan personens livshistoria (Hansebo & Kihlgren, 2000, Ericson et al, 2001). 

Personens identitet och individualitet kan bevaras i form av kontinuitet med sin historia och 

sitt liv (Kitwood, 1997). 

 

Vårdare har att ta i beaktande flera olika behov som befrämjar ett gott liv för personer med 

demens. Det är behov som bekräftelse, delaktighet, meningsfull sysselsättning, identitet och 

individualitet samt välbefinnande (Kitwood, 1997, Zingmark et al, 2002). Bekräftelse kan 

eftersträvas genom att acceptera personens sätt att vara. Gemenskap och närhet är 

betydelsefullt för att personen ska känna trygghet och för att vårdare ska kunna nå personen 

när demensen försämras. Delaktighet omfattar aspekter som att se personens kapacitet och ge 

möjlighet för personen att använda sin kapacitet som finns kvar till meningsfull 

sysselsättning. Bevarande av identitet och individualitet handlar om att få ha en hemlik miljö 

med egna tillhörigheter som möbler, kläder och vanor (Zingmark et al, 2002).  
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Alla behov är viktiga och bidrar tillsammans att bevarar värdighet och självaktning och ett 

gott liv för personer med demens. 

 

Beteendestörningar och psykiska symtom (BSPD) är vanligt förekommande vid 

demenssjukdom. Det kan till exempel vara aggressivitet, nedstämdhet, vandringsbeteende 

eller andra tecken på hyperaktivitet. Orsaken till BSPD kan vara den nedsatta kognitiva 

funktionen som kan ge upphov till missförstånd men symtom kan även uppstå på grund av 

störd relation mellan demenshandikappade och omgivningen (SBU, 2006). Det kan vara en 

ökad känslighet för kroppsspråk som kan förekomma hos personer med demens och känslor 

av frustration, sorg och ilska som kan yttra sig i form av oroligt och störande beteenden, 

fysiskt och/eller vokalt (Hansebo & Kihlgren, 2001). Det är därför av särskild vikt att vårdare 

kan tolka, förstå och vara lyhörda för både den verbala och den icke-verbala 

kommunikationen (Hansebo & Kihlgren, 2002). Det kan vara en krävande uppgift som ställer 

krav på vårdares förmåga till samspel och interaktion och kan medföra stress hos vårdare. 

Utbildning och handledning till vårdare har i tidigare studier visat kunna påverka hur vårdare 

upplever sin arbetssituation i form av minskad stress och ökad arbetstillfredsställelse 

(Hallberg et al, 1993, Hansebo & Kihlgren, 2002). Genom positiva erfarenheter från att klara 

av att hantera svåra situationer kan tilltron till den egna förmågan öka och även upplevelsen 

av skicklighet i arbetet, vilket påverkar arbetslust (Josephsson & Vingård, 2002). 

 

Sammanfattningsvis har det påvisats att kunskap om den äldre människans tidigare liv och 

bakgrund (levnadsberättelse) är av mycket stor betydelse för att vårdare ska kunna tillgodose 

vårdtagarens önskningar och behov när de egna funktionerna sviktar. För personer med 

demens är kontinuitet till person och handling är oerhört viktigt för deras livssituation 

(Hansebo, 2000). Demenshandikappade kan förlora resurser på grund av ohjälpsamhet från 

vårdare (Kitwood, 1997). Vårdare blir därför betydelsefulla personer för de boendes 

livssituation (Kalis et al, 2005). Genom att utbilda vårdare i bemötande och förhållningssätt 

vid demenshandikapp syftar detta projekt till att förbättra demenshandikappades livssituation 

i särskilt boende vid Bromma stadsdel. Vårdare som utvecklar sin kompetens kan förbättra 

sin förmåga att kommunicera och underlätta för demenshandikappade att vara delaktiga i sin 

vardag och därmed förbättra deras livssituation. Projektet kan även bidra till minskad 

personalomsättning och att arbete inom demensvård kan bli mera attraktivt.  
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Projektets mål 
- Livssituationen för boende med heldygnsomsorg ska förbättras 

- Utveckla vårdares förhållningssätt för att bättre förstå och bemöta äldre 

demenshandikappade 

- Kompetensen hos vårdare inom äldreomsorg ska öka 

Delmål 
• Ett förbättrat välbefinnande för boende som utvärderas genom skattning av 

sinnesstämning och beteende. 

• Att fördröja försämringen av den kognitiva funktionen som utvärderas genom 

bedömning av den kognitiva funktionen med bedömningsinstrument. 

• Att minska förbrukningen av läkemedel mot oro och ångest som utvärderas genom 

granskning av läkemedelsförbrukning mot oro och ångest. 

• Att vårdare utvecklas i mötet med den demenshandikappade som utvärderas genom 

intervjuer med vårdare  

• Att vårdare upplever ökad arbetstillfredsställelse som utvärderas genom frågeformulär. 

• Att främja utvecklingen av vårdares vårdetiska förhållningssätt gentemot boende som 

utvärderas med ett frågeformulär 

Projektbeskrivning 
Projektet har bedrivits vid ett sjukhem i Bromma stadsdel. Sjukhemmet har flera avdelningar 

som alla är av sjukhemskaraktär och projektet har bedrivits vid tre av dessa som är inriktade 

mot demensvård. Avdelningarna har ca 25 vårdplatser vardera. Vårdpersonalen består av 

vårdsbiträden (både utbildade och outbildade), undersköterskor och sjuksköterskor. 

Projektet omfattar tre olika delar: 

□ Handledning i vårdetiskt förhållningssätt  

□ Utbildning i reminiscence 

□ Utbildning i validation  

Handledning i vårdetiskt förhållningssätt 
Begreppet vårdetik omfattar vårdandets etiska grunder och vårdens värden och etiska 

innehåll. Ett vårdetiskt förhållningssätt omfattar olika etiska perspektiv på yrke, vård och 

omsorg och kan omfatta följande områden: centrala begrepp, etik och politik, etik och juridik, 

förhållandet mellan patient och vårdgivare, samt yrkesetik. Det är ett tvärvetenskapligt ämne 

som omfattar både teori och vardagliga praktiska problem i vårde och innebär att alla som är 
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verksamma inom vården liksom vårdtagare berörs av vårdetik (Silfverberg, 2006). Det finns 

riktlinjer för hur vi övergripande ska agera i vården, men etiska problem är ofta relaterade till 

individer och situationer. Hur vi tolkar situationen och handlar visas i vårt förhållningssätt. 

Handledning i form av reflekterande samtal kan bidra till att klargöra sina egna tankar och 

genom att lyssna till andra och få nya perspektiv på olika etiska situationer (Silfverberg, 

2005). 

Handledningsträffar  
Syftet med denna del av projektet var att främja ansvarsfullt bemötande och etiskt 

förhållningssätt genom att vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor får möjlighet till 

etisk reflektion över sina praktiska yrkeserfarenheter.  

 

Delprojektet omfattade tre olika grupper om ca 20 personer per grupp som träffades vid tio 

tillfällen med en handledare. Handledaren är docent i etik och har stor erfarenhet av att 

genom dialog och reflektion handleda grupper av personal inom vård och omsorg. 

Handledningsträffarna var indelade i tre steg. Först träffades hela gruppen för att därefter 

indelas i avdelningsvisa grupper och slutligen avslutades handledningsträffen med att hela 

gruppen återsamlades. Under steg ett introducerade handledaren ett tema för dagen utifrån 

olika frågor om vad begreppen etik, moral, vård- och yrkesetik står för och vad begreppen 

innebär i yrkesutövningen. Under steg två diskuterades etiska problem som var angelägna i 

vårdarnas vardag relaterat till dagens tema. Ett aktuellt problem ut bland gruppens deltagare 

och den som problemet var mest aktuellt för berättade mera utförligt om det. Därefter bidrog 

gruppdeltagarna med sina egna erfarenheter av det aktuella problemet och på så sätt belystes 

problemet ur flera perspektiv. Därefter återsamlades hela handledningsgruppen och varje 

grupp berättade om vad de hade diskuterat. 

Utvärdering 
Utvärdering av handledningsträffarna har skett med ett frågeformulär omfattande åtta frågor 

med öppna svarsalternativ som deltagarna fick besvara vid sista gruppträffen. Närvaron vid 

handledningsträffarna har skiftat och ca hälften av gruppens deltagare har besvarat 

frågeformuläret.  

 

Positiva synpunkter 
Handledningsträffarnas innehåll har upplevts som angeläget med tanke på det egna arbetet 

och gett dem styrka i arbetet. Att få utbyta tankar och erfarenheter genom att diskutera och att 
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höra andras problem har varit intressant och givande. Deltagarnas egna insatser under 

sammankomsterna har utgjorts av egna erfarenheter och kunskaper som delgetts de andra 

genom dialog och diskussion.  

 

Relationer till kollegor har förändrats till följd av handledningen upplever ca häften av 

deltagarna. Förändringarna omfattar att få lära känna kollegorna bättre, att vara öppnare mot 

varandra och kunna tala om svårigheter. Ökad dialog med arbetskamrater och arbetsledare 

kan minska stressen i arbetet genom att det leder till bättre förståelse och delaktighet mellan 

individer.  

 

Handledningsträffarna har bidragit till att deltagarnas perspektiv på sitt arbete har vidgats för 

en tredjedel av deltagarna. De ser nya lösningar och möjligheter och att handledningsträffarna 

bidragit till en större förståelse för arbetskamrater och för de boende.  

 

Deltagarnas personliga erfarenheter av handledningsträffarna omfattar utbyte av erfarenheter, 

möjlighet till reflektion och att se olika möjliga lösningar till problem. Olika önskemål om 

fortsatt kompetensutveckling om problemlösning, samarbete, erfarenhetsutbyte samt dialog 

och kommunikation har framförts. 

 

Förslag på förbättring  
Deltagarna har föreslagit att grupperna kunde vara mindre och enbart bestå av deltagare från 

den egna avdelningen som man känner sedan tidigare. Under handledningsträffarna har 

deltagarantalet varierat vilket kan bero på att deltagarna inte kände varandra och mindre 

grupper kan bidra till ökad trygghet för deltagarna. 

Utbildning i reminiscence och validation 
Utbildning i reminiscence och validation genomfördes vid tre olika avdelningar vid 

sjukhemmet. På en avdelning utbildades vårdare i reminiscence och på en avdelning i 

validation. På den tredje avdelningen fick vårdare utbildning i reminiscence och validation. 

Projektet introducerades till all personal på de involverade enheterna. Vårdare som var 

intresserade att medverka anmälde själva sitt intresse att delta.  

Reminiscence 
Reminiscence innebär att tala om livserfarenheter, upplevelser, dela minnen och tala om det 

förflutna med en annan person eller i en grupp. Metoden utvecklades i början av 1960-talet av 
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gerontologen Robert Butler (1974). Han upptäckte att personer som led av minnesstörningar 

mådde bra av att prata om gamla minnen och det förflutna. Äldre personer behöver kartlägga 

och knyta ihop sitt tidigare liv men för personer med demenshandikapp som har en begränsad 

förmåga att tänka kognitivt kan det vara svårt. Reminiscence beskrivs kunna underlätta och 

hjälpa till att stärka identitet, integritet, kontinuitet och sammanhang för personer med 

demens. Metoden utgår ifrån att trots demenshandikapp är personen vis, erfaren och 

kompetent (Isacs & Wallskär, 2004). Vårdpersonal får mera kunskap om personen eftersom 

levnadshistorian är värdefull hjälp i reminiscence arbetet och här kan anhöriga bidra med 

viktig information. Reminiscencearbete kan också bidra till att vårdare får större förståelse för 

personen med demens och stärka och utveckla relationen dem emellan. 

 

Reminiscence är en vanlig metod inom demensvård och många använder det omedvetet, dvs 

pratar om gamla minnen med de gamla. Genom att använda reminiscence på ett metvetet 

strukturerat sätt blir det mera meningsfullt (Isacs & Wallskär, 2004). För att starta samtalet 

används ofta någon form av ”triggers” eller minnesväckare. Det kan vara olika föremål, 

fotografier, kläder eller musik som bygger på historia, kultur och tradition. Det är viktigt att 

försöka stimulera alla sinnen. 

 

En reminiscence grupp träffas regelbundet ca en gång per vecka. Varje gruppträff kan ha ett 

tema som till exempel barndomshem och familj, fest och högtid, arbetslivet (Isacs & 

Wallskär, 2004). Det behöver finnas minst en vårdare som är gruppledare vars uppgift är att 

stimulera och underlätta för deltagarna att samtala, att alla som vill kommer till tals och skapa 

trivsel i gruppen. Vårdare som ska leda en reminiscencegrupp behöver lära sig metoden och 

ha kunskap om äldres kultur och traditioner, det vill säga hur samhället såg ut när de äldre 

växte upp och gällande levnadsvillkor. Till en början kan det vara bra att pröva metoden 

individuellt med en person i taget. Innan vårdaren startar en grupp kan det vara bra att öva på 

en grupp personal först. Reminscencegruppens storlek kan variera mellan två till åtta 

deltagare och personerna kan ha olika ålder, demenshandikapp och funktionsnedsättningar. 

De positiva effekterna av reminiscence kan vara flera i grupp än vid enskild reminiscence. I 

grupp får man använda sin erfarenhet, höra andra berätta och stimuleras att själv minnnas 

vilket kan stärka självkänslan. I gruppen skapas gemenskap genom att man har roligt 

tillsammans och det kan leda till ökad kontakt och färre konflikter i vardagen. 

 



 

7 

Utbildning i reminiscence  
Utbildningen i reminiscence vid Blackebergs sjukhem följde de principer som gäller för 

reminiscenceutbildning. Utbildningen inleddes med en föreläsning om metoden för all 

personal. Därefter valde enhetschefen ut tio personer för själva utbildningen. Utbildningen 

pågick under tio veckor, en gång i veckan träffades deltagarna under två timmar. Vid de 

första fem tillfällena träffades vårdarna med utbildningsledaren för teoretisk och praktisk 

undervisning. Vid de fyra därpå följande tillfällena ordnades reminiscencegrupp med boende 

från vårdarnas avdelningar. Inför dessa träffar hade gruppen först en gemensam genomgång 

av aktuellt tema och efter träffen en återsamling för reflektion och planering inför nästa gång. 

Teman för dessa träffar var följande: barndomen, skolan, arbetet, sommar/semester. Sista 

tillfället omfattade utvärdering och sammanfattning av utbildningen. 

 

Den teoretiska undervisningen omfattade personfokuserat synsätt inom demensvård samt 

grundläggande delar av reminiscence. I det ingår levnadsberättelse, vad som används för att 

stimulera minnen via sinnen, hur man gör det med hjälp av triggers och medveten 

kommunikation. Den teoretiska undervisningen omfattade även gruppstrukturer och 

grupprocesser samt hur man använder miljön. 

 

Deltagarna hade mellan träffarna olika praktiska uppgifter att utföra på sina respektive 

arbetsplatser. Tanken var att uppgifterna skulle förbereda för ett införande av ett permanent 

reminiscencearbete. Uppgifterna utfördes med de boende, deras anhöriga och deltagarna 

skulle även informera och inspirera sina kollegor. 

 

Deltagande vårdare 
I reminiscence utbildningen deltog nio personer, sex vårdbiträden, två undersköterskor och en 

sjuksköterska från två olika avdelningar. De var mellan 23 år till 64 år och hade arbetat inom 

vården mellan 4½ till 35 år och på nuvarande avd från 8 månader till 29 år. Utbildning i 

demensvård hade sex vårdare i form av föreläsningar eller kortare kurser om 

demenssjukdomar, en vårdare hade en demensutbildning, 5 poäng. 

Utvärdering 
Deltagarna i reminiscencegruppen har intervjuats ca ett år efter att utbildningen påbörjades. 

Intervjuerna genomfördes på vårdarnas arbetsplats och spelades in på band. Intervjufrågorna 

handlade om hur vårdarna upplever sitt arbete och sin arbetssituation.  
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Positiva synpunkter 
Vårdarna beskriver att reminiscence förekom i verksamheten innan interventionen och 

användes individuellt till boende under det dagliga arbetet till exempelvis vid matning men 

det förekom inte några reminiscencegrupper. Efter utbildningen används reminiscence på ett 

mera medvetet sätt och med mera redskap i form av olika triggers.  

 

De boende verkar uppskatta reminiscencegrupperna och blir gladare. De verkar ha en trevlig 

stund tillsammans, som de också samtalar om efteråt och de kommer gärna tillbaka till nya 

gruppträffar. Grupperna bidrar till social gemenskap bland de boende och de blir styrkta av att 

berätta för varandra och bli lyssnade till. Vårdarna beskriver att de boende verkar ha behov av 

att få göra reminiscence. Under utbildningstiden har gamla saker inhandlats till avdelningarna 

och de boende verkar uppskatta gamla föremål som får stå framme. De stimulerar till spontan 

reminiscence. Små saker kan få boende att börja berätta om olika saker och ting. 

 

Vårdarna upplever att de kommer de boende närmare på ett annat sätt, ser individen och får 

en närmare relation när de kan reminiscence. De tänker mera på de boendes känslor och 

upplevelser och lyssnar mera till deras erfarenheter än innan och ställer mera frågor. Om 

någon boende är ledsen beskriver de att i stället för att verklighetsanknyta använder de sin 

fantasi och inlevelse och försöker få den boende att berätta om varför hon är ledsen.  

Vårdarna upplever reminiscece som en möjlighet att göra något positivt för de boende och att 

det är inspirerande för dem själva. Reminiscence är intressant och vårdarna berättar att de 

boende märker att vårdarna är intresserade, vilket leder till att de boende också ser vårdarna 

med andra ögon. Vårdarna tror att alla kan lära sig att använda reminiscence om intresse och 

vilja finns. 

 

Livshistoria är nyckeln till att lära känna de boende enligt vårdarna. Det är inte något nytt 

som inte funnits tidigare, men den har blivit mera strukturerad och ger mera information än 

då närstående fått skriva helt fritt. Teman för gruppträffar kan väljas utifrån de boendes 

livshistoria och reminiscence kan bli mera fokuserad. 

 

Förslag på förbättringar 
Utbildningen bör utgå ifrån den verklighet som deltagarna är verksamma i. Förutsättningarna 

är olika om man arbetar i dagvård eller som för deltagarna i detta projekt på särskilt boende, 

där en stor del av arbetstiden går åt till personlig omvårdnad. 
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Vårdarna önskar mera utbildning i hur man ska hantera olika känslor som väcks med 

reminiscence som till exempel saknad. Vårdarna upplever sig ha olika beredskap i att hantera 

detta men påpekar att ledsna känslor finns även utan reminiscence och måste hanteras även 

då. En vårdare önskar fortsatt handledning och stöd. Hon känner sig osäker inför att ha 

grupper själv. 

 

En genomtänkt planering när och hur en ny aktivitet ska införas efterlyses av vårdarna i 

reminiscencegruppen. När en ny aktivitet införs i verksamheten behövs tid för planering, att 

skaffa material för triggers och att sätta sig in i de boendes levnadshistoria. Vårdarna känner 

de boende som de är kontaktpersoner för väl, men i grupperna ingår boende från hela 

avdelningen. Vårdarna är beroende av att arbetskamrater ställer upp och hjälper till med 

förberedelser och efterarbete för att grupperna ska kunna genomföras och när de behöver tid 

för planering, införskaffande av material. Det beskriver vårdarna att de har dåligt samvete för 

när de lämnar över arbete till kollegor.  

 

Vårdarna efterlyser också en plan för hur arbetet med reminiscence ska fortsätta. De önskar 

att någon skulle hålla ihop gruppen och att de skulle ha möjlighet att träffas för att utbyta 

erfarenheter och stimulera varandra så att inte reminiscencegrupperna rinner ut i sanden. På 

avdelningarna har reminiscencegrupper förekommit från två gånger per månad till ingen alls. 

På avdelningen som haft grupper två gånger per månad har vårdarna arbetat två och två 

tillsammans. På en avdelning var det endast en vårdare som deltog i utbildningen och där har 

inga grupper kunnat hållas, vilket delvis beror på de boendes hälsotillstånd och delvis på att 

det är svårt att för en person att ensam starta en ny aktivitet i verksamheten.   

Validation 
Validation är ett förhållningssätt som används inom demensvård med äldre personer (80 år 

och äldre) med demens. Det har utvecklats av den amerikanska sociologen Naomi Feil 

(1994). Validation handlar om att bemöta personer med demens genom verbal och icke verbal 

kommunikation och bekräfta deras känslor. Vårdaren måste sätta sig in i och acceptera 

personens upplevelse av sin verklighet även om den ligger många år tillbaka i tiden. Även 

olika beteendesymtom kan härledas till personens upplevelse av sin verklighet då det enligt 

Feil (1994) finns en logik bakom allt beteende, även desorienterade personers beteende har en 

logisk förklaring. Ursprunget till olika beteendemässiga symtom kan vara ofullbordade 
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livsuppgifter eller obearbetade händelser tidigare under livet som nu åter dyker upp som 

känslomässiga minnen som behöver bearbetas. De teoretiska antaganden som ligger bakom 

validation baserad på grundläggande principer som utvecklats inom psykologin av t ex Erik H 

Erikson (Feil, 1992). Erikssons teori om människans utveckling omfattar åtta stadier. Hur 

personen har klarat av kriser under de olika stadierna har betydelse för hur kommande stadier 

hanteras. Det sista stadiet är ålderdomen då livet ska sammanfattas och personen ska finna 

inre styrka och integritet. Motsatsen om det inte kan uppnås är enligt Erikssons teori 

förtvivlan (Erikson, 2004). Personer med demens kan på grund av nedsättning av kognitiva 

funktioner ha svårt att genomgå detta stadium och behöva hjälp. Genom att använda 

validation kan vårdaren hjälpa personen att uttrycka sig och välbefinnandet öka, det kan leda 

till minskad stress och förbättrad kommunikation. Det kan även minska behovet av läkemedel 

mot oro och ångest. Även för vårdare kan stress minska och arbetstillfredsställelse öka om de 

har någon form av handlingsberedskap för krävande situationer (Feil, 1992).  

 
Feil (1994) beskriver validation som en utvecklingsteori för desorienterade äldre personer och 

som en metod att klassificera deras beteende. Stadium ett kallas malorientering, stadium två 

tidsförvirring, stadium tre upprepade rörelser och stadium fyra vegeterande. I metoden ingår 

att vårdaren använder sig av specifika tekniker som symboler, favoriserande sinne, frågor 

som ”vem, vad, var, när, hur”, ytterlighetsfrågor som vad är värst. Vårdarens egen placering 

vid validation är också betydelsefull. Möjlighet till ögonkontakt och placering i ögonhöjd 

med den äldre personen, kroppsläge och vårdares matchning av personens känslostämning 

ingår som en del av metoden. Validation kan ske i grupp eller individuellt då en vårdare 

validerar en person i taget.  

 
Den vetenskapliga kunskapen om vilken betydelse validation har bedömts enligt en Cochrane 

Rewiew (Neal & Briggs, 2002) som otillräcklig, eftersom det är endast ett fåtal 

randomiserade kontrollerade studier gjorda och de flesta andra studier har använt få deltagare. 

Det finns inte någon svensk forskning om validation som publicerats. Trots brist på evidens 

finns det bland vårdare en erfarenhetsbaserad övertygelse om att validation har en positiv 

betydelse för personer med demens. Det är därför angeläget att fortsatt forskning sker om och 

i så fall hur användning av validation kan påverka välbefinnandet för personer med demens 

och vårdares arbetstillfredsställelse.  
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Utbildning i validation  
Utbildningen i validation vid Blackebergs sjukhem följde de principer som gäller för 

validationsutbildning. Utbildning och handledning utfördes av certifierad utbildare som har 

lång erfarenhet av att utbilda i validation samt även av att vårda personer med demens. 

Utbildningen och handledningen i validation, samt implementeringen i praktisk handling 

pågick under ca ett års tid. Utbildningstillfällena var en dag per månad under ca ett års tid. 

Dagarna omfattade teoretiska moment samt reflektion kring de videofilmer som deltagarna 

själva filmat av sina validerings-övningar mellan utbildningsdagarna. Varje vårdare övade sig 

i metoden genom att individuellet validera personer, dvs ca 30 personer med demens ingick i 

studien för att kunna studera vårdares samspel och relation med dem. Vårdare valde själva ut 

demenshandikappade utifrån instruktioner av utbildningsledaren. Respektive enhetschef 

informerade dem muntligt om studien och frågar om samtycke till att delta. Personer med 

demens kan ha bristande kapacitet att själva ge sitt samtycke till att delta i studien varför 

skriftligt samtycke även inhämtades från närstående. Utbildningen avslutades med 

examination för de vårdare som ville bli certifierade.  

 

Deltagande vårdare 
I validationsutbildningen deltog totalt 14 personer, fyra vårdbiträden, sex undersköterskor och 

en sjuksköterska från tre avdelningar. Två personer påbörjade utbildningen men fullföljde 

inte den, istället tillkom tre nya deltagare. Deltagarna var mellan 29 till 60 år och hade arbetat 

inom vården från ett år till 30 år, och på nuvarande avdelning från ett till åtta år. Utbildning i 

demensvård hade åtta vårdare i form av föreläsningar eller kortare kurser om 

demenssjukdomar, en vårdare hade en demensutbildning, 5 poäng. 

Utvärdering 
Deltagarna i validationsgruppen intervjuades ett år efter att utbildningen påbörjades. Intervjun 

utgick utifrån ett antal frågor om deltagarnas erfarenheter av sitt arbete med 

demenshandikappade och vilka positiva aspekter och svårigheter de upplevt.  

 

Positiva aspekter 
Alla vårdare beskriver validation mycket positivt. Även vårdare som arbetet länge inom 

vården och upplever sig som kunniga beskriver att de har fått ny kunskap. Fördelar med 

validation beskrivs vara att vårdarna får en annan kontakt med de boende, boendes beteende 

och stämningsläge påverkas positivt, validation är ett redskap för vårdare att hantera svåra 

situationer och leder till mindre stress i arbetet. Kunskap i validation ändrar vårdarnas sätt att 
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tänka och kan leda till att de kommer på att saker kan göras på andra sätt, de beskriver att de 

börjar tänka annorlunda och får en tankeställare. 

 

Vårdare beskriver att kontakten med de boende blir närmare och att validation förbättrar 

relationerna mellan vårdare och boende. Vårdare beskriver att de har blivit bättre på att lyssna 

på de boende, att ställa frågor och få boende att berätta. Betydelsefulla faktorer är att stanna 

upp, vara på samma nivå, d v s ha ögonkontakt och gärna också kroppskontakt så att den 

boende känner att vårdaren är där för den boende. Fördelar med validation är att alla boende 

som blivit validerade har uppskattat det. Vårdarna beskriver att de med validation hittat olika 

sätt att bemöta de boende som medfört en extra stund av lugn och ro. Ingen beskriver några 

nackdelar men det gäller att hitta rätt teknik till rätt person. Ett exempel beskrivs av en 

vårdare som fann att sången var den teknik som bäst passade för en av de boende. 

 

Boendes beteende och stämningsläge påverkas positivt av validation. Vårdarna beskriver att 

det är lättare att hantera oroliga situationer och boende blir fortare lugna. Mindre ångest, 

mindre störande verbalt beteende och aggressivitet, förbättrat tal och ökad egen fysisk 

aktivitet är några exempel som vårdarna beskriver. Också att de boende upplevs som gladare 

och öppnare och tar mera kontakt med andra boende. På en enhet har arbetskamrater varit 

intresserade av att få information om hur man kan hantera svåra situationer. 

 

Innan utbildningen använde vårdarna oftast avledning för att hantera svåra situationer. Efter 

utbildningen beskriver vårdarna att de speglar de boendes känslor och använder den 

frågeteknik som de lärt sig under validationsutbildningen och det fungerar bra. Om den 

boende inte vill svara börjar hon/han tala om något annat eller ber att få vara ensam. Vårdarna 

har lärt sig att inte ha bråttom utan försöka komma närmare de boendes tankevärld och 

försöka förstå dem. 

 

Arbetsmiljön påverkas av att det blir lugnare på avdelningen när de boende är lugna. 

Vårdarna beskriver att de känner sig nöjda när de boende är lugna och upplever mindre stress 

i arbetet. Validation ger vårdarna en säkerhet i framför allt svåra situationer eftersom 

utbildningen har gett dem kunskap om vad de ska göra och det beskrivs underlätta arbetet och 

bidra till en positiv arbetstillfredsställelse. 
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Förslag på förbättringar  
Informationen inför utbildningen upplever vårdarna som bristfällig och att de inte var 

informerade om allt som den omfattade. Alla vårdare beskriver utbildningen som mycket 

krävande med kontinuerliga samtal, dokumentation och videofilmning. Även arbetskamrater 

behöver få noggrann information så att de förstår vad utbildningen innebär och vilken tid och 

omfattning deltagarna kommer att behöva engagera sig för att kunna genomföra den. Flera 

vårdare beskriver att arbetskamraterna inte hade någon kunskap om eller var intresserade av 

vad de gjorde. Men ingen av vårdarna ångrar att de gick utbildningen för de positiva 

aspekterna överväger trots den krävande utbildningen. 

 

Vårdarna upplever att de hade behövt mera information om vilka boende som kan ha nytta av 

validation. De flesta av dem valde boende som kunde tala men det är inte den verbala 

förmågan utan andra faktorer som är av betydelse om de boende ska ha nytta av validation. 

 

Precis som för vårdarna som utbildats i reminiscence efterlyser vårdarna en plan för hur 

arbetet med validation ska fortsätta. De önskar att någon skulle hålla ihop gruppen och att de 

skulle ha möjlighet att träffas för att utbyta erfarenheter och stimulera varandra så att inte 

arbetet rinner ut i sanden. Flera vårdare önskar att alla på avdelningen fick lära sig validation 

men att de tror att arbetskamraterna har fått en negativ inställning då det varit mycket arbete 

utöver kursdagarna. Nattpersonal är en grupp som vårdarna tror skulle ha stor nytta av att 

kunna validation då det är vanligt med oro och ångest nattetid. Även i validationsgruppen var 

det på en avdelning endast en vårdare som deltog i utbildningen och det är svårt att för en 

person att ensam starta en ny aktivitet i verksamheten.   

Livssituationen för de boende 
Ett förbättrat välbefinnande, att fördröja försämringen av den kognitiva funktionen och 

minska läkemedelsanvändning mot oro och ångest för boende ingick som delmål i projektet. 

Det är svårt att få en bild av hur de boende upplever sin livssituation.  Ett sätt är att studera 

kognitiv funktion och förekomst av eventuella beteendestörningar och psykiska symtom 

(BPSD) samt användningen av läkemedel mot oro och ångest. Genom att använda olika 

instrument kan en grov bild av hur det ser ut fås.  

Kognitiv funktion 
Kognitiv funktion bedömdes med Cognitive Performance Scale (CPS) som ingår i The 

Resident Assesment Instrument (RAI) (Morris et al. 1990) Det är ett flerdimensionellt 
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bedömningsinstrument för flera olika funktioner och är speciellt utvecklat för vård av äldre 

(Hawes et al. 1995), samt vetenskapligt testat och utvecklats för svenska förhållanden av 

Hansebo et al. (1998).  Det har tidigare använts på sjukhemmet och vårdarna är väl insatta 

instrumentet. En uppfattning om kognitiv funktion erhålls utifrån bedömning av fem olika 

delar; korttidsminne, förmåga till dagliga beslut, förmåga att bli förstådd av andra, förmåga 

att kunna äta själv, komatös eller ej. Skalan visar på sju olika nivåer av kognitiv funktion, från 

noll som är intakt kognitiv funktion till sex som innebär svår nedsättning av kognitiv 

funktion. I figur1 visas data för två avdelningar på sjukhemmet. Flertalet boende har en 

nedsatt kognitiv funktion och många har en svår nedsättning, medianvärdet är 5. Det visar att 

många boende har nedsatt förmåga att fatta dagliga beslut och att bli förstådda vilket påverkar 

deras livssituation. 

CPS

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

1 2 3 4 5 6

CPS-nivåer

A
nt

al
 

 
Figur 1. Cognitive Performance Scale, CPS-bedömningar för två vårdavdelningar. 

Sinnesstämning och beteende 
För att få en bild av de boendes sinnestämning och beteende användes två olika skalor som är 

utvecklade och tidigare använda inom demensvård (Edberg et al. 1999). Sinnesstämning 

skattades med Patient Mood Assesment Scale, PMAS och beteende med General Behavior 

Assesment Scale, GBAS. I de femgradiga skattningsskalorna PMAS ingår 10 påståenden om 

sinnesstämning och i GBAS ingår 8 påståenden om beteende. För bägge skalorna utgör en 

skattning motsvarande 1 den mest positiva dimensionen och 5 den mest negativa. I denna 

sammanställning utgörs den positiva dimensionen av skattningar mellan 1-2, mittemellan 
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motsvarar 3 och den negativa av skattningar 4-5. Skattningarna utfördes av vårdare på enheten 

som känner personerna och kan skatta eventuella förändringar under senaste veckan. För de 26 

boende som fått validation under projekttiden har data insamlats för 21 boende under 

projekttiden. 
 

Sinnesstämning 
Skattning av de boendes sinnesstämning med PMAS-skalan visar positiva skattningar för 

flera av påståendena. Siffran inom parentes motsvarar respektive påstående. De boende 

skattas som varma (6), godmodiga (8) personer med humor (10) och till stor del förnöjda (9). 

För flera av påståendena har skattningarna registrerats som mittemellan (3, 4) och flest 

negativa skattningar har påstående 2 vilket visar på de boendes beroende av hjälp från 

vårdare, se figur 2. 
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Figur 2. Patient Mood Assesment Scale, PMAS-skattning av 10 påståenden: 

1. Tillitsfull, trygg – misstrogen, rädd 
2. Självständig, oberoende – osjälvständig, beroende 
3. Nyfiken, engagerad – likgiltig, apatisk 
4. Säker, tveklös – osäker, tveksam 
5. Tydlig, stolt, jagmedveten – vag, osäker, skamsen 
6. Varm, tillgiven – kylig, avståndstagande 
7. Fridfull, lugn, harmonisk – ångestfylld, orolig, förtvivlad 
8. Godmodig, fredlig – argsint, aggressiv 
9. Förnöjd, glad – sorgsen, ledsen, missnöjd 
10. Skojfrisk, humoristisk – torr, humorfri 
 
 
Beteende 
GBAS-skattningarna visar att de boendes beteende övervägande har skattats mot den negativa 

dimensionen i skalan. Det är endast för påstående 6 som positiva dimensionen dominerar 

något och som visar på ett vänligt beteende och att fåtal av de boende visar aggressivitet. 
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Påstående 2, 3, 4 och 8 har störts andel negativa skattningar och visar på att flera boende har 

ett passivt, apatiskt, isolerande beteende vilket är vanligt vid demenssjukdom, se figur 3. 
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Figur 3. General Behavior Assesment Scale, GBAS-skattning av 8 påståenden: 

1. Tryggt, säkert – osäkert, ängsligt 
2. Aktivt, engagerat – passivt, oengagerat 
3. Följsamt i förhållande till andra – motsträvigt, envist 
4. Initiativrikt – likgiltigt, apatiskt 
5. Tolerant – lättirriterat 
6. Vänligt – argsint 
7. Nyfiket på annat/andra – ointresserat 
8. Sökande sig till andra – isolerande 
 

Läkemedel mot oro och ångest 
Vi sjukhemmet har ett aktivt arbete med att minska användningen av läkemedel pågått. Vid 

granskning av journaler för de 26 boende som medverkat i validation har åtta boende ett eller 

två läkemedel mot oro och ångest. 

Vårdares arbetssituation 
En enkätundersöning om hur vårdarna upplever sin arbetssituation genomfördes under 

projekttiden. Här redovisas en del av svaren för gruppen vårdare som ingick i reminiscence- 

respektive validationsutbildningen under projekttiden.  

Vårdarna ger en positiv bild av sin arbetssituation utifrån ställda frågor, se figur 4. Men det 

finns inte tillräckligt med tid för arbetsuppgifterna och inte heller frihet att kunna bestämma 

vad som ska utföras i arbetet. De flesta svara att de utvecklas både som person och i sin 

yrkesroll på sitt arbete, se figur 5. 
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Vårdares arbetssituation
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Figur 4.  Vårdares arbetssituation  

Fråga 1. Har du tillräckligt med tid för att hinna med arbetsuppgifterna? 
Fråga 2. Får du ta eget ansvar i ditt arbete? 
Fråga 3. Har du frihet att bestämma hur ditt arbete ska utföras? 
Fråga 4. Har du frihet att bestämma vad som ska utföras i ditt arbete? 
Fråga 5. Får du lära dig nya saker i ditt arbete? 
Fråga 6. Kräver ditt arbete skicklighet? 
Fråga 7. Kräver ditt arbete påhittighet? 
Fråga 8. Är dina arbetsuppgifter engagerande och stimulerande? 
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Figur 4. Frågor om utveckling i arbetet som person och i yrkesrollen 
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Slutsatser 
Projektets tre olika delar, handledning i vårdetiskt förhållningssätt, utbildning i reminiscence 

och validation har gett övervägande positiva erfarenheter men det finns även utrymme till 

förbättringar.  

 

Utbildningsinsatser för vårdare behöver noga inplaneras i verksamheten. Vårdarna som 

deltagit i reminiscence- och validationsutbildningarna beskriver en konflikt då det finns 

många arbetsuppgifter på avdelningarna och de ska gå på planerad utbildning. Det kan vara 

en anledning till att deltagarantalet varierade vid handledning i vårdetiskt förhållningssätt. 

Information om vad en utbildning omfattar måste vara tydlig och det kan vara bra om den 

muntliga informationen kompletteras med skriftlig så att deltagarna vet vad som krävs och 

förväntas av dem. Validationsutbildningen upplevdes som krävande av deltagarna. Efter att 

projektet avslutats behöver det finnas en planering för hur nya aktiviteter ska inlemmas i 

befintlig verksamhet, annars är risken stor för att de nya aktiviteterna rinner ut i sanden. 

 

För vårdarna har möjligheten till erfarenhetsutbyte genom dialog och kommunikation  vid 

handledning i vårdetiskt förhållningssätt varit positivt och har framförts som önskemål som 

fortsatt kompetensutveckling. Flera av vårdarna hade lång erfarenhet från vården före 

utbildningen i reminiscence och validation. Men trots detta har utbildningarna gett dem 

värdefull ny användbar kunskap och positiva erfarenheter.  

 

Jag tycker att det är roligare nu också att jobba. Jag känner att jag har fått mera kunskap 

och ändå trodde jag att jag hade mycket kunskap innan eftersom jag har jobbat så länge 

inom vården men det är aldrig för sent att lära sig. 

(arbetat ca 30 år inom vård) 

 

Reminiscence-träffarna har beskrivits som något de boende upplevt som positivt och gärna 

deltagit i. Det gör det meningsfullt och roligt för vårdarna. Vårdarna upplever att användning 

av validation förbättrar och underlättar bemötande av de boende och är ett bra redskap att 

använda vid svåra situationer, vilket underlättar arbetet. 
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Jag skulle ha velat ha utbildningen (i validation) innan jag började arbeta här. ….jag märker 

skillnad i bemötandet av de boende, bemötandet är mycket, mycket bättre  … alla borde få 

den här kunskapen 

(arbetat 5 år på avd) 

 
Slutsatsen är att projektet har haft en positiv inverkan på de boendes livssituation och för 

vårdares arbetssituation, i alla fall för de boende och vårdare som deltagit i reminiscence 

och/eller validation. Vårdarna som deltagit har utvecklat sin kompetens och förmåga att 

bemöta och kommunicera med de boende vilket har betydelse för deras dagliga livsvillkor.
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Bilaga 1 Översikt för utbildning i reminiscence samt 
validation 
 
Reminiscenceutbildning 
 
2 tim 1g/vecka under 10 veckor 

Träff 1-5  teoretisk och praktisk utbildning 

 Vad är reminiscence? 
 Levnadsberättelse 
 Att stimulera minnen via sinnen 
 Triggers 
 Gruppstruktur och grupprocesser 
 Miljö 

Träff 6-9  övning i att ha reminiscencegrupp 

 Tema barndom 
 Tema skola 
 Tema arbete 
 Tema sommar/semester 

Träff 10  sammanfattning och utvärdering 
 
 
 
 
Validationsutbildning 
 
- Enligt EVA  - European Validation Association  

- 8 dagar under 1 år 

- teoretisk bakgrund till validation 

- praktiska övningar 

- genomgång av deltagarnas dokumentation: 
 Dokumentation för 3 personer i olika stadier av demens 

2 ggr/v under 6 mån samt videofilm av 1 person till varje gång 
Levnadshistoria 

 Plan och formulär för validation 

- Certifiering 

- skriftligt prov 
- sammanfattning av dokumentation och videofilm 

 



 

Kompetensfondens kansli 
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