
 

Ranveig Martinsen 

Socionomprogrammet med inriktning mot äldre, institutionen för socialt arbete 

Socialt arbete, uppsats SÄ 82, 15 HP, 2009 

Handledare: Bengt Börjeson 

Examinator: Kenneth Sundh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-uppsats 

Silviasyster – expert eller undersköterska 

 

 

    

    

    

    

    

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag har arbetat för få år som Silviasyster, men utbildningen i sig och källorna för kunskap var 
unika. Tidigare yrkeserfarenhet fick ett rejält lyft genom utbildningen. 

 

Titeln i sig har jag inte använt, på grund av motstånd. Jag var anställd som undersköterska och 
utbildningshandledare rätt och slätt… Konkurrens eller att kunskapen just kommer via 
undersköterska. Många sjuksköterskor med lång erfarenhet av demensvård kunde rentav 
motarbeta ens arbete – vilket då blir svårt för andra undersköterskor eller närstående att ta till sig 
information. 
 
 
Teamarbete – Så avgörande att varje vårdare, oavsett yrkeskategori, vet sin roll och agerar 
interaktiv till varandra. Gör arbetet smidigare och respekten för varandras uppgifter. 
 
 
Närstående är också individer och reagerar olika, liksom de som drabbas av ett 
demenshandikapp. I stort och oftast var det lättare att förstå, kunna bemöta och hjälpa 
närstående, men ibland hade jag inga facit på hand och tyckte det var svårt. Att lyssna och se 
människor är viktigare än att förstå kunskapsmässigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Förord 
Jag vill börja med att tacka personen som absolut inte tycker om tacksamhet, men hur skulle 

jag kunna låta bli? Bengt Börjesson, tack för ditt stöd, ditt otroliga engagemang och all den tid 

du givit mig och denna studie. Du fick min resa genom många metodval, förvirringstillstånd 

och hopplöshet att alltid förstå vart jag var på väg – och jag landade med båda fötterna på 

jorden.  

Jag vill tacka dig min kära vän Lotta Burenius som överhuvudtaget gjort denna utbildning 

möjligt för mig. Du sparkade igång mig och nu är jag äntligen i mål. Du har varit en trygg och 

stabil klippa som jag delat både bekymmer och glädjen med. Tack för allt du gjort för mig 

Lotta och för att du är min fantastiska vän. 

Sist men absolut inte minst, vill jag tacka min underbara familj Dick, Jessica och Marcus 

för att deras tålamod under dessa veckor. Jag vet jag har varit frånvarande, svår och 

självupptagen, men jag lovar, det blir ändringar på det nu! 

Ranveig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sammanfattning  
Att möta personer med demenssjukdom kan för många upplevas som svårt. Att dessutom ge 

god omvårdnad till personer med demenssjukdom, kräver att personalen är insatt i hur 

sjukdomen ter sig och att de har redskap för hur de på bästa sätt kan bidra till att bibehålla en 

god livskvalitet för de sjuka och deras närstående. Denna studies övergripande syfte är att öka 

kunskapen om Silviasysterutbildningen, en demensprofilerad utbildning för undersköterskor. 

Metoden för detta görs genom att analysera det språk Silviasystrarna använder för att beskriva 

och diskutera sin utbildning och sin arbetssituation. Med utgångspunkt från de skriftliga 

kommentarerna jag fick från informanterna markerade jag signifikanta ord och meningar. 

Därefter placerades dessa ord och meningar ihop till relevanta teman. Slutligen jämförde jag 

detta datamaterial med en tidigare studie om Silviasystrarna. Studien avslutas med 

resonerande tankar kring implementeringssvårigheter och hierarkiska sammanhang.  

 

Nyckelord  

Demenssjukdom – Palliativ vårdfilosofi – Silviasyster  
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1. Inledning 
En av svårigheterna för all forskning, i varje fall då det gäller psykologisk och 

samhällsvetenskaplig forskning, är validitetsproblemet. Mäter man det man vill mäta? För 

mer än ett sekel sedan då försök till att mäta intelligensen påbörjades, fanns det vaga begrepp 

om mätningarnas tillvägagångssätt. Ett förfarande med stor tillförsikt var till exempel att mäta 

människors reaktionstid. En person utsattes för en plötslig signal av något slag och skulle så 

snabbt som möjligt svara med att trycka på en knapp. Tiden mellan knapptryckningarna 

mättes noga och ju kortare tid desto intelligentare person! Uppgiften kunde naturligtvis göras 

svårare genom att man hade flera knappar och testledaren kunde kräva att testpersonen skulle 

trycka på knapparna i en viss ordning och så vidare. Poängen är, att dessa mätningar uppfyllde 

höga krav på tillförlitlighet, men vi är nu av den uppfattningen att de alldeles saknade 

validitet. Det innebär att de inte mätte det de ville komma åt, den mänskliga intelligensen. 

Tanken är alltså att forskaren är intresserad av att beskriva verkligheten och att mätningen 

skall träffa rätt. Det vill säga verkligen gälla den aspekt av verklighet man vill komma åt. Hög 

validitet om forskaren träffar rätt och låg validitet om forskaren missar den relevanta 

verklighetsaspekten. Det svåra i sammanhanget är att det inte finns något facit. Facit är 

verkligheten själv och om den finns det ingen säker kunskap. Det är ju därför vi söker mäta 

den. Vetenskapsteoretiskt sett blir det således en ond cirkel. Teoretiskt gäller alltså hög 

validitet om mätningen görs mitt i prick och låg validitet om målet missas. 

En helt annan föreställning om validitet är denna; i kvalitativa sammanhang exempelvis 

vid genomförandet av intervjuer, är det verkligheten vi kommer åt? När en person berättar om 

sin arbetssituation, får vi då reda på något om denna situation via personens berättelse eller får 

vi kunskap om personens berättelse om sin arbetssituation? Alltså är vår empiri egentligen en 

empiri om språket och inte om verkligheten. Tag ett extremt exempel, en person som är 

psykisk sjuk berättar om spindlarna han ser på väggen. Är denna skildring en berättelse om 

vad som finns på väggen eller är det en helt annan berättelse? I denna tappning blir 

validitetsproblemet skillnaden mellan språket och verkligheten. 

Det här är en viktig fråga i min uppsats och jag skall berätta om bakgrunden till detta 

påstående. Jag har valt att i denna studie belysa Silviasysterutbildningen som är en profilerad 

utbildning för undersköterskor som arbetar inom demensvården. Tanken var att denna studie 

skulle vara representativ, då en enkätundersökning skickades till samtliga 34 Silviasystrar 

som gått sin utbildning innan år 2006. Förhoppningen om ett 30-tal svar ihop med en 

gruppintervju skulle vara studiens basmaterial. Av olika skäl som låg utanför min kontroll, 
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inkom endast tio enkätsvar och ingen anmälde sig till gruppintervjun. Detta minskade studiens 

generaliserbarhet, men utifrån de tio enkätsvaren upptäckte jag annan värdefull information. 

De öppna svarsalternativen gav ett verkligt utrymme för en utforskning av det språk 

informanterna använde sig av då de beskrev sin utbildning och sin arbetssituation som 

Silviasyster. Att analysera detta språk kan betecknas som en positiv diskursanalys (se s. 17). 

Det innebär att min analys har gått skilda vägar i förhållande till min ursprungliga avsikt och 

kanske även från det arbetssätt som gäller i de flesta fall då man skriver en C-uppsats. 

Måhända har jag beträtt relativt oprövade vetenskapsteoretiska frågor? Naturligtvis har även 

min granskning av informanternas språk sin validitetsproblematik. Den svårigheten har jag 

försökt lösa genom att ställa min tematiska tolkning (se s. 27) mot en annan text. Denna text 

är från Margareta Skogs (2000) avhandling, den enda vetenskapliga studie om 

Silviasysterutbildningen som gjorts.  

Mitt arbetssätt kan sammanfattas med följande schematiska skiss (se även s. 19) 

Text      Signifikanta ord/meningar   

 

 

Tema/Analys           Språkligt möte med Skog. (2000) 

 

Min erfarenhet av att arbeta med personer som har en demenssjukdom och upplevelsen av 

deras närståendes oro och sorg, har väckt mitt intresse för denna studie. Att ge god omvårdnad 

till personer med demenssjukdom, kräver att personalen är insatt i hur sjukdomen ter sig och 

att de har redskap för hur de på bästa sätt kan bidra till att bibehålla en god livskvalitet för de 

sjuka. Mången vårdpersonal saknar relevant utbildning och jag anser att det speglar det 

samhällsvärde våra äldre har idag. Jag menar att personal som arbetar med personer med 

demenssjukdomar behöver specialkompetens och det finns idag flera utbildningsinsatser som 

ger goda redskap till vårdpersonalen.  

Silviasysterutbildningen har sedan år 2004 ändrat karaktär, men en kortfattat beskrivning 

på hur utbildningen såg ut då mina informanter utbildades bör göras. Under en utbildningstid 

på ett år lär sig undersköterskor ett särskilt arbetssätt gällande relationen mellan den 

professionella vårdaren och personer med demenssjukdom. Som ett metodiskt instrument med 

grund i den palliativa vårdfilosofin, skall undersköterskorna lära sig att ge största möjliga 
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livskvalitet till personer med demenssjukdom. I följande avsitt kommer en mer utförlig 

beskrivning av Silviasysterutbildningen (se s. 9). 
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2. Bakgrund 
I Sverige lever vi allt längre och med detta tilltar även antalet personer med en 

demensdiagnos. Varje år insjuknar cirka 20 000 personer i Sverige och idag finns närmare 

150 000 personer med sådana diagnoser (Socialstyrelsen, 2007-123-32). Sveriges största 

yrkeskår, ca 236 000 personer år 2006, är omsorgspersonal för vård och omsorg om äldre 

(Socialstyrelsen 2008-131-6). Flera rapporter belyser behovet av kompetensutveckling såväl 

för arbetsledare och övrig personal inom äldreomsorgen (Socialstyrelsen, 2007-123-32., SOU 

2008:18., SOU 2008: 51., SOU 2008:126., Stockholms stads äldreplan 2007-2011). I 

Socialstyrelsens rapport (2008-131-6) beräknas det år 2015 saknas cirka 200 000 personer 

med omvårdnadsutbildning samtidigt som kraven på god yrkeskompetens kommer att öka. 

Med utgångspunkt i den stora bristen på utbildad personal föreslås i SOU 2008:126 en lag om 

nationella yrkeskrav för vårdpersonal som arbetar med äldre. 

2.1. Demens, kompetens och utbildning 
Det finns stora forskningsinsatser kring demenssjukdomar och det är viktigt att den 

forskningen fortsätter, men det är inte vad denna studie kommer att handla om. Däremot är 

det av vikt för studien att förstå vad en demenssjukdom är, så här följer en kort beskrivning av 

detta. Vid en demenssjukdom påverkas flera av hjärnans funktioner och sjukdomen är 

kronisk, progressiv och obotlig. Detta gör att livssituationen påtagligt förändras både för 

personen som är sjuk och dennes närstående (SBU, 2006). Demens är ingen normal 

åldersförändring och den orsakas alltid av sjukdom. Det är dock inte endast en sjukdom, utan 

en diagnos som ställs utifrån en rad symtom som kan bero på olika sjukdomar och skador. 

Hjärnan påverkas på flera sätt och endast minnesförlust räcker inte för att kunna ställa en 

diagnos. Flera funktioner som ofta drabbas är: tankeförmågan, att skapa överblick och 

planera, att hitta i omgivningen, att tala och förstå språket, att ta egna initiativ, att uppleva 

känslor som förut och att kontrollera sina känslor (a. a.). 

I omvårdnaden kring personer med demenssjukdom kan personalen stöta på flera 

svårigheter såsom kommunikationsproblem och aggressivitet, som i sin tur skapar etiska 

dilemman. Vårdpersonalen kan därav utveckla en känsla av otillräcklighet då de inte vet hur 

de ska handskas med de olika situationerna (Wallskär, 1996,). I det allmänna 

omvårdnadsarbetet är målet att upprätthålla god livskvalitet för personer med demenssjukdom 

och därför är samspelet mellan vårdaren och personen med demenssjukdom av stor vikt. 

Arbetet skall omfatta en funktionell och relevant terapeutisk arbetsmodell (SBU, 2006). 

Socialstyrelsen (2008-131-6) efterlyser flera högskoleutbildningar som ger specialkompetens 
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däribland inom demensvård. En sådan högskoleutbildning är Silviasysterutbildningen där 

undersköterskor får en specialkompetens inom demensvård.  

2.2. Den palliativa vårdfilosofin och Silviasysteru tbildningen  
Den palliativa vårdfilosofin utgår från människovärdeprincipen där alla människor har lika 

värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper eller ställning i samhället. Den 

skall se till hela människan och bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra 

livskvaliteten för vårdtagare med obotliga sjukdomar och deras familjer 

(http://www.palliativ.se/mainfrm.aspx). Den palliativa vårdfilosofin för en aktiv helhetsvård 

med hänsynstagande till fysiska, psykiska och existentiella faktorer när bot inte längre är 

möjligt (Socialstyrelsen, 2004-123-9). Personer med obotliga sjukdomar förekommer idag i 

alla vårdformer. Det kan vara i det egna hemmet, på ett särskilt boende eller på vårdavdelning 

i somatisk akutsjukvård. Det viktiga är att den sjuke inte skall behöva flytta runt utan hjälpen 

skall istället finnas där den sjuke är (a. a.).  

Att ha en demensdiagnos innebär att personen har en obotlig sjukdom och Silviasystrarnas 

utbildning bygger på den palliativa vårdfilosofin. På initiativ av bland annat Drottning Silvia 

startade Silviahemmet utbildningen Silviasyster år 1996. Syfte med utbildningen är att ge 

undersköterskor personlig utveckling och en spetskompetens som vårdare och handledare 

inom demensvården. Barbro Beck-Friis var den som fick uppdraget att planera hur denna 

ettåriga utbildning skulle se ut. Mellan år 1996 – 2001 utbildades 34 Silviasystrar. År 2004 

ändrades utbildningen till en tvåårig webb baserad distansutbildning på halvfart som ger 60 

högskolepoäng. Utbildningen bedrivs nu i samverkan mellan Silviahemmet och 

Sofiahemmets Högskola. I rollen som handledare skall vårdaren sprida kunskap om de 

demenssjukas behov till närstående och kollegor. Den palliativa vårdfilosofin bygger på fyra 

hörnstenar – symtomkontroll, teamarbete, närståendestöd och kommunikation/relation. Målet 

är högsta möjliga livskvalitet för den demenssjuke och för de närstående 

(www.silviahemmet.se). 

• Symtomkontroll innebär bland annat att lindra smärta. Att upptäcka smärtsymtom hos 

personer som drabbats av demenssjukdom, är inte enkelt. Det största hindret är oftast 

den sjukes kommunikationsproblem då de kan ha svårt att uttrycka om de känner 

smärta, oro eller liknande. För att ha god symtomkontroll är det av stor vikt att 

personalen känner till vårdtagarens normala tillstånd så att de kan uppmärksamma och 

bekräfta förändringar i dennes beteende (Edberg, 2002). Bredvid de rent medicinska 

insatserna ska vårdtagarens behov av omvårdnad, trygghet och omtanke tillgodoses 
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(SOU 2001:6). Symtomkontroll finns även i det direkta mötet mellan vårdtagaren och 

personer omkring denne. Det är viktigt att vårdtagaren omges av positiva impulser och 

där spelar personalen en stor roll. De måste försöka hitta vårdtagarnas individuella 

intressen och det som väcker goda minnen för var och en av dessa personer. Personer 

med demenssjukdom kan vara extra känsliga för stress och bör därför vara omgiven av 

en lugn och positiv atmosfär (Wallskär, 1996). Även den fysiska miljön har en 

bidragande roll i symtomkontrollen. Det blir enklare för vårdtagaren om personalen 

vänder sig till dennes emotioner istället för till intellektet. Vårdtagaren skall ha 

möjlighet att känna igen föremål, färger och former från den tid denne minns. Det 

skapar trygghet att vara i en igenkännande miljö, därför är det viktigt att ha sina egna 

möbler och saker omkring sig när personen flyttar till ett särskilt boende (Ericsson, 

1991). 

• Teamarbete betyder att människor som står vårdtagaren nära skall arbeta tillsammans 

för att uppnå målet att bidra till största möjliga livskvalitet för personen som är sjuk. 

Ett team kan bestå av undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, kurator med flera. 

Närstående bör också ingå i teamet (Hull, et al. 1989). Det har ingen avgörande 

betydelse om teamets medlemmar har olika utbildningar, kompetenser eller 

erfarenheter. Det viktiga är att alla i teamet har specifika uppgifter och att dessa 

uppgifter respekteras av de övriga teammedlemmarna (Beck-Friis & Strang, 2005).  

• Närståendestöd ska ges både under sjukdomstiden och efter att den sjuke avlidit. En 

viktig och bidragande del till ökad livskvalitet för den sjuke, är att människorna 

runtom denne kan må så bra som möjligt. Därför är det ett personalansvar att skapa 

goda relationer till närstående (Gejer Edgren & Rausch, 1999). Demens brukar kallas 

”de anhörigas sjukdom” därför att det är en av de sjukdomar som drabbar de 

närstående extra hårt (Wallskär, 1996). De närstående behöver få information om den 

sjukes situation och svar på sina frågor. Det ger dem en ökad förståelse för den sjukes 

situation. Att veta vart och till vem man ska vända sig med sina frågor och 

funderingar, skapar trygghet och välbefinnande både hos närstående och den som är 

sjuk. Många närstående till personer med demenssjukdomar är anhörigvårdare och det 

kan vara en påfrestande process både psykiskt och fysiskt (Beck-Friis & Strang, 

2005). Personalen skall däremot inte ta ifrån de närståendes deras roll. För även om 

rollen som anhörigvårdare är svår, vill de flesta vara delaktiga i omvårdnaden kring 

den sjuke (a. a.). Efter den sjuke personen avlidit kan personalen visa sitt stöd genom 

att erbjuda samtal med de närstående. Ett annat sätt att visa att tiden den sjuke 
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vårdades har varit betydelsefull, är att ringa de närstående eller skicka ett kort (Skog, 

2003). 

• Kommunikation/relation syftar till att främja den sjukes livskvalitet. Det bör finnas en 

god kommunikation och relation inte bara till den sjuke och dennes närstående, utan 

också inom och mellan arbetslagen som den sjuke måste förhålla sig till. Ett sätt för 

vårdpersonalen att upprätta god kommunikation är exempelvis genom handledning där 

det finns utrymme för diskussion av svåra frågeställningar (Edberg, 2002). Det finns 

flera typer av kommunikation. Det ena är den verbala kommunikationen, där personen 

uttrycker vad denne menar genom att använda ord. Det finns även icke-verbal 

kommunikation, där man i stället använder sig utav sitt kroppsspråk. Ibland kan det 

vara så att det vi säger i ord, inte hänger ihop med vad vår kropp uttrycker. Säger vårt 

kroppsspråk något annat än orden vi uttalar, skapar det otrygghet hos den andra och 

det blir omöjligt att bygga en god relation. Det finns även ett tredje sätt att 

kommunicera på och det är metakommunikation. Det är kommunikation på en högre 

abstraktionsnivå där budskapet tolkas utifrån mimik, gester och tonfall. Här skall 

personen lyssna på hur budskapet framställs och inte så mycket på vad som sägs. Det 

viktiga i kommunikationen mellan personal och vårdtagare, är att mötet utgår från 

vårdtagarens nivå och behov. Därför används ett samspel mellan dessa tre 

kommunikationssätt. Den relation som skapas styrs av vilka bilder av sig själva 

personerna förmedlar till varandra (Armanius Björlin et. al. 2004).  

Förutom de fyra hörnstenarna så skall en Silviasyster verka som handledare för kollegor och 

närstående. Detta betyder att hon/han anses vara specialist på demensvård och skall sprida 

denna kunskap vidare, samt verka för att vara en god förebild för övriga medarbetare 

(www.silviahemmet.se). Under utbildningstiden får Silviasystrarna arbeta fram ett eget 

handledningsprogram att leva med demens. Detta program skall ligga som grund för deras 

fortsatta roll som föreläsare (Skog, 2000). 

2.3. Teaching for Learning and Learning for Teachin g 
Det har tidigare endast gjorts en stor studie som beskriver Silviasystrarnas utbildning. Denna 

unika studie har genomförts av Margareta Skog (2000) som under tre år (1996-1999) följde 

18 elever som utbildat sig till Silviasystrar. Hennes avhandling har det övergripande syftet att 

beskriva en specifik utbildningsinsats för undersköterskor. Skog samlade in sina data genom 

intervjuer, deltagande observationer och granskning av dokument. Avhandlingen är indelad i 
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fem delstudier där varje studie utgår från ett mer detaljerat syfte. Här följer en 

sammanfattning av dessa studier. 

Studie ett utgår från syftet: ”Hur förändras synen på äldre med demenssjukdom under ett 

års specialutbildning”? Skog redogör för att eleverna till en början beskrev de äldre 

personerna med demenssjukdom med känsla och värme, men att det var på ett klichéartat sätt. 

Eleverna utgick även från ett personalperspektiv och vikten låg på goda arbetsförhållanden, 

bra arbetsuppgifter och bra relation till kollegor. Dessutom var elevernas erfarenhet av 

kontakt med närstående begränsad. Efterhand under utbildningstiden tonades 

personalperspektivet ned och istället framkom en ökad förståelse för de olika 

demenssjukdomarna. Den demenssjuke började ses som ”patient” och det väckte en vilja att 

försvara en svag vårdtagaregrupp hos eleverna. Även sjukdomsperspektivet tonades stegvis 

ned och fokus hamnade istället på den demenssjukes resurser och relationer, något som bidrog 

till att eleverna började se möjligheter mer än problem i sitt arbete med personer med 

demenssjukdom. Mot slutet av utbildningstiden beskrev eleverna den demenssjuke utifrån ett 

människovärdesperspektiv. Den demenssjuke blev en medmänniska med svår hjärnskada och 

det gjorde att eleverna såg sitt arbete utifrån en annan dimension. Deras arbete blev mer 

innehållsrikt, men även mer krävande. Elevernas syn på sitt arbete gick från ”okvalificerat 

arbete” till ett ”svårt yrke”. 

Studie två utgår från syftet: ”Hur såg denna utbildning ut som åstadkommit denna 

förändring hos eleverna”? Då den palliativa vårdfilosofins fyra hörnstenar präglar 

Silviasysterutbildningen, använder Skog sig av den i sin analys. Här citeras exakt ur hennes 

avhandling en redovisning av de faktorer som påverkade undervisningen och dess innehåll (a. 

a. s. 98): 

För systemkontroll 

• Syndrombaserat lärande 

• Att möta friska äldre 

• Praktik i olika vårdformer 

• Att se patienten som ”läromästare” 

• Integritetsfrämjande omvårdnad 

För livskvalitet – kommunikation - relation 

• Patientperspektiv 

• Etik, bemötande och förhållningssätt 

• Social kompetens, positiva förebilder och kommunikation 
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För anhörigstöd 

• Anhöriga involverade i utbildningen 

• Anhörigträffar arrangerade av skolan 

• Skapande av studiematerial för anhöriga och anhörigintervjuer 

För teamarbete 

• Problembaserat lärande 

• Praktik i skolans integrerade dagvårdsverksamhet 

• Att formulera gemensamma vårdfilosofier 

 

Syftet i den tredje studien var att belysa hur eleverna använde sin kliniska praktik för att lära 

om demens. Silviasysterutbildningen innehåller tre praktikperioder som förläggs till 

dagverksamhet, gruppboende och sjukhem. Var och en av dessa praktikperioder har sin egen 

inriktning. Genom dagverksamheten skulle eleven skapa en relation med en vårdtagare och 

därigenom få ökad kunskap om vårdtagaren och dennes sjukdom. Praktiken på 

dagverksamheten skulle belysa människovärdeperspektivet och eleven lärde sig av sin 

vårdtagare. Dessutom fick eleven en handledare från skolan och relationen däremellan kunde 

liknas lärlingen – modellförebild. Eleverna beskrev praktikperioden som att det var här man 

lärde sig god demensvård och flera såg dagverksamhet som en framtida arbetsplats. 

Under sin andra praktik som var förlagd till ett gruppboende skulle eleverna lära sig se 

sjukdomsperspektivet. Eleverna fick möjlighet att träffa flera vårdtagare och kunde därför 

jämföra sjukdomsbild och stadier på demenssjukdomar. På gruppboende skulle eleven 

fokusera på rutiner och aktiviteter tillsammans med vårdtagaren. Eleven fick under denna 

praktik handledning av en arbetskamrat. Eleverna ansåg att arbetsförhållandena på 

gruppboendet var realistiska och kunde se att deras kompetens som blivande handledare 

gjorde detta till en framtida arbetsplats. 

Den tredje praktiken var på ett sjukhem och fokus för lärandet var organisation och 

rutiner. Här var det personalperspektivet som eleven skulle fokusera på. På sjukhemmet var 

det endast ett fåtal vårdtagare som hade demenssymtom, men alla hade stora 

omvårdnadsbehov. Det gjorde att eleverna fick lära sig praktiska saker om vårdtagarna. I 

denna miljö upplevde eleverna att det fanns stora skillnader i hur demensvården borde vara 

och hur den såg ut i verkligheten. Dessutom ansåg de att deras kunskapsnivå var högre än den 

deras handledare på sjukhemmet hade. Eleverna såg inte sjukhem som någon framtida 
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arbetsplats, trots att de ansåg att det fanns ett stort behov av kunskap och handledning i dessa 

verksamheter. Utmaningen upplevdes som för stor. 

Studie fyra hade som syfte att beskriva elevernas erfarenheter att under en hel 

praktikperiod följa en enskild vårdtagare där denne skulle vara elevens läromästare. Eleverna 

fick under denna praktikperiod bland annat träna sin sociala kompetens, näringslära, 

kommunikationsförmåga, observera sjukdomssymtom med mera. Studieresultatet utgår från 

fyra teman; personlig guide, att utveckla en relation, sänka arbetstakten och utforskande 

måltider. Utifrån temat personlig guide framkom sex relationskategorier i mötet med 

vårdtagaren, där var och en av dessa frambringade olika förbindelser mellan eleven och 

vårdtagaren. Dessa olika kategorier var observatören, skuggan, konversatören, organisatören, 

kompisen och guiden. Eleverna utvärderade sin praktikperiod som något av det svåraste de 

gjort och att de efter detta fick större förståelse för de närståendes situation och frustration. 

Studie fem beskriver elevernas fortsatta arbete som undersköterskor och Silviasystrar. 

Skog intervjuade samtliga elever sex till nio månader efter avslutade studier samt elva av 

dessa även ett och ett halvt år efter avslutade studier. Utifrån patientperspektivet beskriver de 

intervjuade att de numera hade mer tålamod, var mer förlåtande, mer nyfikna och hade mer 

realistiska förväntningar än innan Silviasysterutbildningen. De var också mer benägna att 

skydda vårdtagaren och föra dennes talan. 

De intervjuade ansåg att den palliativa vårdfilosofin gav dem mer struktur och använde 

detta som en modell för sitt eget tänkande. De la vikt vid god kommunikation och betydelsen 

av dagliga aktiviteter för ökad livskvalitet för personen med demenssjukdom. De flesta tyckte 

att teamarbete var den svåraste hörnstenen att använda. Informanterna som ansåg att detta var 

svårt, menade att det berodde på för många viljor i personalgruppen eller på en frånvarande 

arbetsledning. 

I frågan om praktisk tillämpning beskrev de intervjuande att Silviasysterutbildningen gav 

dem en starkare yrkesidentitet. Den nya arbetssituationen visade fördelar, men innebar även 

svårigheter. För att lyckas med sin nya roll som Silviasyster var det viktigt med stöd och visat 

intresse från arbetsgivaren och den närmsta chefen. Viktigt var även att det fanns tid avsatt åt 

handledning för närstående och övrig personal. Ett mål med Silviasysterutbildningen är att 

vara förebild och att sprida kunskap om demenssjukdom. Det framkom i intervjuerna att detta 

kunde visa sig utifrån ett antal olika roller som att vara den gode vårdaren, att vara det goda 

exemplet, att vara den informella kamratsupportern, att vara den formella kursledaren eller att 

vara extern kursledare och föredragshållare. 
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En viktig slutsats utav Skogs studier är att nya utbildningsformer behöver diskuteras i alla 

vårdutbildningsprogram. Detta för att utveckla ett teamarbete redan under utbildningstiden 

och att olika personalgrupper får samma synsätt och språkbruk. Något som är av vikt vid 

omvårdnaden av personer med demenssjukdom. Utbildningsstrategier som ”personlig guide” 

och ”patienten som läromästare” bör utvecklas vidare, samt belysning av måltidssituationens 

svårigheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

3. Problemformulering 
Generellt sätt finns det relativt mycket svensk forskning kring den åldrande människan och 

vård och omsorg för äldre (SOU 2008:126), men det konstateras att mer forskning krävs för 

att beskriva kunskapsläget som identifierar effektiva arbetsmetoder. I samma rapport 

konstateras även att internationell forskning som studerar effekterna av utbildning inom vård 

och omsorg av äldre, är bristfällig. Detta är en viktig problemställning, men mitt problemval 

har ett annorlunda fokus – att via en positiv diskursanalys beskriva Silviasystrarnas språkliga 

tolkning av sina arbetsuppgifter, samt att konfrontera dessa beskrivningar med de 

intentionella anspråken som utbildningen utgår från. 

4. Syfte  
Studiens övergripande syfte är att öka kunskapen om en profilerad utbildning i ett brett 

professionsfält. Syftet är att analysera det språk Silviasystrarna använder för att beskriva och 

diskutera sin utbildning och sin arbetssituation. Även en språklig jämförelse med en tidigare 

studie kommer att göras i syfte att se vilka likheter och skillnader som beskrivs. 

5. Definitioner 
Nedan följer definitioner av några begrepp som förekommer i uppsatsen.  

5.1. God livskvalitet 
Att känna god livskvalitet är en subjektiv känsla och därför svårt att definiera. Varje människa 

måste fråga sig själv vad som gör livet gott. Med utgångspunkt i det som Silviasystrarna 

beskriver som god livskvalitet för personer med demenssjukdom, anser jag att begreppet kan 

kopplas till hur den norska psykologen Siri Naess (Kallenberg & Larsson, 2004) beskriver 

god livskvalitet. Hon menar att fyra områden bör uppfyllas för att känna god livskvalitet. 

Dessa är att ha en tillfredställande relation till sina medmänniskor, uppleva självkänsla och 

självrespekt, känna glädje och vara aktiv. 

5.2. Närstående 
Att vara närstående avser i denna uppsats i första hand familjen och andra nära anhöriga som 

livspartner, barn och syskon. Det kan även vara en mycket nära vän eller andra släktingar som 

står den sjuke nära. I uppsatsen förekommer även definitionen ”anhörig” som då likställs med 

”närstående”.  
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5.3. Vårdtagare 
Att vara vårdtagare innebär i denna uppsats en person med demenssjukdom som på något sätt 

tar emot vård från omvårdnadspersonal. Under redovisningen av Skogs (2000) avhandling 

förekommer även definitionen ”patient” som då likställs med ”vårdtagare”. 
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6. Tillvägagångssätt 
Jag började studien med att söka efter relevant information och litteratur i Ersta Sköndal 

högskolas bibliotekskatalog, Libris webbsök, Socialstyrelsens databas, Riksdagsbibliotekets 

katalog Hermes samt Academic Search Elite. Sökorden jag använde var; äldreomsorg, 

demens, demensutbildning, Silviasystrar, Silviahemmet, kompetensutveckling och palliativ 

vård. Det finns mycket litteratur som beskriver demenssjukdom och palliativ vård, men då 

denna studie handlar om Silviasysterutbildningen, valde jag litteratur endast för att beskriva 

dessa begrepp i korthet. Sökordet Silviasyster gav inga träffar från någon av sökdatabaserna, 

medan Silviahemmet gav 25 träffar på Libris webbsök varav endast en var intressant för 

denna studie; Margareta Skogs avhandling från 2000, Teaching for Learning and Learning 

for Teaching in Care of Elderly with Dementia at Silviahemmet. Stockholm: Karolinska 

Institutet.  

Ett sätt att arbeta kring en kvalitativ studie och som tillämpas i denna studie är att göra en 

språklig analys, så kallad diskursiv analys. En diskurs innebär att språket får ett perspektiv, 

vilket i sin tur medför att två diskurser kan konkurrera med varandra. En diskursanalys vill 

undersöka det språk som människor använder för att beskriva verkligheten (Friberg, 2006). 

Jag kommer att använda mig av en så kallad positiv diskursanalys där jag skapar ett eget 

språk utifrån enkätsvarens text. Jag vill i detalj visa hur jag valt ut de signifikanta orden och 

meningarna som jag senare knyter ihop till relevanta teman. Här följer svaren från en av 

enkäterna och visar vilka ord och meningar jag senare anknöt till temat tillgångar.   

Fick mycket bekräftelse om mina kunskaper jag hade innan, samt under utbildningen på 
Silviahemmet blev vi tilldelade en gäst från dagvården som vi följde genom hela utbildningstiden. 
Att ha just bara en person gjorde att jag lärde mig mycket att se människan bakom sjukdomen. 
 
På grund av att jag själv utbildar och handleder kan jag på ett enkelt sätt vara med och påverka.  
 
Även här kan jag påverka då jag utbildar anhöriga och genom konsultation kan bidra till att hjälpa 
anhöriga i deras många gånger svåra situation. 
 
Jag kan hjälpa personalen i svåra situationer och de tar emot min kunskap på ett mycket positivt 
sätt. 
 
Svårt ibland att få personal att förstå att när det gäller systemkontroll att det inte bara är att sätta in 
t.ex. lugnande mediciner. Att få dem att förstå alla komponenter som fysiska, psykiska, sociala och 
existentiella behov. 
 
Svårigheter med att få de olika professionerna att teamarbeta. Särskilt sjuksköterskor och läkare 
har svårigheter att förstå den palliativa vårdfilosofin inom demensvården. De tänker mer i 
”terminalvård”. 
 
Alla ser inte anhöriga som en teammedlem. 
 
Pratar förbi varandra mycket. 
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Svårigheter ibland när grupper är motsträviga. Det kan då ta längre tid. Inom vården idag finns det 
mycket gruppdynamik. 
 
Mina arbetsuppgifter efter avslutad Silviasysterutbildning är att jag har ett stort område att arbeta 
med för att kvalitetsutveckla till den goda demensvården. 
 
Jag har inte några svårigheter idag. När jag var färdig Silviasyster däremot var det svårt att alltid 
visa på min kunskap. Man kan väl säga att jag fick ”sparka in dörrar”. 
 
Skillnaden är att jag har mycket mer kunskap än en undersköterska. 
 
Kunskap i olika områden. Vanlig sjuksköterska har mycket större medicinsk kunskap som är 
bredare. Silviasyster har kunskap i allt som rör de demenssjuka personerna och då om man är 
intresserad, även den medicinska kunskapen. 
 
Jag har ett fantastiskt yrke idag. Att vara med att kvalitetsutveckla demensvården är en stor 
uppgift, men så fantastiskt. 
 
Det är spännande att se hur olika det arbetas och utvecklas i de olika städerna och kommunerna. 

 

Till viss del kommer studien även präglas av en kritisk diskursanalys, då jag kommer att 

jämföra ”mitt” språk med det språk som redovisas i Margareta Skogs (2000) avhandling om 

Silviasystrarna. 

6.1. Urval 
Jag kontaktade Silviahemmets verksamhetschef Wilhelmina Hoffman och rektor på 

Sofiahemmets Högskola Margareta Skog. Genom Margareta Skog fick jag information om att 

det fanns 34 utbildade Silviasystrar fram till år 2006. Varför jag valde Silviasystrar som 

utbildades fram till år 2006, beror på att jag vill att utbildningen och arbetssätet ska ha kunnat 

förankras i verksamheten.  

Inledningsvis skickades det ut en enkätundersökning (se bilaga 2) till alla 34 Silviasystrar. 

På grund av etiskt ställningstagande av Sofiahemmets rektor lämnades inte några namn ut på 

de 34 Silviasystrarna. Jag lämnade därför informationsbrev (se bilaga 1), enkäter och 

frankerade svarskuvert till Silviahemmets administratör som i sin tur vidarebefordrade dessa 

till Silviasystrarna. I informationsbrevet sökte jag även efter Silviasystrar som ville vara med i 

en gruppintervju. Jag sökte efter Silviasystrar som är verksamma i Stockholm för att enklast 

kunna ordna en träff med tanke på den korta tiden vi hade för att genomföra vår C-uppsats. 

6.2. Enkäter 
Som underlag för studien användes en enkätundersökning. Enligt Trost (2001) är enkäter bra 

därför att informanterna i sin egen takt får möjlighet att själva skriva ned sina svar, utan att 

någon som intervjuar är närvarande. Frågorna i en enkätundersökning kan endera vara öppna 

eller icke öppna. De öppna frågorna har inga fasta svarsalternativ, men ger i stället 
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informanterna större utrymme att skriva ned egna synpunkter. Nackdelar med öppna frågor är 

att de tar längre tid för deltagarna att svara på, samt att det kan vara svårt för forskaren att 

tyda informanternas handstilar. En enkät med icke öppna frågor består i stället av fasta 

svarsalternativ. Nackdelen med denna metod är att forskaren inte får några nyanserade svar, 

men i gengäld blir materialet lättare att sammanställa (a. a.).  

Jag valde i denna studie att göra en enkät med både fasta och öppna frågor. På vissa frågor 

kunde informanterna även kryssa sina svar på en skala från 1 till 10. Den viktiga delen av 

enkäten är dock den kvalitativa delen som framkommer i svaren från enkätens öppna frågor.  

6.3. Analys och bearbetningsmetod 
Den kvantitativa delen av studien kommer att redovisa de exakta svaren utifrån enkätens fasta 

frågor. 

Den kvalitativa delen har sin utgångspunkt från de skriftliga kommentarerna jag fick från 

de tio enkätsvaren. Utifrån dessa kommentarer markerade jag signifikanta ord och meningar. 

Därefter placerades dessa ord och meningar ihop till relevanta teman. Slutligen jämförde jag 

detta datamaterial med vad Skog (2000) beskriver i sin avhandling. 

Min arbetsmodell såg ut såhär:  

 

 

 

 

6.4. Validitet och reliabilitet 
Neuman (2006) menar att perfekt validitet och reliabilitet i princip är omöjligt att uppnå. Trots 

detta kommer jag i denna studie att sträva efter att få ett så giltigt och trovärdigt resultat som 

möjligt.  

Validitet har att göra med ett arbetes sanningshalt, dess giltighet, att man verkligen har 

undersökt det man ville undersöka och ingenting annat (Kvale, 1997). Som jag beskrev redan 

i inledningen av denna uppsats, är det just kärnan i validitetsproblematiken jag vill belysa. I 

den här studien menar jag med validitet att ta reda på Silviasystrarnas berättelse om sin 

utbildning och arbetssituation. Empirin är således en empiri om språket och inte om 

verkligheten. Det samma gäller då jag konfronterar ”mitt” språk med språket i Skog (2000) 

avhandling. Genom denna konfrontation höjs validiteten. Stämmer Skogs utsagor med mina 

eller finns det skillnader? Jag anser att just jämförelsen med Skogs text bidrar till en högre 

validitet.  

Text från 
enkäterna 

Signifikanta ord 
och meningar 

Teman  
Analys 

Språkligt möte 
med Skog (2000) 
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En studies reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet (Neuman, 2006). Utifrån 

enkäternas fasta frågor och skalvärden blir reliabiliteten exakt. Det är däremot svårare att göra 

uttalanden om reliabiliteten i de öppna svarsalternativen i enkäten. Reliabiliteten blir här en 

hypotetisk fråga där den som tolkar kan göra olika val. ”Mitt” språk mister måhända nyanser, 

men vinner teoretisk relevans i det språkliga mötet med Skog (2000). Jag har utifrån min 

förståelse av språket och dess sammanhang valt ut meningar och teman så omsorgsfullt jag 

kan ( se s. 23-26) 

6.5. Etiska överväganden 
Denna studie omfattas inte av Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 

människor, då den inte medför något psykiskt eller fysiskt experiment eller sådan påverkan 

som kan skada individen eller kränka människovärdet. Däremot följer studien de fyra 

forskningsetiska principerna; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådets, 2002). Jag har skapat ett informationsbrev som alla 

deltagarna tagit del av. Dokumentet innehåller information om vem jag är, studiens 

övergripande syfte, ramarna kring deras eget deltagande och information om hur jag planerar 

att använda det material de ger mig (Neuman, 2006). På så sätt uppfylls informationskravet. 

Samtyckeskravet infrias genom att deltagarna är med i studien av egen fri vilja och jag 

informerar om att de när som helst har rätt att dra sig ur studien. Konfidentialiteskravet 

uppfylls genom att jag som forskare inte vet vilka personer som svarat på enkäterna, då det är 

Silviahemmets administratör som hade hand om utskicket av enkäten. Några Silviasystrar 

hade skrivit under enkätsvaren med sina namn, men de avidentifieras i studien. 

Nyttjandekravet kommer att uppfyllas genom att informera deltagarna om att studiens 

material kommer att användas i en C-uppsats och även publiceras på Internet. 
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7. Resultatredovisning – kvalitativt material 
Av studiens tio informanter, var åtta kvinnor och två män. Åldersspannet på informanterna 

var mellan 32-57 år. Sex av dessa personer använder den kunskap de fått genom 

Silviasysterutbildningen i sina arbeten idag, medan fyra personer inte gör det. De fyra som 

inte använder sin kunskap angav skäl som att det inte fanns tid och pengar i verksamheten 

avsatta för detta, två personer arbetar inte med personer med demenssjukdom så behovet finns 

inte i verksamheten, samt att en av deltagarna numera var sjukpensionär. Informanterna hade 

arbetat i sina nuvarande verksamheter med en spridning från tre månader upp till tolv år. Alla 

hade dock avslutat sin Silviasysterutbildning senast år 2001. 

Informanterna fick på en skala 1 – 10 skatta hur svårt respektive lätt de tyckte det var att 

arbeta enligt den palliativa vårdfilosofins fyra hörnstenar och med sitt uppdrag som 

handledare. 

 1= 

svårt 

2 3 4 5 6 7 8 9 10= 

lätt 

Ej 

svarat 

Totalt 

Symtomkontroll      1 2 3 1 3  10 

Teamarbete    2 1 2 1 1  2 1 10 

Närståendestöd      2 2 1 1 3 1 10 

Kommunikation/Relation      2 3 1 1 2 1 10 

Handledarrollen    2 2 1 2 1 1 1  10 

 

Informanternas svar visar att symtomkontroll var den hörnstenen de flesta ansåg lättast att 

arbeta efter. Symtomkontroll innebär att se till den sjuke personens fysiska, psykiska, sociala 

och existentiella behov och ge rätt stimulans och åtgärder med hänsyn till detta. En person 

med demenssjukdom kan ha svårt att utrycka sina behov, därför är det av vikt för vårdaren att 

känna till vårdtagarens normala tillstånd (se s. 8).  

Sedan kommer närståendestöd, där flera informanter pekar på svårigheter. Med 

närståendestöd menas bland annat att skapa trygghet och välbefinnande hos de närstående. 

Närstående till personer med demenssjukdom tar ofta ett stort ansvar i omvårdnaden och en 

viktig del i att ge den sjuke god livskvalitet, innebär även att de närstående kan må så bra som 

möjligt. Vårdaren bör stötta de närstående både med avlastning och att inkludera dem i 

omvårdnaden (se s. 9).  

Kommunikation och relation anser alla informanter vara betydelsefullt, men även här finns 

svårigheter. Det är inte bara personen som är sjuk som vårdpersonalen ska förhålla sig till, 

utan även till närstående, medarbetare och övriga yrkesprofessioner. Det fordrar att 
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personerna kan kommunicera och bygga goda relationer med varandra. En förutsättning för 

att denna hörnsten skall fungera är att det finns utrymme för diskussioner på arbetsplatsen (se 

s. 10).  

Den största svårigheten hos de fyra hörnstenarna är teamarbetet. Teamarbete innebär att 

alla yrkesprofessioner och de närstående skall arbeta tillsammans mot samma mål kring den 

sjuke personen. Alla har sin roll i teamet och respekterar varandras uppgifter (se s. 9). De som 

ansåg att teamarbete var enkelt var de som beskrev att de arbetade med flera Silviasystrar och 

att arbetssättet var väl förankrad i verksamheten och i organisationen.  

På frågan om svårighetsgraden att vara handledare, svarar informanterna ibland tvetydigt. 

Handledarrollen är en uppskattad del i arbetet, men det är inte alltid lika enkelt att 

vidareförmedla den kunskap de har. Att vara handledare innebär att sprida kunskapen om 

demens vidare till medarbetare och närstående, men även att utbilda och föreläsa utanför den 

egna arbetsplatsen. 

På frågan om hur informanterna ser på statusskillnaden mellan en Silviasyster och en 

”vanlig” undersköterska svarade de flesta att de anser statusen är högre för en Silviasyster, 

men på frågan om statusskillnaden för en Silviasyster och en ”vanlig” sjuksköterska blev 

resultatet tvärtom lägre för en Silviasyster. 

När det gäller den kvantitativa delen av min studie så påverkar den låga svarsfrekvensen 

materialets representativitet, vilket medför svårigheter att generalisera resultatet. Vid den 

kvalitativa analysen där uppgiften är att välja ut signifikanta teman, är denna svårighet mycket 

mindre. Se den följande framställningen. 
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8. Resultatredovisning - Kvalitativt material 
Jag kommer att redovisa de olika faserna i diskursanalysen utförligt, eftersom valet av teman 

har en så avgörande betydelse för tolkningen av mitt material. 

Efter genomgång av texten från samtliga tio enkätsvar valde jag ut en mängd signifikanta 

ord och meningar som i sin tur bildade nio teman. Då den palliativa vårdfilosofins fyra 

hörnstenar är utbildningens grundkonstruktion, så var detta något som informanterna beskrev 

utförligt. Jag bildade därför varsitt tema från var och en av de fyra hörnstenarna 

symtomkontroll, närståendestöd, medarbetare/teamarbete och kommunikation/relation. 

Utöver detta frambringade texterna teman som Silviasystrarnas roll som handledare, 

skillnaden mellan att vara en Silviasyster och en undersköterska, skillnaden mellan att vara 

en Silviasyster och en sjuksköterska samt tillgångar och svårigheter med att vara en 

Silviasyster. 
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NÄRSTÅENDE
SYMTOMKONTROLL

Svårt ibland att få personal att förstå alla komponenters vikt
(fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov)

Lättare att förstå och se individens behov och resurser

Lättare att förstå och se vad individen uttrycker och behöver

Ett sätt att tänka

Bra grund

Rimliga värderingar

Den lätta biten om man har kunskapen

Lättare att bemöta och ge stimulans 
om man förstår symtomen

Arbetet blir lättare och det gör kollegor mer nyfikna

Se hela människan

Se människan bakom sjukdomen

Ökad förståelse kring sjukdomen

Försöka hitta orsakssamband

Se fysiska, psykiska, sociala och 
existentiella behov

Svårt att tolka och ge rätt åtgärder

Bemötande

Se närstående som individer och att de reagerar olika

Lättare att förstå, bemöta och hjälpa närstående

Ibland svårt utan facit i hand

Att lyssna och se viktigare än att förstå kunskapsmässigt

Avgörande för omvårdnaden att närstående är med i teamet

Anhöriga måste också vårdas

Ökad förståelse för de anhörigas situation

Se vikten av anhörigas roll

Viktiga för att kunna ge god omvårdnad

Blir alltid väl bemötta

Kontaktmannaskap, vårdplaneringar och anhörigträffar

Alltid stötta även om man inte kan hjälpa

Alltid arbeta med förståelse för de anhörigas situation

Se anhöriga som hjälp och få information från

Mer tålamod

Inger förtroende att vara Silviasyster

Kunskapsförmedling, kan påverka genom 
utbildning och information

En självklarhet att anhöriga är teammedlemmar

Kan vara svårt, men det blir bättre och bättre

Svårt då anhöriga är i en beroendeställning

Handlar om relation, närhet och distans

Har stort behov av stöd

Anhöriggrupper

Svårt när alla inte ser anhöriga som teammedlemmar

Svårt att nå ut till de som mest behöver
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MEDARBETARE/TEAMARBETE

KOMMUNIKATION/RELATION

Bättre vård och omsorg om personalen arbetar 
tillsammans för att se orsakssamband

Kollegor frågar mer

Försöker hitta lösningar tillsammans

Allas utbildning bidrar till 
utveckling

Delar med sig av kunskap både praktiskt och teoretiskt

Även sjuksköterskor och distriktsköterskor 
frågar om bemötande

Rekommenderar litteratur till kollegor

Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor 
sitter tillsammans på sittrond och förklarar

Klara och tydliga mål gör det lättare

Alla har ett givet och ett eget ansvar

Svårt med många starka viljor på arbetsplatsen

Svårt när teammedlemmar tycker 
att just deras roll är mest viktig

Svårt med personal som arbetat ”för” länge på
arbetsplatsen

Alla har inte samma tänk

Slimmat verksamhet

Sjuksköterskorna har hand om för många patienter

Brist på tid för kommunikation

Svårt med olika professioner

Läkare och sjuksköterskor tänker i terminalvård, 
Silviasystrar tänker i palliativ vårdfilosofi

Ett kämpande hela tiden

Försöker påverka vikten av att arbeta mot samma mål

Revirtänkande i yrkesgrupperna

Helt avgörande att veta sin roll

Gör arbetet smidigare

Viktigt med respekt för varandras arbetsuppgifter

Ett måste att skapa goda relationer 
till den äldre, närstående och till kollegor

Viktigt att hålla kommunikationen levande 
kring bemötandefrågor

Se vikten av varandras kunskap och lyssna in

Svårt när personalen inte arbetar åt samma mål

Mer handledning behövs kring relationsfrågor

Finns inte tid för kommunikation

Pratar förbi varandra

Avgörande om de övriga tre hörnstenarna ska fungera

Grunden för grundpelarna
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HANDLEDARROLLEN

SKILLNAD MELLAN SILVIASYSTER 
OCH UNDERSKÖTERSKA

SKILLNAD MELLAN SILVIASYSTER 
OCH SJUKSKÖTERSKA

Att vara en god förebild ger kollegor en tankeställare

Vara med och påverka genom att utbilda och föreläsa

Trygghet i sin yrkesroll

Lättare för undersköterskor att ta till sig kunskapen från den egna yrkeskåren

Grunden för att jag kan utbilda inom 
mitt område

Inspirera och motivera andra

Se lösningar istället för problem

Inte tillräcklig utbildad för att kalla mig handledare, men har reflektionsgrupper

Lätt i den egna gruppen, men svårt i andra grupper
(då oftast problemen relateras till ”kneppa” kollegor eller arbetsledning)

Lätt när gruppen är motiverad, svårt när gruppen inte är intresserad

Svårt med olika gruppdynamiker

Gör handledningskontrakt där organisation och ledningsfrågor inte diskuteras

Inte så aktiv som jag önskar

Olika från grupp till grupp

Olika från kommun till kommun

Viktig att vara tydlig i 
handledarrollen

Blir mest diskussionsforum

Hjälpa till att guida fram andras svar

För liten erfarenhet av handledarrollen

Att få andra att förstå beror på deras vilja att förstå

Silviasystrar har mer kunskap om demens

Silviasyster har mycket mer kunskap

Silviasystrar har en vidareutbildning

Som Silviasyster känner man stolthet för yrket

Silviasystrar har en spetskompetens

Silviasystrar har en handledarroll

Silviasystrar har material för att föra kunskapen vidare

Silviasystrar mer ansett i Stockholm

Status finns inte

Som Silviasyster håller man mer låg profil ute i landet

Silviasyster ger status, 
men viktigt att tillhöra ”vår” undersköterskagrupp

Silviasystrar har betydligt bättre utbildning

Har samma status, men Silviasyster högre vid jobbansökan

Alla lika viktiga

Tilltro

Sjuksköterskor har det medicinska ansvaret och kunskapen

Två helt olika yrken

Kunskap i olika områden

Sjuksköterskor mer bred kunskap, 
Silviasystrar inriktad på demens och bemötande

Silviasystrar mycket bättre på omvårdnad

Silviasystrar är specialister på sjukdomen och bemötande

Silviasystrar har betydligt bättre utbildning

Får det största motståndet från sjuksköterskorna

Politiskt och ekonomiskt mellanspel

Måste vara mycket ödmjuk för att få sjuksköterskor att lyssna

Sjuksköterskor kan rentav motarbeta ens arbete
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TILLGÅNGAR

SVÅRIGHETET

Kunskapen

Analytiskt tänkande

Lärorikt

Bemötande

Demens är en sjukdom

Titeln

Upptäckten av möjligheter och hur stor demensvården är

Stolt men tillhör undersköterskegruppen

Tillhörigheten till Silviahemmet

Att få förklara vad en Silviasyster är för andra

Utbildningen i att handleda och utbilda andra

Tryggheten

Att kunna inspirera andra

Tilltro till sig själv

Att vara en utvald

Mina arbetsuppgifter efter avslutad utbildning

Öppnat dörrar

Gett en plattform

Väckt en hunger efter mer kunskap

Stolt

Helheten i de fyra hörnstenarna i den palliativa vårdfilosofin

Tacksam för att ha utvecklats som människa 
och i yrkesrollen

Lärt mig söka kunskap

En bra grund – fördjupning av ämnet

Information och kontakt med Silviahemmet

Tillgång till fortsatt informationsinhämtning

Rejält lyft genom utbildningen

Bred kunskap, både teoretiskt och praktiskt

Unik utbildning

Att förmedla vad man själv har lärt sig

Att nå ut med kunskapen

Ändra personalens bemötande

Svårt med arbetsplatser där dementa och klara blandas

Andras bristande kunskap om vad en Silviasyster är

Olika kommuners syn på individen och ekonomi

Arbetsgivare avspeglar hur vårdare tar till sig kunskapen

Namnet Silviasyster mest till nackdel

Titeln Silviasyster gör sjuksköterskor osäkra

Kallar mig inte för Silviasyster,
men istället att jag har en spetskompetens

Kallar mig för utbildningshandledare

Håller låg profil om kunskapen ska nå ut

Att få med sig folk i det ”rätta tänket”

Förklara vad man arbetar med

Många tror att jag kan trolla

Behöver ha svar på allt
”Snobb-faktorn”

Fick sparka in dörrar i början för att visa min kunskap

Hitta egna vägar

Teamarbete

Får ej åka på uppföljningsdagar som ger 
påfyllning och inspiration

Kvalitetsutveckla

Vara med och påverka

Har ett fantastiskt yrke idag

Hjälpa personalen
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8.1. Ett språkligt möte 
I detta avsnitt kommer ett språkligt möte äga rum. Jag kommer utifrån min studies teman göra 

en jämförelse med det språk som framkommer i Margareta Skogs (2000) avhandling om 

Silviasystrarnas utbildning. Fokus kommer att ligga på hennes femte och sista studie där hon 

har intervjuat Silviasystrarna efter avslutat utbildning. Skog berör flera av dessa teman även i 

de övriga fyra studierna, men det är i studie fem som Silviasystrarnas röst tydligt träder fram. 

De citat som lyfts ut ur hennes avhandling har översatts av mig från engelska till svenska. 

Det första temat handlar om symtomkontroll och framställs av mina informanter som ”ett 

sätt att tänka”, att det innehåller rimliga värderingar och är en bra grund att utgå från. 

Kunskapen om symtomkontroll har ökad Silviasystrarnas förståelse för sjukdomen, men även 

förmågan att se människan bakom sjukdomen. Att se hela människan innebär förståelsen för 

att fler komponenter spelar roll i en människas liv. Det är inte bara de fysiska och psykiska 

behoven som skall tillfredställas, utan också de sociala och existentiella behoven måste 

bejakas. En av informanterna framför att det kan vara svårt att få medarbetare att förstå vikten 

av att se till alla dessa komponenter. Att ha god symtomkontroll gör dock omvårdnadsarbetet 

med personer med demenssjukdom lättare. Något som i sin tur gör att de övriga medarbetare 

blir mer nyfikna på denna kunskap. När vårdaren förstår orsaken till symtomen blir det 

enklare att ge rätt stimulans och rätt hjälp. Att ha god symtomkontroll innebär att se 

individens behov och resurser och förstå vad denne uttrycker och behöver. Det benämns som 

ett detektivarbete att försöka hitta orsakssambanden då personer med demenssjukdom kan ha 

svårt att uttrycka sina behov. I vissa fall kan det då vara svårt att tolka och ge rätt åtgärder.  

Symtomkontrollen är den ”lätta” biten om man har kunskap. Men många som arbetar med 
demenssjuka har dåligt med kunskap. 
 

Skogs beskriver i sin avhandling vikten av symtomkontroll i olika sammanhang och det 

framkommer många liknande kommentarer från hennes informanter som från mina 

informanter. En av Skogs informanter uttalar sig såhär om symtomkontroll; 

Jag behöver ingen diagnos. Vad hjälper det att veta om patienten har Alzheimers om du inte kan 
avläsa hennes symtom? Det är viktigare att förstå vad som begränsar henne.  
(a. a. s. 193)  
 

Samtidigt framkommer att diagnoserna har en viss betydelse. Förståelsen av att en 

demenssjukdom är en hjärnskada, bidrar till större tålamod. Dessutom medverkar denna 

kunskap i att Silviasystrarna kan förklara mer för sina medarbetare och ge förslag på bättre 

åtgärder för personen med demenssjukdom. En av Skogs informanter påpekar vikten av att 

utvärdera symtomlindrande åtgärder. Inte bara de medicinska effekterna, utan också de 

psykologiska. Ger vårdaren den gamla en smörgås och ett glas mjölk i syfte att lugna, måste 
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de veta om det hjälper. Ingen av informanterna i min studie beskriver något om vikten av 

utvärdering. 

Utifrån tema två som handlar om närstående, beskriver nästintill samtliga informanter i 

min studie att deras utbildning bidragit till större förståelse för de närståendes situation. Det är 

av stor vikt för omvårdnaden kring den äldre att de närstående ses som teammedlemmar, 

något som inte alltid är lika självklart för alla medarbetare. Förhållandet mellan närstående 

och vårdare skall bygga på relation, närhet och distans. Det upplevs inte som någon enkel 

balansgång då närstående befinner sig i en beroendeställning gentemot vårdpersonalen. Ibland 

är det svårt att hjälpa närstående då det inte finns några färdiga lösningar till hands. Det är 

viktigt att se närstående som individer och vara medveten om att de reagerar olika. 

Vårdpersonalen skall alltid stötta de närstående även om de inte kan hjälpa. Det upplevs som 

att titeln Silviasyster inger större förtroende än för övriga undersköterskor, men att vara en 

lyssnande person är viktigare än att förstå kunskapsmässigt. En informant beskriver sin 

relation till närstående;   

tålamod är en självklarhet, att finnas till hand, lyssna. I och med detta känner de ofta ett stöd i mig 
som personal, även genom kunskapsförmedling ge stöd. Anhöriga är en självklar medlem i 
arbetslaget. 
 

Några informanter beskriver att det kan vara svårt att få sina medarbetare att vara trygga och 

bekväma i mötet med närstående. Informanterna försöker då att föregå som bra förebilder för 

sina medarbetare.  

Även i Skogs avhandling beskriver informanterna att utbildningen bidragit till större insikt 

och förståelse för de närståendes situation. Informanterna förstår komplexiteten i de 

närståendes situation och känner sig mer offensiva och säkra i mötet med dem. Likaledes 

visar studien att de närstående ger Silviasystrarna större förtroende än för de övriga 

medarbetarna. Skogs informanter berättar även dem om svårigheter med att få medarbetare 

mer engagerade till närstående. En av informanterna beskriver; 

De tror att jag gör mig till när jag serverar en 85års gammal man (en anhörig) kaffe. Detta är ingen 
kafeteria, det är ett gruppboende. Jag tror att jag gör det rätta. De anser att det är onödigt… Jag 
känner mig mer säker när jag pratar med anhöriga nu. (a. a. s. 194). 
 

Tredje temat handlar om medarbetare/teamarbete och det är här de största svårigheterna 

kommer fram. En av Silviasystrarna beskriver teamarbete;  

Jag försöker påpeka att vi ska arbeta åt samma mål/teamarbete, men det är mycket svårt i denna 
personalgrupp att samarbeta. Många starka viljor och de har arbetat i 15-20 år på samma 
arbetsplats och sjuksköterskorna har många pensionärer och läkarna är på hälsocentralen.  
 

Vidare redogörs svårigheter som revirtänkande i de olika professionerna, teammedlemmar 

som tycker att just deras roll är mest viktig, ingen tid avsatt för kommunikation och alla har 
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olika åsikter på arbetsplatsen. Teamarbete upplevs dock som en viktig hörnsten för att 

omvårdnaden kring personen med demenssjukdom skall bli den bästa. I de verksamheter där 

teamarbete fungerar bra, finns klara och tydliga mål och alla vet sin roll i teamet. Genom att 

professionerna delar med sig av kunskap både praktiskt och teoretiskt, bidrar detta till 

utveckling.  

Ungefär samma svårigheter redovisas i Skogs studie. Även här kommenterar 

informanterna om att det finns för många viljor på arbetsplatsen. En av informanterna säger;  

Få av mina kollegor har ett brinnande intresse för sina arbeten. Jag har en känsla att de är mer 
understimulerade än utbrända. De måste förstå att de är värdefulla. Jag vill stimulera deras 
nyfikenhet genom att vara positiv, genom att vara gnistan.  
(a. a. s. 194)  

 
Det finns ingen redovisning i Skogs studie som visar på informanter som arbetar i fungerande 

team. Däremot beskriver hennes informanter andra orsaker än mina informanter till varför 

teamarbete inte fungerar. Frånvarande arbetsledning gör att beslut inte verkställs. Det är 

dessutom svårt att motivera sina medarbetare, då de fastnat i gamla rutiner och har ett 

pessimistiskt förhållningssätt till sina arbetsuppgifter.   

Ett fjärde tema som ligger relativt nära det föregående temat, är kommunikation och 

relation. En av min studies informanter menar att denna hörnsten är avgörande för att de 

övriga tre hörnstenarna skall fungera.  

Ständig kommunikation i teamet, hur bemöta den demenssjuka. Allting bygger på att bygga 
relationer till patienten, anhöriga och arbetskamrater.  
 

Kommunikation är ett måste för att skapa goda relationer. Det beskrivs som viktigt att hålla 

kommunikationen levande kring bemötandefrågor, men på flera arbetsplatser finns inte tid för 

detta. Ett annat problem är att personalen inte arbetar mot samma mål och mer handledning 

kring bemötandefrågor efterlyses.  

Skog redovisar att informanterna på olika sätt försöker få medarbetare att förstå vikten av 

god kommunikation för att bygga starka relationer till vårdtagarna. Ett tillfälle som är till för 

gemenskap och relationsbyggande är vid måltidsituationen, där informanterna försöker föregå 

med gott exempel. Skogs informanter menar att medarbetarna mest ville ha svar på praktiska 

frågor. Att få med sig sina medarbetare i nya tankebanor, är inte alltid lika enkelt;  

Laga mat och tvätta. Hålla dem mätta och rena, det är första prioritet. När du har gjort det är jobbet 
klart… Att sitta med Kim och se på gamla fotografier… ingen vet att det är det som gjort henne 
glad hela dagen.  
(a. a. s. 194) 
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I Skogs studie beskriver informanterna vikten av kommunikation i relationsbyggande till 

vårdtagarna. I min studie framställer sig informanterna kommunikation mer i relation till sina 

medarbetare.  

Tema fem handlar om rollen som handledare. Ett flertal av dem som svarade på enkäten 

arbetar idag med någon form av handledarskap och några informanter arbetar som utbildare i 

demensvård och demensvårdsutvecklare. Det är en uppskattad arbetsuppgift, men inte helt 

utan svårigheter. Hur människor tar till sig Silviasystrarnas kunskaper är olika från grupp till 

grupp och från kommun till kommun. Handledarrollen upplevs som lätt när gruppen är 

motiverad, men svår när gruppen inte är intresserad. Att vara handledare menar de flesta 

handlar om att inspirera och motivera andra. Deras roll är att guida fram andras svar och att se 

lösningar istället för problem. Vissa informanter använder inte benämningen handledare, utan 

istället leder de reflektionsgrupper eller diskussionsgrupper. Någon informant tycker sig ha 

för lite erfarenhet för att kalla sig handledare. Det mest positiva med handledarrollen är att 

kunna få vara med och påverka genom att utbilda och föreläsa för andra. 

Jag är trygg i min yrkesroll och med min kunskap kan jag inspirera/motivera och hjälpa andra att 
se lösningar istället för problem. 
 

Då Skog intervjuade Silviasystrarna hade ingen av hennes informanter fått uppdrag av sina 

arbetsgivare att ansvara för elever, introducera nyanställd personal eller ha grupphandledning 

i den egna gruppen. Däremot hade flera informanter föredragsuppdrag utanför den egna 

arbetsplatsen exempelvis för pensionärsföreningar och närståendegrupper. Skogs informanter, 

liksom min studies informanter, anser att en av de viktigaste handledaruppgifterna är att 

bekräfta och uppmuntra sina medarbetare. En av Skogs informanter berättar om sin 

handledarroll;  

Jag kan lära dem från alla mina misstag. Jag är en av dem. Jag kan ge dem kunskap och exemplen. 
Jag pratar deras språk… Jag har gjort alla misstag. Jag vill inte ge dem dålig samvete.   
(a. a. s. 199) 
 

Den sjätte tematiseringen beskriver skillnaden mellan att vara en Silviasyster och en ”vanlig” 

undersköterska. De flesta Silviasystrar anser att utbildningen är en spetskompetens och att den 

har högre status än en ”vanlig” undersköterskeutbildningen. Någon informant menar dock att 

det är viktigt att fortsätta tillhöra gruppen undersköterskor, därför existerar inte begreppet 

status. Flera informanter beskriver att de efter avslutad utbildning känt en större stolthet for 

yrket och till stor del bidrar handledarrollen till detta. Alla är överens om att de har mer 

kunskap om demenssjukdomar och bemötande än undersköterskorna. En av informanterna 

anser att det är lättare och mer uppskattat att vara Silviasyster i Stockholm än ute på 

landsorten.  



40 

I Stockholm kan en Silviasyster vara mer ansett, men ute på landet är det viktigt att hålla en låg 
profil om den kunskapen man har skall nå ut. Status finns inte. 
 

Skog redovisar inget om detta tema eller nästkommande tema i sin avhandling. Hon beskriver 

dock i sin första studie att Silviasystrarna ändrade synen på arbetet under utbildningstiden. 

Eleverna fick ett uttalat människoperspektiv för vårdtagaren och synen på sina arbeten gick 

från ”okvalificerat arbete” till ett ”svårt yrke”. Hennes informanter beskriver att det är viktigt 

att tillhöra undersköterskegruppen, men på ett annorlunda sätt än tidigare. Som Silviasyster 

måste de tänka mer på vad de gör och vad de representerar. Tidigare beskrevs även att 

närstående gav Silviasystrar större förtroende än de övriga medarbetarna. Däremot beskriver 

Skog inget om hur Silviasystrarna själva ser på sin statusroll. 

Under tema sju beskrivs skillnaden mellan att vara en Silviasyster och en ”vanlig” 

sjuksköterska. Där svarar de flesta informanterna att professionerna inte kan jämföras, då de 

har kunskap i så olika områden. Trots detta anser informanterna att de som är Silviasystrar har 

lägre status än sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna har den medicinska kompetensen och 

ansvaret, medan Silviasystrar är specialister på demenssjukdomar och bemötande. Samarbetet 

mellan Silviasystrarna och sjuksköterskorna ser olika ut. Någon beskriver att sjuksköterskorna 

frågar om råd kring demenssjukdomar och bemötandefrågor. Andra redogör för svårigheter i 

samarbete med sjuksköterskorna; ”vissa kan rentav motarbeta ens arbete” och beskriver att 

man får vara mycket ödmjuk för att få sjuksköterskorna att lyssna. 

Här upplevde jag det största motståndet. Jag förstår dock att det är politiska och ekonomiska 
mellanspel som ligger bakom. Vill man få sjuksköterskor att lyssna får man vara mycket ödmjuk 
utan att backa. 
 

Det åttonde temat handlar om tillgångarna med att vara Silviasyster. En av informanterna 

skildrar tillgångarna såhär;   

Kunskapen man har fått, och att man fått ett analytiskt tänkande, kan ta reda på om det är något 
man inte kan eller vet. Lärt mig hur viktigt ett rätt bemötande är och att demens är en 
sjukdom…att det krävs kunskap för att sköta om dementa.  
 

Andra informanter menar att utbildningen bidragit till att de har utvecklats som människor 

och i sina yrkesroller. Att vara en utvald medverkar till en större tilltro till sig själv, något som 

i sin tur skapar stolthet. Flera informanter beskriver tillhörigheten till Silviahemmet som en 

stor tillgång och en källa till fortsatt informationsinhämtning. Silviasysterutbildningen har 

öppnat dörrar för nya arbetsuppgifter som känns stimulerande.   

Skog redovisar att även hennes informanter kände en starkare yrkesidentitet och att deras 

åsikter nu vägde tyngre. De informanter som fick stöd från arbetsgivaren och sin närmsta chef 
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kände att de lyckades mer i sin roll som Silviasyster än de som inte fick detta stöd. Även 

Skogs informanter beskriver att nya arbetsuppgifter är en stor tillgång.  

Det nionde och sista temat beskriver svårigheterna med att vara Silviasyster. Att 

vidarebefordra sin kunskap till medarbetare och ändra deras bemötande gentemot personer 

med demenssjukdom, kan vara problematiskt.  

Att nå ut med kunskapen och att personalen skall ändra sitt bemötande till dementa. Svårigheter… 
blandas dementa med klara pensionärer och andra kroniskt sjuka.  
 

Flera informanter menar att det delvis beror på hur arbetsgivaren förhåller sig till personalen 

och att ”man får sparka in dörrar” för att nå ut med sin kunskap. Några informanter beskriver 

att själva namnet Silviasyster är till nackdel då det kan ha en viss ”snobb-faktor”. Titeln kan 

göra övriga yrkesgrupper exempelvis sjuksköterskor, osäkra. Därför benämner sig vissa 

Silviasystrar istället för utbildningshandledare eller undersköterska med spetskompetens. För 

att nå ut med sin kunskap får de visa ödmjukhet och hålla en låg profil. Olika kommuners syn 

på individen och ekonomi spelar också roll för hur Silviasystrarnas kunskap tas emot. Andra 

informanter påpekar svårigheter med att behöva ha svar på alla frågor och beskriver 

situationen som; ”många tror att jag kan trolla”. Det är även svårt att få alla yrkesgrupper att 

förstå vikten av teamarbete. 

Skogs informanter beskriver inget om nackdelen med titeln Silviasyster och heller inget 

om svårigheter med att nå ut med sin kunskap till andra yrkesprofessioner. De svårigheter 

som Skogs informanter lyfter fram är redan redovisade under tidigare teman.  
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9. Avslutande epilog 
Det har varit en spännande resa att se vilka likheter och skillnader i språkliga utsagor dessa 

två studier visat. Skog gjorde sin intervjustudie med Silviasystrarna sex till nio månader efter 

avslutad utbildning, samt med vissa av dem även efter ett och ett halvt år. Självklart har det 

betydelse för de olika svaren vi fått. Min studies informanter hade alla avslutat sin utbildning 

senast år 2001. De har därför fått mer erfarenhet och längre tid på sig att implementera sin 

kunskap än då Skog genomförde sin studie. Tiden har troligtvis gjort att de idag mer kan 

beskriva verkningarna av Silviasysterutbildningen. Måhända hade de andra förväntningar på 

sina framtida yrkesroller som Silviasystrar då Skog intervjuade dem? 

En intressant aspekt är hur Silviasystrarna ser på sin egen status. De har en 

spetskompetens, men vill helst inte urskilja sig från övriga undersköterskor. Ibland använder 

informanterna inte sin titel Silviasyster just för att de kan uppfattas som ”snobbiga” och de 

vill inte urskilja sig på ett ”märkvärdigt” sätt från de övriga undersköterskorna. Informanterna 

har även mer kunskap om demens och bemötande än de flesta sjuksköterskor, men anser sig 

ändå har lägre status. 

Några av denna studies informanter beskriver att de lättast nådde ut med sin kunskap 

genom att föregå som goda exemplen på sina arbetsplatser. I övrigt upplevs 

kunskapsöverföringen som en svår del i arbetet. Det framkommer att Silviasystrarna ibland 

kände stort motstånd från sjuksköterskor och att det upplevs som revirtänkande från 

sjuksköterskornas sida. Det som då väcker min nyfikenhet, är varför Silviasysterutbildningen 

är en spetskompetens för en yrkeskår som inte har högskoleutbildning innan? Min erfarenhet 

är att en hierarkisk ordning råder inom hälso – och sjukvården, där undersköterskorna 

rangordnas lägre än sjuksköterskorna. Sjuksköterskor har en högskoleutbildning och därför en 

kunskapsmässigt högre status än undersköterskorna - en sjuksköterska har en given roll och 

legitimitet och det är naturligt att kunskapsflöde går från sjuksköterska till undersköterska.  

Jag tror mig förstå tanken bakom att det är undersköterskor som utbildas till Silviasystrar, 

då det är den yrkesgruppen som står vårdtagarna närmast. Det är även av vikt för att höja 

kompetensen hos undersköterskorna, men måhända har det lagts för många beståndsdelar i 

denna utbildning för denna yrkesgrupp? Jag anser precis som denna studies informanter 

beskriver, att implementeringen av den nya kunskapen försvåras av det skälet att det är 

undersköterskorna som är i detta avseende de kvalificerade aktörerna. Detta påverkar även 

förutsättningarna för ett fungerande teamarbete. Min tanke är att de flesta människor har ett 

naturligt motstånd till förändringar, men att förändringar är lättare att genomdriva om vi kan 

vara med och påverka förändringsprocessen. Genom att använda en deltagande strategi för 
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både undersköterskor och sjuksköterskor kanske Silviasysterutbildningen skulle få större 

genomslagskraft eller kanske den helt och hållet måste knytas till sjuksköterskorna som har 

större status? 

Denna studie väcker därför ytterligare frågor hos mig. Med utgångspunkt i exempelvis 

implementeringsteori, söka svar på vad som gör att denna utbildningsinsatts fungerar bra på 

vissa arbetsplatser och andra inte? Ur ett sociologiskt och professionsteoretiskt perspektiv, hur 

kan Silviasystrarnas roll förklaras och förstås i samverkan med andra yrkesprofessioner? 

Självfallet skulle även en studie som belyser de sjuka och deras närståendes upplevelse av 

Silviasystrarnas arbete vara värdefullt.  

Avslutningsvis vill jag göra det närmast självklara – iakttagelsen att temat för min studie, 

en utbildningsinsats riktat mot utlämnande och ”sårbara” människor, personer med 

demenssjukdom, är ett mycket angeläget problemområde. Det berör många människor i livets 

slutskede och ett adekvat och inlevelsefullt bemötande av dessa människor har sannolikt 

avgörande betydelse för deras livskvalitet. Dessutom gäller det inte endast de demenssjuka 

personerna själva! I kretsen av drabbade finns framförallt de närstående som dels bär en tung 

börda när det gäller omvårdnaden av sina sjuka anhöriga, dels är plågade att se den närmaste 

människan utan att förstå hur man bäst skall ge stöd och hjälp. 

Projektet ”utbildning av Silviasystrar” är därför ett oerhörd viktig initiativ och det vore 

mycket beklagligt om ”det rinner ur sanden” bara därför att det är svårt att infoga i det 

organisatoriska och hierarkiska sammanhanget. Förutsättningarna för detta projekt skulle 

kunna få en mycket intressant belysning om man genomförde en utvärdering där 

sjuksköterskorna vore målgruppen – för att se om hindret för implementeringen av det nya 

arbetssättet återfinns på denna professionella nivå. 
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                           Bilaga 1 
Informationsbrev till Silviasystrarna 
 
Jag heter Ranveig Martinsen och är socionomstuderande vid Ersta Sköndal Högskola. Just nu 
arbetar jag med min C-uppsats i Socialt arbete som ska handla om utbildningens betydelse 
inom demensvården. Jag har varit i kontakt med Wilhelmina Hoffman och Margareta Skog 
angående att titta på just Silviasysterutbildningens betydelse. 
 
Syftet med studien är att beskriva era upplevelser av utbildningens betydelse i förhållande till 
vårdtagarna, närstående, övrig personal och era egna yrkeskunskaper.  
 
Studien kommer dels att vara kvantitativ, det vill säga att ni svarar på enkätfrågorna och dels 
kvalitativ, vilket innebär att några få personer träffas i en gruppintervju. 
Enkäten bifogas med detta brev till alla 34 Silviasystrar som gått sin utbildning innan 2006. 
Utav dessa 34 personer önskar jag tre till fyra personer som skulle vilja vara med i en 
gruppintervju. I gruppintervjun kommer vi att hålla oss till ungefär samma frågeställningar, 
men det ger ett större utrymme för diskussion och reflektion. 
 
Till gruppintervjun söker jag tre till fyra Silviasystrar helst i Stockholmsområdet (för att 
lättare få till en träff så snart som möjligt). Intervjun kommer att vara ca 1-1,5 timme och 
frågorna vi berör kommer att vara i en mer öppen diskussionsform. Jag kommer att spela in 
intervjun på band för att själv kunna koncentrera mig på diskussionen. Därefter kommer jag 
att skriva ned det inspelade materialet och sedan förstöra bandet. Om du skulle vilja vara med 
i denna gruppintervju så kontakta mig snarast på telefon eller mail. Blir det flera än fyra 
personer som anmäler sig så får lottningen avgöra vem som kallas till intervjun. 
 
Studien medför inga risker eller obehag för dig som deltar och deltagandet i studien är 
frivilligt och kan när som helst avbrytas. Allt material som insamlats kommer att hanteras 
konfidentiellt och alla som är med i studien kommer att garanteras konfidentialitet. Förutom 
mig själv är det endast min handledare som kommer att få ta del av det insamlade materialet. 
 
Resultatet av studien kommer att presenteras som ett examensarbete och även publiceras på 
Internet. 
 
 
Om ni har frågor kring studien eller vill anmäla er till gruppintervjun når ni mig på  
tel 0709-22 86 07 eller mail ranveig@live.se   
 
Skicka enkäten i det färdigfrankerade kuvertet senast 28/3-09 
 
Med vänliga hälsningar 
Ranveig Martinsen 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                         Bilaga 2 

FRÅGEFORMULÄR  
 
 

Frågorna i denna enkät är av två slag. Dels frågor där Du ger skattningar i en skala och där 
skalan går från mycket negativt svar (=1) till ett mycket positivt svar (=10). Dessa frågor går 
snabbt att besvara. Det finns också en del frågor där jag ber Dig om en skriftlig kommentar 
och de kräver lite mer tid att besvara. Jag tror att tidsåtgången för hela enkäten är mellan 20 
och 30 minuter! Jag är mycket tacksam för Din medverkan! 
Ranveig Martinsen 
 
 
Ditt kön: K M   Ålder: _______________ 
 
Vilket år avslutade du din Silviasysterutbildningen? _________________________________ 
 
Vilken av dessa verksamheter arbetar du inom? 
Hemtjänst   Särskilt boende  Annat __________________________ 
 
Hur många år har du arbetat i den verksamhet du arbetar nu? __________________________ 
 
 
 
Hur anser du Silviasysterutbildningen bidragit till ökad kunskap för dig kring omvårdnaden 
om personer med demenssjukdom?  
1---------------------------------------10 
Kan du beskriva på vilket sätt? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Hur anser du att Silviasysterutbildningen bidragit till en förändring av omvårdnaden för 
personer med demenssjukdom? 
1---------------------------------------10 
Kan du beskriva något/några sätt detta märks på? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Hur anser du att Silviasysterutbildningen bidragit till en förändring för närstående?  
1---------------------------------------10 
Kan du beskriva något/några sätt detta märks på? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 



 

Hur anser du att Silviasysterutbildningen bidragit till en förändring för dina medarbetare?  
1---------------------------------------10 
Kan du beskriva något/några sätt detta märks på? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Används den kunskap du fått genom Silviasysterutbildningen i den verksamhet där du 
arbetar?  
Ja   Nej   Inte fullt ut 
Om inte, vad anser du detta beror på? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Skatta hur svårt =1/lätt =10 du anser det är att arbeta enligt den palliativa vårdfilosofins fyra 
hörnstenar: 
 
Symtomkontroll               1 --------------------------------------- 10 
Kan du motivera ditt svar? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Team arbete                1 ----------------------------------------10 
Kan du motivera ditt svar? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Anhörigstöd                1 ----------------------------------------10 
Kan du motivera ditt svar? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Kommunikation och relation           1 --------------------------------------- 10 
Kan du motivera ditt svar? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Hur svårt/lätt skattar du ditt uppdrag som handledare? 1  -------------------------------------- 10 



 

Kan du motivera ditt svar? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Vad anser du är de största tillgångarna med att vara Silviasyster? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Vad anser du är de största svårigheterna med att vara Silviasyster? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Hur anser du att statusskillnaden är mellan att vara Silviasyster och ”vanlig undersköterska”?  
1 = mycket lägre 2 = lägre 3 = samma 4 = högre 5 = mycket högre 
 
Vad anser du är de största skillnaderna mellan ovanstående yrkeskategorier? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Hur anser du att statusskillnaden är mellan att vara Silviasyster och ”vanlig sjuksköterska”? 
1 = mycket lägre 2 = lägre 3 = samma 4 = högre 5 = mycket högre 
 
Vad anser du är de största skillnaderna mellan ovanstående yrkeskategorier? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Övrigt – personliga kommentarer: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Enkäten skickas senast 28/3-09 i det färdig frankerade kuvertet.   
Tack för din medverkan! 
Ranveig Martinsen 


