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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Teknologianvändning ökar i samhället och allt mer i vardagen blir 

teknikfokuserat. Inte minst i vården när myndigheter gör stora satsningar för att öka 

informations- och kommunikationsteknologi och e-Hälsa i alla vårdverksamheter. Många 

demensboende i Sverige använder surfplatta som ett teknologiskt verktyg i omvårdnaden. 

Forskning har visat fördelaktig användning av surfplatta i demensvård. Vårdpersonalens 

behov kan däremot inte alltid tillfredsställas med den teknologi som används och detta 

upplevs som ett hinder i omvårdnaden. Syfte: Att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av 

att använda surfplatta vid omvårdnad av vårdtagare med demenssjukdom. Metod: 

Intervjustudie med empiriskt material. Sex enskilda intervjuer med sjuksköterskor och 

undersköterskor. Intervjuerna analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys. Resultat: 

Surfplatta användes i omvårdnaden för informationssökning, musik och bilder. Surfplattan 

underlättade kommunikationen i omvårdnaden och underlättade att skapa diskussioner. 

Ålder och teknikovana medförde mindre användning av surfplatta både hos vårdpersonal och 

vårdtagare. Vårdpersonalen önskade bättre utbildning och anpassning av teknologi enligt 

behoven. Slutsats: Vårdpersonalens erfarenheter påvisade att surfplatta har många 

gynnsamma fördelar i omvårdnaden. Surfplattan innebar möjligheter som hade varit svårt 

att tillämpa utan till hands. 

 

Nyckelord: demensvård, erfarenheter, innehållsanalys, intervjustudie, surfplatta, 

vårdpersonal 

  



ABSTRACT  

 
Background: Technology use is increasing in society and everything in everyday life has 

become more technology focused. Not least in health care when authorities make major 

efforts to increase information and communication technology and eHealth in all health care 

activities. Many dementia nursing homes in Sweden use the tablet as a technological tool in 

nursing. Research has shown beneficial use of tablet in dementia care. However the needs of 

the healthcare staff and the technology used are not always met. Healthcare professionals' 

can therefore view technology as an obstacle at times. Aim: To describe healthcare 

professionals' experience of using tablet in care of healthcare providers with dementia. 

Method: Interview study with empirical material. Six individual interviews with legitimated 

nurses and clinical nursing assistants. The interviews were analyzed based on qualitative 

content analysis. Results: Tablet in nursing was used for information retrieval, music and 

pictures. Tablet aided communication in nursing and promoted discussions. Age and 

technology experience led to less tablet usage for both healthcare professionals and 

healthcare providers. Healthcare professionals wished for better education and adaptation of 

technology. Conclusion: The experience of healthcare professionals has shown that tablet 

has many benefits in nursing. Tablet contained opportunities that would have been difficult 

to manage without.  

Keywords: Content analysis, Dementia care, Experiences, Healthcare professionals, 

Interview study, tablet 
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1 INLEDNING 

Surfplatta är ett bärbart teknologiskt verktyg som enkelt kan hämta information från 

internet. I dagens samhälle är teknologianvändning en viktig kompetens för att kunna klara 

vardagen till exempel för att kontakta nära och kära, läsa nyheter eller till och med handla. 

Teknologianvändning har ändrat vår vardag genom att kraftigt öka 

informationstillgänglighet och åtkomlighet. Denna förändring sprider sig också i vården, då 

myndigheter gör stora satsningar för att öka informations- och kommunikationsteknologi 

(IKT) och e-Hälsa i alla vårdverksamheter. Idag använder många äldreboenden i Sverige 

surfplattor som hjälpmedel vid omvårdnad. Demenssjukdomar är vanligt förekommande 

tillstånd hos den äldre populationen, vilkas symtom kan se olika ut hos varje individ. 

Surfplatta har en stor potential att anpassa dess användningssätt efter individ och därmed 

förbättra vårdtagarens välmående och därmed höja dennes livskvalitet. Vi har tidigare 

erfarenheter inom demensvård och har kännedom om de svårigheter som finns för att 

erbjuda individanpassad omvårdnad. Därför är vi intresserade av att undersöka 

vårdpersonalens erfarenheter av att använda surfplattor vid omvårdnad av vårdtagare med 

demenssjukdom. Ytterligare är vi intresserade av hur den teknologiska utvecklingen kan 

påverka omvårdnaden, och hur en ung teknologi som surfplatta accepteras i verksamheten. 

Förhoppningsvis leder detta examensarbete till en ökad kunskap samt skapar 

utvecklingsmöjligheter för teknologianvändning inom demensvården. Dessutom vill vi 

undersöka om surfplattan kan underlätta kommunikation eller relation mellan vårdtagare 

och vårdpersonal. Intresseområdet är hämtat från en presentation av Christine Gustavsson 

som ägde rum inför Promemoria-kursen. Christine är för närvarande lektor på Akademin för 

hälsa, vård och välfärd på Mälardalens högskola, som informerade oss om ett demensboende 

som skolan samarbetar med. Äldreboendet uttryckte en önskan om fördjupad kunskap kring 

teknologianvändning för verksamhetens behov. 

2 BAKGRUND 

I detta avsnitt introduceras centrala begrepp, lagar och styrdokument. I tidigare forskning 

återges upplevelser av teknologianvändning inom demensvård. Under stycket 

“vårdvetenskapligt perspektiv” redogörs för vald teori om vårdande samtal. Till sist avslutas 

bakgrunden med en problemformulering. 

En systematisk litteratursökning av vårdvetenskapliga artiklar är genomfört. Databasen 

CINAHL Plus samt Pub Med används för att samla in relevanta artiklar, detta redovisas i 

systematisk litteratursökning: bilaga A. Sökningssätt av bakgrundsartiklar redovisas i 
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sökmatris: bilaga B, samtliga vetenskapliga artiklar kvalitetsgranskades enligt Friberg 

(2017a), kvalitetsgranskning: bilaga C, och artikelmatris finns i bilaga D. 

2.1 Definition av centrala begrepp  

I detta avsnitt beskrivs centrala begrepp som används. De centrala begreppen förklaras med 

syfte att underlätta läsarens förståelse. De fyra begrepp som beskrivs är: demensvård, 

teknologi, vårdpersonal och vårdtagare. 

2.1.1 Demensvård  

Demensvård är vård av personer med demenssjukdom. Begreppet Demenssjukdom är ett 

samlingsnamn för minst 80 olika typer av sjukdomar, med gemensamma nämnaren att alla 

ger minnesförsämringar och påverkar människans kognitiva-, psykiska - och sociala 

funktioner (Demensförbundet, 2020a). Enligt Edberg (2014) kan demenssjukdomar utifrån 

olika patofysiologiska orsaker delas in i tre grupper. Den första gruppen är 

primärneurodegenerativa demenssjukdomar, där den vanligaste formen (50–60% av 

diagnoserna) är Alzheimers. Orsaken till Alzheimers är fortfarande okänd och sjukdomen 

karakteriseras av en långsam utveckling som drabbar framförallt tinning- och hjässloberna. 

Den andra gruppen är vaskulärdemenssjukdomar. Där är orsaken känd, nämligen syrebrist i 

hjärnan. Vaskulärdemenssjukdomar har ett akut insjuknandeförlopp och det drabbade 

området kan uppstå var som helst i hjärnan. Den tredje gruppen är sekundära 

demenssjukdomar, som kännetecknas av att demenssymtom uppkommer sekundärt, det vill 

säga till följd av en annan primärsjukdom. Dessa kan i många fall behandlas genom att 

utreda den bakomliggande orsaken. 

Vanliga symtom hos vårdtagare med demens är svårighet att utföra enkla vardagliga 

uppgifter såsom att kommunicera eller hämta rätt information från sin omgivning. 

Minnesproblem kan dessutom orsaka negativa känslor i form av frustration, förvirring och 

rädsla. De mest uttalande symtomen, som är svåra att tolka för omgivningen, samlas under 

begreppet BPSD (Beteendemässiga och Psykologiska Symtom vid Demenssjukdomar). I de 

beteendemässiga symtomen ingår till exempel skrik, fysisk aggressivitet, rastlöshet och 

vandrande, medan i psykologiska symtom ingår oro, ångest, nedstämdhet och apati. BPSD är 

svårbegripligt för omgivningen och vårdpersonal, som får känslan av otillräcklighet att vidta 

lämpliga åtgärder. Därmed är det väsentligt att undersöka beteende från vårdtagarens 

perspektiv för att förstå bakomliggande orsaken till BPSD och skapa en anpassad vårdplan. 

Läkemedelsbehandling är aldrig förstahandsvalet - istället ska omvårdnad fokusera på att 

åtgärda och anpassa miljön. Om vårdtagaren upplever oro och otrygghet ska vårdpersonalen 

försöka öka känslan av trygghet hos vårdtagaren genom en varm attityd och en anpassad 

miljö. Således är vårdtagarens intresse, sjukdomsförlopp, och kvarvarande funktioner viktiga 

byggstenar för att planera omvårdnad utifrån vårdtagarens behov (Edberg,2014). Enligt 

Demensförbundet (2020b) är stimulans samt att ge stöd den viktiga delen av omvårdnaden 

så att de kvarvarande funktioner hos vårdtagaren bevaras samtidigt som detta möjliggör en 

aktiv vardag. 
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2.1.2 Teknologi 

Ordet Teknologi betyder systematisk framställning eller läran om teknik 

(Nationalencyklopedin, 2019a). Exempel på användningsområden av teknologi som 

förekommer i vården är Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) som i stora drag 

handlar om att använda digitala verktyg med syfte att uppnå och bibehålla hälsa i 

vårdsammanhang. Surfplattor är ett exempel på digitala verktyg, såsom mobiler, datorer och 

internet. Användningen av dessa verktyg inom vården faller under begreppet E-Hälsa 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2019). Ordet teknologi i detta examensarbete syftar på 

användning av surfplatta inom demensvården. 

2.1.3 Vårdpersonal: hälso- och sjukvårdpersonal  

Hälso- och sjukvårdspersonal definieras enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) som 

“personal som arbetar på vårdenheter och som deltar i patientvård i hälso- och sjukvården”. 

Det finns olika yrkesgrupper som samverkar inom hälso- och sjukvården, såsom läkare, 

sjuksköterska och undersköterska, de två sistnämnda beskrivs i följande. Sjuksköterska är ett 

legitimerat yrke med (reell och formell kompetens) och har ansvar i omvårdnad. Enligt 

kompetensbeskrivningen av sjuksköterska ska en sjuksköterska ha kompetens i att bedöma, 

planera, genomföra och utvärdera olika omvårdnadsprocesser genom att fatta självständiga 

beslut, samverka med andra yrkesgrupper, vårdtagare och anhöriga (Svenska 

sjuksköterskeförening, 2017). En undersköterska med förvärvad kompetens utan en 

legitimation (reell kompetens) räknas som hälso- och sjukvårdspersonal (Socialstyrelsen, 

2019). Undersköterska saknar en skyddad yrkestitel, således är undersköterskesrollen inom 

yrket inte lika tydlig som sjuksköterska. De önskvärda kompetenserna inom 

undersköterskeyrket är omvårdnads-, diagnostiska kunskaper och medicinsk kompetens, 

professionellt bemötande samt bedömningsförmåga (Statens offentliga utredningar, 

2019:20). Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter 

inom hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS 1997:14) beskriver att en sjuksköterska som 

har reell och formell kompetens kan ge delegering till en annan hälso- och sjukvårdspersonal 

med reell kompetens. Under examensarbetet avser begreppet vårdpersonal både 

sjuksköterskor och undersköterskor. 

2.1.4 Vårdtagare 

Vårdtagare är den officiella benämningen för personer som får vård i något slag av offentlig 

vårdinrättning (Nationalencyklopedin, 2019b). I detta examensarbete används ordet 

vårdtagare med avseende på personer med demenssjukdom. 

2.2 Lagar och styrdokument 

Sjuksköterska och undersköterskor har olika yrkestitel och arbetsuppgifter, därför följer de 

olika lagar samt styrdokument. 
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Svensk sjuksköterskeförening (2019) beskriver att mötet och relationen mellan en vårdtagare 

och en sjuksköterska är det som utgör grunden för en individanpassad omvårdnad. E-Hälsa i 

form av digitala verktyg som till exempel surfplattor kan hjälpa sjuksköterskan att stärka 

individanpassad omvårdnad för en vårdtagare. En förutsättning till E-Hälsa användning är 

att sjuksköterska har förmåga att använda teknologi och att det finns tillräckligt med 

underlag samt information om vårdtagaren. Med teknologianvändning i omvårdnad 

förväntas fördelar såsom förstärkt autonomi hos vårdtagaren samt underlättad 

kommunikation uppstå, men även nackdelar associerade till etiska risker såsom kränkning av 

vårdtagarens integritet. Sjuksköterska ska bidra till ökad kunskap och kunskapsutveckling 

gällande teknologianvändning för att motsvara vårdtagarens behov och erbjuda en 

personcentrerad vård. 

Hälso- och sjukvårdslagens (SFS 2017:30) ändamål styr hur legitimerad personal som 

arbetar inom hälso- och sjukvården ska förhålla sig gentemot vårdtagaren. HSL (SFS 

2017:30) ska erbjuda åtgärder för att utreda, förebygga och behandla alla former av ohälsa. 

Den ska även ges för alla människor med respekt oavsett kön, sexualitet, religion, etnicitet 

och ålder. Den som behöver största behov av vård har rätt till vård. Enligt HSL (SFS 2017:30) 

ska vården tillgodose vårdtagarnas behov genom att vara lätt tillgängliga och skapa en god 

kontakt med vårdtagarna. 

Patientdatalagen (SFS 2008:355) 2 kap 2§ förklarar hur vårdpersonal bör förhålla sig till 

dokumentation, exempelvis ska vårdpersonal behandla personuppgifter i syfte att utveckla 

och säkra kvalitén i en verksamhet. Den ska även bidra till utveckling av planering, 

uppföljning och utvärdering. 3 kap påtalar även att en sjuksköterska har skyldighet att föra 

patientjournal för de vårdtagare hen vårdar där syftet är att journalen ska bidra till ”god och 

säker vård” av vårdtagare. Bakgrunden till dokumentationen och anledningen till de vidtagna 

eller planerade åtgärder är enligt Patientdatalagen (SFS 20o8:355) väsentliga uppgifter om 

vårdtagarens identitet. 

Enligt Arbetsmiljöverket (2018) är undersköterskor en arbetsgrupp som följer 

socialtjänstlagen. Socialtjänstlagen (2001:453) riktar sig mot kommuner som har i ansvar att 

erbjuda stöd och hjälp för de enskilda som behöver stöd och hjälp i samhället. 

Vårdpersonalen som utför insatser ska ha lämplig utbildning och erfarenhet. Syftet med 

socialtjänstlagen är att främja människors: 1) sociala och ekonomiska trygghet, 2) jämlika 

levnadsvillkor. Målet med omsorg av äldre vårdtagare är att äldre ska uppleva välbefinnande 

och leva ett värdigt liv. 

2.3 Tidigare forskning  

Under tidigare forskning presenterades totalt 13 vårdvetenskapliga studier om 

teknologianvändning inom demensvård. Artiklarna har både vårdtagare-, anhöriga- och 

vårdpersonalens perspektiv detta för att få en överblick över teknologianvändning i 

omvårdnaden av vårdtagare med demenssjukdom. En artikel om teknologianvändning i 

hemsjukvård även användes. 
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2.3.1 Upplevelser av teknologianvändning inom demensvård 

Enligt Nijhof, Gemert-Pijnen, Jong, Ankoné och Seydel (2012) är god sömn viktigt för god 

livskvalité. Enligt författarna har vårdtagare med demenssjukdom högre nattaktivitet och i 

och med detta lägre dagaktivitet. En digital klocka användes i syfte att förbättra fördelning av 

omvårdnadsprocess samt att få inblick av vårdtagarnas sömnbeteende genom att mäta sömn, 

sömnperiod och dygnsrytm. Utöver användningen av klockan samlades information in från 

anhöriga om vårdtagarens sömnvanor: sovläge och gamla rutiner. Informationen visade sig 

vara nyttig och resultatet har lett till att tekniken kan avsevärt förbättra livskvalitén och 

säkerheten hos vårdtagare. Genom att ha kontroll över vårdtagarens sömn har teknologin 

enligt författarna gjort det lättare för vårdpersonalen att planera, samordna och prioritera 

omvårdnaden för vårdtagare. En annan påverkan av teknologi presenteras av Petersen, 

Houston, Qin, Tague, och Studley (2017) som visar positiva effekter av en robotisk 

djurassisterad terapi för vårdtagare med demenssjukdom. En robot i form av en säl 

interagerar med vårdtagarna tre gånger i veckan, och det visades att under sessionen så 

förbättrades vårdtagarnas syremättnad och pulsfrekvens. Dessutom minskades vårdtagarnas 

behov av läkemedel under studien. 

Prioritering av arbete med hjälp av teknologi beskrivs även i studien av Pitts et al. (2015) där 

vårdpersonalen hade möjlighet att inhämta information och läsa dokumentationen utanför 

sin arbetsplats. I forskningen visades att vårdpersonalen på äldreboendet läste och delvis 

dokumenterade hemifrån. Syftet med studien var att undersöka om ersättning av stationära 

datorer med mobila enheter skulle stödja vårdpersonals reflekterande lärande. 

Användningen av surfplattan och dokumentationen ökade, däremot om den ökade 

dokumentationen har lett till ökad reflekterande lärande förblev oklart. Gars och Skov (2017) 

instämmer att vårdpersonalen inom hemsjukvården upplevde att tillgängligheten av 

dokumentationen utanför kontoret underlättade vårdpersonalens dagliga arbete. Exempelvis 

användes en surfplatta för att dokumentera i vårdtagarens hem, vilket ökade sannolikheten 

att vårdpersonalen inte glömde bort specifika problem och åtgärder. Vårdpersonalen i 

studien kände att anpassningen av teknologin via en surfplatta underlättade inhämtningen 

och överföringen av information. 

Garlinghouse et al. (2018) beskriver hur vårdtagare i deras studie fick reminiscens med hjälp 

av ett föremål som skrevs ut av en 3D-skrivare. Ett husdjur, vårdtagarens hem eller ett 

föremål som betyder mycket för vårdtagaren är några exempel på föremål som skrevs ut i 

mindre format. Utformning av föremål utfördes i samband med vårdtagare, anhöriga, 

vårdpersonal och forskningsteamet där flera föremål som har stark koppling med 

vårdtagarens uppväxt valdes ut. När vårdtagaren såg personliga tredimensionella föremål 

började de prata om gamla minnen till anhöriga och vårdpersonal, vilket ökade deras 

interaktioner. Föremålen förändrade vårdtagarnas beteende positivt genom att de kunde 

minnas sin identitet. De tredimensionella föremålen användes även som gruppaktivitet i 

demensboendet där vårdtagarna återberättade historier om föremålen medan andra lyssnade 

eller delade med sig av liknande berättelser. Vidare beskriver Groenewoud et al. (2017) om 

reminiscens med hjälp av spel med surfplatta. Syftet med forskningen var att studera 

upplevelser av vårdtagare med demenssjukdom när de spelade på surfplattor. Deras 

reaktioner, intresse, åsikt och individuellt spelande observerades under tiden. Surfplattor 
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kunde användas till vardagliga aktiviteter och visade sig ha positiva fördelar för vårdtagarna. 

Spel kunde ge känslan av samband och tillhörighet och påminde vårdtagarna om vilka de var 

genom att spela ett spel som de kände igen. En annan fördel är sociala interaktioner som 

skapade positiva känslor samt ökade motivation och livskvalitet hos vårdtagaren 

(Groenewoud et al., 2017). 

Förstärkta interaktioner mellan vårdtagare och anhöriga presenteras också i arbetet av 

Evans, Bray och Evans (2017). Författarna menar att den ökade interaktionen medförde mer 

tillgänglighet till grundläggande information om vårdtagare, som skulle kunna användas av 

vårdpersonalen i omvårdnads syfte. Till exempel genom att kunna förstå vårdtagarens 

bakgrund och tillstånd. Även i tidigare nämnda studier användes surfplattor vid 

gruppaktiviteter eftersom de kan fånga upp vårdtagarens intresse och bidra till en ökad social 

interaktion. Det användes även för enskilda vårdtagare där användningen av surfplattan 

anpassades och justerades efter varje individ, vilket bidrog till en minskad agitation hos 

vårdtagare. Ett annat exempel presenteras av Hung et al. (2018) där flera fall av utåtagerande 

beteende hos vårdtagare tas upp. Författarna studerade effekten av en minuts skräddarsydd 

video där en anhörig gav ett lugnande, stödjande och tröstande meddelande till vårdtagaren 

som vistades i sjukhusmiljö. Videon visades via en surfplatta när vårdtagaren var 

utåtagerande, orolig eller när vårdtagaren inte kunde lita på vårdpersonalen på grund av 

avsaknad av igenkänning. Flera exempel ur studien visade att videon positivt berörde 

vårdtagarnas beteende och humör, dessutom blev vårdtagarna genast delaktiga i sin 

omvårdnad när de såg deras anhöriga på videon. Videon var fördelaktig när vårdpersonalen 

inte kunde kommunicera med vårdtagarna. 

2.3.2 Förutsättningar till framgångsrik teknologianvändning inom demensvård 

Teknologi kan underlätta omvårdnaden men för att tekniken ska fungera krävs olika 

förutsättningar. Ruggiano et al. (2019) beskriver anhörigas perspektiv av att använda en 

applikation för omvårdnads syfte. Anhöriga ansåg att begränsad kontakt mellan olika 

vårdgivare och vårdenheter inom applikationen var ett hinder, medan bred kontakt mellan 

omvårdnadstjänster var underlättande. En annan aspekt var att användbarheten och 

förenkling av applikationen var ofrånkomligt för att applikationen skulle fungera som 

hjälpmedel. Även Holthe, Jentoft, Arntzen och Thorsen (2018) visar på den minskade 

sannolikheten att tekniska hjälpmedel uppfyllde sin funktion när de var svårhanterliga och 

inte väckte intresse, trots att de var uppskattade av anhöriga. Tekniska hjälpmedel 

uppfattades som hinder när anhörigas behov eller kompetens inte möttes. Det krävdes 

anhörigas engagemang i form av tid och energi för att försöka anpassa det förändrande 

vårdtagarnas behov med tekniska hjälpmedel, vilket kunde kännas som en börda. Enligt 

Olsson, Engström, Skovdahl och Lampic (2012) ska tekniska hjälpmedel vara 

intresseväckande samt enkla att hantera eftersom instruktionsboken upplevdes som svårläst 

av anhöriga. Holthe et al. (2018) ger exempel på upplevelser från anhöriga att tekniska 

hjälpmedel var opålitliga när de började signalera vid olämpliga tider, fungerade sämre på 

grund av väder eller att det helt enkelt saknades åtgärder vid avvikelser. Dessutom 

uppfattades teknologi som förses via nätet besvärligt eftersom anhöriga måste komma ihåg 

lösenord och koder. 
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Gars och Skov (2017) berättar att bekymmer över okunskap i användandet av teknologi 

iakttogs även hos vårdpersonal i hemsjukvården. Vårdpersonalen undvek att prata om och 

reflektera över deras användning av surfplattor när de mötte svårigheter och blev osäkra 

vilket beskrevs som en särskild tystnadskultur. Goh, Loi, Westphal och Lautenschlager (2017) 

talar om hur användandet av teknologi på äldreboenden blev framgångsrikt när 

vårdpersonalen fick utbildning i användning av surfplattor. Innehållet i utbildningen var att 

förklara den evidensbaserade användningen av surfplatta med vårdtagare med 

demenssjukdom, hur och vilka applikationer som kan användas samt simulering av 

användning av surfplatta. Efter utbildningen bekräftade vårdpersonalen ett ökat engagemang 

att använda verktyget med vårdtagarna. Även Gars och Skov (2017) belyser vårdpersonalens 

okunskap vid användning av surfplatta så att utbildning för vårdpersonal bör utformas och 

anpassas efter deras behov. 

Groenewoud et al. (2017) visar vårdtagarnas perspektiv vid användning av teknologi. 

Ergonomi i teknikanvändning var en utmanande faktor som ledde till irritation och förvirring 

hos vårdtagarna vilket minskade deras självförtroende. Således frambringade surfplattor 

negativa upplevelser hos vissa vårdtagare. De negativa känslorna uppkom när surfplattor inte 

uppfyllde vårdtagarens förväntningar och när vårdtagare uppfattade att spelet med 

surfplattan var meningslöst eller ej hanterbart. Då blev vårdtagarna osäkra och nervösa på 

grund av att situationen istället kunde tolkas som en undersökning, vilket förorsakade stress 

och ångest. De bakomliggande orsakerna till vårdtagarens avvisande reaktioner var dåliga val 

av spel som inte anpassades efter vårdtagarens förmåga och behov. Liknande resultat 

beskrivs av Hung et al. (2018) som även nämner risken för vårdtagarens känslomässiga 

reaktion när videoinnehållet i surfplattan är obegripligt eller opassande. Då provoceras 

vårdtagaren med överstimuleringen vilket kan skapa ångest. Enligt författarna passar således 

teknologianvändningen inte alla vårdtagare och effekten kan förändras med tiden. Vidare 

fortsätter Ruggiano et al. (2019) att teknologi måste kunna tillämpas till individens 

vardagliga behov eftersom vårdtagarens unika behov förändras med sjukdomens progress. 

Utifrån användandet av applikationer kunde vårdtagarens varierande vardagliga symtom 

kontrolleras vilket lämnade ett spår av hur vårdtagarens symtombild förändrats under tiden. 

Detta gav detaljerad information om vårdtagaren som uppskattades vid läkarbesök. 

2.3.3 Säkerhet och autonomi ur etiskt perspektiv i demensvård 

Säkerhet är en av anledningarna till att teknologi används vid omvårdnad, Ruggiano et al. 

(2019) beskriver anhörigas användningssätt av en applikation, vilken undervisade om 

demenssjukdomar. Applikationen övervakade vårdtagarens symtom, skickade medicinsk 

information till husläkare och gjorde riskkontroll över anhörigas bedömning av ångest. 

Anhörigas användning av applikationen ledde till en säker och enkel informationsöverföring. 

Detta var aktuellt när det fanns flera anhöriga som var delaktiga i medicindelning. Då visade 

applikationen en tydlig historik över medicineringen vilket gynnat vårdtagarens säkerhet. 

Även Olsson et al. (2012) visar att teknologi kan bidra till att förstärka känslan av säkerhet 

hos anhöriga, eftersom anhöriga oroar sig konstant för risken att vårdtagare går ut själv och 

inte kommer tillbaka. Vissa tekniska hjälpmedel som dörrlarm och GPS visade en positiv 

effekt genom att ge insyn i var vårdtagaren befann sig. GPS användningen bevarar även 
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vårdtagarens autonomi med tanke på att anhöriga respekterar vårdtagarens 

självbestämmande att gå ut. Detta ökar följaktligen livskvalitet hos vårdtagarna (Olsson et al., 

2012) 

En studie av Landau et. al. (2010) beskriver ett liknande resultat om anhörigas uppfattning 

av GPS-användning hos hemmaboende vårdtagare med demenssjukdomar. Anhöriga ansåg 

att de har största ansvaret för vårdtagaren. Därför kan GPS användas för att anhöriga skall få 

sinnesro. Studien visade att de flesta anhöriga föredrog säkerhet före integritet och 

autonomi. Med utvecklingen av tekniska hjälpmedel föreligger risk att anhöriga kan kränka 

vårdtagarens självbestämmande. Dock önskade en majoritet av anhöriga balans mellan 

behov av skydd, säkerhet samt behov med att bevara vårdtagarnas autonomi och integritet. 

Holthe et al. (2018) redogör för effekter av vardaglig användning av tekniska hjälpmedel hos 

yngre vårdtagare med demenssjukdomar. Medicindosett med påminnelser, fjärrkontroll med 

enkla funktioner, GPS, och lokaliseringen av föremål var exempel på de hjälpmedlen. De 

hjälpmedlen har effekten att bevara vårdtagarens autonomi och öka frihet samt säkerhet hos 

både vårdtagare och anhöriga. En tidig tillämpning av tekniska hjälpmedel är önskvärt från 

anhörigas perspektiv med tanke på att funktionsnedsättningar ökar gradvis över tiden hos 

vårdtagare. Vidare fortsätter Olsson et al. (2012) på samma spår angående anhörigas önskan 

om en tidig rekommendation eller implementering av tekniska hjälpmedel. Detta för att det 

blir komplicerat för vårdtagare med framskriden demenssjukdom att förstå hur dessa 

hjälpmedel fungerar och dessutom uttrycka sin åsikt. Även anhöriga i studien upplevde 

svårigheter att fatta beslut gällande användning av tekniska hjälpmedel utan vårdtagarens 

samtycke då hjälpmedlet kan ha benägenhet att kränka vårdtagarens integritet. Nijhof, et al. 

(2012) påpekar vikten att ha implementering av teknologi med hänsyn till anpassad teknik 

mellan verksamhet och vårdpersonal. När vårdpersonal visste att vårdtagaren sov med hjälp 

av en digitalklocka minskade tillsynen av vårdtagare och det observerades att för mycket 

fokus lades ner på tekniken. 

2.4 Vårdvetenskapligt perspektiv 

I detta examensarbete används en avhandling av Lennart Fredriksson, det vårdande 

samtalet, som sammanfattar hans teori som har utvunnits från fem delstudier. Syftet med 

avhandlingen var att ur ett vårdvetenskapligt perspektiv forma en teori som beskriver hur ett 

vårdande samtal kan tolkas. Tre aspekter involveras i teorin: den rationella, den narrativa 

och den etiska aspekten (Fredriksson, 2003). 

2.4.1 Den rationella aspekten 

Enligt Fredriksson (2003) beskrivs det vårdande samtalet ur rationell aspekt som relation 

och gemenskap vårdtagare och vårdpersonal har sinsemellan.  Gemenskapen utgör den yttre 

ramen för det vårdade samtalet. Där vårdtagare och vårdpersonal känner igen varandra som 

människor. Relationen, utgör den inre ramen där samtalet hålls. I ett vårdande samtal är 

vårdtagare och vårdpersonal närvarande för varandra. Vårdpersonal skapar närvaro genom 
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att lyssna, beröra och vara med-varande. Med-varande syftar på vårdpersonalens inbjudan. 

Vårdpersonals närvaro genom sitt förfogande och tillgänglighet, utvecklar möjlighet till ett 

möte med en vårdtagare fri från roller och inlärda kommentarer. När vårdtagare i samtalet 

accepterar vårdpersonals inbjudan, sker en förbindelse mellan vårdtagare och vårdpersonal, 

då öppnas vårdtagares livsvärld och delar med sig av sitt lidande med vårdpersonal. 

Fredriksson (1999) skriver att en vårdtagare med en obotlig sjukdom upplever en typ av 

lidande. Vårdtagaren kan grubbla på frågor som: varför drabbades jag av sjukdomen och 

varför just nu? Att vårdtagaren ställer frågor är ett tecken på hjälp och önskan att få svar. 

Dessutom söker vårdtagaren någon som lyssnar och engagerar sig i att hjälpa. Samtalet 

mellan vårdpersonal och vårdtagare är ett sätt att sätta finger på vårdtagarens lidande. 

Vårdpersonals närvaro, beröring och lyssnande är avgörande. Vårdpersonals närvaro i den 

vårdande relationen med en vårdtagare yttrar sig på två olika sätt, antingen genom att vara i 

Med-varo eller Där-varo med vårdtagaren. Med-varo är vårdpersonals inbjudan och gåva. 

Vårdpersonal erbjuder sitt förfogande och tillgänglighet och ger vårdtagaren utrymme. Om 

en vårdtagare accepterar gåvan, är det en inbjudan till vårdpersonal till att se, höra, ta del av 

vårdtagares sårbarhet och lidande. Därmed sker kontakt mellan vårdpersonal och 

vårdtagare. Att var där-varo har subjektiv mening som inte syftar vårdpersonals fysiska 

närvaro, utan den omfattar vårdpersonals kommunikation och förståelse. Vårdpersonals där-

varo uppmärksammar vårdtagares behov och svarar på de behov vårdtagare har. 

Vårdpersonal erbjuder omvårdnad som motsvarar vårdtagares behov för att åstadkomma 

konkreta mål. Vårdpersonals omvårdnadsåtgärder kan till exempel vara att erbjuda lämplig 

fysisk kontakt, muntlig tröst, visa empati, att lyssna, minska känslor av ångest, maktlöshet 

och rädsla.  

Att lyssna enligt Fredriksson (2003) krävs mer än att bara höra. Författaren menar att 

lyssnade i ett vårdande samtal krävs av både vårdpersonal och vårdtagare. Det stämmer att 

vårdpersonal måste lyssna på vårdtagares berättelse, men det är inte tillräckligt. Även 

vårdtagare är i behov av att lyssna på sin egen berättelse. Beröring som uttrycker 

ömsesidighet tas även upp. Enligt författaren finns det samklang mellan att beröra och bli 

berörd. Här syftas det i både den känslomässiga och fysiska dimensionen. Medlidande väcks 

när vårdpersonal berörs av vårdtagares livsberättelse. Beröringen är inbjudande tecken från 

vårdtagare att han eller hon delar sitt lidande. Fysisk beröring är dessutom ett komplement 

när orden inte räcker till. Beröring i vårdande samtal skapar relation, anknytande och 

förmedlar känslor. Fredriksson (2003) nämner också om beskyddande beröring som skapar 

distans, förmedlar föraktlig och respektlös beteende som skapar negativa känslor både hos 

vårdpersonal och vårdtagare. Helhet av allt det förutnämnda är en förutsättning av ett lyckat 

vårdande samtal. Detta leder till vårdtagares och vårdpersonals närvaro i samtalet. Dock 

både vårdtagare och vårdpersonal kan vara frånvarande i vårdande samtal. Vårdtagares 

frånvaro är ett tecken på att vårdtagarens lidande har blivit outhärdlig och för tung att bära. 

2.4.2 Den narrativa aspekten 

I den narrativa aspekten är vårdtagares berättelse den röda tråden. Narrativa aspekten 

inkluderar tre faser, i den första fasen har vårdtagare en berättande roll i syfte att vårdtagare 

uttrycker sina känslor och formar ett problem. På det sättet kan vårdtagare få svar på sina 

frågor som dyker upp. Dessutom får vårdtagare stöd att inse skillnaden mellan vad hen 

önskar och behöver. I den andra fasen, ska vårdtagare med hjälp av sin lidandeberättelse 
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uppnå en reflektionsnivå som skapar mening i vårdtagares lidande. Vårdtagare får kontroll 

över sina händelseförlopp och finner mening i sitt lidande. I den tredje fasen poängteras 

vikten över hur vårdtagare kan lära sig från sin berättelse (Fredriksson, 2003). 

2.4.3 Den etiska aspekten 

Symmetrin i det vårdande samtalet kan hindras av vårdtagarens lidande och relationen kan 

därför inte bli en etisk relation. Ömsesidig respekt i samtalet balanserar däremot symmetrin. 

Vårdpersonals caritas i det vårdande samtalet synliggör vårdtagares självförakt och 

vårdtagare får möjligheten för ett gott liv. Vårdtagares självförakt innebär att vårdtagare 

ständigt skapar en självtolkande process av sin helhet. Vårdtagare gör medvetna 

självständiga val som förstärker dennes autonomi. Vårdtagares berättelse i ord blir en 

utvecklande process för vårdtagaren genom vilken han eller hon värderar sig själv, sina 

handlingar och livet högre (Fredriksson, 2003). 

2.5 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att tillämpning av olika slags teknologi i vårdsammanhang med 

vårdtagare med demenssjukdom påverkar vårdtagare, anhöriga och vårdpersonal. 

Användning av teknologi kan medföra ett förbättrat arbetssätt vilket leder till förhöjd 

vårdkvalité och därmed ger förbättrad livskvalité för vårdtagare. Samtidigt behöver det 

finnas förutsättningar att hantera teknologi på ett framgångsrikt sätt vilket kräver en viss 

ansträngning från alla berörda parter. Teknologi har potential att kunna användas som 

verktyg för att erbjuda omvårdnad som tillgodoser vårdtagarens behov ur ett 

helhetsperspektiv. Om vårdtagare och vårdpersonal tillsammans använder surfplatta kan 

detta öppna upp för ett vårdande samtal. Brist på information om hur teknologi, framför allt 

surfplattan, kan användas i omvårdnaden kan bli ett problem för vårdpersonal. Det finns 

också blandade åsikter om hur teknikanvändning i vården av vårdtagare med 

demenssjukdom ska vara utifrån vårdpersonals perspektiv. Utöver detta saknas kunskap över 

vilka typer av applikationer som kan användas som stödjer vårdtagare med demenssjukdom 

och på vilket sätt. Emellertid är datainsamling gällande av upplevelser av 

teknologianvändning från vårdtagare med demenssjukdom en invecklad process och det är 

därför av intresse att undersöka vårdpersonals upplevelser då de känner till vårdtagarens 

behov. Intentionen med detta examensarbete är därför att undersöka vårdpersonalens 

upplevelser och erfarenheter av att använda surfplatta vid omvårdnaden av vårdtagare med 

demenssjukdom. Förhoppningsvis ska den nya kunskapen leda till insikt om hur 

vårdpersonal upplever teknologianvändning med vårdtagare med demenssjukdom, och leda 

till en insikt i vad vårdpersonal har för eventuella önskemål om bättre teknikanvändning som 

passar deras behov. 
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3 SYFTE 

Att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av att använda surfplatta vid omvårdnad av 

vårdtagare med demenssjukdom. 

4 METOD OCH DESIGN 

Datamaterial bestod av enskilda intervjuer med vårdpersonal inom demensvård. Då syftet 

var att beskriva vårdpersonalens erfarenheter så en kvalitativ metod har använts, vilket 

Segesten (2017) anser som mest gynnsam för att få insikt om en persons upplevelser. 

Vårdpersonalens erfarenheter och upplevelser har analyserats utifrån en kvalitativ ansats 

med ett induktivt förhållningssätt. Ett induktivt förhållningssätt observerar likheter mellan 

en teori som ställs mot resultatet (Henricson & Billhult, 2017). Senare i resultatdiskussion 

relaterades Fredrikssons teori med resultatet. Graneheim och Lundman (2004, 2017) hävdar 

att innehållsanalys är den ultimata metoden att använda för att undersöka erfarenheter. En 

fördjupad förståelse om det fenomenet som är förknippats med erfarenheter och upplevelser 

kan studeras med en kvalitativ innehållsanalys. Ett manifest perspektiv vid innehållsanalys 

möjliggör att hålla sig till det uppenbara i innehållet och textnära. Tolkningen eller teorin ska 

inte styra analysen trots att det sker en viss tolkning vid tillämpning av manifest perspektiv. 

Det sanna och öppna i texten ska komma fram och innehållet ska hålla en röd tråd. 

Innehållsanalysmetod enligt Graneheim och Lundman (2004, 2017) beskrivs i följande steg:  

1. Meningsenheter hämtas utifrån transkribering av intervjuer. 

2. Meningsenheter kondenseras, så att de blir korta och kärnfulla. 

3. Meningsenheter summeras med koder, det vill säga att kondenserade 

meningsenheter abstraheras. 

4. Underkategorier skapas och benämns utifrån dess likheter och skillnader på koderna. 

5. Kategorier skapas och benämns utifrån de underkategorierna. Innehållet av 

kategorier skall gå att skilja från andra kategorier. 

4.1 Urval och datainsamling 

Till en början bestämdes att urvalskriterium av datainsamling skulle riktas mot all 

vårdpersonal: sjuksköterskor och undersköterskor på två demensboenden A och B i 

Mellansverige. Vårdpersonalen ska minst ha ett års arbetslivserfarenhet av vårdtagare med 

demenssjukdom. Vårdpersonalen ska samtidigt vara aktiv i användandet av surfplatta under 

omvårdnadsarbetet. 
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När urvalskriteriet var färdigställt skickades etikprövningen, se bilaga E till 

Etikprövningsgruppen. Processen redogörs under egen rubrik. Efter godkännande av 

etikprövningen inleddes processen med att muntligt kontakta verksamhetens enhetschef. 

Demensboende A kontaktades via ett telefonsamtal där information kortfattat angavs om 

examensarbetet, om syftet och det frivilliga deltagandet. 

Enhetschefen fick därefter muntlig information via ett fysiskt möte där även ett 

informationsbrev överlämnades, se bilaga F. Tillsammans med informationsbrevet fanns 

även en samtyckesblankett, se bilaga H. Efter verksamhetschefens godkännande samt 

underskrift av samtyckesblanketten informerades samtliga informanter på demensboende A. 

Verksamhetschefen från demensboende A bifogade kontaktuppgifter till informanterna. 

Därefter fick informanterna både muntlig och skriftlig information om intervjustudien, 

informationsbrev för informanter, se bilaga G. Informanterna skrev under en 

samtyckesblankett efter de har läst och godkänt intervjustudiens upplägg. 

Demensboendet B kontaktades vid flertal tillfällen både genom telefonsamtal och mejl men 

utan framgång. Slutligen togs kontakt med demensboende B genom ett fysiskt möte. Då 

framkom det att användning av surfplatta i omvårdnadsarbete inte längre var aktuellt på 

boendet. Vårdpersonal som hade erfarenhet av användning av surfplatta var inte heller 

tillgängliga. I samråd med en handledare togs beslutet att behandla demensboende B som 

bortfall. Vårdpersonalen saknade erfarenheter som stämde överens med examensarbetets 

syfte: att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av att använda surfplatta vid omvårdnad av 

vårdtagare med demenssjukdom. 

Datainsamling skedde genom intervjuer med vårdpersonalen på demensboende A. 

Sammanlagt sex vårdpersonal intervjuades varav två legitimerade sjuksköterskor och fyra 

undersköterskor. Av de sex intervjupersonerna var fem kvinnor. Alla deltagare hade mer än 

ett års erfarenhet av demensvård och använde surfplatta aktivt i omvårdnaden. I tabell 1 

presenteras varje deltagares yrkeserfarenhet och intervjulängd. Resultatet kommer inte 

särskilja mellan sjuksköterskornas- och undersköterskornas upplevda erfarenheter. 

Begreppet vårdpersonal i resultatet inkluderar således båda yrkeskategorier. Intervjuerna 

utfördes individuellt och ägde rum på vårdpersonalens arbetsplats, under arbetstid som 

passade deltagarna. Vårdpersonalen blev intervjuade en och en förutom vid ett 

intervjutillfälle då två vårdpersonal intervjuades samtidigt. Vårdpersonal D5 genomgick då 

intervjun först, medan deltagare D6 började medverka först i mitten av intervjun med D5. 
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Tabell 1: Redogörelse av vårdpersonalens års erfarenhet att arbeta med vårdtagare med 

demenssjukdom och intervjulängden 

Deltagare Års erfarenhet i demensvård Intervjulängd i minuter 

Deltagare nr 1 5 44 

Deltagare nr 2 2,5 25 

Deltagare nr 3 17 15 

Deltagare nr 4 9 16 

Deltagare nr 5 7 22 

Deltagare nr 6 7 11 

 

Innan inspelning av intervjuer förtydligade intervjuaren innehållet i informationsbrevet och 

syftet med examensarbetet. Inspelning av intervjuerna utfördes sedan med två olika 

ljudspelare för att undvika oförutsedda händelser i form av tekniska problem. 

Intervjufrågorna ställdes på ett sätt som tillät deltagarna att svara öppet enligt en 

intervjuguide, se bilaga I. Intervjufrågorna utformades avsiktligt så att intervjuaren inte 

kunde styra vårdpersonalens svar. Fokus med intervjuerna har alltid varit att 

uppmärksamma deltagarnas egna erfarenheter. Att skapa en neutralmiljö för deltagarna 

ansågs därmed ha stor betydelse. Enligt Eklund (2012) kan en framgångsrik intervju utföras 

genom att börja med allmänna och neutrala frågor, som senare utvecklas till djupare och 

svårare. En avslutning med en öppen fråga skapar ytterligare en neutral stämning. 

Intervjufrågorna bestod av nio basfrågor samt följdfrågor. Samtliga basfrågor presenteras i 

bilaga I, Intervjuguide. Enligt Danielson (2017) är intervjuer ett krävande moment därför är 

det fördelaktigt med förberedelser i form av intervjuschema och basfrågor. Öppna basfrågor 

har en funktion att lämna utrymme åt följdfrågor, vilket ökar möjlighet till att samla in 

ovanliga eller oförutsedda svar och reaktioner. Följdfrågorna har därmed betydande roll för 

intervjuer med avseende på hur intervjuer utvecklas och på insamling av relevant 

information som styrker innehållet av intervjuer (Eklund, 2012). 

Intervjun uppskattades att ta cirka 30 till 40 minuter. I verkligheten tog det mellan 11 och 44 

minuter. Datainsamlingen pågick under september månad 2019 och vid tre tillfällen. Av 

praktiska skäl genomfördes samtliga intervjuer av en och samma intervjuare. 

Efter genomgång av intervjuerna avlyssnades ljudfilerna flera gånger för att få en förståelse 

för innehållet samt utesluta feltolkningar. Innan transkriberingen fick varje deltagare en 

siffra som till exempel D1, D2, D3 för att bevara deltagarnas integritet. Transkriberingen 

gjordes ordagrant av båda studenterna. Efter färdigställd transkribering granskades 

innehållet. Den transkriberade datamaterialet består av totalt 52 sidor. 
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4.2 Genomförande 

Den valda metoden är kvalitativ innehållsanalys med ett manifest fokus enligt Graneheim 

och Lundman (2004, 2017). Metoden genomfördes i följande ordning: 

1. Var och en av de transkriberade texterna lästes flera gånger för att förstå innehållet. 

2. De transkriberade texterna delades upp i ett jämnt antal mellan studenter och skrevs 

ut på papper. Varje student underströk enskilt viktiga meningsenheter med 

överstrykningspenna. 

3. Transkriberingarna lästes tillsammans och meningsenheter kontrollerades med 

närliggande text för att undvika feltolkning. Då diskuterades innehållet av 

meningsenheter av båda studenterna. 

4. Innehållet och längden av meningsenheterna granskades så att endast innebörden av 

innehållet lyfts. Samtliga meningsenheter från en deltagare registrerades med siffror 

på en mall. Transkriberingen från varje intervju lades i separata mallar. Tabell 2 visar 

ett exempel på en mall som användes under analysen. 

5. Meningsenheterna kondenserades vilket gjorde att texterna reducerades och 

kondenserades till en kortare men kärnfull text. 

6. De kondenserade meningsenheterna kontrollerades enligt rekommendation från 

Graneheim och Lundman (2017) att kontrollera innehållet av kondenserade 

meningsenheter stämmer överens med ursprungliga meningsenheter. 

7. De kondenserade meningsenheterna skrevs i mallen bredvid meningsenheterna för 

att underlätta jämförelsen av texterna. 

8. Lämpliga koder skapades utifrån de kondenserade meningsenheter. 

9. Koderna kontrollerades och jämfördes med de ursprungliga meningsenheterna, i 

enighet med Graneheim och Lundmans (2004) rekommendation att granska 

innebörden av koder i relation till dess sammanhang. Koderna skrevs in bredvid de 

kondenserade meningsenheterna i mallarna efteråt. 

10. Mallarna med meningsenheter, kondenserade meningsenheter och koder skrevs ut på 

papper och sedan klipptes ut i små lappar för att underlätta uppdelning i olika 

underkategorier. 

11. Varje lapp lästes flera gånger, innehållet diskuterades, och till slut delades de upp i 

olika grupper utifrån dess likheter och skillnader. Dessa grupper bildade 

underkategorier. 

12. Innehållet och sammanhang i de underkategorierna jämfördes sinsemellan för att 

hitta och diskutera 1) möjligheter att sammansmälta vissa underkategorier eller 2) 

omplacera lapparna till andra underkategorier. 

13. Kategorierna bildades med de i underkategorierna som utgångspunkt. Slutligen 

bildades och namngavs sju underkategorier och tre kategorier som beskrev 

vårdpersonalens erfarenhet av användning av surfplatta vid omvårdnad av vårdtagare 

med demenssjukdom. 

  



15 

Tabell 2: Exempel av mall som användes under analysen (se punkt 4 ovan) 

Meningsenhet 
Kondenserade 

meningsenheter 
Kod Underkategorier Kategorier 

Frågar man om 

vad de tycker om 

för mat då börjar 

man prata 

maträtter då kan 

man visa det, bild 

också…(D4, #8) 

Visa bilder och 

diskutera omtyckta 

maträtter 

Bildvisning på 

favoritmaträtter 

Surfplatta i 

omvårdnadsarbete 

Surfplatta som 

verktyg i 

omvårdnaden 

...men jag tycker 

det blir lite 

oprofessionellt 

när en personal 

sitter med en 

padda och alla 

sitter runt man 

stirra sig blind på 

paddan,... 

(D2,#25) 

Det är 

oprofessionellt att en 

personal sitta med 

surfplatta och stirra 

sig blind på iPad. 

Oprofessionellt 

att sitta still med 

surfplatta 

Surfplatta framkallar 

olika känslor  

Teknikens 

möjligheter 

och hinder 

… vi satt henne 

och se själv på 

bilder då fick hon 

ser på bilder och 

så dra åt sidan. 

hon swipar …  Ja, 

men det är det så 

också svårt då 

helt plötsligt så 

hon drog det på 

fel håll och sådär.  

(D5 #23) 

Ser på bilder genom 

att swipa. Det är 

svårt, när plötsligt 

drar åt fel håll. 

Ser och swipar 

på bilder. Bilden 

kan plötsligt 

försvinna 

Ålder och teknikvana 

4.3 Etiska överväganden 

Etikprövning av examensarbetet skickades ut den 6:e september 2019 till 

Etikprövningsgruppen på Akademin för hälsa, vård och välfärd på Mälardalens högskola, 

innan påbörjan av datainsamling. Etikprövning, se bilaga E, innehåller följande information 

om examensarbetet: kontaktinformation till ansvariga för examensarbetet, tidigare 

forskning, syftet med examensarbetet, tillvägagångssätt av urval och deltagare, 

genomföringsplan av intervju, och hantering av datamaterial. Tillsammans med 

etikprövningen skickades följande för granskning: informationsbrev till verksamhetschef, 

bilaga F, informationsbrev till informanter, bilaga G, samtyckesblankett, bilaga H och 

intervjuguide, bilaga I. En del av etikprövningen behövde förtydligas efter granskningen och 

kompletterades enligt förslag. Den 11:e september 2019 blev etikprövningen accepterad. 
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Enligt Vetenskapsrådet (2002) är den självklara utgångspunkten till forskningsetiska 

överväganden individskyddskravet. Individskyddskravet handlar om att skydda individer 

från kränkningar, och fysiska- och psykiska påfrestningar. Individskyddskravet kan 

konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet hanterades med hjälp av informationsbrevet för verksamhetschef, se 

bilaga F och informanter, se bilaga G. Där står syftet tydligt, men också kriterierna för 

deltagandet, att deltagandet är frivilligt och den uppskattade tiden för varje intervju. I båda 

breven står även att deltagarnas svar kommer att berika examensarbetets innehåll vilket kan 

anses som ett sätt att motivera deltagarnas medverkan. Samtyckeskravet hanterades via 

Samtyckesblanketten, se bilaga H. En påskriven samtyckesblankett samlades in från varje 

verksamhetschef och varje deltagare innan påbörjan av intervju. I blanketten står det tydligt 

att deltagandet är frivilligt och att deltagaren har rätt att avbryta deltagandet utan orsak när 

som helst under medverkan. Konfidentialitetskravet säkerställer att datainsamling samt 

hantering sker konfidentiellt, det vill säga att endast behöriga har tillgång till materialet 

(Vetenskapsrådet, 2002). För att minimera risken för avslöjande av deltagarnas identitet fick 

varje deltagare en siffra vid transkriberingen. Om en vårdtagares eller en vårdpersonals 

identitet avslöjades ersattes identiteten med ett fiktivt namn. Nyttjandekravet enligt 

Vetenskapsrådet (2002) utlovar att datainsamling ska endast ske för forskningsbruk. Med 

detta menas att datainsamling aldrig ska utnyttjas till något annat syfte och inte heller av 

någon annan. Nyttjandekravet hanteras genom att kontrollera förvaring och tillgång till 

datamaterialen enligt följande sätt: samtyckesblanketter från deltagarna blev inskannade för 

att kunna spara dem digitalt. De inskannade samtyckesblanketterna och de inspelade 

intervjuerna på inspelningsenheter överfördes till ett USB-minne efter intervjuerna. De 

originella ljudfilerna raderades från inspelningsenheter. USB-minnet förvaras i ett låst skåp 

tillsammans med de originella samtyckesblanketterna hos ansvariga tills examensarbete är 

färdigställt och godkänt av examinator. Examinator, handledare, seminarielärare, 

opponenter har tillgång till intervjumaterial för vidare inspektion och därför ska 

intervjumaterial sparas tills dess att examensarbetet är godkänd. Samtliga innehållet på USB-

minnet kommer att förstöras efter det att examensarbetet är färdigställt som godkänt. 

5 RESULTAT 

I nedanstående text ges en samlad bild av innehållsanalysen. Tre huvudkategorier och sju 

underkategorier framträdde i analysen. Dataanalysen behandlades med stort 

hänsynstagande till examensarbetets syfte. I tabell 3 redovisas förhållanden mellan 

kategorier och underkategorier. 
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Tabell 3: Kategori och underkategorimatris 

Underkategori Kategori 

Surfplatta i omvårdnadsarbete 

Surfplatta som verktyg i omvårdnaden 

Bättre tillgänglighet av information 

Surfplatta framkallar olika känslor 

Teknikens möjligheter och hinder 

Ålder och teknikvana 

Önskan och behov av mer kunskap om 

surfplatta 

Teknik som motsvarar behov Behov av spel på surfplatta 

Vårdpersonalens förslag på anpassning av 

surfplatta 

5.1 Surfplatta som verktyg i omvårdnaden 

Första kategorin ”Surfplatta som verktyg i omvårdnaden” redovisas under två 

underkategorier. I första underkategorin “Surfplatta i omvårdnadsarbete” framträder 

användningsområden av surfplatta som vårdpersonalen rapporterade i sin omvårdnad av 

vårdtagare med demenssjukdom. Andra kategorin “Bättre tillgänglighet av information” tar 

upp hur tillgängligheten av information påverkas av användning av surfplatta. 

5.1.1 Surfplatta i omvårdnadsarbete 

Vårdpersonalen beskrev att användning av surfplatta varierade beroende på individ. Trots att 

vårdpersonalen delade med sig av olika upplevelser och erfarenheter av hur de använde 

surfplatta i omvårdnaden som ett verktyg hade majoriteten liknande användningssyfte. 

Analysprocessen av vårdpersonalens erfarenheter visade att informationssökning, musik och 

bilder var centralt i vårdpersonalens användning av surfplatta i omvårdnaden. 

Vårdpersonalen upplevde att surfplatta som ett verktyg skapade många intressanta 

diskussionsämnen individuellt med en vårdtagare eller tillsammans i grupp, vilket annars 

hade varit svårt utan en surfplatta till hands. Viss vårdpersonal uttryckte sig om surfplatta 

”det är kanonbra” (D3). Flera av vårdpersonal erfor att snabbsökning på surfplatta 

underlättade diskussioner genom att återfå minnen från förr i tiden så länge surfplattan 

används på rätt sätt i rätt sammanhang (D1, D4 & D5). Aktiviteter med surfplatta 

uppmärksammades även av en del vårdpersonal, då de höll vårdtagarna sysselsatta på dagen 

vilket hjälpte dem att sova bättre (D1 & D5). 

Vidare erfor vårdpersonalen (D1, D5 & D6) att vårdtagarnas härstamning från ett annat land 

än Sverige utgjorde språkhinder i kommunikationen som därmed försvårade 

omvårdnadsarbetet. Nackdelarna blev då att vårdtagaren inte blev delaktig i sin omvårdnad, 
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det blev svårare för vårdpersonalen att nå fram till vårdtagaren vilket i sin tur försvårade 

möjligheten att erbjuda en fullgod omvårdnad. Surfplattan kunde då användas som ett 

verktyg för översättning från vårdtagarens modersmål till svenska och vice versa och för 

musikspelning på vårdtagarens hemspråk (D1, D5 & D6). 

En vårdpersonal (D4) förklarade att vårdtagare med demenssjukdom har svårt att mentalt 

visualisera bilder vilket medförde svårigheter i kommunikationen. Två vårdpersonal beskrev 

att visa bilder på surfplatta förtydligade budskapet som vårdpersonalen försökte förmedla 

(D1 & D4). Flera ur vårdpersonalen erfor att vårdtagarens bakgrund är en väsentlig faktor i 

omvårdnadsarbetet. Varje vårdtagare fyller i en blankett som beskriver vårdtagarens 

levnadshistoria vid inflyttning (D1, D2, D4 & D5). Vårdpersonalens erfarenheter synliggjorde 

vikten av att hjälpa vårdtagare att minnas och återge minnen från förr. Vårdpersonalen 

använde exempelvis surfplatta för att diskutera ett gemensamt yrke som många vårdtagare 

hade gemensamt. De använde också surfplatta för att visa bilder på vårdtagarnas 

barndomshem och var på kartan dessa fanns, samt för att spela vårdtagarens favoritmusik 

och film. Genom dessa aktiviteter visade vårdpersonalen ett personligt intresse för 

vårdtagarens bakgrund, vilket upplevdes av vårdpersonalen som att en starkare relation 

byggdes med vårdtagarna (D1 & D5). 

En bristande sjukdomsinsikt hos vårdtagare är något som vårdpersonalen erfar dagligen (D1, 

D5 & D6). Ett av exempel var att vårdtagarna inte var medvetna om hur gamla de verkligen 

är. I den situationen använde vissa vårdpersonal surfplatta som ett verktyg genom att låta 

vårdtagarna filma sig själva eller låta de se på gamla bilder. Enligt vårdpersonal (D6) 

reagerade en vårdtagare ”gud så gammal jag är” vilket skapade roliga och skämtsamma 

stunder hos vårdpersonalen och vårdtagaren. Det blev lättare att prata om 

demenssjukdomen med vårdtagaren med hjälp av surfplatta (D6). 

5.1.2 Bättre tillgänglighet av information 

Tidigare nämndes tre huvudsakliga användningsaspekter av surfplatta: musik, bilder och 

informationssökning. Det framkom dock senare ur vårdpersonalens upplevda erfarenheter 

att viktig information om hur surfplatta kunde användas individuellt med varje vårdtagare 

varken nedtecknades eller dokumenterades. Enligt vårdpersonal (D4) dokumenterades 

användningen av surfplatta inte särskilt ofta. En annan vårdpersonal (D5) ansåg att det var 

viktigt att användningen av surfplatta dokumenteras eftersom det kan förbättra vårdtagarens 

hälsostatus. Vårdpersonalen hade med tiden införskaffat information om surfplattans 

användningsmöjligheter med varje vårdtagare. Sådan information om vårdtagare handlade 

om vårdtagarnas favoritsånger, musikgenre, filmer eller tv-program som främst överfördes 

mellan vårdpersonalen via verbal kommunikation. Vårdpersonalen besatt kunskapen men 

enligt vårdpersonalen själva var informationen om hur surfplatta kunde användas 

individuellt med varje vårdtagare inte lättillgänglig för samtliga vårdpersonal. Användning av 

individuellt anpassad surfplatta var ännu utmanande hos vikarie som har mindre kontakt 

med vårdtagare. En vårdpersonal sammanfattar med att surfplatta som verktyg i 

omvårdnaden kunde bli mer effektivt och användas av fler vårdpersonal om information var 

lättillgängligt åt samtliga vårdpersonal (D1). 
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5.2 Teknikens möjligheter och hinder 

I andra kategorin ”Teknikens möjligheter och hinder” behandlas två underkategorier. Första 

underkategorin “Surfplatta framkallar olika känslor” handlar om hur användning av 

surfplatta påverkade vårdpersonalen och vårdtagarna på ett känslomässigt plan. Andra 

underkategorin “Ålder och teknikvana” beskriver vårdpersonalens erfarenheter av 

användning av surfplatta med vårdtagarna beroende på ålder och teknikvana. 

5.2.1 Surfplatta framkallar olika känslor 

Vårdpersonalen berättade om omvårdnadsbehovet i demensvård att kunna hantera 

vårdtagarnas negativa känslor som nedstämdhet, oro och ängslan. Musikspelning från 

surfplatta var ett gemensamt verktyg som vårdpersonalen använde i omvårdnaden. En 

vårdpersonal nämnde: “startas deras dag med lite lugn musik, så brukar hela dagen vara 

bra” (D2). Andra vårdpersonal (D1) beskrev även hur musikspelning från surfplatta 

muntrade upp vårdtagare som var ledsna och nedstämda. Detta förklarades av 

vårdpersonalen med att vårdtagarna inte ofta glömmer sin tidigare favoritmusik. Vidare 

ansåg vårdpersonalen att musiken gav vårdtagarna stimulans, lugn och harmoniska effekter. 

Enligt vårdpersonal (D2) innebar dock musikspelning från surfplatta inte enbart positiva 

effekter. Flera ur vårdpersonalen erfor exempelvis att musikspelning från en surfplatta kunde 

orsaka irritation, stress och/eller oro hos vårdtagaren vid val av fel musik eller om 

vårdtagaren inte var på humör. Bakomliggande orsaker till de negativa känslorna kunde både 

vara för hög musikvolym, fel musik och fel tillfälle. Musiken från surfplatta upplevdes då som 

ett hinder eller odugligt verktyg i omvårdnaden (D1, D2 & D5).  

Alltså, jag vet att vi har försökt att använda musik vid omvårdnad för att lugna de som är 

oroliga exempelvis vid dusch, som tycker att det är liksom stressmoment och mår dåligt av det 

… då vet jag att vi har försökt att använda musiken…. men de gångerna har [musiken] inte 

hjälpt… det funkar för vissa men inte på alla (D1). 

Flera vårdpersonal observerade att egen användning av surfplatta, där vårdtagaren är i 

kontroll, möjligen skulle kunna framkalla irritation hos vårdtagare med demenssjukdom, 

särskilt hos äldre som inte hade tidigare teknikvana (D1, D2, D3 & D5). Det framkom 

blandade åsikter om huruvida negativa eller positiva känslor framkallades av surfplattas 

användning. Å ena sidan tyckte vårdpersonalen att tekniken inte kunde ersätta basala behov 

som att ta sig tid att umgås med vårdtagare och kanske massera deras händer alltså 

“beröring är mycket bättre” (D2). Å andra sidan upplevde en annan vårdpersonal (D5) något 

positivt: när en vårdtagare blev berörd och ledsen efter att denne på surfplatta såg slottet där 

hon växte upp och mindes att hon brukade bada med sin pappa. Den positiva uppfattningen 

av vårdpersonalen berodde på att vårdtagarna ”har rätt till sina känslor. Och att vara ledsen 

kan vara ett sätt att minnas” (D5). 

Ett annat exempel av blandade åsikter om användning av surfplatta uppkom när 

vårdpersonalen på boendet hade haft diskussioner om att använda Facetime (telefonsamtal 

med video) med avsikt att underlätta kommunikation mellan vårdtagare och anhöriga. En del 

vårdpersonal tyckte att använda Facetime skulle kunna vara ett bra verktyg för att 
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kommunicera med anhöriga. En nackdel tycktes vara att Facetime skulle skapa oro hos vissa 

vårdtagare, då tekniken kan anses vara svårförståelig och skulle kunna framkalla psykiska 

påfrestningar för vårdtagare när oron satte igång, till exempel när de inte förstår att samtalet 

avslutades. En vårdpersonal tyckte att Facetime skulle kunna leda till samma problem som 

med fysiska besök vid anhörigas hemgång efter anhörigbesök på boendet. Vårdtagaren enligt 

vårdpersonalen undrade:” varför får jag inte följa med? Varför får jag inte åka hem? ” (D1). 

Som en slutsats tyckte vårdpersonalen att de potentiella fördelarna med Facetime ändå är 

stora och att det därför är värt att pröva då det inte skulle utgöra ett hinder för samtliga 

vårdtagare. 

5.2.2 Ålder och teknikvana 

Vårdpersonalen berättade att majoriteten av vårdtagarna på boendet inte aktivt använder 

surfplatta själva. En förklaring till detta är vårdtagarnas höga ålder och deras tekniska ovana. 

Vårdtagarna har även svårt att förstå vad surfplatta är till för eftersom surfplatta saknar 

knappar och uppfattas som en bild eller en telefon. Därtill kom demenssjukdom som 

ytterligare försvårar introduktionen gällande syfte och funktion med surfplatta. Vårdpersonal 

(D2) menade att vårdtagarna på hennes avdelning har mer social kompetens och av detta 

skäl inte behöver surfplatta. Vårdtagarna brukar hitta på aktiviteter tillsammans och pratar 

mycket med varandra utan surfplatta. Ur detta sammanhang beskrev vårdpersonalen att 

denna typ av teknik är ny och handlar om kunskap som vårdtagare inte har ägt tidigare. 

Samma vårdpersonal (D2) erfor att vårdtagarna aldrig har lagt märke till surfplattan på 

hennes avdelning. Enligt vårdpersonalen var surfplatta för komplicerad att förstå för 

vårdtagare och då inte används aktivt av vårdtagare ”vilket leder till att den ligger i 

kökslådan” (D2). 

Jag skulle kunna använda surfplattan mycket mer till de boendena, men jag tror liksom att de 

är mycket svårare för de boende att använda. Just nu för äldre generationen, jag tror inte 

liksom de [äldre] har funnit till med det här [surfplattan/teknologiutvecklingen] (D2). 

En del av vårdpersonalen har prövat surfplatta med vårdtagare och en del inte. En 

vårdpersonal (D6) hade ett exempel på användning av surfplatta med vårdtagare som ledde 

till att vårdtagare inte klarade att hantera surfplatta. Vårdtagaren drog skärmen åt fel håll när 

han bläddrade på bilder vilket gjorde att bilden försvann och detta upplevdes som ett 

stressmoment för vårdtagaren enligt vårdpersonalen (D6). En vårdpersonal (D2) berättade 

att trots de svårbegripliga funktionerna fascinerar och beundras surfplatta av en del 

vårdtagare som uttryckte sig: “dessa manicker [surfplatta] är smarta” (D2).  

En annan vårdpersonal (D5) hade erfarenhet av att använda surfplatta samt annan 

teknologisk utrustning med en vårdtagare. Vårdtagaren var mycket yngre jämfört med de 

andra vårdtagarna och hade även teknikvana. Vårdtagaren använde själv en mobil för att 

ringa sina anhöriga. En egen surfplatta användes av vårdtagaren för att lyssna på ljudböcker 

och meditationer, förutom det hade vårdtagaren en dator. Kopplingen mellan 

sjukdomsutvecklingen och hantering av teknologisk utrustning förklarades av 

vårdpersonalen (D5) att det spelade roll, ju längre i sjukdomsutvecklingen desto svårare med 
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teknikhanteringen. Däremot var denna yngre vårdtagare långt framskriden i sin demens, 

men kunde hantera tekniken (D5). 

Jag har en som är född 63. Hon är mycket yngre ….. Men för henne fungerar det. Med datorn 

behöver hon hjälp med att logga in eller så, men när hon är väl inloggad så går det bra. Blir 

hon nervös så tittar hon upp. När man förklarar hur hon ska göra så kopplar det, så man måste 

typ påminna henne (D5). 

En vårdpersonal berättade att surfplatta eventuellt skulle fungera de bättre på ett vanligt 

äldreboende (utan demensinriktning) med hänsyn till att vårdtagarnas nedsatta kognitiva 

funktioner i demensboende inte tillåter hanteringen av en ny och komplicerad teknik som 

surfplatta (D3). 

5.3 Teknik som motsvarar behov 

Tredje kategorin ”Teknik som motsvarar behov” beskriver tre underkategorier. Första 

underkategorin “Önskan och behov av mer kunskap om surfplatta” beskriver önskemål som 

vårdpersonalen har vid användning av surfplatta. Andra underkategorin “Behov av spel på 

surfplatta” tar upp upplevda behov hos vårdpersonalen om nya användningssätt av surfplatta 

med spel. Tredje underkategorin “Vårdpersonalens förslag på anpassning av surfplatta” 

framför förslag på hur vårdpersonalen anser att anpassning av surfplatta kan förbättras vid 

omvårdnad. 

5.3.1 Önskan och behov av mer kunskap om surfplatta 

Samtlig vårdpersonal som intervjuades saknade tydliga instruktioner om användning av 

surfplatta i omvårdnaden av vårdtagare med demenssjukdom. En del av vårdpersonalen fick 

enbart information om att det finns en surfplatta på avdelningen. Andra fick information om 

att surfplattan kan kopplas till TV samt att den har ett Spotify-konto. Däremot fick ingen 

vårdpersonal en ordentlig vägledning om användningssätt, syfte samt mål med surfplatta på 

boendet. 

Till en början så visste man ju ingenting. Inte ens koder för att logga in på plattan. Det var 

ingen information som man fick eller hur Chromecast funkar, det var ingen information heller 

och det var man fick läsa på vägen. Lite instruktion på (skratt) hade ju underlättat ganska 

rejält. Jag fick information om vilka typ av filmer som funkade bäst på denna avdelning. Så, 

informationen som jag fick var jätteoduglig (D1). 

En vårdpersonal (D4) berättade att: ”Jag vill ha mer [kunskap]”. Instruktioner skulle bidra 

till att fler använde surfplattan om de ”fick mer kött på benen” (D4). Surfplatta skulle även 

bli mer tillgänglig om vårdpersonalen lärde sig hur och i vilket syfte den kan användas. På 

samma sätt önskade flera av vårdpersonalen mer praktiska exempel på förslag, 

användningsområden och idéer av surfplattaanvändning (D1, D2, D3, D4 & D5).  
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Vårdpersonalen erfor även att boendet var mycket teknikdrivet, att för lite fokus lades på 

vårdpersonalens behov. Med annat ord mindre fokus lades på vårdpersonalens behov. Det 

var också viktigt att inte tekniken skulle övertäcka vårdtagarnas behov i omvårdnad av 

vårdtagare med surfplatta. En vårdpersonal berättade att: ”man får inte glömma bort att det 

är människor man jobbar med” (D3). Tekniken kan uppfattas mer svårhanterlig i sådana 

kontexter vilket hindrade vårdpersonalen att dra nytta av surfplattaanvändning. De 

åldersskillnaden i vårdpersonalen leder även till olika kunskapsbehov angående surfplatta. 

En vårdpersonal förmedlade sina tankar om teknik som motsvarar behov: 

Jag är inte ett dugg tekniskt intresserad själv egentligen men jag tror ändå att utvecklar man 

rätt redskap på ett enkelt sätt...Det får inte vara för komplicerat utan man får tänka på att vi 

har vårdpersonal som är i alla åldrar idag. Det är ett ganska brett spann från kategorier 

människor som aldrig har jobbat med datorer, som tycker att telefon är jättejobbigt för att det 

är så tekniskt allting (D3). 

5.3.2 Behov av spel på surfplatta 

Vårdpersonalen hade en mycket begränsad användning av spel på surfplatta. Samtliga 

vårdpersonal saknade erfarenhet av spel på surfplatta med vårdtagarna. Anledningar till det 

kan vara vårdpersonalens uppfattning om att det inte skulle fungera. Verksamheten hade 

dessutom en policy som hindrar vårdpersonalen att ladda ned applikationer. En 

vårdpersonal berättade att: ”Det [är] väldigt dåligt, om man skulle vilja använda den … det 

spelar inte [någon roll] vad det är för något, det går liksom inte att ladda ner” (D2). Andra 

orsaker till avsaknad erfarenhet i spelande var att vårdtagarna föredrog spelbräden, kortspel 

och social interaktion före surfplatta. Detta relateras till vårdtagares sjukdomsutveckling som 

försvårade de kognitiva färdigheterna (D2). Vårdpersonalen erfor också att det var brist på 

tid att förbereda material för spelande med surfplatta. 

Vårdpersonalen uteslöt däremot inte spel på surfplatta utan upplevde även behovet. 

Spelande hade potential att skapa en sysselsättning för vårdtagarna och dessutom fungera 

som ett verktyg för vårdpersonalen. En vårdpersonal (D4) önskade att det skulle finnas 

anpassade applikationer och verktyg för vårdtagare med demenssjukdom, ”mer enskilda 

program och spel … anpassat efter en person vore en dröm” (D4). En annan vårdpersonal 

berättade att: “jag skulle vilja testa det här, och plocka fram de patienser som finns på nätet 

och lägger dem här [i surfplatta] … och se om det funkar” (D3). Här relaterade 

vårdpersonalen till sin egen erfarenhet av patiens-spel på surfplatta med intresset som finns 

bland vårdtagare i verksamheten och reflekterade över hur resultatet kunde bli. 

5.3.3 Vårdpersonalens förslag på anpassning av surfplatta 

Ur vårdpersonalens erfarenhet framträdde en aspekt att tekniken som fanns kunde anpassas 

efter verksamhetens och vårdpersonalens behov. En vårdpersonal nämnde att: ”Om man får 

redskapet till att använda den [surfplatta] på rätt sätt så tror jag att det kan vara ett 

jättestort hjälpmedel” (D3). Ett anpassningsförslag var att ha schemalagda gruppaktiviteter 

med hjälp av surfplatta vilket kan skapa diskussioner om ämnen som intresserade 
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vårdtagarna. Möjligheten att kunna spela in en videohälsning från en anhörig var ett annat 

anpassningsförslag. Vårdpersonalen önskade att videohälsningen då kunde spelas upp när en 

vårdtagare kände sig nedstämd eller när de hade svårt att nå anhöriga. 

I kontext av dokumentation ansåg vårdpersonalen behov av anpassad mjukvara som skulle 

underlätta dokumentationen i en surfplatta. En vårdpersonal berättade att: ”det är lättare 

med en surfplatta … man kan vara varsomhelst, jag behöver inte vara låst till ett rum, det 

är smidigt” (D4). En likartad uppfattning uppmärksammades hos flera vårdpersonal att 

möjlighet till att dokumentera i en surfplatta skulle underlätta omvårdnaden. Detta med 

tanke på att vårdpersonalen inte behöver vara låsta till ett rum och samtidigt kan hålla tillsyn 

över vårdtagarna (D1, D2, D3, D4 & D5). 

Ett mer långsiktigt förslag enligt vårdpersonal var att ha en surfplatt-terminal i varje rum. På 

så sätt skulle vårdpersonalen ha ett verktyg för att läsa och skriva nära till hands och detta 

skulle bidra till en ökad tillgänglighet. Risken att vårdpersonal inte har hunnit läsa eller 

glömt att dokumentera skulle också minska. En annan möjlig fördel med surfplatt-terminal i 

varje rum skulle även vara att kunna anpassa omvårdnad i detalj, till exempel spela 

vårdtagarens favoritmusik genom en högtalare i varje rum. En anpassad teknik utifrån 

vårdpersonalens och vårdtagarnas behov skulle höja vårdkvalitén och omvårdnaden (D1). 

5.4 Resultatsammanfattning  

Enligt analysen visade vårdpersonalen från demensboendet att de hade många erfarenheter 

om hur surfplatta kunde användas i omvårdnaden med vårdtagare med demenssjukdom. I 

resultatet framkom olika perspektiv på erfarenheter från vårdpersonal. Till exempel att 

surfplatta är förträffligt verktyg i omvårdnaden. Dock kan surfplatta även vara ett hinder och 

svårigheter kan förekomma när det finns behov för anpassning och utveckling. 

Demensboendet saknade tydliga direktiv över hur surfplatta skulle användas i omvårdnaden 

vilket upplevdes som en svårighet för vårdpersonalen som många gånger fick prova sig fram. 

Spel på surfplatta hade ingen av vårdpersonalen som intervjuades någon erfarenhet av. 

Enligt vårdpersonal kan det bero på avsaknad av intresse och på teknikvana hos vårdtagarna 

men även att surfplatta som tekniskt redskap är svårhanterligt för vårdtagare med 

demenssjukdom. 

Flera av vårdpersonalen erfor att surfplatta har underlättat kommunikationen med 

vårdtagare och att det har blivit lättare att skapa intressanta diskussionsämnen. Eftersom 

surfplatta i princip enbart används av vårdpersonal tillsammans med vårdtagarna framkom 

det inga erfarenheter där surfplatta hade framkallat negativa känslor eller aggression hos 

vårdtagarna. Fel musik och om vårdpersonal länge har stirrat sig blind på surfplattan är de 

enda exempel som framkom där vårdtagare reagerat negativt enligt vårdpersonalen. Det som 

framkom under “Ålder och teknikvana” var intresseväckande. Att vårdpersonal både erfor att 

just åldern och teknikvanan kunde vara orsaken till att vårdtagarna hade så svårt att förstå 

sig på surfplatta och vad den är till för, men att en annan betydligt yngre vårdtagare hade ett 

helt annat perspektiv. Som det har beskrivits tidigare var de centrala användningsområdena 

för surfplatta musikspelning samt att visa bilder, ta fotografier och för att söka efter 
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information. Efter några år av erfarenhet och användning hade vårdpersonalen 

uppfattningen att surfplatta hade en sund effekt, men ändå önskas mer kunskap och 

vägledning. 

6 DISKUSSION 

I detta avsnitt diskuteras resultatet och den valda metoden för examensarbete. 

6.1 Resultatdiskussion 

Fredriksson (2003) nämner att vårdtagare med icke-botbara sjukdomar är i ett potentiellt 

lidande. Vårdtagarna är i behov av vårdande samtal för att få svar de på frågor de tänker på. 

Vårdtagarna söker en engagerad person som lyssnar och hjälper dem.  Demenssjukdom är en 

obotlig sjukdom och det framkom i resultatet hur vårdpersonalen hade vårdande samtal med 

vårdtagarna, och hur den vårdande relationen gynnade vårdtagarnas liv. I resultatet 

framkom hur surfplattan användes av vårdpersonalen i det dagliga omvårdnadsarbetet. 

Vårdpersonalen ansåg surfplattan som ett positivt verktyg som skapade värdefulla dagliga 

aktiviteter för vårdtagare med demenssjukdom. De tre centrala användningsområden av 

surfplatta var informationssökning, musikspelning och bilder. Dessa användningssätt bidrog 

till ökad interaktion mellan vårdtagare och vårdpersonal och även vårdtagare emellan. 

Liknande resultat framkom även i tidigare forskning som beskriver att surfplatta och 

tekniska hjälpmedel bidrar till ökad interaktion mellan vårdtagare sinsemellan och mellan 

vårdtagare och vårdpersonal (Evans et al., 2017; Ruggiano et al., 2019; Garlinghouse et al., 

2018). Interaktionen mellan vårdtagare och vårdpersonal kan kopplas till gemenskapen som 

utgör den yttre ramen och relationen som utgör den inre ramen i ett vårdande samtalet 

(Fredriksson, 2003). Det som framkom i resultatet stämmer överens med tidigare forskning 

och stärker vikten av att implementera surfplatta som ett omvårdnadsverktyg. Resultatet 

visade även att ökad interaktion bidrog till att vårdtagares livskvalité allmänt förbättrades 

med surfplatta. Att kunna lyssna på musik på sitt eget språk, att kunna se bilder eller 

diskutera om sitt tidigare liv är exempel på aktiviteter som ökade livskvalitén hos 

vårdtagarna. Fördelen med teknologi är tydlig: ett objekt som surfplatta kan användas på 

många olika sätt och anpassas till människans behov för att skapa positiva förhållanden i 

människans miljö. 

I resultatet framkom hur vårdpersonal uppmärksammade vårdtagarens behov genom att, 

med hjälp av surfplatta, diskutera ämnen som vårdtagarna tog upp. Vårdpersonal använde 

surfplattan som ett översättningsverktyg när språket var ett hinder. På så sätt blev 

vårdtagaren delaktig i sin omvårdnad, och det blev dessutom enklare för vårdpersonalen att 

erbjuda fullgod omvårdnad. Interaktioner som framkom i resultatet mellan vårdpersonal och 

vårdtagare, tyder på att surfplatta underlättade kommunikationen. Surfplattan hjälpte även 

till att skapa intressanta ämnen att diskutera om. Interaktion mellan människor är 

betydelsefull för att människor ska lära känna varandra och förstå varandras personlighet. 

Enligt Fredriksson (2003) karakteriseras kontakt i ett vårdande samtal genom 
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vårdpersonalens hörande, uppgiftsorienterad beröring och där-varo. Att höra innebar att 

vårdpersonalen hör vad vårdtagaren förmedlar, däremot är vårdpersonalen inte intresserad 

av att hjälpa. Vårdpersonalen saknar ömsesidighet och berörs inte av vårdtagarens berättelse. 

Uppgiftsorienterad beröring är beröring som utförs av vårdpersonal i omvårdnadssyfte. En 

reflektion är att surfplattan underlättade för vårdpersonalen genom att ha kontakt med 

vårdtagarna genom att vara fysiskt där-varo i ett vårdande samtal. Utifrån vårdtagarnas 

behov visade vårdpersonalen lyssnande, förståelse och intresse för att ha en relation. En 

reflektion utifrån resultatet är att vårdpersonalen inte enbart var intresserade av att utföra 

omvårdnadsuppgifter. Vårdpersonalens inbjudan som framkom i resultatet var att de visade 

tecken på att de var tillgängliga och uppmärksammade vårdtagarnas behov. 

Resultatet visade att på grund av demenssjukdomen försämrades den kognitiva förmågan 

hos en del vårdtagare. Vårdpersonalen använde surfplatta för att visa bilder på olika föremål, 

platser, kända personer och så vidare. På så sätt använde vårdpersonalen surfplatta för att 

knyta an ny teknik med vårdtagarnas tidigare erfarenheter. Resultatet tyder på att 

vårdpersonalen lyssnade på vårdtagarna och förstod deras önskningar och behov. Genom 

surfplattan hjälpte vårdpersonalen vårdtagarna att återskapa minnen. Till exempel när 

vårdpersonalen visade barndomshemmet för en del vårdtagare, platsen de brukade bada på 

med sina föräldrar, diskutera yrken en del vårdtagare hade haft och så vidare. Denna typ av 

vårdande samtal stärkte enligt resultatet relationen mellan vårdpersonal och vårdtagare när 

vårdpersonal visade personligt intresse. Detta kan även kopplas till beröring enligt 

Fredrikssons (2003) teori. I Fredrikssons (2003) studie var fysisk beröring ett komplement 

när orden inte räcker till. Vårdande beröring skapar relation, anknytande och förmedlar 

känslor. Till exempel erfor en del vårdpersonal att surfplatta tillfredsställde en vårdtagares 

andliga behov genom mediterande musik som spelades i. Enligt Fredriksson (2003) är 

beskyddande beröring motsats till vårdande beröring. Den distanserar förhållande mellan 

vårdpersonal och vårdtagare. Beskyddande beröring kan vara när vårdpersonal inte 

dokumenterade eller tog till vara på viktig information om hur de använde surfplatta 

individuellt med vårdtagarna, så att annan vårdpersonal kunde dra nytta av informationen. 

Vidare beskrev vårdpersonalen att surfplatta kan uppfattas som ett olämpligt verktyg när 

effekten av användning av surfplatta inte mötte vårdpersonalens eller vårdtagarnas 

förväntningar. Ett annat exempel på beskyddande beröring kan vara fel musik via surfplatta 

eller störande användning av surfplatta som kunde skapa oro eller irritation hos vårdtagarna. 

Enligt vårdpersonalens erfarenheter upplevde en del vårdpersonal att tekniken inte kan 

ersätta fysisk beröring. Som till exempel sällskap tillsammans med vårdtagare eller att 

massera deras händer. 
I resultatet framkom vårdpersonalens upplevelser och erfarenheter om surfplattans för- och 

nackdelar, samt vilka känslor som väcktes genom användandet av surfplatta hos 

vårdpersonal och vårdtagare. Å ena sidan uppfattade vårdpersonalen att surfplatta inte var 

det mest lämpliga verktyget för vårdtagare med demenssjukdom med avseende på deras 

kognitiva funktionsnedsättning. Surfplatta i omvårdnadsarbete kunde framkalla negativa 

känslor hos vårdtagare på grund av olika anledningar. Å andra sidan ansågs surfplatta som 

ett verktyg som skulle göra det möjligt att anpassa omvårdnad efter vårdtagarens behov. 

Även i tidigare forskning användes surfplatta och tekniska hjälpmedel för att väcka 

vårdtagarnas minnen. Då handlar det om att använda vårdtagarnas tidigare erfarenhet i 

omvårdnaden (Garlinghouse et al., 2018; Groenewoud et al., 2017). Felanvändning av 

surfplatta kan påverka den etiska relationen negativt i ett vårdande samtal mellan vårdtagare 

och vårdpersonal. Då saknas den ömsesidiga respekten i samtalet som balanserar symmetrin 

(Fredriksson, 2003). 
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I resultatet framkom att tillgänglighet av dokumentation om vårdtagare var en viktig 

komponent vid omvårdnad. Vårdpersonal ansåg att det fanns förbättringspotential genom 

användning av surfplatta. Vårdpersonalen uttryckte att dokumentation på en surfplatta 

kunde underlätta deras arbete och omvårdnaden kan bli mer effektivt. Även Patientdatalagen 

(SFS 2018:1214) nämner att dokumentation är viktigt och att den bidrar till säker vård. 

Tidigare forskning visar att dokumentation via surfplatta blev mer lättillgänglig och mer 

hanterlig när vårdpersonal fick utbildningstillfälle. Implementering av 

dokumentationsverktyg och tydliga riktlinjer om dokumentation utgjorde en bas för 

vårdpersonalens dokumentering. Efter implementeringen minskade vårdpersonalens rädsla 

för användningen av surfplatta. Vårdpersonalen vågade erkänna sin okunskap kring 

användning av surfplatta vilket grundlade gemensam användning av surfplatta i 

verksamheterna (Gars & Skov, 2017; Goh et al., 2017). Därmed konstateras det att 

personalutbildning inom användning av surfplatta är betydelsefullt för att öka medvetenhet 

och kunskap gällande vad som är viktigt att dokumentera och varför det är viktigt att 

dokumentera, på så sätt kan bättre tillgänglighet av dokumentation uppnås (Gars & Skov, 

2017; Goh et al., 2017). I tidigare forskning förtydligade Nijhof et al. (2012) att anpassad 

teknik förbättrar livskvalitén hos vårdtagare genom att kartlägga vårdtagarnas basala behov 

och dygnsrutiner. Till exempel framkom rubbad sömnrytm som ett problem. Då 

implementerades förbättringsåtgärder vilket förbättrade vårdtagarnas sömn och livskvalité. 

I resultatet framkom en stark koppling mellan ålder och teknikvana vid användning av 

surfplatta både hos vårdtagare och vårdpersonal. Användningen av surfplatta i omvårdnaden 

ökade desto mer tekniskt kunnig vårdpersonalen var. Även bland yngre vårdtagare med 

demenssjukdom märkte vårdpersonalen en skillnad på teknikhantering. Vårdpersonalen 

upplevde att vårdtagare med teknikvana innan sjukdomsdebuten och som hade fortsatt 

använda tekniska hjälpmedel kunde hantera surfplatta eller teknik bättre vilket gav 

vårdtagaren möjlighet för fler aktiviteter med surfplatta. I tidigare forskning kopplas även 

teknikvana hos unga vårdtagare med demenssjukdom samman med fortsatt 

teknikanvändning efter sjukdomsdebuten. Vårdtagarna som fortsatte med teknikanvändning 

bevarade deras autonomi och ökade deras självständighet (Holthe et al., 2018; Olsson et al., 

2012). En reflektion är att i framtiden kommer andelen vårdtagare med teknikvana öka, då är 

det viktigt att erbjuda en vårdmiljö som visar hänsyn till vårdtagarens behov av 

teknologianvändning. Med detta menas att vårdpersonal som kanske saknar kunskap om 

teknologianvändning kommer behöva anpassa sig till de nya vårdtagares behov.  

Enligt resultatet erfor vårdpersonalen att en del vårdtagare hade svårt att förstå intentionen 

bakom surfplatta och att den var svårhanterlig. Detta stämde delvis överens med 

Groenewoud et al. (2017) och Hung et al. (2018) resultat om att pekskärmshantering av 

surfplatta är svårhanterlig på grund av vårdtagarens nedsatta kognitiva förmåga samt på 

grund av att surfplatta gav ogynnsamma effekter relaterade till störande innehåll, vilket 

orsakade förvirring hos en del vårdtagare. Enligt Fredriksson (2003) teori om 

vårdpersonalens caritas synliggör vårdtagarens självförakt i det vårdande samtalet och 

vårdtagaren får möjlighet att ha ett gott liv. En reflektion är att felanvändning av surfplatta 

med vissa vårdtagare kan begränsa vårdpersonalens caritas och vårdtagarnas möjlighet för 

ett gott liv. 

I resultatet framkom vårdpersonalens önskan och behov av att få mer kunskap som 

kompletterar vårdtagarens behov. Nuvarande teknikanvändning ansågs medföra svårigheter 

för viss vårdpersonal och syftet med användning av surfplatta upplevdes som otydligt. 

Anledningen till otydligheten i användning av surfplatta kunde vara bristande vägledning 
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från ledningen. Till följd av detta fick vårdpersonalen lära sig på egen hand hur surfplatta kan 

användas vid omvårdnad. Vårdpersonalens upplevelser av otydliga riktlinjer kan kopplas till 

vad vårdpersonal och anhöriga upplevde i Landau et al. (2010) studie. Studiens syfte var att 

undersöka vad vårdpersonal och anhöriga hade för riktlinjer och regler om de skulle övervaka 

deras anhöriga med GPS. Anhöriga föredrog säkerheten före integriteten och autonomin och 

vårdpersonalen föredrog tvärtom: autonomi före säkerhet. Allmänt uppfattades GPS 

användningen som positivt så länge den förstärkte vårdtagarnas självständighet och tillförde 

vårdtagarens sinnesfrid och välbefinnande (Landau et al., 2010). Otydlighet i användning av 

surfplatta kan medföra konsekvenser såsom att surfplatta inte alls används eller inte används 

på ett adekvat sätt. För att minska förekomsten av osäkerhet hos vårdpersonal skulle 

vårdpersonalen erbjudas tillfälle att öppet diskutera om användning av surfplatta exempelvis 

på arbetsplatsträff. För en etisk relation betonar Fredriksson (2003) vikten av symmetrin i 

ett vårdande samtal. Om syftet med användning av surfplatta inte skulle vara tydlig för 

samtlig vårdpersonal och det råder bristande vägledning av ledningen skulle detta skapa 

lidande för vårdtagarna. Enligt Fredriksson (2003) hindrar lidande den etiska relationen och 

symmetrin i ett vårdande samtal mellan vårdpersonal och vårdtagare. Kunskap och 

vägledning skulle förstärka vårdpersonalens caritas i omvårdnaden, caritas kan enligt 

Fredriksson (2003) ge vårdtagare ett gott och meningsfullt liv. 

Vårdpersonalens önskan att förbättra sitt användningssätt av surfplatta blev uppenbart i 

resultatet. Vårdpersonalen var övertygade om att en ökad kunskap kommer förbättra 

användning av surfplatta. Vårdpersonalen uttryckte behov av tydliga riktlinjer som skulle 

guida vårdpersonalen i hur de skulle kunna minska negativa effekter av användning av 

surfplatta. I tidigare forskning minskade vårdpersonalens rädsla över oduglighet i 

användning av surfplatta genom att de deltog i utbildningen av hur surfplatta användes och 

detta bidrog till att de vågade erkänna sin okunskap inom användning av surfplatta. Då ledde 

detta till gemensam användning av surfplatta i verksamheterna (Gars och Skov, 2017). I 

samband med utbildningstillfällen förväntas bättre kommunikation om användning av 

surfplatta mellan vårdpersonal kunna ske vilket i sin tur kan fungera som kunskapsutbyte 

och resultera i effektivare användning av surfplatta i verksamheten. I resultatet framkom att 

vårdtagarnas spelande på surfplatta var väldigt begränsat. En särskild verksamhetspolicy 

som förbjöd fri nedladdning av applikationer och tidsbristen upplevdes av vårdpersonalen 

som ett hinder. En del vårdtagare föredrog fysiska spelbräden medans andra såg behov av 

spel på surfplatta. 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) diskuterar ansvaret att skydda vårdtagarens rättigheter 

vid personcentrerad omvårdnad. Detta är en utmaning när vårdtagarens säkerhet ska 

förstärkas med hjälp av teknologi medan vårdtagarens medgivande saknas. Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska vårdpersonal arbeta med avsikt att erbjuda en god vård 

och förebygga ohälsa där vårdtagarens autonomi respekteras. Risken att vårdtagarens 

integritet kränks ska alltid uppmärksammas när teknologi används med eller utan 

medgivande av vårdtagare med demenssjukdom vilket kan föranleda ett etiskt dilemma. 

I resultatet framkom att samtlig vårdpersonal var eniga om att surfplatta var främjande i 

omvårdnadsarbetet. Vårdpersonalen nämnde även att surfplatta inte får leda till att 

vårdtagares behov inte ses i de sammanhang när inte surfplatta kan användas. Därför skall 

teknologianvändningen anpassas och förankras med vårdtagarens, vårdpersonalens och 

verksamhetens behov. Resultatet stämde överens med Pitts et al. (2015) som förklarar att 

syftet med surfplatta blev forcerat till exempel när dokumentationen blev nåbart hemifrån 

med hjälp av surfplatta. En del vårdpersonal var kritiska mot tillgängligheten av 
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dokumentation i en surfplatta utanför arbetet, ingen gräns fanns då mellan arbetstiden och 

fritiden. God balans krävs enligt Landau et al. (2010) mellan behov av teknologianvändning 

och dess säkerhet när det gäller bruk av teknologi. En reflektion är att lyssna på alla berörda 

parters åsikter är viktigt för att fastställa konsensus om regler för att undvika ogynnsam 

och/eller oetisk teknologianvändning när det gäller anpassning av teknologianvändning. 

6.2 Metoddiskussion 

Kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer med öppna frågor valdes som 

datainsamlingsinstrument för att besvara syftet: att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av 

att använda surfplatta vid omvårdnad av vårdtagare med demenssjukdom. Enligt Segesten 

(2017) skapar kvalitativ metod en förståelse kring en person och dennes livssituation. 

Metoden fördjupar även förståelsen utifrån personens erfarenheter och upplevelser, vilket 

bidrar till att förstå problemet eller fenomenet. Fördelen med kvalitativ metod var att varje 

vårdpersonals ärliga och sanna upplevelser synliggjordes och detta gav en djupare bild av hur 

surfplatta användes med vårdtagare med demenssjukdom. Nackdelen med kvalitativ metod 

var det begränsade antalet deltagare. Om en kvantitativ metod hade använts så hade antalet 

deltagare med stor sannolikhet varit högre, vilket skulle möjliggöra en systematisk 

kvantitativ analys. Däremot var examensarbetets syfte riktad mot vårdpersonalens 

upplevelser, därmed valdes den kvalitativa metoden då den ansågs som mest passande i detta 

examensarbete. 

Semistrukturerade intervjuer med öppna frågor gav informanten utrymme att resonera öppet 

och dela med sig av sina erfarenheter. Intervjun startades med fyra neutrala frågor som enligt 

Eklund (2012) skapar ett öppet klimat samt erhåller utrymme för spontana tankar, attityder 

och känslor. Fördelen med semistrukturerade intervjuer var att det gav möjlighet för 

intervjuaren att anpassa frågorna efter varje informant för att fånga det angelägna och den 

betydelsefulla informationen från informanten. Utöver det låga antalet av informanter tillät 

detta en djupgående och detaljerad data insamling. Nackdelen med semistrukturerade 

intervjuer enligt Carlsson (2017) är att informanterna kan utveckla och svara på frågorna på 

annat sätt än förväntat. Under intervjuns gång tolkades en fråga på olika sätt från en 

informant till en annan vilket ledde till att olika följdfrågor ställdes mellan de olika 

informanterna, som i sin tur resulterade i en mängd information som saknade en gemensam 

grund. En kvalitativ metod med frågeformulär hade kunnat användas med fördel då den 

tillåter deltagande av ett större antal informanter. Däremot föreligger risk för oklarhet om 

hur informant svarar på ett frågeformulär. Dessutom saknas möjligheten för informanten att 

ställa frågor vid oklarheter och inte heller möjligheten för intervjuaren att ställa följdfrågor. 

Litteraturöversikt var ett möjligt metodval som valdes bort på grund av att Friberg (2017b) 

nämner att litteraturöversikt lämpas bäst för evidenssökning om omvårdnadsåtgärder eller 

handlingar, alternativt när studenterna i ett examensarbete vill skapa en helhetsförståelse för 

ett fenomen, problem eller företeelse. Med litteraturöversikt som metodval kunde 

vårdpersonalens erfarenheter av att använda surfplatta med vårdtagare med demenssjukdom 

dock beskrivas på olika sätt. Insamlade datamaterial ska baseras på vetenskapliga artiklar, 
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möjligen från olika länder, vilket leder till att möjligheten att beskriva aktuell användning av 

surfplatta i en begränsad plats förloras. Det är inte heller möjligt att ställa öppna frågor. 

En önskan i början av examensarbetet var att intervjua tre till fyra informanter från två olika 

demensboenden: A och B. Dock intervjuades enbart vårdpersonalen från demensboende A då 

vårdpersonalen från demensboende B hade begränsad erfarenhet om användning av 

surfplatta. Varje enhet på demensboende B hade egen surfplatta men verksamheten lyckades 

inte få alla konton att fungera. Trots allt kunde några av vårdpersonalen från demensboende 

B tänka sig att dela med sig av tänkbara användningsområden. Det togs beslut i samråd med 

handledarna för examensarbete att inte påbörja datainsamling för att det gled ifrån 

examensarbetets syfte. Frågan om resultatet skulle vara annorlunda mellan demensboende A 

och B blev tyvärr obesvarad. Hade möjligheten funnits så hade resultatet varit väldigt 

intressant. 

Verksamhetschefen från demensboende A godkände muntligen att flera av hennes 

medarbetare kunde intervjuas. Sammanlagt inkluderade examensarbetet datainsamling från 

sex deltagare. Intervjutiden med varje deltagare varierade markant, från 11 minuter till 44 

minuter. Detta kan anses som otillräckligt, ofullständig eller ojämn datainsamling när så få 

vårdpersonal från demensboendet A deltog. Det upplevdes dock inte som ett hinder för att få 

tillräckligt med dataanalys för examensarbetet och ett mycket intresseväckande ämne 

framkom för vidare forskning. 

Samtlig vårdpersonal som deltog uppfyllde inklusionskriterierna. Carlsson (2017) skriver att 

deltagarnas kunskap och kompetens som är förtrogen med fenomenet som studeras, ökar 

tillförlitligheten i resultatet. Dessutom förstärks tillförligheten av deltagarnas utbildning och 

erfarenhet. Två i vårdpersonalen som deltog var legitimerade sjuksköterskor och fyra av de 

var utbildade undersköterskor. Samtliga deltagare hade flera års erfarenheter av 

demensvård, därför ansågs deltagarna som lämpliga deltagare för examensarbete. 

Deltagarnas ålder varierade mycket vilket troligen berikade innehållet i resultatet. Detta blev 

tydligt när en ung deltagare upplevdes mer emot tekniken jämfört med andra deltagare. 

Endast en man intervjuades, detta är oklart om det utgör kritik mot urval. Könstillhörighet 

utnämndes däremot inte som ett urvalskriterium. Detta ansågs som irrelevant när 

vårdpersonalens erfarenhet och upplevelser var huvudsyftet i examensarbetet. 

Intervjuguiden innehöll nio basfrågor varav fyra av dem var allmänna och naturliga frågor för 

att kunna skapa mer avslappnat och neutralt klimat. Detta upplevdes positivt av 

vårdpersonalen när de till exempel fick reflektera över hur många år de hade arbetat i vården 

och deras personliga erfarenhet med surfplatta. Frågestrukturen i vissa frågor ur 

intervjuguiden var inspirerad från forskningsartiklarna i tidigare forskning. Under intervjuns 

gång upplevdes att vissa frågor var för lika varandra och siktade på samma svarsområde. Det 

förekom även att deltagarna redan hade svarat på nästkommande fråga innan den ställdes. 

Andra frågor upplevdes som svåra att förstå för deltagarna. Frågan omformulerades eller 

intervjuarna fick illustrera med ett exempel i sådana situationer. En provintervju enligt 

Danielson (2017) är en rekommendation för att kringgå problemet. En provintervju hjälper 

till att inse om frågorna är passande eller behöver justeras. I detta examensarbete gjordes 

tyvärr ingen provintervju på grund av tidsbrist. Alla intervjuer leddes av en och samma 
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student, då det visade sig vara det mest praktiska och tidseffektiva sättet att arbeta. 

Eventuellt skulle en större variation på följdfrågorna finnas om intervjuerna genomfördes av 

båda studenterna. Däremot diskuterade och reflekterade båda studenterna innehållet och 

strukturen i varje intervju efter varje inspelning. Detta med avsikt av att förbättra strukturen 

för nästkommande intervju. 

Analysen behandlades enligt Graneheim och Lundman (2004, 2017) som en kvalitativ 

innehållsanalys med manifest perspektiv. Syftet i analysen var att innehållet skulle vara 

textnära och framträdande i texten. Datamaterialen, det vill säga de transkriberade texterna, 

delades lika mellan varje student som plockade ut de relevanta meningsenheterna. Alla 

meningsenheter lästes igen av både studenterna tillsammans och jämfördes med den 

originella transkriberingen i syfte att undvika egen tolkning av texten eller omedvetet tillägg 

av egna värderingar. 

Graneheim och Lundman (2004) diskuterar tre begrepp som fastlägger kvalitén i en 

kvalitativ dataanalys. Första begreppet är trovärdighet som enligt Graneheim och Lundman 

(2004) handlar om studiens fokus och hur väl datainsamlingen riktar sig till syftet i studien. 

Deltagare med olika upplevelser kring användning av surfplatta stärker innehållet i analysen. 

Frågorna i intervjuguiden och alla följdfrågor som ställdes hade alltid vårdpersonalens 

erfarenheter och upplevelser som ett utgångssyfte. Åldersvariationen och års erfarenhet 

mellan samtliga deltagare har säkerligen stärkt resultatet. Innehållsanalysen blir mer 

trovärdigt enligt Graneheim och Lundman (2004) om meningsenheterna inte är för långa, då 

de kan innehålla dubbla betydelser eller för korta då de kan leda till oklarhet. Vidare ska 

innehållet i meningsenheterna framkomma i kategorier. Med avseende på resultatens 

konstruktion i detta examensarbete med de framtagna meningsenheter och vårdpersonalens 

egna citat, bedöms innehållet i examensarbetet som trovärdigt. Det andra begreppet är 

giltighet. Enligt Graneheim och Lundman (2004) ska datainsamlingen ske under en bestämd 

tid. Dröjsmål riskerar att dataanalysen blir inkonsekvent. Datainsamlingen för detta 

examensarbete skedde vid tre tillfällen under två veckors tid. Slutligen diskuterar Graneheim 

och Lundman (2004) överförbarhet som troligen öppnar en möjlighet för läsaren under 

granskning att skapa egen reflektion och slutsats. För lättare överförbarhet krävs tydlig text 

med rikt och kraftfullt innehåll. Den minimala tolkningen av texten i detta examensarbete 

och de framtagna textnära resultatfynd med lämpliga citat utgjordes överförbarheten i 

textinnehållet. Dessutom överensstämde detta examensarbetets resultat med många 

resultatfynd från tidigare forskning. 

6.3 Etikdiskussion 

De etiska principer som beskrevs under etiska överväganden följdes under examensarbetets 

gång. Datainsamlingen påbörjades efter klartecken från etiknämnden och handledarna för 

examensarbete vid Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV). Etisk 

medvetenhet fanns alltid vid genomförandet av datainsamling och bearbetning av 

dataanalysen. Varje verksamhetschef och informant som frivilligt önskade ta del av 

examensarbetet fick skriva på en samtyckesblankett. Innan intervjuns start sammanfattade 
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intervjuaren muntligt innehållet i informationsbrevet som informanten tidigare fick ta del av. 

Informanterna fick veta sina rättigheter och hur datamaterialet kommer att behandlas ur ett 

etiskt perspektiv. Dessutom fick alla informanter möjlighet att tillägga något de önskade i 

slutet av intervjun. Informanterna tillfrågades även det fanns intresse att ta del av resultatet 

senare. 

Under intervjuns process beaktades det noggrant att undvika verbala ledtrådar och begrepp 

som kan tolkas nedvärderande, som till exempel ordet dement. Syftet var att upprätthålla 

vårdtagarnas värdighet och respekt. En del informanter nämnde omedvetet vårdtagarens 

tilltalsnamn under intervjun, namnen transkriberades inte. Det framkom starka åsikter som 

vårdpersonalen hade erfarit eller upplevt. Det uppmärksammades ur ett etiskt perspektiv i 

examensarbete genom att alltid som student referera till dataanalysen och hålla en neutral 

inställning. Det ansågs viktigt att framföra sådant material, då resultatanalysen stärks och 

blir mer trovärdig enligt Graneheim och Lundman (2004) när all viktig data inkluderas och 

inte betraktas som irrelevant. Informanters integritet bevarades när varje informant fick en 

egen nummerbeteckning. All insamling av datamaterial makuleras efter godkännande av 

examensarbete. 

7 SLUTSATS 

Examensarbetets syfte var att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av att använda 

surfplatta vid omvårdnad av vårdtagare med demenssjukdom. Resultat av analysen visar att 

erfarenheter var av varierande karaktär. Surfplattan upplevdes som ett användbart verktyg 

för att väcka minnen hos vårdtagarna, genom att spela musik, bilder eller söka information 

som vårdtagare kan relatera till. Surfplattan har också positiv effekt på kommunikationen 

mellan vårdpersonal och vårdtagare tack vare online översättning och möjlighet att spela 

media på annat språk. Även om den inte hade prövats, ansåg vårdpersonal att möjligheten till 

att föra videosamtal med anhöriga har stor potential för att öka vårdtagarens livskvalité. 

Det blev dock tydligt att surfplatta har sina utmaningar för att fungera som 

omvårdnadsverktyg. Vid användning av surfplatta hade all vårdpersonal som mål att ge en 

fullgod omvårdnad för samtliga vårdtagare och försökte alltid ha vårdtagarnas behov i fokus. 

Däremot medgav samtliga intervjuade att de inte hade haft någon utbildning om 

användningen av surfplatta vid omvårdnad. Det framkom från resultatet att det fanns ett 

starkt samband mellan användarens ålder och teknikvana. Detta kan förklara det varierande 

användningssätt och uppfattning om surfplatta. Även om vårdpersonal över tid har lärt sig 

använda surfplatta meddelade de flesta att de känner ett behov av utbildning för att möta 

nutida och framtida behov hos vårdtagare. 

Det framgick från resultatet att det var inte heller var tillräckligt med en genomgång av 

surfplatta vid implementering, för att kunskapsbehovet förändras över tid utifrån vårdtagares 

behov och vårdpersonals omsättning. Utifrån vårdpersonalens berättelse så finns det en hel 
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del kunskap om användning av surfplatta som "sitter i väggarna", det vill säga kunskap som 

inte är tillgänglig till samtliga, framförallt ny personal. För att öka tillgängligheten krävs en 

systematisk dokumentation om hur surfplatta används med varje vårdtagare. Denna 

dokumentationen bör följas upp över tid för att sprida kunskap hos medarbetare och stärka 

deras självsäkerhet vid användning av surfplatta i omvårdnad. 

Teknologi ska svara på behovet av vårdpersonal och vårdtagare men teknologi ska inte styra 

vårdpersonal och vårdtagares behov. Det är därför viktigt att verksamhetensregler 

uppdateras i samband med den kontinuerliga kunskapsutvecklingen om användningen av 

surfplatta för att kunna upprätthålla en god omvårdnad. 

7.1 Förslag på vidare forskning 

Resultatet och även tidigare forskning visar att behovet av teknologi i demensvården kommer 

att öka i framtiden. Behovet av utbildning är tydlig, och det behövs mer kunskap om hur 

utbildning ska föras och utformas. Det hade varit intressant att analysera effekten av 

utbildning om användningen av surfplatta vid omvårdnad. 

En begränsning i detta examensarbete var att alla informanter var medarbetare på samma 

demensboende. Förslag på vidare forskning i detta sammanhang är att intervjua flera 

vårdverksamheter och studera om skillnader på vårdpersonalens upplevelser och användning 

av surfplatta kunde iakttas eller inte. 

Ytterligare skulle det kunna vara intressant att intervjua vårdtagare själva för att undersöka 

hur de upplever surfplatta som verktyg och om deras omvårdnadsbehov kan täckas av det 

verktyget. Ett annat förslag är att intervjua anhöriga, och undersöka deras uppfattning av 

användning av Facetime med vårdtagare med demenssjukdom, eller användning av 

personanpassad kort film i omvårdnadssyfte. 
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BILAGA A: SYSTEMATISK LITTERATURSÖKNING  

Artiklar som redovisas under tidigare forskning söktes i databasen CINAHL Plus och Pub 

Med. Enligt Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) är CINAHL Plus inriktat 

mot vetenskapliga artiklar inom området vårdvetenskap. På CINAHL Plus har 65 procent av 

artiklar fokus på omvårdnad där finns det godkända artiklar på engelska från organisationer. 

CINAHL Plus ansågs som den mest passande databasen för att hämta artiklar skrivna på 

engelska som handlar om vårdvetenskap därför valdes databasen som huvud sökmotor. Pub 

Med används på grund av att Willman et al. (2016) rekommenderar att söka litteratur i olika 

databaser för att undvika publikationsbias. Systematisk litteratursökning har skett under åtta 

tillfällen och utifrån sökningen valdes 13 artiklar.  

Följande sökord användes i litteratursökning: “dementia AND care homes AND ipad”, 

“effect* OR impact* OR influence* AND ipad use AND care homes OR residential care OR 

nursing homes”, “ipad* OR tablet* OR technology AND care facility OR care home AND 

dementia AND person centered care”, “Dementia AND use of internet”, “Dementia AND  

Technology AND Caregiver”, “Technology use AND Home care nursing AND Dementia”, 

“Home care AND Dementia AND Technology”, och “Dementia AND technology use OR 

tablet* AND elder”. 

Booleska sökoperatörer ”AND” och ”OR” användes vid samtliga sökningar. Sökning med 

trunkering ”*” utfört för att minska risk för sökning bortfall. Sökfilter “peer reviewed” och 

begränsning av tidsspannen ”från 2009 till 2019” användes. Enligt Willman et al. (2016) 

innebär peer reviewed helt kort att artikeln är vetenskapligt granskats av sakkunniga 

personer innan utgivning. Även sökfilter ”reference available”, “english language” samt “full 

text” används i vissa sökningar. Antal träffar av artiklar på sökningarna var mellan 4 och 31.  

Alla artikeltitlar lästes vid varje sökning, det vill säga titelöversikt gjordes för att hitta mest 

relevanta artiklar för att lyfta fram teknologianvändning vid omvårdnad i demensvård. De 

artiklar som verkade intressanta och relevanta för ämnet granskades med närmare glasögon 

genom att läsa abstract. De sökresultaten och lästa abstract beskrivs tydligt i sökmatris, se 

bilaga B. Totalt 13 artiklar varav 12 fullständiga artiklar och en kort sammanfattat artikel som 

anses lämplig för att få inblick inom området valdes ut efter abstractundersökning.  

Ett jämt antal artiklar med relevant innehåll delades på två, där fick var och en student 

djupgranska innehållet av artiklarna enligt kvalitetskriterier: se bilaga C. Artiklarna som har 

minst åtta poäng utav 13 poäng uppfyller kvalitetskriterier. De artiklar som uppfyllde 

kvalitetskriterierna presenteras i tidigare forskning under bakgrunden. Artikelinnehåll 

beskrivs i artikelmatris, se bilaga D. Inklusionskriterier för artiklarna är erfarenheter och 

upplevelser av teknologi framför allt surfplattor med vårdtagare med demenssjukdom ur ett 

vårdtagare-, anhörig- och vårdpersonalens perspektiv. Exklusionskriterier är artiklar som 

inte berörde tidigare benämnda inklusionskriterierna. 
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BILAGA B: SÖKMATRIS  

Artikel 

nummer 

Databas 

Datum 
Sökord Urval 

Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

hela 

artiklar 

Valda artiklar 

1 & 2 CINAHL Plus 

2019-10-01 

Dementia 

AND care 

homes AND 

ipad  

Peer reviewed 

 

2013-2017  

5  3 2 1: The iPad project: Introducing iPads into care homes in the 

UK to support digital inclusion (2017) 

 

2: People with dementia playing casual games on a tablet 

(2017) 

3 CINAHL Plus 

2019-10-01 

effect* OR 

impact* OR 

influence* 

AND 

ipad use AND 

care homes 

OR residential 

care OR 

nursing homes  

Peer reviewed 

 

2008-2019 

5 3 1 3: The TECS model leads to active use of technology in home 

care (2017) 

  

4 & 5 CINAHL Plus 

2019-10-01 

ipad* OR 

tablet* OR 

technology 

AND 

care facility 

OR care home 

AND 

dementia AND 

person 

centered care 

Peer reviewed 

 

2008-2019 

 

 

 

 

10 4 2 4: Person-centered care and engagement via technology of 

residents with dementia in aged care facilities (2017) 

 

5: Feasibility and acceptability of an iPad intervention to 

support dementia care in the hospital setting (2018) 
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6 CINAHL Plus 

2019-09-02 

Dementia 

AND use of 

internet 

Peer reviewed 

 

2010-2019 

 

Reference 

available 

7 3 1 6: The Potential of Information Technology to Navigate 

Caregiving systems: Perspectives from Dementia Caregivers 

(2019) 

7, 8, 9 & 

10  

 

CINAHL Plus 

2019-09-04 

Dementia 

AND  

Technology 

AND 

Caregiver 

Peer reviewed 

 

2010-2019 

 

Reference 

available 

31 14 7 7: Families’ and Professional Caregivers’ Views of Using 

Advanced Technology to Track People With Dementia (2010) 

 

8: Benefits and burdens: family caregivers’ experiences of 

assistive technology (AT) in everyday life with persons with 

young-onset dementia (YOD) (2018) 

 

9: How assistive technology can support dementia care: A 

study about the effects of the IST Vivago watch on patients’ 

sleeping behavior and the care delivery process in a nursing 

home (2012) 

 

10: Using mobile devices and apps to support reflective 

learning about older people with dementia (2015) 

 

11 CINAHL Plus 

2019-10-14 

Technology 

use AND 

Home care 

nursing AND 

Dementia 

Peer reviewed 

2010 – 2019 

Reference 

available 

4 4 1 11: Creating objects with 3D printers to stimulate 

reminiscence in memory loss: A mixed-method feasibility 

study (2018) 
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12 CINAHL Plus 

2019-10-14 

Home care 

AND 

Dementia 

AND 

Technology 

Peer reviewed 

2010-2019 

Reference 

available, 

English 

language, Full 

text 

 

4 4 1 12: My, your and our needs for safety and security: relatives’ 

reflections on using information and communication 

technology in dementia care (2012) 

 

 

13 Pub Med 

2019-12-08 

Dementia 

AND 

technology use 

OR tablet* 

AND elder 

2009-2019, 

English 

language, Full 

text 

 

19 7 1 13: The Utilization of Robotic Pets in Dementia Care (2017) 

 

 

 



 

 

 

BILAGA C: KVALITETSGRANSKNING  

Mallen är modifierad variant av Friberg (2017c) sidorna 187 och 188. 

Frågor 
Artiklar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Finns det ett tydligt 

problem formulerat? 
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja  Ja  Ja  Ja  Ja 

Finns teoretiska 

utgångspunkter 

beskrivna? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja  Ja  Ja  Ja Ja Ja Ja Ja 

Är syftet klart 

formulerat? 
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Är metoden tydligt 

beskriven? 
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja 

Är urvalsprocess tydligt 

beskrivna? 
Ja Ja Ja ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja 

Är dataanalyser väl 

beskrivna? 
Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja 

Hänger metod och 

teoretiska 

utgångspunkter ihop? 

Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Presenteras resultatet 

väl? 
Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Svarar resultatet med 

syfte? 
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja 

Finns det argument förs 

fram? 
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns det några etiska 

resonemang? 
Ja Ja ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns det en 

metoddiskussion? 
Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Sker en återkoppling till 

teoretiska antaganden? 
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Poäng 13 13 12 10 13 13 13 12 13 11 13 12 13 

 

Varje ja ger 1 poäng, nej ger 0 poäng. Max 13 poäng. 

Artiklar klassas enligt nedan: 

 

 

 

 

Poäng Kvalité 

< 7 Låg 

8-10 Medel 

11-13 Hög 
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BILAGA D: ARTIKELMATRIS  

Artikel 

nummer 

Författare 

Årtal 

Tidskrift 

Land 

Titel Syfte Metod Resultat 
Kvalitets

poäng 

1 Författare: 

Evans, Bray & 

Evans. 

Årtal:  

2017 

Tidskrift: 

Gerontechnology 

Land: 

Storbritannien 

The iPad 

project: 

Introducing 

iPads into care 

homes in the 

UK to support 

digital 

inclusion.  

 

Att utforska erfarenheter med 

iPadsanvändning i 

demensboende och dess för- 

och nackdelar. 

 

Att utveckla 

rekommendationer för vilken 

iPad som används i vårdmiljö 

och hur iPads framgångsrika 

introduktion kan stödjas.   

Datainsamling: 

Intervjuer, fallstudie, enkät 

och observationer. 

Medverkande: 

48 vårdpersonal, vårdtagare 

och anhöriga i 63 

demensboende 

Analysmetod: 

Kvalitativ innehållsanalys 

Kvantitativt mätinstrument 

Ansats: 

Blandade ansats 

Ipad kan användas flexibelt och 

anpassningsbart genom att 

använda det en och en samt för 

gruppaktivitet. IPad har skapat en 

ny betydelse att öka vårdtagarens 

sociala samvaro och väckte 

vårdtagarens intresse.  

Hög 

13/13 

2 Författare: 

Groenewoud, 

Lange, Schikhof, 

Astell, Joddrellb 

& Goumans. 

Årtal:  

2017 

Tidskrift: 

Gerontechnology 

Land: 

Holland 

People with 

dementia 

playing casual 

games on a 

tablet. 

 

 

Att studera upplevelser av 

vårdtagare med 

demenssjukdom relaterar till 

deras synsätt av spel och 

individuellt spelandet med 

surfplattor. 

Datainsamling: 

Observationer, intervjuer, 

frekvens och tid av spel 

Medverkande: 

54 vårdtagare med 

demenssjukdom 

Deltagarnas ålder:  

Mean 83.5 år 

Analysmetod: 

Kvalitativ innehållsanalys 

Kvantitativ beskrivande 

statistik  

Ansats:  

Blandade metod 

Positiva erfarenheter har visat hos 

vårdtagare. Spelandet uppfyller 

bland annat människors 

prestationsbehov, självkänsla, 

samhörighet, identitet, samt att ha 

något att göra. Studien har 

samtidigt visat att surfplattor kan 

ge negativa känslor hos vårdtagare 

vilket kan leda till irritation. 

Hög 

13/13 



 

2 

 

3 Författare: 

Gars & Skov. 

Årtal:  

2017 

Tidskrift: 

Nordic Journal 

of Nursing 

Research 

Land: 

Danmark 

The TECS 

model leads to 

active use of 

technology in 

home care. 

Att föra ny kunskap från 

forskning om teknologi i 

arbetslivet till praktiska 

användandet av teknologi i 

hemsjukvården.   

 

Att ge sjuksköterskor 

teknikkompetens för att 

förbättra deras profession 

genom användning av iPad 

som arbetsverktyg. 

Datainsamling: 

Fältobservationer och 

fokusgruppsintervju 

Medverkande: 

30 vårdpersonal 

Analysmetod: 

Systematik textkondensering 

Ansats:  

Kvalitativ studie 

 

Det framkom att reflektera och 

diskutera om påverkan av teknologi 

på vårdpersonalens profession är 

viktigt. Vårdpersonalen kände att 

surfplattor underlättar deras 

dagliga arbete och detta i sin tur 

ökade deras profession i yrket. Ett 

gemensamt språk om användning 

av teknologi har skapats inom 

vårdpersonal och iPadsanvändning 

skapade nya arbetsrutiner.  

Hög 

12/13 

4 Författare: 

Goh, Loi, 

Westphal & 

Lautenschlager. 

Årtal:  

2017 

Tidskrift: 

International 

Psychogeriatrics 

Land: 

Australien 

Person-

centered care 

and 

engagement 

via technology 

of residents 

with dementia 

in aged care 

facilities. 

Att utvärdera påverkan av 

utbildning om surfplatta 

användning i demensvård på 

vårdpersonalens kunskap och 

självsäkerhet att använda 

surfplatta med vårdtagare med 

demenssjukdom. 

 

Datainsamling: 

Enkätstudie 

Medverkande: 

17 vårdpersonal 

Deltagarnas ålder: 

76% var över 40 år 

Analysmetod: 

Kvantitativ analys 

Ansats: 

Kvantitativ studie 

 

Vårdpersonalens självsäkerhet att 

använda surfplatta med vårdtagare 

har förbättrats efter utbildningen. 

Vårdpersonalens självsäkerhet och 

intresse att använda surfplatta med 

vårdtagaren inte visats någon 

skillnad inför och efter 

utbildningen. 

Medel 

10/13 

5 Författare: 

Hung, Au-

Yeung, Helmer, 

Ip, 

Elijah,Wilkins-

Ho & 

Chaudhury. 

Årtal:  

2018 

Tidskrift:  

Feasibility and 

acceptability of 

an iPad 

intervention to 

support 

dementia care 

in the hospital 

setting. 

Att undersöka möjlighet och 

acceptans av användning av 

iPad stimulated Presence 

Therapy med vårdtagare med 

demenssjukdom som är inlagt 

i sjukhus.  

 

Metodval: 

Etonografi 

Datainsamling: 

Videoteknik och semi-

strukturerade intervjuer av 

vårdpersonal 

Medverkande: 

4 vårdtagare med 

demenssjukdom, 2 

vårdpersonal 

Alla fyra vårdtagare har visat 

positiva attityder efter en minuts 

video som är gjort av deras 

anhöriga. Videorna underlättade 

specifika arbetsmoment och 

vårdtagarens humör har förändrat. 

Videor har även visat risk att 

provocera vårdtagare när det 

innehöll flera meningar och tagna 

Hög 

13/13 
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Contemporary 

Nurse 

Land: 

Kanada 

Deltagarnas ålder: 

69-80 år (vårdtagare) 

Analysmetod: 

Hermeneutik 

Ansats: 

Blandade metod 

av flera anhöriga istället för en 

anhörig.  

 

6 Författare: 

Ruggiano, 

Brown, Shaw, 

Geldmacher, 

Clarke, Hristidis 

& Bertram. 

Årtal:  

2019 

Tidskrift:  

Journal of 

Gerontological 

Social Work. 

Land: 

USA 

The potential 

of Information 

Technology to 

Navigate 

Caregiving 

System: 

Perspectives 

from 

Dementia 

Caregivers. 

 

Att samla hur vårdgivare av 

Alzheimers och 

demenssjukdomar har 

uppfattning och potentiellt av 

teknologi för att förbättra vård 

och omvårdnad. 

 

Att studera hur anhöriga 

använder teknologi och hur 

kännemärke och funktioner av 

teknologi kan mötas med dess 

behov. 

Datainsamling: 

Intervjustudie,  

fokusgrupp 

Medverkande: 

36 anhöriga som är 
vårdgivare 
Deltagarnas ålder: 

Mean 65.7 år 

Analysmetod: 

Systemanalys 

Ansats: 

Kvalitativt ansats 

De viktiga faktumen att väcka 

intresse för anhöriga att använda 

teknologi är användbarhet och 

enkelhet. Användbarheten av 

teknologi kan uppnås genom att 

kunna dela gemensamma data 

inom familj och de som är 

involverad med omvårdnad. 

Teknologi måste kunna vara 

flexibel för att anpassas efter till 

personcentrerad omvårdnad och 

enkelt att använda. 

Hög 

13/13 

7 Författare: 

Landau, 

Auslander, 

Werner, Shoval 

& Heinik. 

Årtal:  

2010 

Tidskrift:  

Qualitative 

Health Research 

Land: 

Israel 

Families’ and 

Professional 

Caregivers’ 

Views of Using 

Advanced 

Technology to 

Track People 

With 

Dementia 

Att utforska etiskt aspekter av 

användning av GPS för att 

spåra vårdtagare med 

demenssjukdom 

Datainsamling: 

Fokusgrupp diskussion 

Medverkande: 

36 Anhöriga, 12 

vårdpersonal, 20 

yrkesverksamma i 

demenssjukdom 

Analysmetod: 

Tematisk framework analys 

Ansats: 

Kvalitativ 

Balansering av vårdtagarens 

säkerhet och bevarande av 

autonomi och integritet var 

viktigast vid användning av GPS. 

När anhöriga har ansvar över 

vårdtagare då anses säkerhet 

viktigare än att bevara vårdtagarens 

autonomi. När ansvaret ligger hos 

vårdpersonal anses dock 

vårdtagarens autonomi viktigare än 

säkerhet.  

Hög 

13/13 
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8 Författare: 

Holthe, Jentoft, 

Arntzen & 

Thorsen. 

Årtal:  

2018 

Tidskrift:  

Disability and 

Rehabilitation: 

Assistive 

Technology 

Land: 

Norge 

Benefits and 

burdens: 

family 

caregivers’ 

experiences of 

assistive 

technology 

(AT) in 

everyday life 

with persons 

with young-

onset 

dementia 

(YOD). 

Att undersöka anhörigas roller 

och erfarenheter med 

assisterande teknologi för att 

stödja yngre personer med 

demenssjukdom. 

Metodval: 

Longitudinell studie 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer, Observationer 

Medverkande: 

12 vårdtagare med 

demenssjukdom och 13 

anhöriga 

Deltagarnas ålder: 

Vårdtagare 55-65 år 

Familj vårdgivare 19-89 år  

Analysmetod: 

Kvalitativt analys 

Ansats: 

Kvalitativt 

Lyckande assisterande teknologi 

spelar anhörigas intresse och 

engagemang viktig roll. Anhörigas 

och vårdtagares behov och 

kompetens ska mötas med 

assisterande teknologi, och det 

enkla och säkra funktioner var 

uppskattad. Vårdtagarens 

sjukdomsförlopp har stark 

påverkan av användning av 

assisterande teknologi, och att 

implementera assisterande 

teknologi i tidig fas anses bättre. 

Hög 

12/13 

9 Författare: 

Nijhof, van 

Gemert- Pijnen, 

de Jong, Ankoné 

& Seydel. 

Årtal:  

2012 

Tidskrift: 

Technology and 

Disability 

Land: 

Holland 

How assistive 

technology can 

support 

dementia care: 

A study about 

the effects of 

the IST Vivago 

watch on 

patients’ 

sleeping 

behavior and 

the care 

delivery 

process in a 

nursing home 

Att få inblick i effekter av 

klockan på sömn/ vaken rytm 

och fördelning av 

omvårdnadsprocess med 

vårdtagare med 

demenssjukdom. 

Datainsamling: 

Övervakning på 

sömnmönster, dagbok, 

observationer, intervjuer 

Medverkande: 

7 vårdtagare, 5 vårdpersonal 

Deltagarnas ålder: 

Vårdtagare: mean 87 år (71- 

95år), vårdpersonal: mean 51 

år (45- 57 år) 

Analysmetod: 

Kvantitativ analys, tematisk 

analys, kodning 

Ansats: 

Blandade metoder 

Klockan har potential att förbättra 

sömnbeteende hos vårdtagaren. 

Information från klockan gjorde 

enklare för vårdpersonalen att 

planera omvårdnad således en 

förbättrad fördelning av 

vårdprocessen. Klockan ska vara 

användarvänligt så att det gör 

enkelt för vårdtagaren att bära 

samtidigt som den inte vara lätt att 

tas av sig. Några interventioner 

åtgärdades och inventionerna gav 

positiva effekter.  

Hög 

13/13 
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10 Författare: 

Pitts, Pudney, 
Zachos, Maiden, 
Krogstie, Jones, 
Rose, 
MacManus & 
Turner. 
Årtal:  

2015 

Tidskrift:  

Behavior & 
Information 
Technology. 
Land: 

Storbritannien 

Using mobile 
devices and 
apps to 
support 
reflective 
learning about 
older people 
with dementia. 

Att undersöka ersättning av 

stationära dator med 

mobilenheter som skulle 

stödja vårdpersonals 

reflekterande lärande 

aktiviteter. 

Datainsamling: 

Journalförteckning skriven 

med hjälp av applikation, 

fokusgruppintervju 

Medverkande: 

3 sjuksköterskor, 8 

undersköterskor, 3 

omvårdnadssamordnare 

Analysmetod: 

Kvalitativ innehållsanalys 
och kvantitativ analys 
Ansats: 

Blandade studieform med 
kvantitativa och kvalitativa 
ansats. 

Med hjälp av användning av 

applikationen har frekvens av 

vårdgivarens dokumentation, samt 

dokumentations fullständighet ökat 

jämfört med manuella 

dokumentationssätt på papper. 

Vårdgivare hittade mer 

tillgänglighet att ägna sig tid att 

skriva dokumentation och 

applikationen användes även 

utanför arbetstid. 

Antal ord i dokumentation blev 

fördubblat. Dock saknades tydligt 

evidens att applikations 

användning har lett till ökade 

reflektions lärande hos 

vårdpersonal. 

Hög 

11/13 

11 Författare: 

Garlinghouse, 

Rud, Johnson, 

Plocher, Klassen, 

Havey & 

Gaugler. 

Årtal:  

2018 

Tidskrift: 

Informatics for 

Health and 

Social Care 

Land: 

USA 

Creating 

objects with 

3D printers to 

stimulate 

reminiscence 

in memory 

loss: A mixed-

method 

feasibility 

study 

Att fastställa 

genomförbarheten med att 

använda föremål som skrevs 

ut med tredimensionella 

skrivare, för att underlätta 

reminiscens relaterade 

aktiviteter med vårdtagare 

med demenssjukdom 

 

Metodval: 

Genomförbarhetsstudie 

Datainsamling: 

Observationer, intervju, 

fokusgrupp 

Medverkande: 

15 vårdtagare, 13 anhöriga, 6 

vårdpersonal 

Deltagarnas ålder: 

Vårdtagare: mean 86år 

Anhöriga: mean 60 år 

Vårdtagare: mean 44 år 

Analysmetod: 

Kvalitativ tematisk analys 

induktiv, Kvantitativ 

beskrivande statistik 

Vårdtagare trivdes med att använda 

tredimensionella föremål. De 

tredimensionella föremålen har 

hjälpt att väcka minne på många 

vårdtagare dessutom påverkat 

föremålen interaktioner mellan 

vårdtagare och anhöriga samt 

vårdpersonal. Utmaning kvarstår 

med försämrade minne och 

beteende problematik.  

Hög 

13/13 
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Ansats: 

Blandade metoder 

12 Författare: 

Olsson, 

Engström, 

Skovdahl & 

Lampic. 

Årtal:  

2012 

Tidskrift: 

Scandinavian 

Journal of 

Caring Sciences 

Land: 

Sverige 

My, your and 

our needs for 

safety and 

security: 

relatives’ 

reflections on 

using 

information 

and 

communicatio

n technology 

in dementia 

care 

Att beskriva anhörigas 

reflektioner om olika typer av 

tekniska hjälpmedel som kan 

användas för vardagliga 

omvårdnad för vårdtagare 

med demenssjukdom. 

 

 

Metodval: 

Intervjustudie 

Datainsamling: 

Individuella intervjuer 

Medverkande: 

14 anhöriga 

Deltagarnas ålder: 

Mean 73 år (62-89 år) 

Analysmetod: 

Kvalitativ innehållsanalys 

Ansats: 

Kvalitativ 

Anhöriga kände att tekniska 

hjälpmedel minskade deras 

konstant bekymmer. Tekniska 

hjälpmedel ansågs som positiva 

hjälpmedel som ökade vårdtagarens 

autonomi. Tekniska hjälpmedel 

påverkade både vårdtagare och 

anhörigas trygghet och säkerhet. 

Etiska dilemma kring att fatta 

beslut om användning av teknologi 

utan vårdtagarens medgivande 

ansågs däremot svår att avgöra. 

Hög 

12/13 

13 Författare: 

Petersen, 

Houston, Qin, 

Tague & Studley. 

Årtal:  

2017 

Tidskrift: 

Journal of 

Alzheimer’s 

Disease 

Land: 

USA 

The Utilization 

of Robotic Pets 

in Dementia 

Care 

Att utvärdera effekten av 

PARO robotisk djurassisterad 

terapi vid behandling av 

vårdtagare med 

demensrelaterade symtom 

som ångest och depression. 

Metodval: 

Randomized block design 

Datainsamling: 

Repeated measurement av 

skattning av ångest och 

depression vid demens, 

bedömning av försämring, 

puls med mera. 

Medverkande: 

61 vårdtagare 

Deltagarnas ålder: 

Mean 83.4 år 

Analysmetod: 

Kvantitativ analys 

Ansats: 

Kvantitativ 

Kontrollgrupper som fick PARO 

robotisk djurassisterad terapi en 

gång per dag för tre gånger i veckan 

visade positiva effekter bland annat 

minskat behov av smärtstillande 

läkemedel, och minskad skattning 

av både depression och ångest. 

Detta har påverkat vårdtagarens 

upplevda symtom av ångest och 

depression. 

Hög 

13/13 
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BILAGA E: ETIKPRÖVNING AV EXAMENSARBETE PÅ GRUND- 

OCH AVANCERAD NIVÅ 

 

Projektets titel: Teknologins påverkan i vården av äldre med demens 

Studentens namn: Joy Joky  

Utbildningsnivå: Grundutbildning  

Adress:  

Telefon:  

E-post:  

Studentens namn: Manami Fukushima 

Utbildningsnivå: Grundutbildning 

Adress:  

Telefon:  

E-post:  

Handledarens namn: Veronica Sandqvist och Eija Göransson 

Telefon:  

E-post:  

 

1. Plats/er där projektet skall genomföras (ange inrättning/ar, institution/er,klinik/er): 

Demensboende A och B 

2. Forskningsproblemet i ett övergripande sammanhang: 

Det råder bristfällig information över hur iPad/läsplatta kan användas i omvårdnaden. 

Utifrån personalens perspektiv finns det delade meningar över hur man ska använda 

denna typ av teknik i vårdandet av patienter med demenssjukdomar.  Kunskap saknas 

över vilka typer av applikationer man kan använda sig av, vilka applikationer stödjer 

personer med demens? Enligt svensk lag ska man tillämpa personcentrerad omvårdnad 

samt utföra åtgärder för att till exempel hjälpa utåtagerande patienter med 

demenssjukdom. Forskning visar och redogör fördelar över hur iPad/läsplatta kan 

skapa nya vägar för kommunikation. Det saknas studier kring hur vårdpersonalens 

förhållningssätt och hur deras kommunikation med vårdtagare påverkas med hjälp av 

iPad/läsplatta. 
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3. Tidigare redovisade resultat inom problemområdet (max 300 ord): 

En kanadensisk studie beskriver att daglig aktivitet hjälper vårdtagare att känna 

samhörighet i samhället, stödjer deras autonomi och identitet samt ökar njutning och 

nöje i deras liv (Phinney, Chaudhury & O’connor, 2007). Ett par engelska forskare skrev 

att iPadanvändningen kan anpassas till den enskilda vårdtagaren som fångar upp 

vårdtagarens intresse. Däremot skapade iPad oro hos viss vårdpersonal som inte var väl 

bekanta med användningen. Detta kunde vara problematisk eftersom det finns 

obegränsad mängd av applikationer och det saknas tydliga instruktioner/riktlinjer om 

lämpliga applikationer för vårdtagare (Evans, Bray & Evans, 2017). 

En annan studie från Kanada nämner att en sjukhusvistelse kan upplevas som mycket 

stressigt och oroande för vårdtagare med demens. Studien gick ut på att vårdtagare 

skulle titta på en minuts video på en anhörig som kan ge ett lugnande, stödjande och 

tröstande meddelande när personen är utåtagerande och orolig.  Videon verkade som 

ett hjälpmedel för personalen för att kunna utföra en särskild uppgift (Hung, Au-Yeung, 

Helmer, Ip, Elijah, Wilkins-Ho & Habib Chaudhury, 2018).  

En studie som har gjorts i Danmark visade att iPad hjälpte vårdpersonalen i 

hemsjukvården att hämta och överföra rätt information smidigt utifrån dokumentation. 

Vårdpersonalen upplever att tillgängligheten av dokumentation utanför kontor 

underlättar deras dagliga arbete (Gars & Skov, 2016). En australisk studie poängterade 

utbildningen av läsplatta för vårdpersonal vilket visade positiva resultat, vårdpersonalen 

kände ett större självförtroende för att använda läsplatta i arbetet, samt att 

vårdpersonalen blev mer delaktiga i användning av läsplatta (Goh, Loi, Westphal & 

Lautenschlager, 2017).  

Slutligen en holländsk studie kunde bevisa att iPad aktiviteter kan ge meningsfull, rolig 

och trevlig känsla hos vårdtagarna. Vårdtagarna kände att iPad hjälpte med att höja 

deras självkänsla genom att spela ett spel som de kände igen. Det spelet gav känslan av 

sammanhang och tillhörighet, samt påminnelse av deras identitet (Groenewoud, Lange, 

Schikhof, Astell, Joddrell & Goumans, 2017).  

4. Syfte och frågeställningar: 

Att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av att använda iPad/surfplatta vid 

omvårdnad av personer med demenssjukdom. 

5. Redogör översiktligt för undersökningsproceduren, datainsamlingen, datas 

karaktär: (bifoga enkät, intervjuguide etc. samt informationsbrev till 

forskningspersonerna). 

Studiemetod är en kvalitativ ansats med induktiv metod. Intervjustudie med 

semi-strukturerade intervjuer kommer att genomföras. Innehållsanalys av 

empiriska data kommer väljas som analysmetoden. 

Först kommer enhetschef och verksamhetschef tillfrågas om examensarbetets 

genomförande. Förfrågan presenteras muntligt till enhetschefen och 

verksamhetschefen där ansvariga för examensarbete beskriver 

examensarbetets intention. Därefter tilldelas informationsbrev med samma 
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innehåll och två exemplar av samtyckesblanketter. Efter enhetschefens och 

verksamhetschefens samtycke och godkännande, informeras samtliga 

intervjupersoner av enhetschefen och verksamhetschefen via mejl om 

intervjupersoner kan tänka sig att delta i intervjun. I mejlet bifogas 

informationsbrevet för informanter. Intervjun kommer att genomföras enskilt 

med varje intervjuperson i fråga. Intervjun sker under informanternas 

arbetstid och lokalen ska vara ett neutralt/avslappnat rum. Intervjun kommer 

ungefär ta 30–40 minuter. 

Varje intervju spelas in med två olika ljudspelare. Därefter kommer ansvariga 

för examensarbete lyssna och transkribera innehållet till färdig text. Ansvariga 

för examensarbete kommer att lyssna på innehållet flera gånger för att 

utesluta fel och feltolkningar. Vid transkriberingen kommer intervjuerna 

kodas med intervjuperson 1, 2, 3 och så vidare, det för att undvika exponering 

av intervjuernas identitet. Det är viktigt att intervjupersonernas identitet inte 

avslöjas. Mer detaljer om hantering av datamaterial beskrivs under fråga 7. 

6. Hur görs urvalet av forskningspersoner? 

Urvalet av forskningspersoner görs genom att intervjua 6-8 vårdpersonal, 

minst en sjuksköterska och två undersköterskor från varje verksamhet. 

Anledningen till att ansvariga för examensarbete väljer att intervjua två-tre 

undersköterskor, är att undersköterskor har närmare daglig relation med 

patienterna där möjligheten är större att använda iPad/läsplatta. 

Intervjupersonerna ska ha minst ett års erfarenhet av att arbeta med personer 

med demenssjukdom samt har använt iPad/läsplatta i det dagliga arbetet. 

Orsaken till att vårdpersonal från olika vårdavdelningar väljs är för att få en 

bredd i datamaterialet.  

När verksamhetschefen och enhetschefen godkänner deltagandet skickar de 

ett gruppmail till alla sjuksköterskor som jobbar i boendet som kan tänka sig 

delta frivilligt. I mejlet beskrivs kortfattat intentionen med examensarbetet, 

informationsbrevet bifogas också. Ansvariga för examensarbete antar att 

verksamhetschefen/enhetschefen har god kunskap om vilka enheter som 

använder iPad/läsplatta flitigt.  

Enheten väljas av verksamhetschefen i samråd enhetschefen. Ansvariga för 

examensarbete väljer detta sätt att rekrytera forskningpersoner valdes pga. 

tidsbristen och ovetenskap om när enhetens APT förfaller. 

Personalen i avdelningen meddelas av enhetschefen där de intresserade kan 

höra av sig till chefen. Ex antal informationsbrev lämnas i avdelningen, och 

brevet kan fästas på anslagstavlan i avdelningen om enheten har en sådan. 

Ansvariga till föreliggande arbete kommer överens enhetschefen över hur 
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informationen kan nå informanterna på bästa/smidiga sätt, om det är via APT 

eller via en annan typ av personalmöte.  

7. Beskriv var och hur länge datamaterialet kommer att förvaras samt vem som har 

tillgång till datamaterialet: 

Ansvariga för examensarbete kommer spela in intervjuerna på två olika ljudspelare. 

Detta görs för att undvika olycksfall såsom radering av ljudfil av ett misstag. 

Ljudfilerna ska transkriberas senare. Efter färdigställd transkriberingen kommer 

ljudfilerna överföras till ett USB-minne och ljudfilerna från ljudspelarna kommer att 

raderas. Båda ansvariga för examensarbeten granskar transkriberingen för att inte 

förvanska intervju innehållet. Ljudfilerna, informationsbreven, de inskannade 

samtyckesblanketter och transkriberingen av intervjuerna kommer sparas på ett 

USB-minne. USB-minnet ska förvaras i ett låstskåp tillsammans med originalen av 

samtyckesblanketterna hos ansvariga för examensarbete tills examensarbete är 

färdigställt och godkänt av examinator. Examinator, slutseminarieledare, handledare 

och opponenter har tillgång till intervjumaterial för vidare inspektion och därför 

intervju/examens material ska sparas. Innehållet på USB-minnet kommer att 

förstöras efter att examensarbetet är godkänt.  Samtyckesblanketterna kommer att 

kasseras efter examensarbetet är godkänt.  

8. Beskriv hur och när informationen ges då forskningspersonen tillfrågas: 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

● Efter godkännande av etikprövningen inleds processen med att muntligt ta kontakt med 
enhetscheferna och verksamhetschef för demensboende A och demensboende B.  

● Enhetscheferna och verksamhetschef får ta del informationsbrevet för 
verksamhetschefer där avseendet med examensarbetet beskrivs och hur genomförandet 
av examensarbetet kommer se ut.  

● Efter att chefen givit sitt medgivande, tillfrågas enheterna och personalen som det har 
beskrivit under punk 6 som får ta del av ett informationsbrev just riktat mot 
informanter. 

● När ansvariga för examensarbete får de intresserade deltagare, kontaktas enskilda 

sjuksköterskor och undersköterskor och efterfrågar intresset och möjligheter att delta i 

datainsamlingen genom att igen ta del av ett informationsbrev som är inriktat mot 

informanter. De frivilliga deltagare skriver på en samtyckesblankett. 

● Om vi får fler intresserade deltagare än ansvariga för examensarbete kan hantera, en 

lotteri sker och intresserade meddelas snyggt att de inte kan inkluderas i 

datainsamlingen och tackar för intresset. 

9. Beskriv vem som frågar, när detta sker och hur informerade samtycket 

dokumenteras: 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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Ansvariga för examensarbete Joy Joky och Manami Fukushima kommer i första hand ta 

kontakt med verksamhetschef och enhetscheferna via telefon och per informationsbrev. 

Så snart samtycket ges av verksamhetschef och enhetscheferna informeras samtliga 

intervjupersoner av deras chef, via mejl med informationsbrev för informanter.  

Muntliga information ges till intervjupersoner av ansvariga för examensarbete, då 

beskrivs innehållen av informationsbrev för informanter samt samtyckesblankett. När 

intervjupersoner godkänner att ta del av intervju dokumenteras samtyckesblanketter på 

papper med deltagarens namn, underskrift samt datum.  

Samtyckesblanketter, intervjuinspelningarna och transkriberingarna sparas tills 

examensarbetet är godkänt. Därefter förstörs materialet. 

10. Start för datainsamling: 2019-09-10 

11. Referenslista (endast huvudreferenser): 

CODEX (2015). Hämtad den 16 december 2018 från 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

Evans, S. B., Bray, J., & Evans, S.C., (2017). The iPad project: Introducing iPads into 

care homes in the UK to support digital inclusion. Gerontechnology, 16(2), 91-100. 

https://doi.org/10.4017/ gt.2017.16.2.004.00 

Gars, U., & Skov, H., (2017). The TECS model leads to active use of technology in home 

care.  

Nordic Journal of Nursing Research, 37(1), 51–58.  DOI: 10.1177/2057158516662431 

Goh, A. M. Y., Loi, S. M., Westphal, A., & Lautenschlager, N. T., (2017). Person-centered 

care and engagement via technology of residents with dementia in aged care facilities. 

International Psychogeriatrics, 29(12), 2099–2103. doi:10.1017/S1041610217001375 

Groenewoud, H., Lange, J. D., Schikhof, Y.,   Astell, A., Joddrellb, P., & Goumans, M., 

(2017). People with dementia playing casual games on a tablet. Gerontechnology, 16(1), 

37-47. doi:10.4017/gt.2017.16.1.004.00  

Hung, L., Au-Yeung, A., Helmer, C., Ip, A., Elijah, L., Wilkins-Ho, M., & Chaudhury, H., 

(2018). Feasibility and acceptability of an iPad intervention to support dementia care in 

the hospital setting. Contemporary Nurse. DOI: 10.1080/10376178.2018.1505436 

Phinney, A., Chaudhury, H., & O’connor, D. L., (2007). Doing as much as I can do: The 

meaning of activity for people with dementia. Aging and Mental Health, 11(4), 384-393.  

DOI: 10.1080/13607860601086470 

12. Vilken/vilka etiska problem kan aktualiseras av projektet? 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Eftersom våra frågor handlar mycket om hur personalen använder iPad/läsplatta i deras 

arbete så kan det skapa oangenäma känslor och känslor av ifrågasättande av deras 

arbete. Intervjupersonen kan också uppleva tvivel på sitt arbetssätt och bli rädda att 

svara fel på våra frågor. Det finns risk att intervjuperson svarar på vad de tror att 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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intervjuerna vill ha svar på. Intervjupersonerna kan också ta upp specifika fall eller 

känsliga uppgifter om deras vårdtagare. 

13. Vilka åtgärder har vidtagits för att eliminera eller minska risken för dessa etiska 

problem? 

Ansvariga för föreliggande examensarbete har strävat efter en intervjumall som just 

syftar på vårdpersonalens erfarenheter, känslor och upplevelser. Det står tydligt 

beskrivet i informationsbrevet att det är personalens erfarenheter som examensarbetet 

syftar på. Frågorna är utformade på ett sätt som tillåter intervjuaren svara öppet. Med 

detta menas att intervjuaren själv kan uttala utifrån sina levda upplevelser och 

erfarenheter. På så sätt minskar det risken för att intervjupersonen listar ut vad 

intervjuerna är ute efter. Genom frågor visar att ansvariga för examensarbete är 

intresserade av personens kunskaper och erfarenheter, och att deras svar kommer 

berika studiens innehåll. 

Det är viktigt att vårdtagarens och anhörigas identitet inte avslöjas eller tas upp som ett 

exempel, därför finner man inga frågor i intervjuguiden som direkt frågar efter 

vårdtagarnas upplevelser av användning av iPad/läsplatta i omvårdnaden. Formulär av 

frågorna fokuserar på vårdpersonalens upplevelser.  

Vanligtvis arbetar vårdpersonalen enligt sekretesslagen, vilket betyder att 

vårdpersonalen inte får uppge detaljer i specifika situationer som avslöjar vårdtagarnas 

uppgifter eller identiteter. Intervjupersoner blir frågad att uppge ett fiktivt namn för 

boende om de vill uppge boendes riktiga namn under intervju, för att minimera risken 

att avslöja sekretess. Om intervjupersonen ändå avslöjar detaljer som går emot 

sekretesslagen, kommer citaten att inte transkriberas eller användas som citat i 

examensarbete. I övrigt kommer ansvariga för examensarbete behandla all material 

enligt forskningsetik. Till exempel genom att inte förvanska datamaterial, inte ta med 

data från intervjupersonen som har sagt upp sitt medgivande och ansvariga till 

examensarbete håller sig till arkivering av datan som det har beskrivits ovan. 

14. Vilken är den förväntade vetenskapliga och/eller praktiska nyttan av projektet? 

Intentionen med detta examensarbete är att skapa en bättre syn på koppling mellan 

iPad/läsplatta användning och hur vårdpersonal tillämpar kunskapen i deras arbete 

med vårdtagare med demenssjukdomar. 

15. Hur kommer resultaten att offentliggöras: 

Resultatet kommer att redovisas av Joy Joky och Manami Fukushima som 

sjuksköterskestudenter och ansvariga för examensarbetet på grundnivå vid Mälardalens 

högskola. 

16. Övriga upplysningar: 

Inga upplysningar för närvarande.  
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Studentens namnteckning, ort och 

datum 

Handledares namnteckning, ort och datum 

 



 

 

BILAGA F: INFORMATIONSBREV TILL VERKSAMHETSCHEF 

 
 

 

 

 

 

 

Informationsbrev (Verksamhetschef) 2019-09-10 

  

Ni tillfrågas härmed om godkännande för att få intervjua era anställda gällande 

deltagande i nedanstående examensarbete. 

Syftet med examensarbetet är att beskriva personalens erfarenheter av att använda 

iPad/läsplatta vid omvårdnad av personer med demenssjukdom.  

 

Vi skulle vilja intervjua era vårdpersonal, som har minst ett års erfarenhet av att 

arbeta med vårdtagare med demenssjukdom och som har erfarenhet av att använda 

Ipad/surfplatta i sitt dagliga arbete. Intervjun är individuell som sker på 

demensboendet under arbetstid av deltagande vårdpersonal som passar för dem. 

Intervjun kommer att ta ungefär 30–40 minuter. Deltagande av vårdpersonal är 

frivilligt med rätt att när som helst avbryta deltagandet utan att ange skäl, och utan att 

detta påverkar undersökningen. Om du visar medgivandet i deltagande i 

examensarbete, kommer du och samtliga deltagande vårdpersonalen att skriva 

under en samtyckesblankett. 

Intervjun kommer att spelas in på två ljudspelare som därefter transkriberas. 

Intervjuerna kommer att genomföras av sjuksköterskestudenterna Joy Joky och 

Manami Fukushima. Ingen obehörig kommer att få del av dina svar. Enbart ansvarig 

för examensarbetet, våra handledare, opponenter och examinatorerna som kan ha 

tillgång till datamaterialet.  

Intervjun kommer att utgöra grund för vårt examensarbete på 

sjuksköterskeprogrammet. Om ni har några frågor eller vill veta mer, ring eller skriv 

gärna till oss eller till våra handledare. 

 

Joy Joky     Veronica Sandqvist (Handledare)   

   

Manami Fukushima    Eija Göransson (Handledare)   



 

 

BILAGA G: INFORMATIONSBREV TILL INFORMANTER 

 

 

 

Informationsbrev 2019-09-10 

  

Förfrågan om deltagande i examensarbete: 

 

Du tillfrågas härmed om intresse att delta i en intervjustudie, med syftet att beskriva 

personalens erfarenheter av att använda iPad/läsplatta vid omvårdnad av personer 

med demenssjukdom.  

Vi skulle vilja intervjua vårdpersonal, som har minst ett års erfarenhet av att arbeta 

med vårdtagare med demenssjukdom och som har erfarenhet av att använda 

iPad/surfplatta i sitt dagliga arbete. Intervjun är individuell som sker på din 

arbetsplats under din arbetstid och som passar dig. Intervjun kommer att ta ungefär 

30–40 minuter. Ditt deltagande är frivilligt med rätt att när som helst avbryta 

deltagandet utan att ange skäl, och utan att detta påverkar undersökningen. Om du 

vill delta kommer du att skriva under en samtyckesblankett. 

Intervjun kommer att spelas in på två ljudspelare som därefter transkriberas. 

Intervjuerna kommer att genomföras av sjuksköterskestudenterna Joy Joky och 

Manami Fukushima. Ingen obehörig kommer att få del av dina svar. Enbart ansvarig 

för examensarbete, våra handledare, opponenter och examinatorerna som kan ha 

tillgång till datamaterialet.  

 

Intervjun kommer att utgöra grund för vårt examensarbete på 

sjuksköterskeprogrammet. Om ni har några frågor eller vill veta mer, ring eller skriv 

gärna till oss eller våra handledare. 

 

Joy Joky     Veronica Sandqvist (Handledare)   

 

Manami Fukushima    Eija Göransson (Handledare) 



 

 

BILAGA H: SAMTYCKESBLANKETT 

 

 

 

SAMTYCKE 

 Till deltagande i examensarbetet: ” Teknologins påverkan i vården av äldre med demens” 

  

  

Jag har muntligen och skriftligen informerats om det aktuella examensarbetet och haft 

tillfälle att i lugn och ro läsa igenom informationen och att ställa frågor.  

Jag får också en kopia på den skriftliga informationen och mitt samtycke.  

  

Genom min underskrift samtycker jag till: 

 - att delta i examensarbetet 

 - att mina personuppgifter behandlas såsom beskrivits  

  

  

Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt, samt att jag när som helst och utan att 

ange orsak kan avbryta mitt deltagande.  

  

  

        ____________________                                  ___________________ 

        Deltagarens underskrift                                            Datum  

 

 

        ____________________ 

        Namnförtydligande 

 



 

 

BILAGA I: INTERVJUGUIDE 

 

Semistrukturerad intervju 

  

1. Hur länge har du jobbat som sjuksköterska/undersköterska? 

2. Hur länge har du erfarenhet av demensvård? 

3. Har du en iPad/surfplatta privat hemma? 

4. Hur ofta använder du iPad under vardagliga aktiviteter på jobbet? (En gång per 

månad, en gång per vecka, en gång per dag)  

5. Kan du ge ett exempel då du använde iPad i det dagliga vårdandet?  

6. Hur iPad har underlättat omvårdnaden eller kommunikationen med en vårdtagare? 

7. Hur arbetar ni för att föra vidare resultat av att använda iPad? 

8. Om du skulle vilja utveckla eller anpassa iPadanvändning i din omvårdnad. Hur 

skulle du göra? 

9. Har ni kommit på något mer som ni vill tillägga eller andra frågor?  
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