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Abstract
This thesis concerns social workers decision-making regarding nursing homes for elderly

caretakers with dementia, and dealing with the ethical dilemma that occurs when trying to

combine the elderlies right to self-determination and their safety. The objective of this thesis

is to gain a greater insight on how social workers proceed with the decision-making of

nursing homes for elderly caretakers with dementia. The authors of this thesis have chosen a

qualitative method and conducted interviews with social workers working with elderlies. The

analysis shows that social workers have difficulty in trying to combine the elderly with

dementias rights regarding their right to autonomy as well as their right to safety. Social

workers have adapted different strategies to ensure the elderlies rights with the help of

relatives, as well as motivational work to try to convince the elderlies with dementia to

consent to a nursing home. Furthermore the analysis shows that a lack of guidelines for the

social workers to follow leaves room for indirect authorship for social workers, as well as

difficulty trying to navigate their work, which causes informal support groups to form in the

workplace. The analysis also shows that social workers have different ethical principles that

they base their decision making on, however that they do not always act on these basis.

Keywords: Self-determination, safety, dementia, nursing home.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Denna uppsats kommer att beröra det etiska dilemma som biståndshandläggare kan möta

gällande självbestämmanderätt kring vård- och omsorgsboende för äldre med demensdiagnos.

Etiska dilemman uppstår under situationer där alla lösningar på situationen verkar vara lika

dåliga, där ingen lösning verkar kunna lösa problemet och intressen kolliderar. Detta gör att

etiska dilemman är svåra att handskas med, eftersom lösningen på problemet är oklart och en

subjektiv bedömning görs. Därför finns det flera olika sätt att hantera etiska dilemman på

beroende på vilken princip man väljer att utgå från. (Banks 2012:19-20 ; Dunér 2020:86-87).

Biståndshandläggare är myndighetsutövare som fattar beslut utifrån socialtjänstlagen då de

fått delegation från kommunen. Beroende på vad en biståndshandläggare arbetar med kan en

biståndshandläggare bland annat beställa vård, omsorg och service till både kommunala och

privata utförare. Med en delegation från kommunen är biståndshandläggaren fri att göra

självständiga bedömningar och fatta beslut angående vilka brukare som är berättigade

insatser. Till sitt förfogande har biståndshandläggare en handbok från Socialstyrelsen som

publicerades 2012 “ handläggning och dokumentation” för att kunna tolka socialtjänstlagen

(SoL 2001:453)  och tillämpa den i praktiken. Handboken ska även vara till stöd för att

säkerställa att biståndshandläggare utför sitt arbete på rätt och liknande sätt. (Statens

offentliga utredningar 2008:51)

Några arbetsuppgifter som en biståndshandläggare inom äldrevården har är att skriva

utredningar och göra bedömningar gällande vilken hjälp som äldre med demenssjukdom är

berättigade till. Det är biståndshandläggaren som besluter om brukarna med demenssjukdom

ska få insatser samt vilka insatser de är berättigade till enligt bedömningen, dessa insatser är

frivilliga. Biståndshandläggaren har även i uppgift att säkerställa att brukarna med

demenssjukdom får möjlighet att behålla sin identitet, integritet samt autonomi även om de

får hjälp från äldrevården, samt ge brukarna med demenssjukdom möjlighet att vara delaktig i

utformningen av vårdplanen. Biståndshandläggaren ska säkerställa att brukarna lever ett
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värdigt liv och känner sig bekväma med insatserna likaväl som att kontrollera kvaliteten på

insatserna, följa upp insatserna och ta hänsyn till brukarnas synpunkter samt eventuella

klagomål. Biståndshandläggaren har även en skyldighet att förklara för brukarna samt

närstående vad deras rättigheter är, hur vården ser ut och vad de kan förvänta sig av utföraren.

(Statens offentliga utredningar 2008:51)

Demenssjukdom är en fysisk sjukdom som manifesterar sig i kognitiva symptomer vilket

uppstår på grund av ett flertal skador i hjärnan vilka kan vara orsakade av hundratals olika

sjukdomar eller sjukdomstillstånd. Det är därför svårt att veta orsakerna till hjärnskadorna

(Svensk demenscentrum 1 & internetmedicin2). Demenssjukdomar är svåra att identifiera i

tidiga stadier hos brukarna med demenssjukdom, eftersom sjukdomen oftast associeras med

vanligt åldrande (Internetmedicin). Sjukdomen kan manifestera sig i form av försämrat

minne, nedsatt intellektuell förmåga i form av försämrad språkförmåga, kognitiv förmåga,

svårigheter att orientera sig i sin miljön samt förstå och tolka omvärlden (11773 &

Internetmedicin4). Det är inte ovanligt för äldre med demenssjukdom att uppleva skam över

ett försämrat minne och kognitiva förmåga i tidiga stadier i demensen vilket kan leda till oro

och nedstämdhet hos individen (11775 & Svensk demenscentrum6). Skammen och

nedstämdheten leder oftast till att brukare med demenssjukdom inte längre engagerar i sociala

sammanhang i lika stor utsträckning som de tidigare gjort (11777).

Demens är en sjukdom som främst associeras med äldre, men kan även uppkomma hos yngre

personer även om det är ovanligt. Sjukdomen manifesterar sig på samma vis hos de yngre

som de äldre men kan istället förväxlas med depression istället för åldrande. Denna uppsats

kommer inte gå in på demenssjukdom hos de yngre, eftersom det faller utanför uppsatsen

syfte, men författarna vill fortfarande belysa att sjukdomen kan uppstå hos yngre personer

med (Vetenskap & Hälsa8). Studien tar avstamp utifrån gruppen “ äldre brukare med

demenssjukdom”, med äldre menas då brukare över 65 eftersom det är denna gruppen som

8 Läst 16-03-22
7 Läst 23-02-22
6 Läst 23-02-22
5 Läst 23-02-22
4 Läst 23-02-22
3 Läst 23-02-22
2 Läst 23-02-22
1 Läst 23-02-22
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utifrån Socialtjänstlagen (SoL) 5 kap. 5§ (2018:1724) är berättigade äldreomsorg

(Socialstyrelsen 20199).

I socialtjänstlagens (SoL) första kapitel 1§ (2001:453) beskrivs socialtjänstens mål, det

framgår att individens självbestämmanderätt ska vara grunden för socialtjänstens arbete och

insatser. Självbestämmanderätten berörs även kort i Socialtjänstlagens 5 kap. 5§ (2018:1724)

där det beskrivs att brukaren, i detta fall äldre med demenssjukdom, i så stor utsträckning

som möjligt själva ska välja när och på vilket sätt stöd, service och hjälp ska ges. Att tillförse

behovet av trygghet för specifikt äldre människor beskrivs i socialtjänstlagens femte kapitel. I

SoL 5 kap. 4§ (2010:427) skrivs det att socialnämnden ska förse äldre människor med ett

boende utifrån trygga förhållanden, i SoL 5 kap. 5§ (2018:1724) framgår det att de i dessa

bostäder ska ges stöd, service och hjälp. De är genom insatsen vård- och omsorgsboenden

som biståndshandläggare kan förse äldre människor, enligt uppsatsens syfte äldre med

demenssjukdom, med ett tryggt boende innehållande service. I regeringens proposition för

den nya socialtjänstlagen  beskrivs det att äldre individer ska tillförsäkras

självbestämmanderätt samt trygghet inom vård och omsorg (prop:2000/01:80).

Uppsatsen tar avstamp i biståndshandläggare upplevelser av dilemmat av trygghet kontra

självbestämmanderätten gällande insatsen vård- och omsorgsboende för äldre med

demenssjukdom.

1.2 Problemformulering
Det etiska dilemmat uppstår när äldre med demenssjukdom inte vill ta emot insatser som

biståndshandläggare anser att de är behov av, detta kan grunda sig i att de har en långt gången

demenssjukdom. Frågan som uppkommer är hur biståndshandläggare förhåller sig till

självbestämmanderätten i förhållande till trygghet när det handlar om boende för äldre med

demenssjukdom.

1.3 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om hur biståndshandläggare förhåller sig till

relationen mellan de äldre med demenssjukdom trygghet och rätt till självbestämmanderätten.

Följande frågeställningarna ska besvaras i uppsatsen för att uppnå uppsatsens syfte:

9 Läst 25-04-22
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● Vilken/Vilka utmaning/utmaningar kan biståndshandläggare eventuellt uppleva vid

beslut gällande vård-och omsorgsboende för äldre med demenssjukdom?

● Hur hanterar biståndshandläggare de/den utmaningar/utmaning som uppkommer vid

beslut gällande  äldre med demenssjukdom och vård- och omsorgsboende?

● Vilken/Vilka etisk(a) princip(er) tar biståndshandläggare avstamp i vid beslutet av

vård- och omsorgsboende för äldre brukare med demenssjukdom?

1.4 Studiens relevans för socialt arbete

Uppsatsen bidrar med kunskap kring hur biståndshandläggare förhåller sig vid bedömning av

vård- och omsorgsboende för äldre med demenssjukdom. Kritik kan uppstå mot

biståndshandläggarens bedömning kring vård-och omsorgsboende för äldre med

demenssjukdom när de inte får samtycke och brukarna riskerar att fara illa, denna uppsats kan

då vidare belysa vad bedömningen grundar sig på samt hur denna bedömningen görs och

motiveras av faktorer som lagar och skyldigheter.

Även om denna uppsats endast berör och belyser beslutsfattandet kring vård- och

omsorgsboende för äldre brukare med demenssjukdom kan den tillämpas inom andra

områden inom socialt arbete som berör brukare som förlorat insikts förmågan och inte kan

tillgodose sina behov. Några exempel kan vara arbetet inom funktionsstöd där brukare i

yrkesverksam ålder med andra kognitiva sjukdomar inte kan utöva sin självbestämmanderätt

eller tillgodose sina behov självständigt eller arbetet inom psykiatrin med brukare med

psykiska nedsättningar.
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2 Tidigare forskning
Datainsamlingen till den tidigare forskningen har skett genom att söka efter artiklar i

databaser genom Göteborgs universitetsbibliotek. Författarna började med att hitta ord som

sammanfatta vårt forskningsämne, därefter översattes dem till engelska för att få ett bredare

utbud av artiklar att välja när databassökningar genomfördes. Eftersom det finns flera

begrepp för samma fenomen valde författarna att hitta synonymer. De begrepp som

författarna använde i sökningarna var: “autonomy” eller “self-determination”, dessa begrepp

valdes utifrån begreppet självbestämmande, författarna valde även begreppet “safety” eller

“risk”, för att hitta artiklar som handlade om trygghet. För att hitta artiklar som var

specificerade inom de området som valts att undersökas användes även begreppen

“dementia” eller “elders/elderly”, samt “social worker” för att hitta artiklar som relaterade till

äldre eller individer med demens, samt dess relation till socialarbetare. Efter flera sökningar i

databaserna scopus, proquest social science och Göteborgs universitets databas supersök

valdes sex artiklar ut. Författarna läste igenom flera artiklar, men valde just dessa sex,

eftersom de ansåg att det vara mest relevanta utifrån syftet, samt att de gav ett brett

perspektiv på ämnet. Efter att ha gjort sökningar i databaser valde författarna att tematisera

den tidigare forskning utifrån de två teman “trygghet” samt “självbestämmanderätt”.

Tematiseringen gjordes för att på ett tydligt sätt påvisa i vilket begrepp författarna kunde

identifiera att artikeln tog avstamp och valt att fokusera mest på. Flera av artiklarna utgår från

Sverige och det svenska systemet av äldrevård, för att få en annan infallsvinkel på ämnet

valdes även en internationell artikel som utgår från biståndshandläggares erfarenheter i

Storbritannien. Fem av artiklarna är från 2007-2021, detta innebär att det är relativt nya,

författarna valde därför även att inkorporera en äldre artikel från 1997 som ansågs vara

relevant.

Nedanför följer tidigare forskning angående självbestämmanderätt och trygghet för äldre med

demenssjukdom inom äldrevården för att få en större inblick i hur socialarbetare tidigare

förhållit sig till det etiska dilemmat kring självbestämmanderätten kontra trygghet och om

något har ändrats. Tidigare forskning kommer att delas in inom respektive kategori,

självbestämmanderätt eller trygghet för att belysa de olika sidorna av dilemmat.
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2.1 Självbestämmande
I artikeln “Handling the dilemma of self-determination and dementia: A study of case

managers’ discursive strategies in assessment meetings” beskriver Österholm, Larsson &

Olaison (2015) hur biståndshandläggare som arbetar med demenssjuka förhåller sig till

självbestämmanderätten när äldre inte har tillräcklig med kognitiv kompetens för att förstå

vad de är i behov av för insatser. Inledningsvis belyses vikten av självbestämmanderätten

inom allt socialt arbete i Sverige och även i arbete med äldre med demenssjukdom, de har

lika stor rätt till autonomi som äldre utan demenssjukdom. Österholm, Larsson & Olaison

(2015) beskriver att de dilemman som kan uppkomma gällande självbestämmanderätten med

äldre med demenssjukdom handlar om att brukarna enligt lag ska ha en

självbestämmanderätt, trots att handläggaren kan uppleva att den äldre med demenssjukdom

inte har tillräckligt med kognitiv kapacitet att förstå vad de har för behov. Det stora fokuset

på självbestämmande handlar om att den äldre med demenssjukdom ska ha fullständig frihet

till att ge samtycke eller inte, men trots det ska socialarbetaren förhålla sig till att den äldre

med demenssjukdom inte ska utsättas för fara. Äldre med demenssjukdoms rätt till

självbestämmande beskriver även Nedlund & Larsson (2016) I artikeln “To protect and to

support: How citizenship and self-determination are legally constructed and managed in

practice for people living with dementia in Sweden”. Nedlund & Larsson (2016) beskriver

hur Sverige har ett starkt fokus på brukarens självbestämmanderätt, något som de alltid har

rättighet till. När brukare blir dementa minskar deras tillgång till självbestämmanderätt då de

inte kan utöva sin makt som de tidigare gjort. I artikeln skriver Nedlund & Larsson (2016) att

socialarbetare motarbetar bland annat förlusten av självbestämmanderätt hos demenssjuka

genom tillgång till framtidsfullmakt, inkludernade av brukare, utformning av lagar samt

normer.

Vikten av att ha självbestämmanderätten som både Nedlund & Larsson (2016) samt

Österholm, Larsson & Olaison (2015) beskriver är en del av att vara en fullständig

medborgare i det svenska samhället. Detta innebär enligt Nedlund & Larsson (2016) att

individer ses som aktörer med rättigheter som bland annat innebär att ha möjlighet att

framföra sina åsikter. Äldre med demenssjukdom är även de medborgare med samma rätt till

autonomi, de bör inte endast reduceras till vårdtagare. När en brukare får en demensdiagnos

riskerar de att förlorar en del av sitt medborgarskap då de har en nedsatt kognitiv förmåga och

har inte samma insiktsförmåga. Detta kan resultera i att de inte kan ta del av samhället på
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samma sätt som tidigare, därför är det i ett behov av stöd för att kunna utöva och bevara sin

självbestämmanderätt. Synen på självbestämmanderätt skiljer sig åt beroende på landets

lagstiftning och riktlinjer, men i Sverige ska individer med demenssjukdom ses som

kompetenta individer att ta beslut, att ha frihet och autonomi trots demensdiagnosen.

Nordh och Nedlund (2017) beskriver i artikeln “ To coordinate information and practice:

dilemmas and strategies in care-management for citizens with dementia” hur socialarbetare

går tillväga för att tillgodose de äldre med demenssjukdomars behov och rättigheter.

Författarnas beskriver liknande dilemma gällande äldre med demenssjukdomars

självbestämmanderätt som Nedlund & Larsson (2016) samt Österholm, Larsson & Olaison

(2015) framställer det, men beskriver även intressekonflikter mellan anhöriga, andra

professioner samt brukare. Artikeln beskriver att socialarbetare har ett ansvar över brukarna

samtidigt som de även har ansvar att följa de lagar, policys, riktlinjer och budgets som

tillkommer. Nordh och Nedlund (2016) skriver att kategorin “brukare med demenssjukdom”

är en social konstruktion som utomstående aktörer beskriver som en problematisk grupp.

Socialarbetare som arbetar med brukare med demenssjukdom har därför ett ansvar att deras

behov blir tillgodosedda.

I de dilemma som uppkommer gällande äldre med demenssjukdoms självbestämmanderätt

framställer Österholm, Larsson & Olaison (2015) tre strategier som biståndshandläggare

använder för att beakta självbestämmanderätten och försöka ge äldre med demenssjukdom

den bäst anpassade insatsen. Den första strategin utgår från att handläggaren engagerar

brukaren genom att ställa slutna frågor, detta är frågor som kan besvaras med ett ja eller nej,

för att de lätt ska kunna uttrycka sina behov. Trots att dessa slutna frågor används för att ge

brukaren med demenssjukdom en chans att uttrycka sina behov kan det vara ledande och

påverka brukarens tankar och svar. Användning av slutna frågor beskriver även Nordh och

Nedlund (2017), de beskriver hur socialarbetare behöver vara flexibla och anpassa

kommunikationen efter brukaren, brukaren kan exempelvis kommunicera med hjälp av en

anhörig, men oavsett kommunikationsstil är det av stor betydelse att socialarbetaren låter

brukaren delta i konversationen i så stor utsträckning som de har möjlighet. Att låta brukaren

delta i konversationen gällande insatser görs för att beakta självbestämmanderätten, detta kan

göras genom olika strategier såsom slutna frågor.
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Österholm, Larsson & Olaison (2015) beskriver att den andra strategi innebär att använda sig

av anhöriga, detta kan ske genom att diskutera med de närstående angående vilken insats som

är den bästa för den äldre med demenssjukdom. Dessa närstående ska veta vad brukaren har

för behov och ha brukarens bästa i åtanke, efter att handläggaren och den närstående funnit

den mest lämpliga insatsen förklaras detta för den äldre så får den äldre uttrycka sina tankar

gällande insatsen. Den äldre med demenssjukdom får uttrycka sina åsikter och förslag för

upplägget av insatsen, de blir alltså utestängda ur processen men får medverka i utformningen

av insatsen. Nordh & Nedlund (2017) kopplar denna strategin till de svårigheter som finns

med att förmedla information till äldre med demensdiagnos, då socialarbetaren inte förstår

vad brukaren försöker uttrycka för behov samt att brukaren inte förstår den information

socialarbetaren förmedlar. Nordh & Nedlund (2017) beskriver att socialarbetare kan använda

sig av anhöriga för att underlätta kommunikationen mellan brukare och socialarbetare. Trots

det att även anhöriga påverkas av äldre med demenssjuka är det den äldre med

demenssjukdoms självbestämmanderätten som ska stå i centrum och styra insatser. Anhöriga

samt andra professioner kan dock användas för att motivera klienten till att samtycka till de

insatser de anses vara i behov av. Det som Nordh och Nedlund (2017) kommer fram till i sin

artikel är att flera dilemman uppkommer i arbete med den äldre med demenssjukdom och att

socialarbetare använder flera strategier för att bemöta dessa dilemman, utformningen av

strategierna är alltid att främja självbestämmanderätten.

Österholm, Larsson & Olaison (2015) tredje strategin utgår från brukare, närstående och

handläggarens samarbete. Ett kriterium för detta är att den närstående vet brukarens

preferenser, önskningar och åsikter. Den närstående ska utifrån strategi tre påminna brukaren

med demenssjukdom om dennes tidigare önskningar och preferenser angående insatser vilket

kan göra att de samtycker till den insats de är i behov av. I artikeln skriver Österholm,

Larsson & Olaison (2015)  att självbestämmanderätten är det mest centrala i det sociala

arbetet med äldre med demenssjukdom, men trots detta så finns det utrymme att agera på sätt

som kan påverka brukarens åsikter och samtycke till insatser.

Nedlund & Larsson (2016) förklarar hur alla medborgare i Sverige har självbestämmanderätt

avseende hur deras liv ska vara utformat, var de bor, vilka insatser de tar emot, ekonomi m.m.

Trots förlusten av insiktsförmåga så har individen samma autonomi och beslutsrätt. Förlusten

av kognitiv förmåga innebär inte avsaknad av självbestämmanderätt utan ett behov av

vägledning för att behålla sin autonomi. Socialarbetare har en skyldighet att stötta brukaren
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för att säkerställa deras trygghet och autonomi. Självbestämmanderätten innebär att anhöriga

inte heller har en makt att ta beslut i en brukares liv. Det är endast den specifika brukaren som

har rätt att besluta kring sitt eget liv och ingen annan kan trotsa denna rättighet till autonomi

och integritet. Nedlund & Larsson (2016) belyser dock det problem som kan uppkomma när

äldre med demenssjukdom inte samtycker till insatser trots att de är i stort behov av det för att

behålla sin trygghet, i dessa fall går inte alltid lagen och de praktiska handlingarna ihop.

2.2 Trygghet

I artikel “Care ethics for supported decision-making. A narrative policy analysis regarding

social work in cases of dementia and self-neglect” skriver Thelin (2021) om hur

självbestämmanderätten i Sverige är stark hos individerna och att detta även gäller

demenssjuka. Däremot kan självbestämmanderätten få en negativ följd för de demenssjuka,

eftersom möjligheten att få bestämma kan leda till att de far illa i vardagen om de inte får sina

behov tillgodosedda. Därför har Thelin (2021) valt att skriva om hur socialarbetare går

tillväga för att utföra sitt arbete och fånga upp de demenssjuka så att de är trygga och lever

inom en skälig levnadsnivå. Thelin (2021) förklarar hur socialarbetare har i arbetsuppgift att

se till att deras brukare lever under trygga och säkra förhållande och har en fungerande

vardag oavsett om de har en demensdiagnos eller inte. Socialarbetare framställs som

utbildade inom demens och att de besitter kunskap inom demens som de kan använda för att

kunna hjälpa de demenssjuka brukarna att fatta gynnande beslut för sig själva, när de har

tappat förmågan att göra det själva. Vidare i artikeln (Thelin 2021) förklaras det hur

socialarbetare kan försöka leda de demenssjuka brukarna till att fatta ett beslut i gemenskap

med dem eller andra professionella inom området eller anhöriga. I artikeln "Assessing and

Balancing Elder Risk, Safety and Autonomy: Decision-Making Practices of Health Care

Professionals" förklarar Clemens & Hayes (1997) att de uppkommer svårigheter att följa de

etiska riktlinjerna då de är otydliga, vilket gör att det är upp till socialarbetare att tolka dem

och göra en egen uppfattning av vad de menar.

Clemens & Hayes (1997) beskriver även att det inte finns några tydliga riktlinjer för vad som

anses vara en risk och var gränsen går för när risken blir för stor generellt i äldres liv och de

är i behov av insatser. Svårigheterna i att kunna klassa risker leder till att socialarbetare inte

vet hur de ska gå tillväga vid situationer där äldre med demenssjukdom utsätts för risk,
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eftersom de är svåra att identifiera. Clemens & Hayes (1997) uttrycker hur socialarbetare har

olika strategier att tillförsäkra de äldres trygghet när de befinner sig i en riskabel situation,

men vad som anses vara en risk och hur stor sannolikheten är för den äldre att fara illa till

följd av risken är en subjektiv bedömning som varje socialarbetare får göra. Det finns många

dilemman som kan uppstå hos de sårbara äldre vilket Clemens & Hayes (1997) förklarar som

komplicera eftersom socialarbetare måste ta flera faktorer i beaktande exempelvis, deras

trygghet, om de utsätter sig själva eller andra för fara, deras självbestämmanderätt, integritet,

lagar etc. Det finns även andra utomstående faktorer som kan influera socialarbetarens beslut,

vilket kan vara vilken myndighet man arbetar för, arbetets värderingar, jargonger, grupp,

åsikter, kultur och detta kan även påverka vad som anses vara en risk hos de äldre.

Thelin (2021) skriver om nio punkter som socialarbetare arbetar utifrån för att kunna

motivera brukaren med demenssjukdom till att samtycka till insatser från äldrevården. Den

första punkten är att identifiera demenssjukdomen tidigt för att kunna fånga upp dem och ge

en diagnos. Den andra punkten är att arbeta tvärprofessionellt med andra yrkesverksamma

som också är kunniga inom demens för att kunna samarbeta och motivera brukaren med

demenssjukdom till att ta emot hjälp från äldrevården för att tillförsäkra den äldres säkerhet.

Detta går att koppla till det Clemens & Hayes (1997) skriver, och frågor kan uppkomma om

de olika yrkena har olika syn på vad som anses vara en risk för den äldre med

demensdiagnos. Den tredje punkten är att anpassa språket när de kommunicerar med en

brukare med demenssjukdom för att få dem att känna sig trygga i deras närvaro. Därför

brukar socialarbetare anpassa språket genom att förenkla det så att den äldre med

demenssjukdom förstår vad som sägs beroende på hur socialarbetaren förhåller sig och

förmedlar sitt budskap kan brukaren vara villig samtycka till hjälp. Den fjärde punkten är

förmågan att kunna möta den äldre med demenssjukdom i det sjukdomsstadie hen befinner

sig i. Denna förmåga underlättar för socialarbetaren att kunna skapa en bra relation med

brukaren. Den femte punkten är att samarbeta med brukarens anhöriga, detta är ett sätt att

kunna motivera brukaren till att samtycka till hjälp om någon bekant motiverar dem till det.

Beroende på hur långt gången i demensen den äldre är kan de vara defensiva mot främmande

människor som de inte känner och därför kan det vara en trygghet att ha en anhörig nära till

hands för att hjälpa till med motivationen att acceptera hjälp. Den sjätte punkten är

motivationsarbete för att säkerställa att brukarnas behov blir tillgodosedda och att de inte blir
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övergivna utan hjälp. Socialarbetaren måste respektera brukarens självbestämmanderätt, men

de har även en skyldighet att följa upp och se till att brukaren har en skälig levnadsnivå.

Socialarbetaren kan inte lämna den äldre med demenssjukdom på basis av att de har tackat

nej och glömma bort hen, utan socialarbetaren ska fortsätta med sitt motiverande arbete för

att förhoppningsvis kunna motivera den äldre till att ta emot hjälp. Det är en balansgång

mellan att respektera de demenssjuka brukarnas självbestämmanderätt men fortfarande

motivera dem att ta emot hjälp. Den sjunde punkten handlar om att biståndshandläggaren inte

ger upp och tar initiativ för att motivera brukaren att ta emot hjälp tar initiativ för att fånga

upp brukaren med demenssjukdom. När det handlar om brukaren med demenssjukdom måste

det tas hänsyn till att de inte själva kan fråga om hjälp då de förlorat den förmågan, men de

kan acceptera hjälp som erbjuds. Den åttonde punkten är att godta olika typer av samtycke då

brukaren inte alltid kan kommunicera och kan ge sitt samtycke på flera sätt. Ibland kan de

räcka med ett enkelt ja och en nickning, detta kan kopplas till att kunna bemöta den äldre med

demenssjukdom där hen befinner sig till sin bästa förmåga. Den nionde punkten är att

socialarbetare använder olika strategier för att att motivera äldre med demenssjukdom till att

ta emot hjälp utifrån vad de anser skulle kunna fungera eller har fungerat tidigare.

Socialarbetare måste även se till att dessa strategier följer lagen och myndighetens principer

för att de ska kunna användas exempelvis kan inte tvång vara en strategi. Thelin (2021)

förklarar hur alla dessa punkter faller under de etiska principer som en socialarbetare ska

arbeta utifrån för att motivera de äldre med demenssjukdom att acceptera hjälp från

äldrevården så att de inte far illa. Eftersom socialarbetare har en skyldighet att skydda

brukare och se till att de lever under trygga förhållande samtidigt som man respekterar deras

självbestämmanderätt.

I artikeln skriven av Clemens & Hayes (1997) framkommer det att professionellas beslut

påverkas av vilken uppfattning de kan ha av de äldre, om de är snälla, äldre, har fysiska

nedsättningar etc och även detta kan vara en påverkande faktor när man ska avgöra vad som

är risk för de äldre och hur mycket dessa kan hantera. Äldre med demensdiagnos som inte är

samarbetsvilliga anses vara i mer behov av hjälp enligt professionella än de som är

samarbetsvilliga, eftersom de kan anses ha tappat insikts förmågan att se sin situation utifrån

flera vinklar/perspektiv. Det som Clemens & Hayes (1997) kommer fram till i artikeln är att
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risker är svårdefinierade och de etiska riktlinjerna för självbestämmanderätten och tryggheten

är otydliga, vilket gör att bedömningen av risker och trygghet är subjektiva.

I artikeln “ Balancing rights and risks: conflicting perspectives and the management of

wandering in dementia” skriver Robinson, Hutchings; et al. (2007) att socialarbetare bör vara

mer uppmärksamma kring tendenser i de äldre med demenssjukdomars liv, eftersom de

befinner sig i mer sårbar situation då de har en nedsatt förmåga att se risker som kan

uppkomma. Riskfyllt beteende, såsom att vandra iväg utsätter äldre med demenssjukdom för

en större risk, lösningar som exempelvis teknologi hade kunnat minska denna risken. På

grund av de äldres nedsatta kognitiva förmåga har de ett större behov av trygghet,

välfärdsstaten har därför ett ansvar att tillförse brukarna med trygghet. När äldre med

demenssjukdom utsätts för risker associeras detta ofta med fara och sårbarhet vilket gör att de

har ett större behov av trygghet. Robinson, Hutchings et. al (2007) skriver även likt Clemens

& Hayes (1997) att intressekonflikter mellan olika professioner samt anhöriga kan

uppkomma, en gemensam faktor är dock ansvaret att skydda brukarna från fara. Artikelns

(Robinson, Hutchings et. al 2007) syfte är att se alla som är involverade i de äldres med

demenssjukdoms livs perspektiv, åsikter och hitta strategier för att tillförsäkra deras trygghet

och med det även självständighet. Vad som värderas högst, självbestämmanderätt och frihet

eller trygghet, beror på professionen och rollen som personen har i individens liv, synen på

risker är även högst subjektiva. Sammanfattningsvis framgår det i artikeln att de äldres

autonomi vill bibehållas i så lång utsträckning som möjligt, dock under trygga förhållanden.

Avslutningsvis framkommer det inom tidigare forskning hur biståndshandläggare kan gå

tillväga och förhålla sig när självbestämmanderätten och trygghet kolliderar i arbetet. Men i

denna uppsats försöker författarna vidare belysa att teori och praktik inte alltid går att förena

och att biståndshandläggare kan komma i kontakt med olika scenarion och problematik i

arbetet där de inte vet hur de ska förhålla sig samt som skulle vara omöjligt att dokumentera,

eftersom alla ärenden är unika. Vidare ser verkligheten olik ut det tidigare forskning kan

bidra med och biståndshandläggare kan ha flera perspektiv och insynsvinkel på

komplexiteten i ett ärende som tidigare forskning inte kan framföra i skrift.

Biståndshandläggare kan även genom arbetets gång komma i kontakt med nya problematik i
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arbetet som inte belyses i tidigare forskning. En studie i detta område skulle kunna framföra

och uppdatera ytterligare hur biståndshandläggarnas arbete med brukare där

självbestämmanderätt och trygghet inte går att förenas påverkas och ser ut.
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3 Teori
De teoretiska utgångspunkterna som används för att analysera resultatet valdes utifrån

uppsatsens syfte, eftersom uppsatsen utgår ifrån ett etiskt dilemma biståndshandläggare

upplever ansåg författarna det även relevant att utgå ifrån etiska principer. Förutom de etiska

principer som används för att analysera resultatet används även Foucaults maktbegrepp

“relationell makt” detta för att i resultat kunna belysa de maktaspekter som ingår i dilemmat

med självbestämmanderätt och trygghet.

Nedanför presenteras fyra stycken etiska principer, samt makt begreppet för att analysera hur

hur biståndshandläggare går tillväga vid beslut om vård- och omsorgsboende för äldre med

demenssjukdom.

3.1 Konsekvensetik
Konsekvensetik är en etisk princip som utgår från att den mest gynnsamma lösningen vid ett

etiskt dilemma är alternativet som får de bästa följderna (Banks 2012:55-56; Dunér 2020:50).

Det skulle innebära att vid lösningen av ett etiskt dilemma försöka överväga och jämföra de

olika lösningsförslag som finns och välja den som leder till de mest gynnsamma

konsekvenserna av handlingen. Orsaken till att välja alternativet som får gynnsamma följder

som lösning till ett etiskt dilemma är för att kunna säkerställa sig att det kommer leda till

positiva följder och anses vara det bästa tillvägagångssättet enligt principen. Detta är för att

alla alternativ ställs mot varandra och man får en överblick kring hur det kan se ut beroende

på vilket alternativ man bestämmer sig för att välja och därefter välja det alternativet som

leder till det mest gynnsamma resultatet (Banks 2012:55-56; Dunér 2020:50). Det kan vara

svårt att avgöra hur man ska gå tillväga för att lösa ett etiskt dilemma men utifrån

konsekvensetik kan man vara säker på att alternativet som väljs kommer att leda till nytta.

Utöver detta är det även betryggande att veta vilka konsekvenser som följer av beslutet som

man fattar och lämnar därför inget till slumpen. (Banks 2012:55-56; Dunér 2020:50)

3.2 Utilitarismen
Utilitarismen är en etisk princip som tar avstamp i konsekvensetiken och grundar sig på att

man vid etiska dilemman ska utgå från det alternativ som skulle kunna vara mest gynnande

och orsaka minst lidande hos de involverade i det etiska dilemmat (Banks, 2012:49-52; Dunér
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2020:50; se Plamenatz,1966; se Smart & Williams, 1973). Därför ska man enligt den

utilitaristiska principen under etiska dilemman utgå från alternativet som skulle göra alla

inblandade nöjda med utfallet, att ingen kommer till skada som följd av alternativet som väljs

eller att någon blir mer eller mindre nöjd med utfallet än de andra. Det vill säga utfallet ska

vara rättvist för alla inblandade parter, att alla får eller inte får som de vill eller är lika nöjda

eller missnöjda med utfallet. Ingen inblandad ska vinna eller förlora på beslutet mer än någon

annan. Därför ska man under övervägandet av vilket alternativ som bör väljas utgå från att

överväga vilka följder respektive alternativ kan få för varje person inblandad i det etiska

dilemmat (Banks, 2012: 49-52; Dunér 2020 s.50; se Plamenatz,1966; se Smart & Williams,

1973). Eftersom utilitarismen utgår från rättvisa och att alla inblandade blir lika nöjda eller

missnöjda skulle det inte heller gå att motsäga alternativet som valts, eftersom ingen

inblandad fick deras vilja igenom mer än någon annan. Detta anses vara grund iden som

Jeremy Bentham och John Stuart Mill utgick från när de först kom på den utilitaristiska

principen eller hedonistiska utilitarismen, vilket den även kallas för (Banks, 2012 s. 49-52;

Dunér 2020:50; se Plamenatz,1966; se Smart & Williams, 1973).

Utöver den hedonistiska utilitarismen, vilket anses vara grunden för den etiska principen

finns det flera subtyper av utilitarismen. Ideal utilitarism är en subtyp som utgår från att det

mest gynnsamma alternativet för alla inblandade behöver inte nödvändigtvis vara något

direkt eller självklart som i form av lycka eller att få sin vilja igenom, utan det kan vara att

alla inblandade får lära sig något nytt (Banks 2012:50-53). Därför kan det mest gynnsamma

alternativet vara det som leder till att alla får lika mycket kunskap vilket kan uppfattas som en

form av vinst eller nytta för alla inblandade (Banks 2012:50-51). Agerande utilitarism

däremot tar avstamp i att det mest gynnande lösningen är den som leder till mest lycka för

alla involverade i det etiska dilemmat (Banks 2012:50-53). Regelutilitarism, vilket är ännu en

subtyp av utilitarismen och utgår från att, genom att följa reglerna leder det till att alla

inblandade i det etiska dilemmat blir lyckliga (Banks 2012:50-53). Detta är för att

regelutilitarismen utgår från att reglerna är utformade efter störst allmän lycka för alla och

utöver detta skulle regelutilitarismen effektivisera lösningar på etiska dilemman om man

utgick från den. Sista subtypen av utilitarismen är preferensutilitarism vilket tar avstamp i att

lösningen till ett etiskt dilemma är att utgå från alla som är inblandades intresse för att se till

att alla får som de vill (Banks 2012:50-53). Inom preferensutilitarismen måste man däremot

ta hänsyn till alla parter som är eller kan komma att bli inblandade i dilemmat och vad deras

intresse och behov är och det kan även handla om djur. Det svåra med att utgå från
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preferensutilitarismen förutom att det är flera intressen och behov som man måste ta hänsyn

till och kan komma att bli aktuella i det etiska dilemmat, måste man ta till beaktande att alla

parter inte har samma förutsättningar att uttrycka sina intressen och behov som exempelvis

demenssjuka. (Banks 2012:50-53)

3.3 Pliktetik
Pliktetik är en etisk princip som grundar sig i tanken om att de etiska överväganden vi gör bör

utgå ifrån våra plikter, det kan handla om plikter som regler, normer och moraliska plikter.

När ett etiskt dilemma uppstår bör en handling utföras utifrån aktörens plikt (Dunk-West

2016: 125-126). Utifrån den pliktetiska principen bör handlingar göras utifrån aktörens plikt,

fokuset är därför på individens ansvar snarare än resultatet av handlingen. Om flera plikter

uppkommer i en situation så bör aktören rangordna de olika plikterna för att se vilken plikt

aktören bör prioritera (Thorsén 2010). Immanuel Kant har gjort stora spår i pliktetiken och

myntade det kategoriska imperativet. Respekt är ett centralt begrepp som Kant utgår ifrån, det

innebär att aktörer bör ta hänsyn till att varje individ har ett egenvärde, tankar, mål och

värderingar i ett etiskt övervägande. Den första delen av kategoriska imperialism lägger fokus

på respekten gentemot individer när handlingar utförs, detta innebär att synen på individer

inte bör vara objektivistisk. Den andra delen av Kants pliktetik handlar om universalism, i ett

etiskt dilemma så bör aktören handla på det sättet att den plikten ett beslut grundar sig i kan

bli en allmängiltig plikt / regel. Aktörens handling bör följa en regel som alla andra också kan

följa, inom socialt arbete kan detta kopplas till likabehandlingsprincipen, att alla ska

behandlas lika. Universalismen som Kants pliktetik är inriktat på bidrar till att alla blir

behandlade lika inom det sociala arbetet då aktören bakom handlingen följer en allmängiltig

plikt. En universell lag innebär även att utifrån pliktetiken bör inga undantag göras, alla ska

kunna handla på samma sätt ifall de utgår ifrån samma plikt. Enligt Kants pliktetik görs ett

bra agerande i ett etiskt dilemma utifrån en känsla av plikt som rättfärdigas av att det är

universellt och alla ska behandlas likvärdigt. Sammanfattningsvis så innebär pliktetiken att i

ett etiskt dilemma ska aktören följa den allmängiltiga plikten med respekt gentemot individen

(Banks 2012:42-44 & Dunk-West 2016:125-126).

3.4 Dygdetik
Utifrån den dygdetiska principer bör ett etiskt handlande utgå från goda egenskaper (dygder)

som finns hos människor. En dygdig individ skapas och förvärvar egenskaper som gör dem
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dygdiga och bidrar till att de handlar på ett korrekt sätt vid etiska dilemman. Dessa etiska

egenskaper, eller dygder, är införskaffade och bestående egenskaper, de handlar om kunskap

kring de ansvar vi besitter i situationer, inom socialt arbete handlar det om kunskap gällande

det ansvar vi har som socialarbetare (Dunk-west 2017:126-127). Dygderna skapar en

kapacitet för att göra de etiskt rätt handlingarna utifrån dygdetiken. Inom socialt arbete

utvecklas dessa kunskaper/dygder under utbildning samt arbete och är viktigt att ha när etiska

överväganden uppkommer (Dunkt-west 2017:126-127).

3.5 Relationell Makt
Relationell makt är ett begrepp som används för att förklara makten som uppstår mellan två

parter när parterna kommer i beroendeförhållande till varandra. Man skulle kunna

argumentera för att makten är symmetrisk mellan parterna då de båda är i

beroendeförhållande till varandra, men makten skiftar från situation till situation beroende på

vilken part det är som är beroende av den andra. Under en situation kan A vara i beroende av

B och därför vara i en underlägsen position medan under andra tillfällen kan B vara beroende

av A och därför blir det att B har all makt. Eftersom både A och B är beroende av varandra

och kan både utnyttja och nyttjas av varandra blir det svårt att avbryta relationen, eftersom

parterna kan skapa möjligheter för varandra likaväl som de kan hindra varandra. (Emerson

1962:31-33)

Det sägs att relationell makt går att kategoriseras och utövas på två olika sätt där den första

kallas för direkt makt där A kan få B att gör det den vill även om det går emot B:s vilja,

eftersom B är i ett beroendeförhållande till A och kan komma att straffas. Den andra

kategorin kallas för indirekt makt och utgår från att A övertygar B att göra något den

egentligen inte vill men tror är dennes egen vilja. Denna makt är svårare att anmärka,

eftersom B är övertygad att hen agerar frivilligt och är omedveten av A:s inflytande i hens

beslut. Det var Michael Foucault som belyser sambandet mellan makt och vetenskap, det vill

säga att individer med mer kunskap har lättare för att utöva makt eftersom de är överlägsna

sin motpart och vet hur de kan utöva sin makt. Detta går att se i den indirekta makten där A

lyckas få sin vilja igenom utan att B är medveten om det. (Flaskas & Humphreys 1993:3-5;

NE, 202210)

10 Läst 28-02-22
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4 Metod
4.1 Metodval
Denna uppsats tar avstamp i en kvalitativ och intensiv forskningsdesign (Jacobsen 2012:61;

Sandstedt 1986:76; Eneroth 1984:81). Den kvalitativa forskningsdesignen väljs för att kunna

genomföra intervjuer, frågeställningarna utgår ifrån biståndshandläggarnas upplevelser av

etiska dilemman om beslut gällande vård- och omsorgsboende för äldre med demenssjukdom.

Uppsatsens frågeställningar går att besvara genom intervjuer, eftersom det är

biståndshandläggarnas resonemang kring deras tillvägagångssätt och hur de ser på det etiska

dilemmat gällande beslutsfattande kring vård- och omsorgsboende. Den kvalitativa och

intensiva forskningsdesignen bidrar till att författarna till denna studie får en mer djupgående

och detaljerad förståelse av den insamlade empirin, intervjuerna skapar även en

helhetsförståelse kring beslutsfattande av vård- och omsorgsboendet (ibid).

Författarna använder sig av den pre strukturerade / semistrukturerade intervjumetoden.

Metoden används genom att de teman som ska tas upp och följas under intervjun är bestämda

före det att intervjun genomförs. Författarna har därför redan innan intervjun bestämt de

teman som de vill beröra under intervjuerna, trots detta har respondenterna utrymme till att

tala öppet inom ramarna av ämnet (Jacobsen 2012:61-63). Författarna använder sig av den

pre-strukturerad/semistrukturerade intervjumetoden genom att skapa en vinjett där ett ärende

beskrivs, respondenten får därefter berätta om hur den skulle agera i situationen. Vinjetten11

utgår ifrån en brukare vid namn Bengt, i vinjetten presenteras flera riskfaktorer där Bengt far

illa, bland annat att han lämnar hemmet utan lämpliga klädesplagg, samt äter och dricker inte.

Vidare framgår det i vinjetten vilka insatser som redan tillämpas, hur de fungerar samt Bengt

inställning till insatser. Författarna utformar följdfrågor för att säkerställa att uppsatsens

frågeställningar blir besvarade och respondenten håller sig till ämnet. Syftet med vinjetten är

att ta del av hur biståndshandläggare går tillväga i ett ärende där ett belsut kring vård- och

omsorgsboende ska tas för äldre brukare med demenssjukdom. Vinjetten används för att alla

biståndshandläggare ska utgå ifrån samma ärende och därmed kan författarna skilja på

tillvägagångssätt i samma scenario.

11 Vinjetten kan läsas i sin helhet i resultat kapitlet (kap 5)
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4.2 Förförståelse
Den tidigare förförståelsen kring ämnet består av de kunskaper som ligger till grund för

uppsatsen syfte, denna kunskap kommer från de erfarenheter och kunskaper en av författarna

har fått genom sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Under VFU:n fick författaren

vetskap kring det etiska dilemmat som uppstår hos biståndshandläggare gällande svårigheter

med att förena trygghet och självbestämmanderätt. Detta skapade en reaktion hos författaren

som tidigare inte haft inblick i hur verksamheten fungerade. Författaren fick lära sig att

brukare med demenssjukdom inte kunde beviljas insatsen vård- och omsorgsboende utan ett

samtycke, men att de även förlorat insikts förmågan. Uppsatsens ämne har därför tagit

avstamp i denna observation och syftar till att skapa en ökad förståelse utifrån

biståndshandläggarnas perspektiv.

4.3 Urval
Respondenterna i denna kvalitativa undersökningens väljs ut genom ett bekvämlighetsurval.

Bekvämlighetsurvalet innebär att respondenterna väljs ut utifrån den grunden att de är

tillgängliga för att delta, samt är lättillgängliga (Bryman 2018:243-244). Kontakt etableras

med en enhetschef på en biståndsenheten inom äldrevården, utifrån detta framkommer

möjligheten att skicka ut information om studien till biståndshandläggarna inom

verksamheten, för att se vilka som är intresserade av att delta.

Urvalsmetoden väljs eftersom författarna sedan tidigare redan visste vilka som var aktuella

att ha med utifrån studiens syfte samt etablerade en kontakt med en enhetschef, författarna

anser därför bekvämlighetsurvalet vara det mest lämpliga. De nackdelar som uppkommer

utifrån bekvämlighetsurvalet är risken att gå miste om ett bredare perspektiv på grund av att

flera biståndshandläggare inom andra enheter inte får möjlighet att delta och bidra med sina

perspektiv. Utifrån uppsatsen avgränsade omfattning samt tid finns inte möjlighet att göra

urvalet för brett, därför är bekvämlighetsurvalet passande att utgå ifrån. Generaliserbarheten

påverkas även av urvalsmetoden, eftersom urvalet inte är taget från flera olika grupper utan

endast den som finns tillgängligt (Bryman 2018:243-244)
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4.4 Datainsamling
Uppsatsens frågeställningar och syfte besvaras genom sex pre-strukturerade intervjuer med

biståndshandläggare i ett begränsat geografiskt område, för att samla in data till resultatet.

Kontakten med respondenterna initieras med hjälp av ett informationsbrev vilket innehåller

uppsatsens syfte, forskningsetiska riktlinjer, information om hur intervjuerna kommer utföras

samt författarnas kontaktuppgifter. Informationsbrevet skickas ut till alla anställda inom det

valda området med hjälp av enhetschefen. De respondenter som är intresserade av att delta i

intervjuer kontaktar författarna och författarna bokar in en tid för intervju med enskild

respondent.

Intervjuerna genomförs på en plats och tid som passar respondenterna för att de ska känna sig

bekväma, fem av respondenterna väljer att genomföra intervjuerna på deras arbetsplats,

medan en av respondenterna endast har möjlighet att delta via digitalt videosamtal. Alla

intervjuer genomförs av båda författarna för att fånga upp så mycket information som

möjligt. Författarna har olika kunskapsgrunder inom ämnet vilket gör att författarna uppfattar

och förstår respondenternas svar utifrån olika synvinklar och kan därför ställa olika

följdfrågor. Inga hinder uppkommer under de fem intervjuerna som genomförs fysiskt, inte

heller under videointervjun. Den enda nackdelen som författarna ser i videointervjun i

förhållande till de fysiska intervjuerna var att de inte kunde ta del av den icke-verbala

kommunikationen på samma sätt.  Under dessa fem intervjuer väljer författarna att

tillsammans med respondenten sitta i en form liknande en cirkel istället för mittemot

varandra.

Innan intervjun genomförs får respondenterna ta del av uppsatsens syfte samt information

kring hur intervjun är strukturerad. I informationsbrevet framgår det att intervjun kommer

spelas in med intervjuernas mobiltelefoner, respondenterna får trots detta ge muntligt

samtycke till att delta i studien samt bli inspelade. Intervjun börjar med att en intervjuare

läser upp vinjetten, samtidigt som respondenten själva får läsa texten, därefter ställer

intervjuarna följdfrågor. Intervjuernas längd varierar mellan 15-30 minuter. Anledningen till

att intervjuerna är korta beror på respondenternas tydliga svar på intervjufrågorna, författarna

anser att det inte finns någon mening att förlänga intervjun när frågorna är besvarade.
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När intervjuerna genomförs informeras respondenterna om att de kan få tillfälle att läsa

igenom transkriberingen, detta för att de ska få tillfälle att ta tillbaka sitt samtycke.

Transkribering av intervjuerna görs efter respektive intervju. Hummande och bakgrundsljud

samt annat som inte anses vara relevant för studiens syfte utelsuts ur transkriberingen

eftersom det inte bidrar något till studien. Inspelningarna raderas efter det att transkriberingen

genomförts. Respondenterna kommer att få ta del av uppsatsen när den är fullbordad samt

godkänd.

4.5 Analysmetod
Analysmetoden som denna uppsats analyserar datan utifrån är den tematiska analysen. En

tematisk analys är ett tillvägagångssätt att analysera kvalitativ data genom att hitta teman i

den insamlade empirin och kunna kategorisera respondenternas svar för att lättare förstå

informationen (Bryman 2018:702-703). Det som kännetecknas som teman i empiriskt

material är att teman går att kategoriseras, temat är kopplat till forskningens syfte, den bygger

på likheter i flera av respondenternas svar samt att den är behjälplig för forskaren och läsaren

för att koda det insamlade materialet (Bryman 2018:703). Teman kan identifieras i empirin

genom repetitioner i transkriberingen, det vill säga att respondenterna säger liknande saker,

lokala typologier vilket är begrepp och ordval som endast används av respondenterna som

inte anses vara vardagligt språk, metaforer som respondenterna använder, övergångar vilket

innebär hur teman ändras beroende på respondent, likheter och skillnader som respondenterna

kan ha med varandra, språklig koppling vilket betyder att respondenterna är eniga om

exempelvis orsaken av ett fenomen, saknad data det vill säga att ett tema bildas kring det som

inte sägs eller nämns och teorireleterat material vilket innebär att ett tema bildas runt en teori

(Bryman 2018:705).

Anledningen till att uppsatsen utgår från en tematisk analys är för att studien handlar om det

etisk dilemmat som biståndshandläggare möter i sitt yrke i beslutsfattandet gällande vård- och

omsorgsboende för äldre med demenssjukdom. Eftersom studien berör ett etisk dilemma

finns det inte något rätt och fel svar som biståndshandläggare kan bidra med utan de kan

endast bidra med sina tillvägagångssätt och resonemang för de beslut de fattar. Därför är den
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tematiska analysen en bra metod för att kategorisera och avkoda svaren som respondenterna

bidrar med för att kunna göra materialet begripbart och enklare att förstå.

De övergripande fokuspunkterna, teman, som studien utgår från är självbestämmanderätt och

trygghet, eftersom det etiska dilemmat uppstår på grund av att fokuspunkterna inte går att

förenas i beslutsfattandet gällande vård- och omsorgsboende för äldre med demenssjukdom.

Vidare framställs även etiska dilemman som ett huvudtema för att belysa svårigheterna som

biståndshandläggare möter i beslutsfattandet. Utifrån dessa tre huvudteman framställs

underteman för att ytterligare bryta ner och kategorisera de olika huvudteman. Under

huvudtemat självbestämmanderätt faller underteman, “strategier för samtycke” 5.1.1 samt

“olika former av samtycke” 5.1.2. Under huvudtemat trygghet är “allians” 5.2.1 samt

“motivationsarbete” 5.2.2 underteman. Avslutningsvis framställs huvudtemat etiska

dilemman med underteman “självbestämmanderätt & trygghet” 5.3.1 samt “olika riktlinjer”

5.3.2.

4.6 Hinder och tillvägagångssätt
Intervjuerna utformades till en början för att kunna genomföras i fokusgrupper, det vill säga

med ca 3 respondenter samtidigt. Valet av att använda fokusgrupper frångicks eftersom flera

hinder uppkom. Fokusgrupper innebär en större omfattning av respondenter då 3-4

fokusgrupper planerades att genomföras, detta blev ett hinder eftersom att ett sånt stort antal

av biståndshandläggare inte var intresserade att delta. Vidare blev det svårt att planera in

fokusgrupper för tre biståndshandläggare samtidigt eftersom de har olika scheman med

mycket lite tid över för andra aktiviteter än arbetsrelaterat. Eftersom författarna inte har

någon relation till biståndshandläggarna blev det problematiskt om fokusgrupper skulle

bildas, då det inte fanns någon insyn i relationen mellan de olika biståndshandläggare. Detta

kan resultera i att en respondent tar större plats i intervjun medan andra inte får lika stort

utrymme att dela sina reflektioner, denna maktobalans kan ske till följd av erfarenhet på

arbetsplats, erfarenhet inom ämnet, ålder, kön etc. Utefter dessa överväganden ansåg

författarna att uppsatsens syfte kunde besvaras även genom enskilda intervjuer, samt att det

var mer givande eftersom respondenten kunde tala fritt och öppet utan att påverkas av andra

eller bekymra sig över att uppfattas på fel sätt.
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4.7 Tillförlitlighet
I en analys av studiens tillförlitlighet går det att koppla fyra punkter. Dessa punkter

presenteras nedan (Bryman 2018:467):

Den första  punkten är trovärdighet, trovärdighet innebär att forskaren utför studien utifrån de

regler som finns. De respondenter som deltar i studien bör även vara passande studieobjekt

utifrån studiens syfte samt de ämne och område studien utgår ifrån. Författarna av studien bör

även ha tolkat den verklighet där studien utförs på ett korrekt sätt (Bryman 2018:467). Denna

studie utgår ifrån biståndshandläggarnas perspektiv på självbestämmanderätt kontra trygghet

i beslut om vård- och omsorgsboende för äldre med demenssjukdom därför är studieobjekten

biståndshandläggare som arbetar inom äldreomsorgen. Författarna har ställt frågor utifrån en

vinjett för att anpassa intervjun utifrån ämnesområdet och den verklighet studien utgår ifrån.

Författarna gör ingen ansats att hitta någon absolut sanning för hur biståndshandläggare går

till väga i beslutsfattandet utan studien syftar till att öka kunskapen om hur

biståndshandläggare förhåller sig till relationen mellan de äldre med demenssjukdoms

trygghet samt rätt till självbestämmanderätt. Detta kan skilja sig åt mella olika

biståndshandläggare därför görs flera intervjuer för att hitta gemensamma teman. Författarna

gör ingen antydan på att frambringa ett faktasvar utan vill istället öka kunskapen hos läsaren

genom att de får ta del av respondenternas upplevelser och tillvägagångssätt.

Den andra punkten är överförbarhet vilket utgår från att det ska framgå huruvida studiens

relevans och resultat skall vara användbar inom andra kontexter och kunna tillämpas i andra

områden utanför studiens fokus. Vidare utgår punkten även från att studien täcker hela

studiens område det vill säga undersöker hela fenomenet och inte endast en del av det för att

få ett reslutat för att täcker hela området som undersöks i studien (Bryman 2018:467-468).

Denna studien är gjord inom ett begränsat geografiskt område, dock följer andra

biståndshandläggare inom äldreomsorgen samma lagar och riktlinjer. Dock skiljer sig alla

biståndshandläggare åt i sina resonemang och tillvägagångssätt,det går att argumentera för att

alla människor är olika och konstruerar olika gruppdynamiker. Denna uppsatsen fokuserar

specifikt på ett mindre omfattande fenomen inom äldreomsorgen, beslut om vård- och

omsorgsboende, vilket underlättar att besvara studiens syfte. Författarna har utgått från en

vinjett under intervjuerna för att rikta in sig på ämnet och därefter ställt följdfrågor för att

säkerställa att hela området behandlas.
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Den tredje punkten är pålitlighet, detta begrepp innebär att hela processen för studiens

genomförande ska framgå, författarna behöva vara uppriktiga i hur utförandet skett.

Pålitlighet syftar till att den som granskar studien ska kunna se att genomförandet är pålitlig

och kan följa hela studiens processen (Bryman 2018:468-469). Författarna har under

uppsatsens utförande diskuterat de val som gjort, detta är exempelvis val av respondenter,

analysmetod, etiska överväganden, bearbetning av intervjuer, transkribering samt

intervjuernas genomförande. Vidare har författarna under hela uppsatsen genomförande

skrivit en metod-dagbok om de val som gjorts och hur författarna har gått tillväga, detta för

att tillförsäkra att metoden beskrivs detaljerat och pålitligt. Författarna sammanfattar senare

metod-dagboken och beskriver alla processer i uppsatsens genomförande i metodkapitlet,

författarna är transparenta och ärliga utifrån bästa förmåga, utan att röja anonymiteten hos

respondenterna. Vidare har författarna infogat bilagor för all material under processen, för

läsarens tillgång, se nedan i källförteckningen.

Den fjärde punkten syftar till att det ska finnas en möjlighet att styrka och konfirmera

studiens resultat.  I en kvalitativ studie är det omöjligt att få en fullständig objektivitet, därför

behöver forskaren aktivt arbeta för och redogöra att forskaren personliga åsikter, värdering

och kunskaper inte influera studien och dess resultat (Bryman 2018:470).

I bearbetning av materialet har en tematisk analys används för att koda materialet och lättare

navigera sig i  och sammanfatta respondenternas svar, därefter har teman valts utifrån vad

som är återkommande. Resultatet bildades kring de återkommande teman i materialet och

inte subjektiva intressen hos författarna. Författarna har själva inte valt det de finner

intressant utan istället lagt fram de återkommande teman som respondenterna tyckte var

relevant utifrån studiens syfte och forskningsområde. Materialet insamlades genom

pre-strukturerade intervjuer, författarna lät respondenterna tala fritt, men försäkrade sig ändå

att de förhåll sig inom forskningsområdet. Författarna tydliggjorde innan intervjuerna, syftet

med intervjun och att det inte fanns något rätt eller fel svar då det berör ett etiskt dilemma, för

att respondenterna skulle kunna tala fritt.
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4.8 Etiska överväganden
Informationskravet innebär att de som bedriver studien tydligt ska framföra vad deltagande i

den aktuella studien innebär, vilken roll den deltagande förväntas ta, omständigheter samt vad

ett deltagande innebär. Vidare bör även respondenten få information gällande om studien är

frivillig och hur ett samtycke ser ut. Informationskravet går att sammankoppla med

samtyckeskravet då respondenterna bör vara informerade om studien före de ger ett

samtycke, för att de ska veta vad de samtycker till (Vetenskapsrådet 2002:7). I denna studie

delger författarna informationen till respondenterna via informationsbrevet där det framgår

vad som förväntas av respondenterna, vilket är att de deltar i intervjuerna, studiens syfte samt

att deltagandet är frivilligt och de själva beslutar om de vill delta (se bilaga 1). Innan

intervjuerna genomförs får respondenterna ta del av uppsatsen syfte, omständigheter som hur

sekretess kommer tas i beaktning samt frivilligheten. Respondenterna får även möjlighet att

ställa frågor gällande uppsatsen och deras deltagande både innan, under samt efter intervjun.

Samtyckeskravet utgår från att respondenterna har fått ta del av all information kring studiens

genomförande och tillvägagångssätt, vilket görs med hjälp av ett informationsbrev som

respondenterna får ta del av och samtycka till. Samtycket kan vara muntligt genom att

respondenten hör av sig till författarna och frågar om att delta likaväl som ett skriftligt

samtycke där respondenten skrivit under ett avtal. Vidare kan ett samtycke alltid tas tillbaka

av respondenterna under studiens gång och det ska även framkomma tydligt att deltagandet är

frivilligt (Vetenskapsrådet 2002:9). För att tillförsäkra samtyckeskravet väljer författarna i

denna studien att låta respondenterna själva höra av sig efter informationsbrevet skickades ut

för att delta i studien. Detta för att säkerställa att alla respondenter själva kan avgöra om de

vill delta i studien, utan någon utomstående påverkan. För respondenterna som hör av sig och

intervju bokas in får respondenterna ytterligare en gång ge muntligt samtycke till att bli

inspelade samt delta studien innan intervjun genomfördes. Information om att inspelning ska

ske framgår även i informationsbrevet, det är därför något de redan är medvetna om, men ett

muntligt samtycke inhämtas trots detta för att säkerställa deras samtycke. Efter intervjun

meddelas respondenterna att de kan få ta del av transkriberingen, vilket alla tackar nej till,

men möjligheten ges. Däremot uttrycker respondenterna att de vill ta del av uppsatsen när

den var färdig vilket författarna förmedlar att de ska få. Respondenterna informeras även om

att de kan ta tillbaka sitt samtycke efter att intervjun genomförts, detta innebär att de

insamlade materialet från denna respondenten inte används.
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Konfidentialitetskravet innebär att respondenternas ska förbli anonyma samt att

informationen om dem och deras vistelseort inte röjs (Vetenskapsrådet 2002:12-13).

Författarna anonymiserar i denna studie respondenterna genom att döpa om dem till

respondent A-F samt använda pronomen “hen”. Vidare anonymiserar författarna även

respondenternas arbetsplats genom att endast nämna att studien görs på ett “begränsat

geografiskt område”. När intervjuernas genomförs på arbetsplatsen avslöjar inte författarna

för kollegor och annan personal på arbetsplatsen vem som ska intervjuas, när och var för att

säkerställa att respondenten känner sig trygg att de även är anonyma bland deras kollegor och

att de kan tala fritt. De enda som tar del av de inspelade intervjuerna är författarna till denna

studie. Under transkriberingen av intervjuerna utesluts eller formuleras allt som går att

härleda till respondenterna, exempelvis årtal, tidigare erfarenhet, tidigare arbetsplats och

ärenden. Efter intervjuerna transkriberas och uppsatsen godkänns raderas alla inspelade

intervjuer från författarnas mobiltelefoner.

Ett etiskt dilemma som författarna möter under insamling av materialet är när intervjuerna

ska genomföras, eftersom de flesta sker på respondenternas kontor kan det påverka

konfidentialiteten. Konfidentialiteten kan påverkas då det finns en risk att kollegor ser

respondenten tillsammans med författarna och förstår att den enskilde deltar i studien.

Övervägandet görs att respondenterna väljer kontoret som intervjuplats då de känner sig

bekväma där. Författarna delger inte orsaken till mötet samt vem författarna är där för att

träffa för att i så stor utsträckning som möjligt beakta konfidentialitet och rätten till

anonymitet.

Nyttjandekravet utgår från att informationen som samlas in om respondenterna endast

används till studiens syfte och det respondenterna har samtyckt till i informationsbrevet och

inte till något annat ändamål (Vetenskapsrådet 2002:14). I informationsbrevet som skickas ut

till respondenterna förklarar författarna studiens utformning samt vad som förväntas av

respondenternas deltagande. Informationsbrevet tar vidare upp i vilket syfte som

respondenternas information ska användas vilket endast är till uppsatsen och inget annat samt

att respondenternas samtycke endast innefattar det som framkommer i informationsbrevet (Se

bilaga 1). Författarna använder inte den information som insamlats till något annat än studien.
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Intervjuerna genomförs av båda författarna för att fånga upp så mycket information som

möjligt. Ett etiskt övervägande är om detta skapar en känsla av makt underläge hos

respondenten, eftersom det är två intervjuare som intervjuar en respondent. För att försöka

minska risken att det blir en maktobalans när två intervjuare sitter mot en respondent väljer

författarna att tillsammans med respondenten sätta sig i en form liknande en cirkel för att

skapa en mer avslappnad stämning. Detta görs för att minska den spänning som kan uppstå

om både författarna satt mittemot respondenten eftersom det kan göra att respondenten

känner sig utfrågad, pressad och obekväm.

4.9 Arbetsfördelning
Hela studien görs i samarbete mellan författarna, fördelningen är jämn och inte uppdelat, dvs.

båda författarna bidrar lika mycket. De delar som görs uppdelat kan inte utföras tillsammans

såsom transkriberingar, samt insamling av tidigare forskning. Inledningen skrivs tillsammans.

Författarna bestämmer gemensamt de sökord som används i databassökningar under tidigare

forskning, när både författarna hittat relevanta artiklar för studien bestämmer de tillsammans

vilka som ska användas i studien samt sammanfattar artiklarna gemensamt. I teorikapitlet

framkommer fyra etiska principer, författarna delar dessa och skriver två etiska principer var,

texterna korrekturläses och renskrivs, maktbegreppet skrivs gemensamt. Metodkapitlet

skriver författarna gemensamt under uppsatsens gång, efter det att olika delar av uppsatsen

genomförs. Genomförandet av intervjuer görs ihop däremot delas transkriberingen upp

mellan författarna jämt, för att effektivisera processen samt att transkriberingar inte går att

utföras tillsammans. Författarna väljer tillsammans ut relevanta citat för analys, därefter

skrivs en presentation samt analys av citaten gemensamt. Även diskussionen gör författarna

gemensamt för att sammanfatta de som framkommit i studien. Sammanfattningsvis gör

författarna övervägande del gemensamt, de delar som delas upp korrekturlästs flera gånger

och renskrivs vid behov. Hela studien genomför författarna under fysiska möten, även de

delar som görs enskilts, detta för att kunna hjälpa och stödja varandra samt för att underlätta

arbetet.
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5. Resultat & Analys
Nedanför presenteras resultatet av empirin som samlats in av intervjuerna gjorda med

biståndshandläggare. Respondenternas svar baseras på vinjetten som de fick ta del av under

intervjun, samt följdfrågorna som författarna ansåg vara passande att ställa till respektive

respondent för att besvara uppsatsens frågeställningar. Resultatet analyseras genom tidigare

forskning samt teorier som uppsatsen tidigare presenterat för att ytterligare tolka den

insamlade empirin.

Resultatet är strukturerad utifrån fyra delar, varje rubrik inleds en inledning där ett citat

presenteras, vidare följer citatet följt av en kontextualisering och beskrivning av de

presenterade citatet. Efter dessa delar följer författarnas förståelse av materialet, detta är en

analys riktad mot den tidigare presenterade forskningen och teoretiska begreppen.

De intervjuer som genomfördes inleddes med en vinjett, detta för att respondenterna skulle

kunna utgå från ett ärende i sina reflektioner och svar, nedanför följer vinjetten. Vissa av de

citat som presenteras i resultatet är kopplade till nedanstående vinjett.

Vinjett:

Du får vetskap att din brukare Bengt som har diagnoserats med demens inte längre kan

tillförsäkra sig sin trygghet hemma och anhöriga och hemtjänstpersonal är oroliga. Bengt är

ensamboende i en lägenhet och har i dagsläget, hemtjänst i form av fem dagliga besök, tre

nattbesök, trygghetslarm, apoteksärenden, matdistribution men det fungerar fortfarande inte.

Hemtjänstpersonalen har gjort en orosanmälan där det framkommer att Bengt inte släpper in

personal eller öppnar dörren. När personalen får komma in ser de att lägenheten är smutsig

och att Bengt inte har duschat eller ätit och druckit på några dagar. Grannar har berättat för

anhöriga att Bengt ibland brukar gå ut ur lägenheten utan skor och jacka och kan inte ta sig

hem. Till följd av sin nedsatta kognitiva förmåga kan Bengt inte använda sig av sitt

trygghetslarm och utöver detta har Bengt även förlorat insikt förmågan att identifiera fara. Du

har varit på hembesök hos Bengt vid ett tidigare tillfälle där vård- och omsorgsboende

föreslogs från anhöriga och dig själv, men Bengt var inte samarbetsvillig och samtycker inte

till insatsen, istället blev Bengt beviljad hemtjänst men detta fungerar uppenbarligen inte

längre. Hur ska du gå tillväga under denna situation?
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5.1 Självbestämmanderätt
Självbestämmanderätt var den mest centrala punkten i beslut om vård- och omsorgsboende,

alla respondenter framförde svårigheterna det medför i arbete med äldre brukare med

demenssjukdom samt betydelsen av autonomi. Här nedan talar Respondent E angående

svårigheterna hen upplever kring beslutsfattandet gällande ett vård- och omsorgsboende för

brukare med demenssjukdom utifrån vinjetten om Bengt:

“ [...] man ser ju att behovet finns om vård- och omsorgsboende, att det inte fungerar med

hemtjänsten. Och fungerar inte detta med personalen också över huvudtaget då är ju behovet

väldigt stort av boende. Men ändå har han kvar sitt självbestämmande, han måste ju kunna

tala för sig själv, det är de som är det svåra, även om jag ser ett behov får jag inte göra något

utan hans samtycke.” - Respondent E

Det som Respondent E beskriver i ovanstående citat tolkas som en svårighet hen kan stöta på

med självbestämmanderätten. Respondent E förklarar att även om hen ser ett behov hos en

brukare med demenssjukdom, i detta fall Bengt från vinjetten, kan hen fortfarande inte göra

något utan brukarens samtycke. Detta kan skapa ett dilemma hos Respondent E som kan se

ett behov hos brukaren som far illa, men fortfarande inte kunna göra något utan brukarens

samtycke. Ytterligare ett dilemma är att brukaren med demenssjukdom har förlorat

insiktsförmågan att identifiera fara och förmågan att fatta adekvata beslut kring sin egen

situation, men fortfarande har sin självbestämmanderätt kvar. Trots att Respondent E

identifierar att Bengt far illa utifrån sin demenssjukdom tolkas det utifrån citatet att

självbestämmanderätten är det centrala i beslutet, eftersom inget beslut om vård- och

omsorgsboende kan tas utan ett inhämtat samtycke.

Österholm, Larsson & Olaison (2015), Thelin (2021) samt Nordh & Nedlund (2017)

beskriver att självbestämmanderätten ska fortsätta vara en central del för brukare även efter

de insjuknat i demenssjukdom, detta tolkas även framkomma i ovanstående citat.

Självbestämmanderätten analyseras utifrån Respondent E som kärnan i beslut gällande vård-

och omsorgsboende, utan att beakta autonomin kan inget beslut tas. Orsaken till att

självbestämmanderätten är så värdesatt för biståndshandläggare är på grund av Sveriges SoL,

vilket nämns specifikt i Österholm, Larsson & Olaison (2015) artikel. Respondent E

beskriver inte själv den specifika lagen som följs utan genom en tolkning kan det förstås vara
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dessa lagar som styr arbetet. Respondent E förklarar hur hen själv anser att ett vård- och

omsorgsboende borde tillämpas. Trots detta beskriver Respondent E att ett vård- och

omsorgsboende inte är aktuellt. Utifrån detta resultat görs en analys att respondent E

resonerar utifrån konsekvensetik en teori som Banks (2012:55-56) samt Dunér (2020:50)

förklarar, eftersom det tolkas att hen beskriver vilka insatser som ger bäst konsekvenser,

exempelvis att hemtjänst inte är fungerande. Respondent E ställer de olika alternativen, vård-

och omsorgsboende samt hemtjänst mot varandra och det görs en analys utifrån Respondent

Es resonemang, att hen anser att ett vård-och omsorgsboende är det som är mest gynnsamt för

den äldre med demenssjukdom. Detta resonemang tolkas som att de är grundat i

konsekvensetiken. Däremot görs en analys att Respondent E väljer att agera utifrån

pliktetiska principer, vilket är en teori som Dunk-West (2016:125-126) förklarar, med

bakgrundsförklaringen att detta agerande är juridiskt försvarbart och följer skyldigheterna de

biståndshandläggare har. En vidare tolkning görs att Respondent E utgår från pliktetiken då

de specifika plikterna som ingår i yrkesrollen, att beakta självbestämmanderätten, integritet,

autonomi samt lagen, är det som värderas högst. En analys kan påvisa att Respondent E inte

låter sina personliga åsikter påverka arbetet med brukaren utan följer plikten att beakta

självbestämmanderätten.

Brukaren har ett beroendeförhållande till biståndshandläggaren utifrån en relationell makt

som Emerson (1962:31-33) förklarar vidare, den äldre med demenssjukdom behöver

biståndshandläggaren för att kunna tillgodose deras behov, då de kan bevilja insatser. På

grund av detta beroendeförhållanden besitter biståndshandläggaren en relationell makt,

genom självbestämmanderätten bibehåller den äldre med demenssjukdom makten över sin

situation, i detta fall vård- och omsorgsboende. Foucault beskriver att kunskap motsvarar

makt (se Flaskas & Humphreys 1993:3-5). Genom analys uppfattas Respondent E beskriva

hur hen besitter denna makten genom att hen har kunskap gällande vilken är den mest

gynnsamma insatsen, vård- och omsorgsboende samt den makten som tillkommer i

yrkesrollen. Det görs en analys att Respondent E genom självbestämmanderätten strävar efter

att inte utöva den relationella makten hen besitter i förhållande till den äldre med

demenssjukdom utan beaktar brukarens autonomi.

Sammanfattningsvis framgår det genom analysen att självbestämmanderätten är en central

och viktig del i arbetet med äldre med demenssjukdom då det är grunden till

biståndshandläggarnas beslutsfattande. Respondent E beskriver att hen anser att vård- och
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omsorgsboende hade varit gynnsam, men beaktar trots detta brukarens autonomi. Utifrån det

som framkommer ur analysen kan biståndshandläggare förhålla sig till den pliktetiska

principen och sträva efter självbestämmanderätt, vilket bidrar till att den makt

biståndshandläggare besitter inte utnyttjas.

5.1.1 Strategier för samtycke

Ett återkommande tema som framkom hos alla respondenter var för att kunna bevilja vård-

och omsorgsboende för äldre med demenssjukdom måste de få ett samtycke, men att de

måste använda sig av strategi för att inhämta detta. Här förklarar Respondent A hur hen gör

för att få ett samtycke:

“[...] ibland får man linda in det så att man inte säger ordet äldreboende för då är det många

som blir rädda och då kan det hända att någon som har fysiska handikapp och som har

somatiska sjukdomar, de blir helt enkelt rädda när man börjar prata om äldreboende för förr

var det ganska hemska ställen med sovsalar och allting.” - Respondent A

Det som Respondent A förklarar i citatet är att biståndshandläggare ibland måste anpassa

språket när de talar med brukarna för att kunna få ett samtycke. En strategi som flera

respondenter använder är att ställa slutna frågor för att leda den äldre brukaren med

demenssjukdom till att ge ett samtycke. I intervjun med Respondent A framkommer det även

att i arbetet med äldre brukare med demenssjukdom kan det ibland handla mer om att de ska

säga ja än att de ska förstå. Detta framkommer delvis i citatet ovan, att biståndshandläggare

kan framföra insatser gällande vård- och omsorgsboende utan att använda sig av vissa ord

eller anpassa språket beroende på brukaren för att få ett ja från dem för att kunna tillförsäkra

deras trygghet men att de gör det på basis av deras självbestämmanderätt.

En analys görs att Respondent A beaktar principen om självbestämmanderätt men förklarar

strategier som kan leda fram till ett inhämtat samtycke efter att brukaren tidigare varit

motstridig. Österholm, Larsson & Olaison (2015) samt Nedlund & Larsson (2016) beskriver

att äldre med demenssjukdom har full rätt till autonomi, detta innebär att de själva ska ta

beslut. Respondent A berättar att i arbetet med äldre med demenssjukdom behöver

biståndshandläggaren i vissa fall formulera, uttrycka sig och bemöta brukaren i dennes

sjukdomstillstånd. Utifrån citatet ur intervjun med Respondent A görs en tolkning att detta

kan innebära att förändra sättet biståndshandläggaren förklarar vård- och omsorgsboende.
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Detta görs för att uppmuntra brukaren till att ge sitt samtycke när det är i behov av insatsen.

Det görs en analys som påvisar att Respondent As förklaring är en strategi som används för

att den äldre med demenssjukdom ska ge sitt samtycke till insatsen vård- och omsorgsboende.

Trots att Respondenterna samt Österholm, Larsson & Olaison (2015) och Nedlund & Larsson

(2016) framhäver betydelsen av den äldre med demenssjukdoms självbestämmanderätt tolkas

det utifrån Respondents A citat att biståndshandläggare kan använda strategier för att påverka

brukaren till att ta beslut som biståndshandläggaren anser gynnsam. Respondent As

resonemang går genom en analys att koppla till Dunk-west (2017:126-127) beskrivning av

dygdetiken, att de äldre med demenssjukdom kan bli rädda av beskrivningar av vård- och

omsorgsboende, därför bör biståndshandläggaren anpassa kommunikationen utifrån

brukarens sjukdomstillstånd för att inte göra dem rädda. Respondent A tolkas handla utifrån

ansvaret att skydda brukaren från rädsla och att kommunikationen anpassas utifrån brukarens

sjukdomstillstånd, hur brukarna bör skyddas från rädsla och fara är kunskap inlärd genom

bland annat erfarenhet. Respondent A tolkas resonera utifrån dygdetiken eftersom en analys

påvisar att Respondent A i arbetet med äldre med demenssjukdom kommunicerar och arbetar

för att skydda dem och på ett betryggande sätt inhämta ett samtycke. Detta säkerställer att

autonomin bibehållas, eftersom brukaren inte har all information om insatsen som erbjuds,

vård- och omsorgsboende.

Thelin (2021) beskriver att trots det att biståndshandläggare kan använda olika strategier i

arbetet med äldre med demenssjukdom är tvång inte ett alternativ. Vidare beskriver Nordh

och Nedlund (2017) att oavsett strategi som används bör det vara för att främja

självbestämmanderätten, exempelvis genom att anpassa språket. Utifrån en analys förstås

Respondent A beskriva att strategier kan användas för att skydda äldre brukare med

demenssjukdom från rädsla men även kunna ge en förklaring av insatsen. Strategin som de

genom en analys framkommer att Respondent A använder samstämmer med Nordh och

Nedlund (2017) strategi om att anpassa språket, brukaren får då möjlighet att bli informerad

om insatsen på ett sätt som denna förstår utifrån sitt sjukdomstillstånd. Trots det att strategin

utifrån Nordh och Nedlund (2017) bör användas för att främja självbestämmanderätten kan

trots det autonomin påverkas då biståndshandläggaren genom sitt språk kan påverka

brukarens val. Det Respondent A beskriver som att “linda in ord” kan genom en tolkning

uppfattas försköna insatsen och det är svårt att veta om brukarna är fullt informerade om

insatsen gällande vård och omsorgsboende. Utdraget ur Respondents As intervju kan genom

en analys påvisa motsatsen av det Nordh och Nedlund (2017) beskriver,
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självbestämmanderätten kan inskränkas i användning av strategier för att öka autonomi.

Exempelvis utifrån Respondent As exempel när äldre med demenssjukdom inte får möjlighet

att ta del av samma information som andra brukare, det framgår genom en tolkning att detta

innebära att de inte kan ge informerat samtycke. Respondent As strategi för att inhämta

samtycke kan analyseras utifrån Foucaults maktbegrepp, vilket Flaskas & Humphreys

(1993:3-5) beskriver. Den äldre brukaren med demenssjukdom är beroende av

biståndshandläggaren för att förstå insatsen om vård- och omsorgsboende, därför har

biståndshandläggaren ett övertag och kan påverka brukaren som är i ett beroendeförhållande.

Utifrån Respondent As citat tolkas det finnas möjlighet att indirekt makt kan påverka den

äldre brukaren med demenssjukdoms val. Eftersom biståndshandläggare indirekt kan påverka

brukaren utan brukarens vetskap genom att försköna vård- och omsorgsboende. Brukaren kan

då samtycka till insatsen med tron om att denna gjort valet oberoende av

biståndshandläggaren inflytande. Trots att det tolkas som att biståndshandläggaren i

Respondent As exempel har goda intentioner, framgår det genom en analys att denna genom

sin kunskap om hur vård- och omsorgsboende bör beskrivas för att få brukaren att samtycka.

Biståndshandläggaren kan komma att använda sin kunskap för att utöva en indirekt makt för

att tillgodose brukarens behov.

5.1.2 Olika typer av samtycke

Flera av respondenter tog upp att de accepterar olika former av samtycke baserat på brukarna

och dess förmåga att kunna samtycka. Nedanför förklarar Respondent C hur ett samtycke kan

se ut på olika sätt:

“Jag tror det kan se lite olika ut, Lina jag ser att du nickar det kanske kan vara så, eller så

kan det vara att man har uppfattat att de tackat ja och så är det bra. Så att det här med att få

ett ja behöver inte vara så etiskt krångligt eller besvärligt för en själv [...] ” - Respondent C

Respondent C förklarar att samtycke behöver inte vara komplicerat utan att det kan framföras

på olika sätt. Vidare använder Respondent C en av författarna som ett exempel på hur ett

samtycke kan se ut när författaren nickar bekräftande under intervjun. Ett samtycke behöver

inte vara ett direkt verbalt ja utan kan vara kroppsligt och även pressumentativt som vidare

tolkas framkomma i intervjun med Respondent C. Användning av ett presumtivt samtycke

framkommer även i intervjuer med fler respondenter, Respondent E förklarar presumtivt

samtycke som ett förmodat samtycke
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“[...] men det kan även vara presumtivt då, ett förmodat samtycke som vi kallar det. Alltså

att vi förmodar att den enskilde samtycker till insatsen utan att den sagt det verbalt.” -

Respondent E

Utifrån de ovanstående citaten framgår det att biståndshandläggare ibland måste bemöta

brukarna där den befinner sig i sitt tillstånd och detta innefattar vad de anser vara ett

samtycke utifrån brukarens kommunikationsförmåga. För äldre med långt gången

demenssjukdom är det för mycket begärt att få ett tydligt ja eftersom de inte längre har

samma förmågan som brukare utan demenssjukdom.

Thelin (2021) beskriver att en biståndshandläggare behöver anpassa sig efter brukarens

individuella situation. Thelins (2021) beskrivning liknar det som tolkas utifrån Respondent C

samt Respondent Es citat, biståndshandläggare behöver anpassa sig efter den äldre brukaren

med demenssjukdoms situation och individuella sjukdomstillstånd. Respondent C berättar att

vad som räknas som ett samtycke inte behöver bli komplicerat utan biståndshandläggaren kan

läsa av vad den äldre brukaren med demenssjukdom försöker kommunicera. Thelin (2021)

skriver även att ett samtycke kan inhämtas på flera olika sätt, detta eftersom det inte alltid kan

ge samtycke på det traditionella sättet, därför behöver biståndshandläggaren anpassa sig. Det

Thelin beskriver går genom en analys att koppla till Respondent Cs citat, där hen tolkas

förklara att biståndshandläggaren får tolka brukarens individuella kommunikationssätt och

därmed även avläsa när de ger samtycke till något.

Med hjälp av Dunk-West (2017:126-127) kan respondent Cs förhållningssätt genom en

analys gå att koppla till dygdetiken. Respondent C tolkas utgå från att biståndshandläggare

behöver vara anpassningsbar och förstå den äldre brukare med demenssjukdoms individuella

situation. Utifrån en analys framgår det att alla brukare är olika, därför krävs det att

socialarbetaren är anpassningsbar, något som kan ses som en etiskt god egenskap som har

förvärvats genom erfarenheter kring hur olika brukare bör bemötas. Utifrån Respondent Cs

citat tolkas det att hen har tidigare erfarenhet av att kommunicera med äldre med

demenssjukdom då hen beskriver att det inte behöver vara krångligt att förstå om brukaren

försöker ge samtycke. Analysen påvisar att Respondent Cs förmåga att kunna acceptera och

förstå olika samtycke samt anpassa kommunikationen utifrån brukarens demenssjukdoms
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tillstånd kan koppla till Thelins (2021) beskrivning av ett bra tillvägagångssätt i arbetet med

brukare med demenssjukdom.

Vidare beskriver Thelin (2021)  att äldre brukare med demenssjukdom kan ha svårt att be om

hjälp eller ta emot insatser. Därför kan Respondent Cs tillvägagångssätt som genom en analys

beskrivs som att godta olika typer av samtycke och vara behjälplig när brukaren har

svårigheter att uttrycka sig. Eftersom äldre brukare med demenssjukdom kan ha svårt att

uttrycka ett tydligt samtycke innebär det utifrån en tolkning av Respondent Cs citat att

biståndshandläggaren till viss del själva får tolka brukarens samtycke. Vidare görs utifrån

Emerson (1962:31-33) en analys att dessa olika typer av samtycke lämnar ett visst utrymme

till indirekt maktutövning, eftersom biståndshandläggaren själv får tolka den äldre brukaren

med demenssjukdoms kommunikation. Respondent C ger ett exempel på en nickning, något

som både kan vara ett samtycke men även antyda att individen förstår det den andre säger.

Biståndshandläggaren kan därför tolkas godta ett samtycke på otydliga grunder och därmed

till viss del påverka den äldre med demenssjukdoms val.

5.2 Trygghet
Trygghet i vård- och omsorgsboende var ett genomgående tema under alla intervjuer med

respondenterna och flera svårigheter framkom i förhållande till trygghet och beslutsfattande.

Nedanför följer ett citat från Respondent F som talar om relationen mellan självinsikt och

självbestämmanderätt hos brukarna och hur detta påverkar dem och deras omgivning:

“Nä men om man utsätter sig själv för större fara eller sin omgivning asså det tror jag är

avgörande för när relationen däremellan inte är så sund asså ju mindre insikt man har desto

större fara utsätter man sig själv och andra för då kanske då ska man ha lite mindre

självbestämmanderätt och behöva stöd utifrån för att öka sin egen trygghet och säkerhet och

för sin omgivning.” - Respondent F

Respondent F förklarar hur bristen på självinsikt leder till att äldre med demenssjukdom inte

endast utsätter sig själva men även andra för fara och hur man kanske borde ta mindre hänsyn

till dessa brukarnas självbestämmanderätt för att öka deras trygghet. I intervjun med
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Respondent F var hen tydlig med att självbestämmanderätten bör stå i fokus och att hen var

positiv inställd till lagstiftningen här i Sverige, men att det inte borde gå ut över deras

trygghet. Från citatet framkommer det att man endast borde ta mindre beaktande till

självbestämmanderätten när det orsakar mer skada än nytta.

Thelin (2021) samt Robinson, Hutchings; et al. (2007) skriver att självbestämmanderätt kan

leda till att den äldre med demenssjukdom kan utsättas för fara och inte få sina behov

tillgodosedda. Robinson, Hutchings; et al. (2007) framhäver att detta är eftersom de har

svårare att identifiera risker. Respondent Fs citat tolkas betona att när den äldre med

demenssjukdom inte har självinsikt, exempelvis inte kan se risker eller behov i sin situation,

kan den utsätta sig själv för större fara och därför behöver brukare trygghet. Genom en analys

görs tolkningen att Respondent F och Robinson, Hutchings; et al. (2007) argument kring att

det finns en större skyldighet att ge den äldre med demenssjukdom trygghet. En analys

påvisar utifrån Respondent Fs citat att förminskning av självbestämmande hade kunnat leda

till ökad trygghet, detta stämmer överens med det Thelin (2021) skriver om att

självbestämmanderätt kan få negativa följder, i detta fall förlust av trygghet. Vad som anses

vara en risk framgår inte i respondent Fs citat, genom en tolkningen förstås hen beskriva att

endast vid risker behöver brukaren trygghet och säkerhet. Clemens & Hayes (1997) skriver

att vad som anses vara en risk är subjektiv och beror på bland annat yrkesroll.

Respondent F beskriver att öka tryggheten genom minskad självbestämmanderätt kan gynna

inte bara brukaren utan även de i dess omgivning. Även Robinson, Hutchings; et al. (2007)

framhäver att alla de involverade i brukarens liv ska tas i beaktning. En analys görs utifrån

Dunér (2020:50) samt Banks (2012:49-52) beskrivning av den etiska teorin, att Respondent

Fs resonemang är förenliga med utilitarismen. Respondent F tar inte bara brukaren i

beaktning utan även de i brukarens omgivning. Respondent F anser att

självbestämmanderätten hade kunnat minskas för att öka brukarens och dess anhörigas

trygghet. Detta tar avstamp i den agerande utilitaristiska principen (Banks 2012:49-52),

eftersom resonemanget tolkas som att de görs utifrån att så få personer som möjligt kommer

till skada.
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5.2.1 Allians

Allians var ett återkommande begrepp som framkom i flertal intervjuer. I citatet nedan talar

Respondent B om anhöriga och fördelarna med att bilda en allians med dem för att kunna

motivera äldre brukare med demensdiagnos att ta samtycka till hjälpen de är i behov av:

“Ofta har de en annan relation och kan prata med den enskilde på ett annat sätt och då kan

det bli en större effekt om de är med och framför hans svårigheter. Som i det här fallet, men

ofta blir det lite lättare om det finns en anhörig som man känner att de ändå har förtroende

för, som vill väl.” - Respondent B

Respondent B berättar om hur anhöriga ibland kan ha en närmare anknytning till brukaren

med en demenssjukdom och använder Bengt från vinjetten som ett exempel. Den äldre med

demenssjukdom har med största sannolikhet svårt att orientera sig och känna igen sig samt

skapa kontakt med nya personer som exempelvis en biståndshandläggare. Därför kan det

förstås vara bra för en anhörig som de känt länge att tala med dem, eftersom brukaren har

lättare att känna igen dem eller känner sig lugn i deras närvaro. Det Respondent B förklarar är

hur biståndshandläggare kan använda anhöriga som ett hjälpmedel och samarbeta med dem

för att lättare få ett samtycke från brukarna och införa de insatser de är i behov av, men

behöver stöd med att ansöka om. Utöver detta framkommer det i flera intervjuer att anhöriga

känner brukarna bättre än vad biståndshandläggare själva gör och att anhöriga vill brukarna

väl och vet vilken hjälp de skulle må bra av. Därför kan de vara till stor hjälp att anhöriga

berättar för biståndshandläggaren vad brukarna hade önskat gällande insatser, likaväl som att

stödja brukarna i deras framförande av deras behov och samtycke.

Ett vidare fynd som framkom i en andel av respondenternas svar var den negativa påverkan

som anhöriga kunde ha på brukaren och kommunikationen mellan brukaren och

biståndshandläggaren. Respondent E beskriver hur anhöriga hade kunnat ha en negativ

påverkan utifrån vinjetten med “Bengt” som exempel.

“[...] för vissa anhöriga de är så utmattade att det ‘Nej så är det inte alls Bengt, nu får du

sluta’ och då kanske de stör min kommunikation med honom.” - Respondent E
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Respondent E beskriver att de anhöriga kan vara utmattad i situationer där brukaren vägrar ge

samtycke och försvårar kommunikationen mellan biståndshandläggare och brukare. Även

respondenterna C och F uttryckte dem negativa aspekterna av att ha anhöriga närvarande,

exempelvis att de kan ligga före i processen och är för ivriga i att få deras anhörig till ett

vård- och omsorgsboende, samt att de inte alltid förstår lagarna biståndshandläggare behöver

förhålla sig till och deras anhöriga är berättigade till. Det är inte ovanligt att anhöriga blir

upprörda med biståndshandläggare som beaktar brukarens självbestämmanderätt, eftersom de

anser att brukaren inte får sina behov tillgodosedda.

I artiklarna skrivna av Nedlund & Larsson (2016), Österholm, Larsson & Olaison (2015),

Nordh & Nedlund (2017), Thelin (2021) och Robinson & Hutchings; et al (2007) framförs

det att anhöriga är en tillgång som biståndshandläggare kan ta hjälp av för att få ett samtycke

från de äldre brukare med demenssjukdom. Inom samtliga artiklar framställs samarbetet med

anhöriga som en fördel för biståndshandläggare för att kunna tillförsäkra de äldre brukare

med demenssjukdom trygghet. Nedlund & Larsson (2016) och Österholm, Larsson & Olaison

(2015) skriver hur anhöriga känner brukarna mer och har en större känslomässig anknytning

vilket kan vara till hjälp för att motivera den äldre med demenssjukdom att ta emot hjälp som

de är i behov av. Detta tolkas framkomma i Respondent Bs citat där hen talar om hur

anhöriga har en annan typ av relation till brukaren än vad biståndshandläggarna har och att

det kan vara en fördel att säkerställa att brukaren känner sig trygg i mötet och därmed blir

mer mottaglig. Vidare tolkas det utifrån Respondent Bs citat att anhöriga som känner den

äldre brukaren med demenssjukdom även känner till deras önskemål och hur de hade trivts

och har därför mer insikt för vad brukaren tycker om. Detta är något som både Nedlund &

Larsson (2016) och Österholm, Larsson & Olaison (2015) nämner i deras artiklar kring att

anhöriga har större insikt i de äldre brukare med demenssjukdoms intresse och eget bästa och

vad de hade tyckt om kring olika insatser, i detta fall vård- och omsorgsboende. Även om

biståndshandläggare kan ta hjälp av anhöriga för att motivera brukaren till att samtycka till

insatser har biståndshandläggare fortfarande en skyldighet att utföra sitt arbete genom de

lagarna som finns. Nordh och Nedlund (2017) skriver även i sin artikel att anhöriga kan ha

förmågan att kommunicera med brukaren på ett annat sätt än biståndshandläggaren, som inte

känner brukaren lika väl. Detta är något som Respondent B nämner i citatet, att anhöriga

kommer åt brukarna på ett sätt som biståndshandläggaren inte kan och kan därför ta del av

brukarens åsikter och tankar med hjälp av de äldre med demenssjukdomar anhöriga.
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Det som utifrån en analys kan anses vara problematiskt med att anhöriga får stå till svars för

de äldre med demenssjukdom och framföra deras åsikter samt ha rollen som den som vet sig

bäst angående brukaren och dess behov är att brukarens självbestämmanderätt förflyttas

istället till de anhöriga som får föra hens talan. I intervjun med Respondent E framkom det att

anhöriga ibland kan per automatik framföra sina egna önskemål och endast uttrycka sina

behov för brukaren på grund av utmattning. En analys påvisar att detta kan leda till att

biståndshandläggare även kan behöva skydda brukare från dess anhöriga som kör över

brukaren och deras behov.

Nedlund & Larsson (2016) samt Österholm, Larsson & Olaison (2015) framställer i sina

artiklar hur anhöriga är till för att tillförsäkra de äldre brukare med demenssjukdoms

självbestämmanderätt, genom att dels hjälpa dem framföra sin talan, samt påminna dem om

deras tidigare önskningar. Genom en analys kan detta komma att ifrågasättas, eftersom

självbestämmanderätten endast ska innefatta det brukaren vill, men detta kan komma att

argumenteras då det brukaren vill kan färgas av vad anhöriga och biståndshandläggare vill

under motivationsarbetet. En analys påvisar att till skillnad från artiklarna som endast

nämnde fördelarna med att bilda en allians med anhöriga framförde respondenterna C och F i

sina intervjuer vad de negativa aspekterna i praktiken med anhöriga kan vara.

Respondenterna påpekade att anhöriga som är utmattade och känner sig överkörda inte kan ta

hänsyn till brukarens behov lika mycket som sina egna. Det inte är ovanligt för anhöriga att

ligga ett steg före i processen samt endast vilja köra över brukarens självbestämmanderätt och

tillgodose deras behov även utan brukarens samtycke för att de inte vet om hur lagarna

fungerar. En tolkning görs att i dessa fall måste biståndshandläggare ytterligare behöver

skydda brukarna från makten som anhöriga indirekt försöka utöva mot dem.

Vidare kan en analys göras utifrån Flaskas & Humphreys (1993:3-5) beskrivning av

maktbegreppet om motivationsarbetet endast kan ses som en indirekt maktutövning gentemot

de äldre brukare med demenssjukdom som går ut på att övertyga brukaren att samtycka till de

insatser som biståndshandläggare och anhöriga anser behövs. I artiklarna framställs alliansen

mellan biståndshandläggare och anhöriga som ett sätt att säkerställa och stödja brukarens

självbestämmanderätt, medan i praktiken tolkas alliansen som ett sätt att påverka brukaren

indirekt att agera som de vill.
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Utöver den indirekta makten som identifieras tolkas Respondent Bs resonemang ta avstamp i

konsekvensetik, utifrån Banks (2012:55-56) samt Dunér (2020:50) beskrivning av teorin.

Eftersom det genom en analys av citatet framkommer att Respondent B genom alliansen med

anhöriga vill tillförsäkra brukarens trygghet, men även införskaffa insatser som de skulle

trivas med och må bra av, det vill säga få positiva följder. Syftet med alliansen som det tolkas

att Respondent B försöker bilda med anhöriga är att säkerställa att brukaren ska uppnå ett

skälig levnadsnivå. Genom en analys framgår det att anhörigas roll i alliansen är att framföra

brukarens önskemål och stödja dem i kommuniceringen för att de ska samtycka till insatsen

och få den insatsen de är i behov av, eftersom anhöriga känner brukaren bättre än vad

biståndshandläggaren gör.

5.2.2 Motivationsarbete

Motivationsarbete kunde beskrivas på olika sätt under intervjuerna, men framkom som något

som gjordes för att stötta brukaren i att ta emot lämpliga insatser. Nedan talar Respondent D

om hur hen och flera andra biståndshandläggare väljer att gå tillväga när de får ett nej från de

äldre med demenssjukdom:

“Och det är ju så att säger man blankt rakt nej då är det en blankt rakt nej men man kan ju

alltid motivera lite och jag tror att det hade varit mitt fokus här att prata med anhöriga att se

vad de kan framföra för infallsvinklar och vad de har gjort och så.” - Respondent D

Det som Respondent D berättar i citatet ovan är att får man ett nej så är det ett nej men

därefter kan biståndshandläggare bestämma sig för att motivera de äldre till att ta emot hjälp.

Speciellt när det gäller äldre brukare med demenssjukdom som inte alltid vet vad de tackar

nej till eller känner till sina egna behov kan biståndshandläggare välja att arbeta vidare med

dem genom just motivationsarbete för att försöka få ett samtycke och tillförsäkra deras

trygghet. När Respondent D fick frågan varför hen valde att just då använda sig av

motivationsarbete svarade hen precis som flera andra respondenter att denna metod är

juridiskt försvarbart.

Nedlund & Larsson (2016) skriver att i vissa fall kan inte samtycke inhämtas, vilket resulterar

i att en brukares trygghet inte kan tillförsäkras, Thelin (2021) skriver att i dessa fall kan

motivationsarbete användas. I citatet av Respondent D framgår det genom en tolkning att när
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biståndshandläggare möter svårigheter i att inhämta samtycke, exempelvis att en äldre

brukare med demenssjukdom är motstridig så kan de använda sig av motivationsarbete.

Motivationsarbete kan enligt Thelin (2021) vara ett sätt för biståndshandläggaren att se till att

brukaren inte far illa genom att motivera dem till att samtycke till insatser. Respondent D

uttrycker inte specifik hur motivationsarbete kan se ut, men beskriver att det är ett sätt att få

ett samtycke trots det att den äldre med demenssjukdom uttrycker att de är negativ gentemot

insatsen om vård- och omsorgsboende. Den enda riktlinjer som framkommer gällande

motivationsarbete i tidigare forskning är det Thelin (2021) skriver om att det inte får vara

baserat på tvång.

Motivationsarbete är en strategi som innebär att försöka ge klienten trygghet genom att

motivera de till att ta nödvändiga insatser. Trots det att motivationsarbete görs för att öka

tryggheten så kan det påverka brukarens autonomi. Genom en analys av Respondent Ds citat

framkommer hur motivationsarbete används när brukaren är motstridig mot de insatser som

biståndshandläggaren anser nödvändig, genom detta förhållningssättet framställs

biståndshandläggaren som en expert inom området. När biståndshandläggaren framställs som

expert gör det enligt Thelin (2021) att biståndshandläggaren anser sig kunna hjälpa brukaren

att fatta gynnsamma beslut. Foucaults maktbegrepp (Flaskas & Humphreys 1993:3-5) går

genom en analys att koppla till Respondent Ds citat, Foucault beskriver att kunskap ger makt.

Eftersom biståndshandläggaren anser sig besitta mer kunskap bidrar de till att den kan utföra

motivationsarbete vilket är en typ av indirekt makt. Motivationsarbete kan ses som indirekt

makt då det innebär att biståndshandläggaren försöker påverka den äldre brukaren med

demenssjukdom till att samtycka till insatser, utan att göra det med tvång. Ett fynd utifrån

ovanstående analys är att trots det att motivationsarbete kan öka tryggheten som den äldre

med demenssjukdom är i behov av bygger den på indirekt makt.

Utifrån en analys av citatet framgår det att Respondent D resonerar utifrån Banks

(2012:55-56) samt Dunér (2020:50) beskrivning av konsekvensetiken. Trots det att

Respondent D följer lagar är det ingen plikt att utföra motivationsarbete, Respondent D utför

motivationsarbete för att försöka ge den äldre brukaren med demenssjukdom trygghet.

Respondent D arbetar med motivationsarbete för att nå fram till det mest gynnsamma

konsekvenserna, att den äldre brukaren med demenssjukdom inte far illa utan samtycker

vård- och omsorgsboende och därmed tillförsäkras en trygghet
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5.3 Etiska dilemman
Ett återkommande tema i intervjuerna var de etiska dilemman som uppstod i beslut gällande

vård och omsorgsboende. Svårigheter gällande självbestämmanderätt och trygghet

framkommer i stora delar av resultatet, i följande kapitel beskrivs just de etiska dilemman

som biståndshandläggare framställer. Här följer ett citat från Respondent A kring det etiska

dilemmat som uppstår vid beslutsfattandet gällande äldre brukare med en demenssjukdom

och hur de skiljer sig från äldre brukare utan någon demenssjukdom:

“[...] någon som är fysiskt sjuk så kan de ju larma mellan de här besöken. Så det känns inte

som det är ett etiskt dilemma om någon säger nej, så köper man det. För de (brukaren) tar

emot hjälpen och de kan larma om de behöver osv. Så hur sjuka de än är så känner man att

de håller, men det gör man inte med någon som är demenssjuk, för att de kan gå ut och de

kan skada sig och de kan inte larma osv.” - Respondent A

Det som Respondent A förklarar i ovanstående citat är att dilemmat uppstår just hos de äldre

brukare med en demenssjukdom för att de har förlorat sin insiktsförmåga att kunna göra en

adekvat bedömning kring sina egna situation och behov. Respondent A förklarar vidare att

det är lättare att acceptera ett nej från en brukare som är somatiskt sjuk utan någon

demenssjukdom, eftersom de fortfarande har kvar sin insiktsförmåga och förstår sig på den

situationen de befinner sig i. Äldre brukare utan en demenssjukdom kan identifiera fara och

larma för att få hjälp, orientera sig i sin omgivning och förstå sig på sina behov till skillnad

från äldre med demenssjukdom som kanske inte vet vad de har för behov och vad de tackar

nej till. För brukare utan demenssjukdom kan biståndshandläggare vara säkra på att beslutet

som dessa brukare gör, även om de inte korresponderar med det biståndshandläggaren tycker,

är beslut gjorda av medvetna individer som har insikt kring deras situation. De äldre brukarna

utan demenssjukdom kan även eventuellt tillgodose deras behov på andra sätt och söka om

insatsen senare om behovet skulle kvarstå och de ångrar sig, detsamma går inte att säga för

äldre brukare med demenssjukdom. Utöver detta kan bristen på insiktsförmåga hos de äldre

brukarna med demenssjukdom även resultera i att de utsätter sig själva för fara om deras

behov inte skulle tillgodoses eller om de inte skulle stödjas i vardagen samt om någon inte

bevakade dem.
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Nedlund & Larsson (2016) beskriver att självinsikt inte ska påverka självbestämmanderätten i

arbete med brukare. Trots detta upplever biståndshandläggare, utifrån en tolkning av

Respondent As citat, ett etiskt dilemma gällande självinsikt och autonomi hos äldre brukare

med demenssjukdom. En analys påvisar att Nedlund & Larssons (2016) beskrivning inte

passar ihop med Respondent As beskrivning av arbetet i praktiken, eftersom att

biståndshandläggare upplever att det är större risk att brukare med sämre självinsikt har större

risk att utsätta sig själv för fara. Clemens & Hayes (1997)  skriver även att brukare som inte

är samarbetsvilliga ofta uppfattas som att de har ett större behov av insatser. En tolkning görs

av Respondent As citat, att äldre med demenssjukdom utsätter sig själva för större fara

eftersom de inte är lika kapabla att identifiera risker och be om hjälp.

Respondent As resonemang i det etiska dilemmat går genom en analys att relatera till Banks

(2012:55-56) samt Dunér (2020:50) beskrivning av konsekvensetiken. Hen beskriver att äldre

brukare med demenssjukdom utsätter sig själva för större fara, på grund av detta har de ett

större behov av insatser. Respondent A tolkas resonera utifrån ett konsekvensetiskt

perspektiv, då hen framhäver att insatser är desto viktigare för att få de bästa konsekvenser

för brukare, att denna lever säkert.

5.3.1 Självbestämmande & trygghet

Nedan förklarar Respondent D hur ett etiska dilemmat uppstår kring beslutsfattandet gällande

vård- och omsorgsboende för äldre med demenssjukdom och hur biståndshandläggare måste

ta hänsyn till brukarens självbestämmande rätt likväl deras nedsatta insiktsförmåga:

“[...] det är mycket motivationsarbete och mycket att respektera det personen vill men även

tillgodose personens behov samtidigt.” - Respondent D

Det Respondent D belyser i citatet ovan är inte endast det etiska dilemmat i att kunna förhålla

sig till brukarens självinsikt och självbestämmanderätt, men även deras skyldighet som

biståndshandläggare i sin yrkesroll. Biståndshandläggare ska inte endast respektera brukarens

önskemål och inte tvinga på några insatser, de ska även tillförsäkra brukarens trygghet och se

till att brukaren lever på en skälig levnadsnivå. För äldre brukare med en demenssjukdom kan

det ytterligare försvåra arbetet, eftersom biståndshandläggaren är medveten om att det finns

ett behov hos brukaren som måste tillgodoses för att säkerställa att de lever under trygga
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förhållande, men samtidigt respektera deras självbestämmanderätt när de nekar hjälpen.

Biståndshandläggaren behöver förhålla sig till självbestämmanderätten även om brukaren inte

har insikten att begripa vad deras beslut innebär, samt inte kan tillförsäkra sin trygghet.

Nedlund & Larsson (2016) och Robinson & Hutchings; et al. (2007) berör det etiska

dilemmat som kan uppstå hos biståndshandläggare i arbetet med äldre brukare med

demenssjukdom och att biståndshandläggarens skyldigheter och arbetsuppgifter inte alltid går

att förenas, samt att lagen inte kan tillämpas i praktiken i vissa ärenden. En

biståndshandläggare ska enligt lagen och sin yrkesroll tillförsäkra den äldre brukare med

demenssjukdoms trygghet samt försöka bibehålla deras självbestämmanderätt i den

omfattningen och utsträckningen som det går. Robinson & Hutchings; et al. (2007)

konkretiserar det etiska dilemmat genom att benämna hur de äldre med demenssjukdomar

autonomi ska främjas, men att det ska göra under trygga förhållanden. Thelin (2021) skriver i

sin artikel svårigheterna som självbestämmanderätten tillför för äldre brukare med

demenssjukdom som har förlorat insikts förmågan och inte samtycker till insatser. För dessa

brukare får självbestämmande negativa följder, eftersom de utsätter sig själva för fara och

inte tillgodoser sina behov eller samtycker till att någon annan säkerställer deras trygghet.

Detta dilemma benämner Respondent D i citatet ovan med att biståndshandläggarna ska

respektera brukarens självbestämmanderätt likväl som att tillförsäkra deras behov.

Tolkningen görs att Respondent D uttrycker svårigheterna som de upplever med att förena

alla deras arbetsuppgifter samt tillgodose alla aspekter av brukarens liv med

motivationsarbetet, respektera självbestämmanderätten och respektera brukarens fria vilja.

Det framkommer genom en analys av Respondent Ds citat att hur biståndshandläggaren bör

agera och handla i dessa ärenden är svårt att avgöra.

Det görs en tolkning av Respondent Ds citat att hen är försiktiga med sitt agerande när

trygghet och självbestämmanderätten inte går att förena i ärenden med äldre brukare med

demenssjukdom. En analys påvisar att detta är för att handla på ett lämpligt sätt, inte endast i

förhållande till biståndshandläggarens yrkesroll, men till fördel för all aspekter i brukarens

liv. Respondent Ds förhållningssätt går genom en analys att förena med Thorsén (2010) samt

Dunk-West (2021:125-126) beskrivning av pliktetiken, eftersom en tolkning görs att hen

utifrån citatet vill agera på ett sätt som skulle kunna gå att korrespondera med sin yrkesroll

genom att tillförsäkra självbestämmanderätt, trygghet och använda motivationsarbetet

samtidigt. Anledningen bakom Respondent Ds resonemang och val av tillvägagångssätt
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framkommer även i början av intervjun där hen förklarar att hen agerar på det sätt som är

juridiskt försvarbart. Det tolkas utifrån Respondent Ds resonemang att hen handlar efter lagen

eftersom den kan användas som en vägledning i brist på riktlinjer, vilket nämns mer i

under-temat  “5.3.2 olika riktlinjer”. Vidare görs en analys att Respondent D upplever det

som betryggande att handla efter lagen, eftersom handlingarna grundar sig och stöds av

lagen.

5.3.2 Olika riktlinjer

Respondenterna berättade om de olika riktlinjer som förekommer i arbetet, här följer ett citat

där Respondent C talar om att det finns otydliga riktlinjerna när det gäller arbetet med äldre

med demenssjukdom och gränsen mellan motivationsarbetet och övertramp i

självbestämmanderätten:

“Inte som jag känner till måste jag säga. Inte som jag känner till utan det har varit väldigt

mycket i våra resonemang på med handläggare men diskussioner rent så att säga men jag

har inte stött på några skriva de kanske finns.” - Respondent C

Det Respondent C berättar är att hen inte upplever att det finns några tydliga riktlinjer i

arbetet att följa när det gäller motivationsarbetet och övertramp i självbestämmanderätten.

Däremot berättar Respondent C att det har varit mycket diskussioner mellan

biståndshandläggare angående motivation och självbestämmanderätt, vilket görs en tolkning

av författarna att biståndshandläggare upplever att arbetet är oklart och att de tar hjälp av

varandra för att kunna avgöra var gränsen går. Det som framkommer i det flesta intervjuerna

med respondenterna är att det inte finns några skrivna regler som de kan hänvisa till eller

vända sig till, men verbala riktlinjer som de själva har försökt konstruera mellan sig. Vidare

nämnde respondenterna att de ibland kan vända sig till tidigare ärenden med liknande

problematik eller rättsväsende för att få vägledning om ett dilemma skulle uppstå. Bristen på

riktlinjer tolkas även som ett dilemma bland biståndshandläggare som kan ha det svårt att

avgöra vilka gränser som finns och hur de ska förhålla sig till dem. En tolkning som görs

utifrån Respondent C:s resonemang är att det verkar finnas ett behov av riktlinjer, eftersom

hen nämner att biståndshandläggare har diskussioner mellan sig för att klargöra hur arbetet

ska gå till. Dessa informella riktlinjer kan tolkas vara varierande beroende på arbetsplats som

man arbetar på, eftersom informella riktlinjer kan komma att styras av jargonger,

arbetsklimat, kollegors erfarenhet, kollegor som arbetet längs, spårbundenhet etc utöver
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lagarna, eftersom dessa informella faktorer kan vara avgörande för hur biståndshandläggare

inom en annan äldreomsorg väljer att gå tillväga.

Både Clemens & Hayes (1997) och Robinson & Hutchings; et al. (2007) skriver att det inte

finns några tydliga riktlinjer för hur biståndshandläggare ska agera i förhållande till det etiska

dilemmat som kan uppstå med de äldre med demenssjukdom när självbestämmanderätten och

trygghet inte går att förenas. Båda artiklarna markerar utöver de otydliga riktlinjerna för hur

biståndshandläggare ska agera att det inte heller finns några riktlinjer kring vad anses vara

risker och när brukaren anses vara trygg, vilket ytterligare försvårar biståndshandläggarens

arbete. En analys av citatet påvisar att Respondent C upplever en avsaknaden av riktlinjer,

eftersom hen uttrycker att hen inte fått information om några riktlinjer. Vidare berättar

Respondent C hur biståndshandläggare har diskussioner med varandra kring hur de ska agerar

inom ärenden, vilket analyseras som att biståndshandläggare kan känna ett behov av att vilja

ha vägledning i arbetet. Thelin (2021) påpekar i sin artikel bristen på tydliga riktlinjer och tar

upp motivationsarbetet, som exempelvis att även motivationsarbetet kan vara svårt att utföra

eftersom det saknas riktlinjerna för gränsen mellan motivationsarbetet och övertramp i äldre

brukare med demenssjukdoms självbestämmanderätt. Det som Thelin (2021) medför kring

riktlinjerna för motivationsarbete är att strategier för motivationsarbete inte kan vara tvång.

Det tolkas som att det Thelin (2021) skriver är något som Respondent C samt samtliga

respondenter var medvetna om, insatserna är frivilliga utan tvång, samtidigt som de skall

främja självbestämmanderätten och tillgodose brukarens behov. Analysen påvisar att

respondenterna var eniga om svårigheten att avgöra gränsen mellan motivationsarbete och

övertramp i självbestämmanderätten. Vidare visar analysen att biståndshandläggare tar därför

eget initiativ och formar informella stödgrupper där de talar med varandra och försöker vara

behjälpliga för att kompensera för bristen av riktlinjer, samt försäkra att alla handlar

någorlunda lika.

De otydliga riktlinjerna i arbetet med äldre brukare med demenssjukdom  tolkas orsaka ännu

ett etiskt dilemma hos biståndshandläggare och detta dilemmat går att koppla till Emerson

1962:31-33) beskrivning av maktbegreppet. Avsaknaden av riktlinjer för vad som anses vara

en risk, trygghet och hur motivationsarbetet ska utföras tolkas skapa ett dilemma kring hur

biståndshandläggare ska agera och om deras tillvägagångssätt skulle anses vara maktutövning

mot äldre brukare med demenssjukdom. Analysen påvisar att de otydliga riktlinjerna gör det

oklart för biståndshandläggare när dfe ska ingripa och säkerställa brukarens trygghet, likaväl
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hur mycket de ska ingripa och om motivationsarbetet lämnar utrymme för den äldre brukaren

med demenssjukdom att utöva sin självbestämmanderätt. Biståndshandläggare har en

skyldighet att ingripa i dessa situationer samtidigt som de endast ska ingripa vid behov och

när brukarna samtycker till hjälpen, men analysen görs att förutsättningarna ser annorlunda ut

för äldre brukare med demenssjukdom och därefter måste biståndshandläggare agera efter

dem. Det framkommer utifrån analysen att biståndshandläggare har diskussioner med

varandra för att kunna forma egna riktlinjer att följa, inte endast för att hjälpa varandra, men

även säkerställa att ens tillvägagångssätt är normenligt och vad andra kollegor tänker kring

tillvägagångssättet. I samtliga intervjuer tar respondenterna upp hur de vill säkerställa de

äldre brukare med demenssjukdom dess trygghet, samtidigt som de tar beaktande till

självbestämmanderätten och inte vill utöva någon makt eller tvinga någon insats på någon

brukare.
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6. Diskussion
I resultatet för denna studie framkommer det genom en analys att biståndshandläggare

upplever utmaningar vid beslut för vård- och omsorgsboende för äldre brukare med

demenssjukdom. Dessa utmaningar är starkt kopplade till förhållandet mellan

självbestämmanderätt och trygghet. Genom en analys utifrån bland annat citat framkommer

att självbestämmanderätten är en central del av arbetet, eftersom det krävs att beakta

autonomin i arbetet med äldre med demenssjukdom, självbestämmande är en rättighet alla

besitter, även äldre med demenssjukdom. Vidare läggs också fokus på aspekten gällande

trygghet i arbetet, det framgår att självbestämmanderätt kan orsaka fara för den äldre med

demenssjukdom, eftersom behoven inte tillgodoses. De äldre med demenssjukdom ska ha

fullständig självbestämmanderätt, men även en rättighet till trygghet, i resultatet beskrivs det

att detta inte alltid är förenligt vilket skapar ett etiskt dilemma. De äldre med demenssjukdom

utsätter sig själva för risk, eftersom de inte har insiktsförmågan att identifiera fara, men inte

heller samtycker till insatser, biståndshandläggare identifierar detta som en utmaning i arbete

gällande beslut om vård- och omsorgsboende. Ytterligare en utmaning som framkommer i

analysen är avsaknaden av riktlinjer, detta gäller specifikt när en äldre brukare med

demenssjukdom utsätter sig själv för risk och deras trygghet äventyras. Vidare saknas även

riktlinjer kring motivationsarbete och när det övergår till en indirekt makt gentemot den äldre

med demenssjukdoms autonomi. Det framgår även att det blir otydligt hur

biståndshandläggare bör agera inom ärenden, exempelvis när trygghet och självbestämmande

inte är förenliga, och där kan ha ett behov av vägledning. Utifrån en analys framkommer det

att en strategi som används för att kompensera för avsaknaden av riktlinjer är informella

grupper som skapas bland kollegor där stöd i arbetet erbjuds, något som inte framkommer i

tidigare forskning. Det framkommer även genom en analys av tidigare forskning samt

insamlat material att i teorin beskrivs det att självbestämmanderätt ska tas i beaktning samt de

äldre har rätt till trygghet. I praktiken förklarar dock biståndshandläggare att detta inte är

förenligt och på grund av avsaknad av riktlinjer framkommer ingen tydlighet i hur de bör

handla i dessa situationer. Praktiken och litteraturen påvisar två olika förhållningssätt och

skiljer sig i beskrivning av föreningen mellan trygghet och självbestämmanderätt.

I analysen av de insamlade materialet beskrivs hur biståndshandläggarna hanterar de

utmaningar som uppkommer vid beslut gällande med med demenssjukdom och vård- och

omsorgsboende. Ett tillvägagångssätt beskrivs som att använda anhöriga, detta gjorde att den
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äldre brukaren med demenssjukdoms talan kunde framföras genom anhöriga som kände

brukaren bättre än biståndshandläggaren. Kommunikationen kan därför förbättras och

tydliggöras mellan den äldre med demenssjukdom och biståndshandläggaren med hjälp av

anhöriga. Genom en analys av resultatet framkom det något som inte uppvisades i tidigare

litteratur, att anhöriga även kunde ha en negativ inverkan på kommunikationen mellan den

äldre brukaren med demenssjukdom och biståndshandläggare. När de anhöriga får vara

deltagande i beslut gällande vård- och omsorgsboende kan det resultera i att de tar över den

äldre brukarens självbestämmanderätt, eftersom den anhöriga för den äldres talan. Den äldre

brukaren med demenssjukdom kan även påverkas av den anhörigas vilja, vilket innebär en

indirekt makt, något som inte framkommer i tidigare litteratur.

Det framkommer genom analysen i resultatet att motivationsarbete används när

biståndshandläggare möter svårigheter i att inhämta samtycke för vård- och omsorgsboende,

men fortsatt behöver beakta självbestämmanderätten. Motivationsarbete är en strategi för att

försöka ge den äldre brukaren med demenssjukdom en trygghet, detta är speciellt viktigt när

de utsätter sig själva för fara. På grund av att de äldre med demenssjukdom har svårigheter att

ta initiativ är motivationsarbete positivt, eftersom biståndshandläggaren anstränger sig för att

ge brukaren trygghet. De äldre med demenssjukdom kan vara motstridiga, vilket är ett sätt att

visa att de inte vill ta emot insatser för vård- och omsorgsboende. Med motivationsarbete kan

de äldre med demenssjukdoms autonomin påverkas av en indirekt makt från

biståndshandläggaren som omedvetet kan tänka sig besitta mer kunskap, samt siktar åt att

övertyga den äldre brukaren med demenssjukdom om att deras vilja är detsamma som

biståndshandläggarens.

Ännu ett tillvägagångssätt som framkommer i analysen är att biståndhandläggarna kan godta

olika typer av samtycke. Detta innebär att anpassa kommunikationen efter brukarens

förmåga.  Dock framkommer det även i resultatet att vad som är samtycke är subjektivt och

det beror därför på biståndshandläggaren. Subjektiviteten lämnar ett visst utrymme för

indirekt makt från biståndshandläggaren, eftersom biståndshandläggaren kan acceptera oklara

samtycken. Att anta olika strategier för att få ett samtycke är även ett tillvägagångssätt i

arbetet för biståndshandläggare. Olika strategier, exempelvis anpassning av språk, gör arbetet

anpassningsbart efter den äldre brukaren med demenssjukdom. Strategier gör

biståndshandläggarens tillvägagångssätt mer individbaserat och inriktat på den enskilde

brukaren. I resultatet framkommer det dock att strategier kan ha en inriktning på att inhämta
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samtycke istället för att beakta självbestämmanderätten. De ordval och formuleringar som

biståndshandläggare använder sig av kan påverka de äldre med demensdiagnos autonomi,

eftersom de kan bli påverkade om biståndshandläggaren beskriver vård- och omsorgsboende

på ett idealiskt sätt.

Det framkommer genom en analysen i resultatet att biståndshandläggarna tar avstamp i olika

etiska principer, konsekvensetik, utilitarismen, plikt- samt dygdetik, i beslutsfattandet

gällande vård- och omsorgsboende för äldre brukare med demensdiagnos. Det framgick att

när biståndshandläggarnas fokus var riktat på självbestämmanderätten fokuserade de mer på

den professionella rollen, dess plikter och ansvarstagande. När det istället gällde trygghet

framgick istället fokuset ligga på konsekvenserna av handlingarna, vad som kunde leda till

risker och fara för de äldre brukarna med demenssjukdom. Sammanlagt går det dock att

utläsa av resultatet att i grunden av de flesta respondenternas etiska utgångspunkt finns en

förankring till deras plikt och ansvar som biståndshandläggare. Exempelvis beskriver

respondenter att vård- och omsorgsboende skulle vara den mest lämpliga insatsen för Bengt,

eftersom hemtjänst inte fungerar, men trots detta behöver hen beakta självbestämmanderätten

och kan inte tillämpa vård- och omsorgsboende. Det framgår utifrån en analys av resultatet

att Respondenternas personliga etiska utgångspunkter inte alltid samstämmer med den etiska

principen deras handlingar tar avstamp i. Sammanfattat går det att avläsa att oavsett

biståndshandläggarnas agerande finns det alltid en förankring till arbetets ramar och

förhållningssätt.

Nya forskningsfrågor som uppkommer utifrån denna studien är frågor gällande

lagstiftningens utformning och tillämpning i Sverige gällande självbestämmanderätt, både

inom äldreomsorgen men även andra områden såsom psykiatrin. Dessa frågor kan vara

aktuella inom psykiatrin då även de möter brukare med psykiska hinder. Vidare kan forskning

genomföras på hur självbestämmanderätten kontra tryggheten tillämpas inom andra områden

exempelvis psykiatrin och missbruksvården. Inom psykiatrin samt missbruksvården finns det

lagar som tillförsäkrar brukarnas trygghet i akut fara, lag om vård av missbrukare i vissa fall

samt lagen om psykiatrisk tvångsvård, inom äldreomsorgen finns inte samma tvångslagar.

Andra forskningsfrågor som uppkommer utifrån denna studie är en vidareutveckling av

användning anhöriga i arbetet specifikt dess nackdelar som inte blir belysta i samma

omfattning som fördelarna. En forskning kring biståndshandläggarnas perspektiv på vilka
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riktlinjer som skulle vara behjälpliga i arbetet, för att underlätta arbetet när etiska dilemman

uppstår, samt underlätta tillämpningen av både självbestämmanderätten och trygghet.

Förbättringsförslag kopplat till denna studies resultat kan var en bredd i respondenter vilka

kan väljas ut från ett större geografiskt område detta för att öka generaliserbarheten, även om

det inte var denna studiens syfte.
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BILAGOR
Bilaga 1 Informationsbrev

Göteborg 07-03-22

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE

INFORMATIONSBREV

Hej våra namn är Lina Odisho & Lina Östergren och vi studerar termin 6 på

socionomprogrammet på Göteborgs universitet.

C-uppsatsen utgår ifrån era (biståndshandläggares) upplevelser av det etiska dilemmat som

kan uppkomma i beslutsfattandet kring vård- och omsorgsboende för brukare med

demenssjukdom. Vårt syfte är att öka kunskapen kring självbestämmanderätten i förhållande

till trygghet utifrån biståndshandläggarnas perspektiv.

Undersökningen går ut på att delta genom intervjuer. Intervjuerna genomförs under vecka

10-12. Deltagandet i undersökningen är frivillig och kan avbrytas när som helst. Svaren som

ni bidrar med, era identiteter samt er arbetsplats kommer att hållas konfidentiella i de

publikationer undersökningen kommer resultera i. Intervjun kommer att spelas in och

transkriberas. All transkribering och inspelningarna kommer att förstöras efter

undersökningens slut.

Frivilligheten står i centrum och du kan alltid avbryta intervjun eller avstå från att besvara

frågor som du inte vill. Informationen som du bidrar med och väljer att dela med dig av

kommer endast att användas till denna undersöknings ändamål och inget annat.

Undersökningen kommer att genomföras av Lina Odisho & Lina Östergren dvs vi som

skriver detta brev. Intervjuerna genomförs v.10-12 på valfri plats.

Hälsningar Lina Odisho & Lina Östergren!

Kontaktuppgifter:

Lina Odisho: XXXX/XXXX
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Lina Östergren: XXXX/XXXX

Handledare:

Elisabet Sernbo: XXXX

Bilaga 2 Intervjuguide

Vinjett:

Du får vetskap att din brukare Bengt som har diagnoserats med demens inte längre kan

tillförsäkra sig sin trygghet hemma och anhöriga och hemtjänstpersonal är oroliga. Bengt är

ensamboende i en lägenhet och har i dagsläget, hemtjänst i form av fem dagliga besök, tre

nattbesök, trygghetslarm, apoteksärenden, matdistribution men det fungerar fortfarande inte.

Hemtjänstpersonalen har gjort en orosanmälan där det framkommer att Bengt inte släpper in

personal eller öppnar dörren. När personalen får komma in ser de att lägenheten är smutsig

och att Bengt inte har duschat eller ätit och druckit på några dagar. Grannar har berättat för

anhöriga att Bengt ibland brukar gå ut ur lägenheten utan skor och jacka och kan inte ta sig

hem. Till följd av sin nedsatta kognitiva förmåga kan Bengt inte använda sig av sitt

trygghetslarm och utöver detta har Bengt även förlorat insikt förmågan att identifiera fara. Du

har varit på hembesök hos Bengt vid ett tidigare tillfälle där vård- och omsorgsboende

föreslogs från anhöriga och dig själv, men Bengt var inte samarbetsvillig och samtycker inte

till insatsen, istället blev Bengt beviljad hemtjänst men detta fungerar uppenbarligen inte

längre. Hur ska du gå tillväga under denna situation?

Följdfrågor kommer att ställas utifrån respondenternas svar för att vägleda dem till att

besvara uppsatsens frågeställningar.

Identifikation av dilemmat

- Varför går du tillväga på detta sätt i ärendet, Vad grundar du dina resonemang på?

- Upplever du något dilemma i detta ärende? (svårigheter?)

Trygghet

- Vad kan ett samtycke betyda i ett exempel som detta?

- Vad klassas som samtycke enligt dig? (nick? ja? positiv inställning?) → gäller detta i

alla ärenden?
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- Vilka risker ser du i Bengts situation som kan leda till ett beslut om vård- och

omsorgsboende?

Självbestämmanderätt kontra trygghet

- Om Bengt fortsätter vara motstridig hur skulle du förhålla dig till det?

- Hur viktigt är det att få Bengt till ett vård- och omsorgsboende utifrån de risker du

set?

- Hur förhåller du dig till självbestämmanderätten i dessa ärenden?

Tidigare forskning och självbestämmanderätt

- Upplever du de finns tillräckligt tydliga riktlinjerna för gränsen mellan motivation och

övertramp i självbestämmanderätten?

- Hur långt tid tar det för dig att avgöra om ett vård- och omsorgsboende ska tillämpas?

Vad överväger du i dessa beslut?

- Hur tänker du kring relationen mellan självbestämmande och självinsikt?
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