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Abstrakt 
Bakgrund: Fysiska begränsningsåtgärder är vanligt förekommande inom särskilda 
boenden för äldre samtidigt som de negativa konsekvenserna är övervägande. 
Tidigare studier visar varierande resultat för vad som kan minska användandet. 
Syfte: Att studera relationer mellan undvikandet av fysiska begränsningsåtgärder 
och vårdpersonalens utbildning, erfarenhet, självskattad kunskap om de boende samt 
personcentrerad vård inom särskilda boenden för äldre. 
Metod: En kvantitativ beskrivande tvärsnittsstudie. I studien analyserades en enkät 
med frågor om personcentrerad vård, fysiska begränsningsåtgärder, vårdpersonalens 
kunskap om de boende samt bakgrundsdata. Totalt deltog 1237 deltagare från hela 
Sverige.  
Resultat: En hög grad av personcentrerad vård var relaterat till ett ökat undvikande 
av fysiska begränsningsåtgärder. Även när vårdpersonalen uppskattade att de hade 
en tillräcklig kunskap om de boendes sjukdom och behandling kunde ett samband ses 
med ökat undvikande. Utbildning och erfarenhet hade inget samband med 
undvikande av fysiska begränsningsåtgärder. 
Konklusion: Högre grad av personcentrerad vård samt tillräcklig kunskap om de 
boendes sjukdom och behandling kan ha betydelse för undvikandet av fysiska 
begränsningsåtgärder. Därför är studien betydelsefull för yrkesverksamma 
sjuksköterskor som vill undvika fysiska begränsningsåtgärder, samt styrker den 
positiva bilden av personcentrerad vård som förhållningssätt. Ytterligare studier 
krävs för att få vetskap om personcentrerad vård kan minska användandet av fysiska 
begränsningsåtgärder.    
Nyckelord: fysiska begränsningsåtgärder, särskilt boende för äldre, 
personcentrerad vård, demenssjukdom, utbildning  

 
Abstract 
Background: Physical restraints are common in residential facilities, at the same 
time the negative consequences are dominating. Previous studies have found 
different result considering which factors could reduce the use of physical restraints. 
Aim: To investigate how the avoidance of physical restraint can be affected by 
education, experience, knowledge about the residents and person-centered care in 
residential facilities. 
Methods: A quantitative descriptive cross-sectional study. A survey was analyzed 
with questions about person-centered care, physical restraints, care givers knowledge 
about the residents and background data. 1237 participant from Sweden participated. 
Results: A higher grade of person-centered care was related to an increased 
avoidance of physical restraints. When the care givers had sufficient knowledge about 
the resident’s disease and treatment there was a correlation with increased avoidance 
of physical restrain. Education and experience did not correlate.  
Conclusions: A higher grade of person-centered care and sufficient knowledge 
about the resident’s disease and treatment may be significant for increased avoidance 
of physical restrain.  There for this study is meaningful for nurses striving to avoid 
physical restrain, it is also confirming the positive image of person-centered care. 
Further studies is required to get knowledge about if person-centered care can reduce 
the use of physical restraints. 
Keywords: Physical restrain, residential facilities, person centered care, dementia, 
education  
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1. Introduktion 

 

Denna studie berör undvikandet av fysiska begränsningsåtgärder inom särskilda 

boenden för äldre. Det som har studerats är om faktorer som utbildning, kunskap, 

erfarenhet och personcentrerad vård (PCV) har samband med att vårdpersonalen i en 

större utsträckning undviker fysiska begränsningsåtgärder.  

 

 

2. Bakgrund 

 
2.1 Fysiska begränsningsåtgärder 

 

Litteraturen visar att det finns flera olika begrepp inom området och att de kan ha 

olika innebörd. Det begrepp som oftast används i litteraturen är fysiska 

begränsningsåtgärder vilket syftar på mekaniska anordningar som hindrar 

rörelsefriheten. Fysiska begränsningsåtgärder är det begrepp som kommer att 

användas i detta arbete då det är ett tydligt definierat begrepp samt det begrepp som 

nästan samtliga vetenskapliga studier tidigare använt. Socialstyrelsen (2010) 

använder sig av begreppet fysiska begränsningsåtgärder och definierar det som en 

mekanisk anordning som inskränker rörelsefriheten, till exempel bälten, brickbord 

och sänggrindar. Organisationen Alzheimer Europé använder ordet tvångsåtgärder 

och menar att det står för metoder som avser att hålla tillbaka en person med hjälp av 

fasthållning, våld eller hot. Alzheimer Europé förklarar även att det kan innefatta 

subtila metoder som att klä en person i nattkläder för att personen ska känna sig 

mindre benägen att lämna byggnaden och gå ut (Georges, 2012). I en utredning av 

Svenskt Demenscentrum används begreppet tvångs- och skyddsåtgärder. Åtgärderna 

kan vara mekaniska, som bälten, speciella möbler med mera, eller fysiska, t.ex. låsta 

dörrar. I utredningen tas även åtgärder upp där vårdpersonal använder sina händer 

och kroppar för att genomföra olika moment trots aktivt eller passivt motstånd. 

Andra exempel som utredningen tar upp är rörelselarm samt medicinering, då menas 

när medicineringen används för att dämpa ett symtom utan att den bakomliggande 

orsaken behandlats (Svenskt Demenscentrum, 2010). 
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Socialstyrelsen (2010) uppskattar att var fjärde person som bor på ett särskilt boende 

för äldre (SäBo) är utsatt för fysiska begränsningsåtgärder. SäBo är den form av 

boende som kommuner i Sverige tillhandahåller äldre personer med stort behov av 

vård och omsorg som inte längre kan bo kvar hemma (Eriksson, 2013). 

Internationellt sett varierar förekomsten av fysiska begränsningsåtgärder mellan 12-

47 % i särskilda boenden (De Bellis et al., 2013). Att användandet av fysiska 

begränsningsåtgärder varierar i olika studier kan förklaras av att studier inkluderat 

olika typer av begränsningar diskuterar Hamers och Huizing (2005), i vissa studier 

har till exempel inte sänggrindar inkluderats vilket resulterat i en lägre frekvens. I en 

studie gjord i Västerbotten i Sverige då forskarna jämförde data mellan 2000 och 

2007 hade användandet av fysiska begränsningsåtgärder för äldre inom SäBo ökat 

något, från 16 % till 18,2 % (Pellfolk et al., 2012).  

 

Studier har visat att en vanlig anledning till insättande av fysiska 

begränsningsåtgärder är för att vårdpersonalen vill förhindra fall (Huang et al., 2014, 

Karlsson et al., 2001, Hamers och Huizing, 2005) eller att det förekommit en historia 

av många fall hos den boende (Karlsson et al., 2001, De Bellis et al., 2013). Även 

socialstyrelsen (2010) anger fallrisk som anledning till insättande av fysiska 

begränsningsåtgärder.  Trots att det vanligen är fallrisken som indicerar fysiska 

begränsningsåtgärder finns det samtidigt forskning som visar att avlägsnandet av 

fysiska begränsningsåtgärder inte ökar fallrisken (Capezuti et al., 1998, De Bellis et 

al., 2013). Det har till och med visats på motsatsen, att fysiska begränsningsåtgärder 

ökar fallincidensen (Castle och Engberg, 2009). Förutom fallrisken har det visat sig 

att de SäBo med boende som har nedsatt rörelseförmåga också har en högre 

förekomst av fysiska begränsningsåtgärder. Även vårdpersonalens inställning till att 

använda sig av fysiska begränsningsåtgärder är av signifikant betydelse för dess 

förekomst, det vill säga om personalen är positivt eller negativt inställda till fysiska 

begränsningsåtgärder som metod (Karlsson et al., 2001).  Litteraturen visar även att 

personer som är diagnostiserade med demens och personer som har en nedsatt 

kognitiv förmåga är mer troliga att tilldelas fysiska begränsningsåtgärder (De Bellis et 

al., 2013). 
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Det finns idag inga generella riktlinjer som gäller i hela Sverige för vem det är som 

fattar beslutet om att införa fysiska begränsningsåtgärder. Enligt Socialstyrelsens 

föreskrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i 

hälso- och sjukvården ska verksamheten svara för att det finns rutiner för 

riskhantering i verksamheten. Det gör att det är upp till kommunerna/landstingen att 

själva besluta om rutiner för införande av fysiska begränsningsåtgärder. Därför ser 

rutinerna olika ut inom olika kommuner och landsting. Exempel på riktlinjer kan 

vara att besluten fattas i team där flera yrkeskategorier är representerade 

(sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och undersköterska/vårdbiträde). 

Riktlinjerna kan även innefatta att beslut om fysiska begränsningsåtgärder ska 

godkännas av verksamhetschefen innan de genomförs samt föregås av en utförlig 

riskanalys (Regionförbundet Örebro, 2012 och Alingsås kommun, 2012). Enligt 

hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska vården vara av en god kvalité samt tillgodose 

patienters behov av trygghet och behandling. Vården ska bygga på respekt för 

patientens självbestämmande och integritet (SFS 1982:763). För att få sätta in fysiska 

begränsningsåtgärder utan att strida emot HSL måste vårdpersonalen inhämta ett 

samtycke från den boende. Går detta inte att få muntligen ska stor vikt läggas på att 

tolka reaktionerna från de boende, uppvisar den boende ett missnöje med åtgärden 

ska den omedelbart plockas bort samtidigt som ett harmonisk kroppspråk får tolkas 

som ett medgivande (Socialstyrelsen, 2013).    

  

I studier som beskriver konsekvenserna av fysiska begränsningsåtgärder har det 

framförallt visat sig att det är riskfyllt att använda sig av dessa metoder inom SäBo. 

En studie har visat på flera negativa samband med fysiska begränsningsåtgärder som 

försämrad ADL-förmåga, ökad förekomst av fall och kontrakturer, ökade 

beteendeproblem, ökat behov av assistans vid gång, försämrad kognitiv förmåga samt 

ökad förekomst av trycksår (Castle och Engberg, 2009). De Bellis et al. (2013) belyser 

konsekvenser som ökad förekomst av skador, dödlighet och sjuklighet. Vidare lyfter 

De Bellis et al. fram komplikationer som ökad försämring av minne, språk och 

omdöme samt ökad förekomst av ångest, oro, psykoser och vandrande beteende. 

Hamers och Huizing (2005) samt Hofmann och Hahn (2013) styrker bilden av att 

begränsningsåtgärder har negativa effekter, bland annat trycksår, inkontinens samt 

kontrakturer. Socialstyrelsen (2010) uppmärksammar att det vetenskapliga 
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underlaget för användandet av fysiska begränsningsåtgärder är svagt samt att 

följande risker är att betänka: försämrad kognition, minskad social interaktion, oro 

och ångest, sårskador, blåmärken, kvävning samt att fysiska begränsningsåtgärder 

kan vara en indirekt orsak till trycksår, fall, inkontinens, försämrad mobilitet och 

oroligt beteende. Rekommendationerna från socialstyrelsen är att kontinuerligt 

utvärdera de fysiska begränsningsåtgärderna samt att erbjuda utbildning till 

vårdpersonalen för att minska användandet.  

 

2.2 Utbildad vårdpersonal och fysiska begränsningsåtgärder 

 

I den litteraturgenomgång som gjorts framkommer det ett varierat resultat angående 

utbildning och dess samband med fysiska begränsningsåtgärder. De Bellis et al. 

(2013) lyfter fram att en bidragande orsak till en högre användning av fysiska 

begränsningsåtgärder är att vårdpersonalen saknar kunskap om alternativa metoder. 

De Bellis et al. drar som slutsats att utbildning skulle kunna minska användandet av 

fysiska begränsningsåtgärder och då även leda till en bättre vård för de boende. Suen 

et al. (2006) belyser att vårdpersonalen underskattar de fysiska och psykiska negativa 

konsekvenser som fysiska begränsningsåtgärder kan orsaka de boende.  En 

litteraturstudie har analyserat de interventionsstudier som gjorts för att mäta 

effekten av olika utbildningsprogram riktade mot vårdpersonal för att minska 

användandet av fysiska begränsningsåtgärder. Dessa studier bedömdes ha bristande 

vetenskaplig kvalitet och det kvarstår en oklarhet kring vilken typ av utbildning som 

kan påverka användandet av fysiska begränsningsåtgärder (Möhler et al., 2012). En 

svensk studie som gjort en jämförelse mellan SäBo som använder och SäBo som inte 

använder fysiska begränsningsåtgärder har kommit fram till att det inte fanns någon 

skillnad mellan vårdpersonalen på de olika boendena gällande utbildning inom 

demensvård, erfarenhet av geriatrisk vård och självskattad kunskap om demensvård 

(Karlsson et al., 2001). En finsk studie däremot har funnit att personal som fortbildat 

sig inom vård av äldre oftare använde sig av alternativa metoder istället för fysiska 

begränsningsåtgärder, de alternativa metoder som studerades var att försöka förstå 

den boende samt att försöka förhandla med den boende. Att använda sig av 

förhandling istället för fysiska begränsningsåtgärder hade även samband med 

personalens erfarenhet av vård av äldre (Saarnio, Isola och Laukkala, 2009). 
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2.3 Personcentrerad vård   

 

Med PCV ska vårdpersonalen bekräfta och respektera vad den boende själv upplever 

som ohälsa och sjukdom. PCV fungerar som ett förhållningssätt som ska ligga till 

grund när vårdpersonalen ska tolka och förstå vad som är hälsa för just den personen 

de har framför sig (Svensk Sjuksköterskeförening, 2010). Att använda sig av PCV i 

omvårdnaden av personer med demenssjukdom innebär att se den boendes 

personlighet som dold snarare än förlorad, erbjuda delat beslutsfattande samt 

prioritera relationen till den boende lika högt som andra vårduppgifter. 

Omvårdnaden samt omgivningen görs mer personlig. Med PCV ses beteendeproblem 

relaterade till demenssjukdomen som symtom från bakomliggande orsaker som 

hunger, törst eller smärta. Det vill säga känslor och behov som de boende har svårt 

att uttrycka. PCV gör att vårdpersonalen ser mer till dessa bakomliggande orsaker än 

endast till beteendeproblemen (Edvardsson, Winblad och Sandman, 2008). 

Socialstyrelsen (2010) menar att fokus med PCV ligger på att värna om den 

demenssjukes självbestämmande och integritet samt att involvera den boendes 

sociala nätverk. Socialstyrelsen säger också att till grund i omvårdnadsarbetet ligger 

att vårdpersonalen försöker uppmuntra den boende att berätta om sig själv och sitt 

liv. PCV ökar möjligheterna att påverka sin egen vård (McCormack, 2004) och ger 

även en ökad integritet, självständighet och initiativförmåga samt att agitation hos 

personer med demenssjukdom minskar. Däremot är det vetenskapliga underlaget för 

PCV svagt (Socialstyrelsen, 2010).  

 

2.4 Motiv 

 

Litteraturgenomgången visar att fysiska begränsningsåtgärder är vanligt 

förekommande inom SäBo i Sverige men även inom liknande boenden 

internationellt, samtidigt som de negativa konsekvenserna är övervägande. 

Litteraturgenomgången visar även att det finns motstridig vetenskaplig kunskap om 

samband mellan personalens utbildning/kunskap och användandet av fysiska 

begränsningsåtgärder. Ännu kvarstår oklarheter gällande vad som kan bidra till 

minskat användande av fysiska begränsningsåtgärder inom SäBo vilket gör fortsatta 

studier relevanta.  
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Inga tidigare studier har undersökt PCV i förhållande till fysiska 

begränsningsåtgärder. Då fördelarna, exempelvis minskad agitation, med PCV är 

sådana att det skulle kunna antas att det uppstår ett minskat behov av att använda 

fysiska begränsningsåtgärder kan det anses vara ett relevant samband att undersöka. 

Fler fördelar med PCV som ökad möjlighet till att påverka sin egen vård, ökad 

initiativförmåga och ökad integritet är också faktorer som gör att PCV skulle kunna 

påverka användandet av fysiska begränsningsåtgärder. En annan anledning att titta 

på PCV är att den typ av vård som då bedrivs bygger på att lära känna samt se den 

boende som en jämlike vilket skulle kunna anses skapa minskad benägenhet att 

använda sig av fysiska begränsningsåtgärder. 

 

 

3. Syfte 

 

Att studera relationer mellan undvikandet av fysiska begränsningsåtgärder och 

vårdpersonalens utbildning, erfarenhet, självskattad kunskap om de boende samt 

personcentrerad vård inom särskilda boenden för äldre i Sverige. 

 

3.1 Frågeställningar 

 

- Hur ser relationen ut mellan undvikandet av fysiska begränsningsåtgärder och 

vårdpersonalens utbildning och erfarenhet? 

- Hur ser relationen ut mellan undvikandet av fysiska begränsningsåtgärder och 

vårdpersonalens självskattade kunskap om de boendes sjukdom och 

behandling? 

- Hur ser relationen ut mellan undvikandet av fysiska begränsningsåtgärder och 

personcentrerad vård? 
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4. Metod 

 
4.1 Studiedesign  

 

En kvantitativ beskrivande tvärsnittsstudie med data från en studie av Sjögren (2013) 

vars syfte var att studera PCV på särskilda boenden för äldre från hela Sverige. 

   

4.2 Urval 

 

I studien ingick personal från SäBo för äldre och/eller personer som diagnostiserats 

med en demenssjukdom. Bekvämlighetsurval gjordes i hela Sverige. Kontakt togs via 

e-mail med Nätverket för demenssjuksköterskor, det för att få en spridning både 

geografiskt men även gällande glesbygdskommuner, tätbefolkade kommuner och 

större städer. De demenssjuksköterskor som är med i nätverket fick då information 

om studien och en förfrågan om att delta i rekryteringen av enheter som skulle kunna 

tänka sig att delta i studien. Demenssjuksköterskorna hjälpte även till att få 

godkännande från de olika enheternas socialchef/äldrevårdschef. Det ingår deltagare 

från SäBo från 42 olika kommuner eller stadsdelar. Från flera av de SäBo deltog mer 

än en självständig boendeenhet (avdelning).  

 

4.3 Datainsamling 

 

Insamlandet av data startades våren 2010 då enkäter skickades ut. Totalt skickades 

1482 personalenkäter ut till 151 särskilda boendeenheter.  Den totala svarsfrekvensen 

var 1237 personalenkäter (83 %).    

 

För att undersöka fysiska begränsningsåtgärder användes i denna uppsats följande 

påstående från enkäten: ”På vår enhet undviker vi tvångsåtgärder (bälte osv.)” som 

besvarades med en VAS-skala från ”stämmer ej” till ”stämmer helt” och poängsattes 

från lägst 0 till högst 100, där 100 innebär att deltagaren instämmer helt. 

 

Från datainsamlingen användes bakgrundsdata där deltagarna besvarat ålder, kön, 

vilken formell vårdutbildning (Sjuksköterska, 

undersköterska/omvårdnadsprogrammet eller vårdbiträde) de hade eller om de 

saknade utbildning, om de hade fortbildning inom vård av personer med 
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demenssjukdom samt hur länge de varit anställda inom äldrevård och inom samma 

enhet.  

 

Personalens självskattade kunskap undersöktes med följande påstående från 

enkäten:” Jag känner ofta att jag vet för lite om de boendes sjukdom/behandling” 

som besvarades med en likterskala med formuleringen ”Ja, instämmer helt ”(1), 

”Instämmer delvis” (2), ”Tveksam” (3), ”Tar delvis avstånd” (4) och ”Nej, tar helt 

avstånd” (5). Denna fråga ingår i instrumentet Satisfaction with Nursing Care and 

Work questionare (SNCW) som mäter personalens tillfredsställelse med arbetet och 

vården. Instrumenten har testats och visat sig vara reliabelt (Hallberg, Hansson och 

Axelsson, 1993).  

 

The Person-Centred Care Assessment Tool (PCAT) (Edvardsson et al., 2010), se 

bilaga 1, användes för att kunna mäta graden av personcentrerad vård. PCAT är ett 

enkätinstrument som mäter graden av PCV. Instrumentet togs fram i Australien 

genom kvalitativa intervjuer, genomgång av teoretisk och vetenskaplig litteratur samt 

expertkonsultationer inom området. PCAT består av 13 frågor och påståenden för att 

bedöma hur vården på boendet utgår från den boendes livshistoria, önskemål och 

behov. I varje fråga eller påstående ska vårdpersonalen skatta hur väl det stämmer 

enligt en fem-gradig likterskala som formulerats ”Nej, tar helt avstånd” (1) till ”Ja, 

instämmer helt” (5) (Sjögren, 2013). Den svenska översättningen är testad och 

funnen valid och reliabel (Sjögren et al., 2012). Instrumentet kan som mest ge 65 

poäng, det vill säga hög grad av PCV, och som minst 13 poäng. 

 

4.4 Analysmetoder  

 

Statistiska analyser har genomförts i Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, 

version 22) för att beskriva frekvenser, medelvärden och spridningsmått. För att 

beskriva samband mellan undvikandet av fysiska begränsningsåtgärder och 

erfarenhet samt PCV har Spearman, som är en icke parametrisk variant av 

korrelation använts. För att beskriva skillnader i medelvärde mellan undvikandet av 

fysiska begränsningsåtgärder och fortbildning inom vård av personer med 

demenssjukdom samt självskattad kunskap om de boendes sjukdom och behandling 

har independent sampel t-test genomförts. Testet angående vårdpersonalens 
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självskattade kunskap genomfördes med alternativ 1 ”Instämmer helt” och alternativ 

5 ”Tar helt avstånd”. För att beskriva skillnader i medelvärde mellan undvikandet av 

fysiska begränsningsåtgärder och vårdutbildning har one-way ANOVA använts. Ett p-

värde <0,01 anses som statistiskt signifikant. 

 

 

5. Forskningsetik 

 

Datat till denna studie kommer från en studie med etiskt tillstånd från Regionala 

Etikprövningsnämnden i Umeå, Dnr 08-195M och Dnr 2010-135-32. Vårdpersonalen 

som deltog gjorde det på frivillig basis med skriftlig information om att de när som 

helst fick avsluta sitt deltagande utan att behöva ange orsak. Personalen uppgav inget 

personnummer utan enbart ålder och kön vilket gör att resultatet inte kan kopplas till 

en specifik individ. Endast forskargruppen har tillgång till insamlad data. Resultatet 

från datat presenteras helt anonymt utan möjlighet att koppla olika resultat till olika 

enheter eller individer. Detta följer Helsingforsdeklarationen som bl.a. innebär att 

alla deltagare ska ges möjlighet till informerat samtycke och att personlig information 

skyddas samt att det är frivilligt att delta i studien(Helsingforsdeklarationen, 2013). I 

resultatet har inga data utelämnats och presentationen är sanningsenlig. 

 

 

6. Resultat 

 
6.1 Beskrivning  

 

Merparten av de som deltog i studien var kvinnor (95,1 %). Deltagarna hade en 

medelålder på 45,8 år (SD = 11,2), den yngsta som deltog var 19 år gammal och den 

äldsta var 67 år gammal. I genomsnitt hade de som deltog i studien arbetat 15,8 år 

(SD = 10,4) inom äldrevården och 7,6 år (SD = 7) på samma enhet (avdelning). Den 

som arbetat kortast tid inom äldrevården hade arbetat mindre än ett år, den som 

arbetat längst hade arbetat i 45 år. Inom samma enhet var motsvarande siffror 

mindre än ett år och längst tid 40 år. Ungefär hälften (56,0 %) hade en fortbildning 

inom vård av personer med demenssjukdom. De flest av deltagarna var utbildade 
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undersköterskor (82,3 %), Resterande deltagare var sjuksköterskor (3%), 

vårdbiträden (10,9 %) eller saknade vårdutbildning (3,7 %). Se tabell 1.  

 

Tabell 1 – Bakgrundsdata, deltagande personal  

Bakgrundsdata % (n) M (SD) 

Kön (n=1203)   

Kvinna  95,1 (1144)  

Man 4,9 (59)  

   

Ålder (n=1164)  45,8 (11,2) 

<30 10,2 (119)  

30-40 22,1 (257)  

41-50 29,9 (348)  

>50 37,8 (440)  

   

År inom äldrevården (n=1205)

   

 15,8 (10,4) 

<5 15,2 (183)  

5-10 23,7 (286)  

11-15 13,9 (168)  

16-20 13,2 (159)  

21-25 15,3 (184)  

26-30 9,6 (116)  

>30 9,0 (109)  

   

År på enheten (avdelning) 

(n=1203) 

 7,6 (7,0) 

<5 41,9 (504)  

5-10 32,5 (391)  

11-15 11,6 (140)  

16-20 7,5 (90)  

21-25 4,3 (52)  

26-30 1,4 (17)  

>30 0,7 (9)  

   

Fortbildning inom vård av 

personer med demenssjukdom 

(n=1106) 

  

Ja 56,0 (619)  

Nej 44,0 (487)  

   

Utbildning (n=1149)   

Ingen vårdutbildning 3,7 (43)  

Vårdbiträde 10,9 (125)  

Undersköterska 82,3 (946)  

Sjuksköterska 3 (35)  

 

 

På påståendet ”På vår enhet undviker vi tvångsåtgärder (bälte osv.)” blev 

minimumvärdet noll och maximumvärdet 100. Resultatet är snedfördelat med en 

median på 83 och ett medelvärde på 71 (SD = 31). Se tabell 2. Resultatet lutade alltså 
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mot höga poäng, det vill säga att de flesta i hög grad instämmer med att deras enhet 

undviker fysiska begränsningsåtgärder. Se diagram 1. 

 

Diagram 1 – Histogram över undvikandet av fysiska begränsningsåtgärder.  

 

 

Vid skattning av PCV med instrumentet PCAT blev det lägst skattade värdet 26 poäng 

(lägsta möjliga var 13 poäng) och det högst skattade värdet 65 poäng. Resultatet är 

normalfördelat (M = 49, SD =7). Se tabell 2. 

 

 

Tabell 2 - Beskrivning av påståendet ”På vår enhet undviker vi tvångsåtgärder (bälte 

osv.)” samt PCV. 

 Min/Max  Median M (SD) 

På vår enhet undviker vi 

tvångsåtgärder (bälte osv.). 

(n=1184) 

0/100  83 71 (31) 

PCV(n = 1147) 26/65  49 49 (7) 
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När deltagarna i studien själva skulle skatta sin kunskap utifrån påståendet ”Jag 

känner ofta att jag vet för lite om den boendes sjukdom/behandling” svarade ungefär 

en tredjedel (36,6 %) att de ”Instämmer delvis”. Ungefär hälften tog delvis eller helt 

avstånd (46,2 %). 5,3 % svarade ”Ja, instämmer helt” och 11,9 % svarade ”Tveksamt”. 

Se tabell 3. 

 

 

Tabell 3 – Svarsfrekvens på påståendet: ”Jag känner ofta att jag vet för lite om de 

boendes sjukdom/behandling.” 

Svarsalternativ: % (n) 

Alt. 1: Ja, instämmer helt  5,3 (64) 

Alt. 2: Instämmer delvis  36,6 (439) 

Alt. 3: Tveksam 11,9 (143) 

Alt. 4: Tar delvis avstånd  23,4 (281) 

Alt. 5: Nej tar helt avstånd  22,8 (273) 

 

 

 

6.2 Relationer mellan undvikande av fysiska begränsningsåtgärder och 

vårdpersonalens utbildning och erfarenhet 

 

Det fanns inga skillnader mellan olika vårdutbildningar eller avsaknad av utbildning 

inom omvårdnad och undvikande av fysiska begränsningsåtgärder.  (p = 0,532). Se 

tabell 4. 

 

 

Tabell 4 - Skillnader mellan undvikandet av fysiska begränsningsåtgärder och utbildning. 

 M (SD) p-värde 

Utbildning  0,532 

Ingen vårdutbildning 76 (25)  

Vårdbiträde 73 (30)  

Undersköterska 70 (31)  

Sjuksköterska 73 (22)  
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Det fanns ingen signifikant skillnad i medelvärde (p = 0,137) i skattning av 

undvikande av fysiska begränsningsåtgärder mellan gruppen som hade fortbildning 

inom demensvård (m = 72) och gruppen som inte hade någon fortbildning (m = 69). 

Se tabell 5.  

 

Det fanns ett signifikant samband mellan undvikande av fysiska 

begränsningsåtgärder och antalet år deltagarna hade arbetat inom äldrevård (Rho = 

0,076, p = 0,009). Inget samband fanns gällande antalet år deltagarna arbetat inom 

samma enhet (Rho = o,o21, p = 0,462). Se tabell 5.  

 

6.3 Relationen mellan undvikande av fysiska begränsningsåtgärder och 

vårdpersonalens självskattade kunskap 

 

Det fanns en signifikant skillnad i medelvärde vid skattning av undvikande av fysiska 

begränsningsåtgärder mellan de som instämde helt (alt. 1) och de som helt tog 

avstånd (alt. 5) från påståendet ”Jag känner ofta att jag vet för lite om de boendes 

sjukdom/behandling” (medelvärdesskillnad = 15, p = 0,001). De som svarat 

alternativ 5 hade högre medelvärde för undvikande av fysiska begränsningsåtgärder. 

Se tabell 5. 

 

6.4 Relationen mellan undvikande av fysiska begränsningsåtgärder och PCV 

 

Ett signifikant samband fanns mellan PCV och undvikandet av fysiska 

begränsningsåtgärder (Rho = 0,235, p = <0,001). De som skattat en hög grad av 

personcentrerad vård skattade även högre i undvikandet av fysiska 

begränsningsåtgärder. Se tabell 5. 
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Tabell 5 - Samband och skillnader mellan undvikandet av fysiska begränsningsåtgärder 

och fortbildning inom demensvård, erfarenhet, självskattad kunskap samt grad av PCV. 

 Rho* (p-värde) Medelvärdesskillnad 

(p-värde) 

Fortbildning inom 

demensvård 

 3 (0,137) 

År inom äldrevård 0,076 (0.009)  

År på samma enhet 0,021 (0,462)  

Självskattad kunskap  15 (0,001) 

Grad av PCV (PCAT) 0,235 (<0,001)  

* Spearmans rangkorrelationskoefficient 

 

 

7. Resultatdiskussion 

 

Syftet med denna studie var att studera relationer mellan undvikandet av fysiska 

begräsningsåtgärder och faktorer som utbildning, erfarenhet, självskattad kunskap 

och PCV. Resultatet visar på att en hög grad av PCV har ett samband med ökat 

undvikande av fysiska begränsningsåtgärder. När personalen själva uppskattade att 

de hade en tillräcklig kunskap om de boendes sjukdom och behandling kunde även 

ett samband ses med ett ökat undvikande av fysiska begränsningsåtgärder. Däremot 

påverkade inte utbildning eller erfarenhet undvikandet av fysiska 

begränsningsåtgärder.    

 

7.1 Utbildning och erfarenhet 

 

I denna studie visar resultatet på ett samband mellan erfarenhet och undvikandet av 

fysiska begränsningsåtgärder. Detta samband (Rho = 0,076) är för litet för att kunna 

tyda på ett verkligt samband. Pallant (2007) menar att den undre gränsen för ett litet 

samband går vid 0,1 och detta samband är alltså ännu mindre. Sambandet beror 

troligen på det stora urvalet. Varken utbildning inom omvårdnad eller fortbildning 
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inom vård av personer med demenssjukdom hade någon betydelse för undvikandet 

av fysiska begränsningsåtgärder. 

I de tidigare studier som gjorts om erfarenhet kom en av studierna fram till att 

vårdpersonal med längre erfarenhet oftare förhandlade med den boende istället för 

att använda fysiska begränsningsåtgärder (Saarnio, Isola och Laukkala, 2009). En 

annan studie fann inget samband mellan erfarenhet och förekomsten av fysiska 

begränsningsåtgärder (Karlsson et al., 2001). Att erfarenhet leder till en större 

benägenhet att förhandla med de boende kan bero på att vårdpersonalen med 

erfarenhet har lärt sig att se när den boende börjar bli stressad eller agiterad tidigare 

och har därmed lättare att avleda och förhandla. Förmågan att kunna avleda blir 

förmodligen även bättre med mer erfarenhet. Att Karlsson et al. (2001) och denna 

studie inte fann ett samband kan bero på att det finns många andra faktorer som 

också spelar in och eventuellt väger tyngre än erfarenhet, till exempel verksamhetens 

kultur och övrig personals inflytande. Erfarenhet kan även leda till att 

vårdpersonalen fastnar i gamla vanor och känner motvilja till förändring.   

 

Tidigare forskning har fått fram olika resultat gällande utbildning och dess betydelse 

för att undvika tvångsåtgärder. Det kan bero på olika utformning av studierna samt 

vilken typ av utbildning som studerats, till exempel om den är riktad mot fysiska 

begränsningsåtgärder eller om det är en mer allmän vårdutbildning. En studie har 

visat på olika hinder som vårdpersonal tyckte fanns för att minska användandet av 

fysiska begränsningsåtgärder. Ett av dessa hinder var att personalen uppgav att de 

kände att de saknade tillräckligt med kunskap för att använda sig av alternativa 

metoder vid exempelvis fallrisk och agitation (Moore och Haralambous, 2007). Att 

sakna kunskap om alternativa metoder har även visats sig ha betydelse för ökad 

användning av fysiska begränsningsåtgärder (De Bellis et al., 2013). Att fortbildning 

inom demensvård i denna studie inte har något samband med undvikandet av fysiska 

begränsningsåtgärder skulle därmed kunna bero på att fortbildningen inte ger den 

kunskap som behövs för att deltagarna ska känna att de kan hantera fallrisk och 

agitationer på ett annat sätt än med fysiska begränsningsåtgärder. En tydligare bild 

av utbildning och dess betydelse hade fåtts om innehållet i fortbildningarna inom 

demensvård var känt i denna studie. I denna studie kom det bara till kännedom om 
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deltagarna hade fortbildning inom demensvård eller inte, det saknades uppgifter om 

innehåll och omfattning av utbildningen. 

 

Det har tidigare visat sig finnas en rädsla hos vårdpersonalen att den boende ska 

komma till skada om inte fysiska begränsningsåtgärder används vilket har gjort det 

svårare att minska användandet (Moore och Haralambous, 2007). Denna rädsla för 

att indirekt skada den boende om fysiska begränsningsåtgärder avstås kan väga 

tyngre än den kunskap som vårdpersonalen besitter om riskerna. Det är möjligt att 

denna rädsla är anledningen till att utbildning inte har någon betydelse för 

undvikandet av fysiska begränsningsåtgärder.  Att de boende skulle löpa mindre risk 

att skadas om fysiska begränsningsåtgärder används finns det dock inget stöd för i 

tidigare forskning. 

 

7.2 Självskattad kunskap 

 

Resultatet i denna studie visar att de som skattat att de hade tillräckligt med kunskap 

om de boende sjukdom och behandling i större utsträckning undvek fysiska 

begränsningsåtgärder.  

 

Resultatet ger en ny bild av kunskap och dess betydelse i detta sammanhang. Att vara 

insatt i den boendes sjukdom och behandling skulle kunna göra att personalen har 

mer förståelse för den boendes agerande och symtom vilket i så fall kan vara en 

anledning till påvisad skillnad. Högre självskattad kunskap om den boendes sjukdom 

och behandling kan därmed göra att vårdpersonalen accepterar den boendes 

beteende och symtom mer för att de förstår orsakerna bakom. Här kan det även 

tänkas finnas ett samband mellan en hög självskattad kunskap och PCV då en viktig 

del i PCV är att vara insatt i den boendes bakgrund. De deltagare som skattat ett högt 

användande av PCV är kanske också de som känner sig väl insatt i den boendes 

sjukdom och behandling. 

 

Litteraturen visar att personer med demenssjukdom är mer troliga att tilldelas fysiska 

begränsningsåtgärder (De Bellis et al., 2013). Samtidigt är det dessa boende som är 

mer beroende av vårdpersonalens tolkningar av samtycke då de inte alltid kan 

förmedla sina känslor i tal. Därför är det av stor vikt att vårdpersonalen tolkar den 
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boende rätt gällande fysiska begränsningsåtgärder vilket borde vara lättare att göra 

om vårdpersonalen känner sig väl insatt i den boendes sjukdom och behandling. 

Något som kan förklara varför vårdpersonal som känner att de vet tillräckligt om den 

boendes sjukdom och behandling i större utsträckning undviker fysiska 

begränsningsåtgärder. 

 

7.3 Personcentrerad vård   

 

Det fanns ett samband (Rho = 0,235) mellan PCV och undvikandet av fysiska 

begränsningsåtgärder. Enligt Pallant (2007) är r = 0,1 till 0,29 ett litet samband. 

 

Den forskning som finns sedan tidigare lyfter fram flera fördelar med att använda sig 

av PCV som förhållningsätt, bland annat minskade beteendemässiga symtom 

(Burack, Weiner och Reinhardt, 2012) och minskad agitation hos personer med 

demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2010). Samtidigt finns det studier som visar att en 

hög förekomst av fysiska begränsningsåtgärder ökar förekomsten av både fysisk och 

verbal agitation (Hofmann och Hahn, 2013). Det kan tyda på ett samband, om 

vårdpersonalen aktivt arbetar för att införa ett mer personcentrerat förhållningssätt 

skulle det kunna minska det agiterade beteendet hos de boende. Det kan i sin tur leda 

till att vårdpersonalen upplever ett minskat behov av att använda fysiska 

begränsningsåtgärder.  

 

En närmare relation mellan den boende och vårdpersonalen med hjälp av PCV som 

förhållningssätt skulle också kunna vara en bidragande anledning till att 

vårdpersonalen i större utsträckning undviker fysiska begränsningsåtgärder. Det 

genom att vårdpersonalen med PCV ser människan först och främst, inte sjukdomen, 

enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2010). Vidare menar Svensk 

Sjuksköterskeförening att PCV ska främja att vårdpersonal ser till hela personen och 

fokuserar på dennes tolkningar av sin egen ohälsa och hälsa samt arbetar lika mycket 

från den som från den professionella tolkningen. Detta gör att det går att anta att PCV 

borde leda till en bättre kommunikation och sammarbete mellan vårdpersonalen och 

den boende. När vårdpersonalen även tar reda på de boendes livshistoria kan 

personalen få en ökad förståelse för vad som kan ligga bakom vissa beteenden och 

inte endast se dem som ett problem, det skapar en större acceptans. Enligt detta 
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resonemang kan PCV vara ett bra medel för att undvika att fysiska 

begränsningsåtgärder sätts in överhuvudtaget.      

 

Hög grad av PCV har visat sig ha samband med högre ADL-förmåga än där låg grad 

av PCV har tillämpats (Sjögren et al., 2013). Samtidigt har nedsatt ADL-förmåga visat 

sig vara vanligare på SäBo där fysiska begränsningsåtgärder används (Karlsson et al., 

2001). Detta skulle kunna vara ytterligare en förklaring till sambandet mellan PCV 

och undvikandet av fysiska begränsningsåtgärder. Det vill säga att tillämpa PCV i 

SäBo leder till att de boende har en högre ADL-förmåga vilket i sin tur leder till ett 

mindre behov av att använda, samt ett ökat undvikande av fysiska 

begränsningsåtgärder.  

 

7.4 Fortsatt forskning 

 

Ytterligare studier är nödvändigt för att hitta bra metoder och underlätta för 

sjuksköterskor att minska användandet av fysiska begränsningsåtgärder. För att som 

sjuksköterska känna sig trygg med att inte använda fysiska begränsningsåtgärder 

krävs fungerande alternativ för att skydda den boende från framförallt fall. Det vore 

intressant med fortsatt forskning där jämförelser görs mellan olika utbildningar, 

deras innehåll och deras påverkan på fysiska begränsningsåtgärder. I fortsatta studier 

kan det vara värdefullt att känna till att kunskap om de boendes sjukdom och 

behandling kan påverka undvikandet av fysiska begränsningsåtgärder. 

 

För att få en bättre bild av om PCV kan minska användandet av fysiska 

begräsningsåtgärder krävs fortsatta studier. Till exempel interventionsstudier där ett 

personcentrerat förhållningsätt införs och fysiska begränsningsåtgärder observeras 

före, under och efter interventionen. Det vore även intressant i fortsatta studier att 

studera PCV som en preventiv metod mot fysiska begränsningsåtgärder. 

 

7.5 Betydelse för omvårdnad 

 

Att aktivt arbeta för att minska fysiska begränsningsåtgärder kan vara att följa 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) som 

anger att sjuksköterskan ska värna om patienters autonomi, integritet och värdighet. 
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Vidare ska sjuksköterskan motverka komplikationer i samband med behandling samt 

tillvarata det friska hos patienten. Samtliga dessa punkter motiverar en omvårdnad 

utan fysiska begränsningsåtgärder. Sjuksköterskor har även ansvar för att tillgodose 

patienters basala och specifika omvårdnadsbehov enligt kompetensbeskrivningen, i 

det ingår att planera, ordinera och utvärdera patienters omvårdnadsåtgärder. 

Kompetensbeskrivningen framhåller även att det ligger på sjuksköterskans ansvar att 

vara insatt i aktuell forskning. Det går därför att säga att det ingår i sjuksköterskans 

ansvar att utvärdera fysiska begränsningsåtgärder samt att vara insatt i riskerna som 

aktuell forskning pekar på. Däremot saknas det för sjuksköterskor idag tydliga 

alternativ eller metoder för att minska användandet av fysiska begränsningsåtgärder, 

vilket är viktigt när det även vilar ett tungt ansvar på sjuksköterskor att skydda de 

boende. Denna studie kan därmed vara värdefull för yrkesverksamma sjuksköterskor 

att ta del av då den visar att det är av betydelse att ha kunskap om de boendes 

sjukdom och behandling för att undvika fysiska begränsningsåtgärder inom SäBo. 

Resultatet av studien är dessutom en motivation till att sträva efter en vård som utgår 

från ett personcentrerat förhållningsätt då det förutom redan kända fördelar även 

skulle kunna ge ett ökat undvikande av fysiska begränsningsåtgärder.  

 

 

8. Metoddiskussion 

 

Med en tvärsnittsstudie går det att undersöka hur en population eller grupp ser ut vid 

ett specifikt tillfälle. Det innebär mindre administration och problem med bortfall än 

med longitudinella studier, däremot saknas möjligheten att följa förändringar över 

tid (Henricson, 2012, s.118-119). Det är även svårt att med en tvärsnittsstudie veta 

vad olika skillnader mellan grupper egentligen beror på, det finns ofta alternativa 

förklaringar till de skillnader som observerats (Polit och Beck, 2013, s.163). En 

tvärsnittsstudie är i denna studie relevant för att svara på syftet då samband och 

skillnader kan ses, men det saknas möjlighet att förklara orsakssamband. 

 

Aktuell studie genomfördes med ett stort urval vilket är att föredra enligt Polit och 

Beck (2013, s.181) då det ger mindre urvalsfel.  Det bekväma urvalet utgör dock en 

risk för att det har skett en felaktig tolkning av resultatet då icke-randomiserat urval 
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kan orsaka selektionsbias (Polit och Beck, 2013, s.161). Risken med det bekväma 

urvalet när tillfrågade sjuksköterskor fått styra över valet av deltagande enheter är att 

enheter som ansetts passa bäst blivit utvalda. För att undvika detta hade ett 

randomiserat urval varit att föredra. Den geografiska spridningen är en styrka för 

studien då det gör urvalet mer representativt för hela befolkningen. 

 

Att använda sig av enkäter till ett stort urval är passande. Enkäter ger flexibilitet och 

möjlighet till ett brett omfång av ämnen att studera. Däremot är det svårt att få en 

uppfattning om djupare innebörder utan de svar som ges är oftast relativt ytliga(Polit 

och Beck, 2013, s.248). Att använda färdiga instrument som till stor del gjorts i denna 

studie är bra eftersom de har validitets- och reliabilitets-testats. Det är då säkerställt 

att frågorna är skrivna på ett sådant sätt att risken för missuppfattning är liten. Det 

utgör också en fördel då resultatet blir lättare att jämföra med andra studier som 

använt samma enkätfrågor (Draper, 2004 refererad i Henricson, 2012, s.141).  

 

Den fråga som plockades ut ur enkäten för att mäta användandet av fysiska 

begränsningsåtgärder var ”På vår enhet undviker vi tvångsåtgärder (bälte osv.)”. 

Denna fråga är relativt öppen för tolkning och det är svårt att veta vad deltagarna 

själva ansett vara en tvångsåtgärd då begreppet ”tvångsåtgärder” inte tydligt har 

definierats. Den definition som ges är ”bälte osv” vilket kan ha fört tankarna mot 

fysiska begränsningsåtgärder när deltagarna besvarade frågan. Problemet med 

formuleringen och ordet ”undviker” är att det är stor skillnad på att undvika en 

åtgärd och på att faktiskt använda. Resultatet visar att de flesta vill undvika men 

studien visar inte hur många det är som faktiskt lyckas, vilket är viktigt att beakta. Ett 

annat problem med formuleringen är ordet ”tvångsåtgärder” som kan tänkas 

uppfattas mer negativt än fysiska begränsningsåtgärder och kan ha gjort deltagarna 

mer benägna att skatta högre på kvotskalan. Detta kan ha gett ett resultat med högre 

grad av undvikande än om fysiska begränsningsåtgärder hade använts. Påståendet är 

ändå relevant till syftet och ger svar på frågeställningarna. 

 

9. Konklusion  
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Denna studie har visat att det fanns samband mellan undvikande av fysiska 

begränsningsåtgärder och PCV, ett resultat som styrker PCV som ett bra 

förhållningssätt vid vård av äldre. Resultatet bekräftar Socialstyrelsens 

rekommendation att använda sig av PCV till demenssjuka. Studien visar även att det 

skulle kunna vara av betydelse att ha kunskap om de boendes sjukdom och 

behandling för att undvika fysiska begränsningsåtgärder. Detta resultat är därför 

betydelsefullt för yrkesverksamma sjuksköterskor som vill undvika fysiska 

begränsningsåtgärder i sitt arbete inom SäBo. Att det finns bra metoder för att 

undvika fysiska begränsningsåtgärder är av betydelse då sjuksköterskan måste 

balansera sitt ansvar mellan att vårda och skydda den boende samtidigt som 

integritet och självständighet ska värnas om. PCV som förhållningssätt och kunskap 

om de boendes sjukdom och behandling skulle kunna vara till hjälp i sjuksköterskans 

arbete för att undvika fysiska begränsningsåtgärder. För att få en bild av om PCV kan 

minska användandet av fysiska begränsningsåtgärder krävs fortsatta studier.  
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