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SAMMANFATTNING  

 

Bakgrund: Tvingande skyddsåtgärder förekommer inom demensvården trots att det inte finns 

något lagstöd. Sedan Socialstyrelsen år 2010 upphävde sina föreskrifter och allmänna råd om 

förbud mot tvingande skyddsåtgärder finns det fåtal svenska studier som belyser 

omvårdnadspersonalens upplevelse av tvingande skyddsåtgärder i det dagliga 

omvårdnadsarbetet med personer med demenssjukdom. Genom att generera kunskap om hur 

omvårdnadspersonal upplever att arbeta med tvingande skyddsåtgärder kan förutsättningar 

skapas för en personcentrerad omvårdnad av personer med demenssjukdom.  

 

Syfte: Syftet var att beskriva omvårdnadspersonalens upplevelse av att arbeta med tvingande 

skyddsåtgärder inom demensvården.  

 

Metod: Kvalitativ design tillämpades. Data samlades in under februari år 2012 på ett särskilt 

boende med demensinriktning i Stockholms län. Nio undersköterskor verksamma inom det 

särskilda boendet intervjuades. Det insamlade materialet analyserades med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys.  

 

Resultat: Vid analysen identifierades två huvudteman: upplevelser av att arbeta med 

tvingande skyddsåtgärder berodde på emotioner, kunskap och organisation samt tvingande 

skyddsåtgärder användes som omvårdnadshandling. Dessutom identifierades totalt fem 

kategorier och åtta underkategorier till dessa. Resultatet visade att emotioner i form av 

osäkerhet och negativa känslor, kunskap om omvårdnad vid demenssjukdom samt hindrande 

och främjande faktorer i organisationen påverkade omvårdnadspersonalens upplevelse att 

arbeta med tvingande skyddsåtgärder. Tvingande skyddsåtgärder förekom för att skydda 

boende och deras omgivning.  

 

Slutsatser: Studien beskriver hur omvårdnadspersonal på ett särskilt boende med 

demensinriktning upplever att arbeta med tvingande skyddsåtgärder. Trots ett stort 

engagemang om att undvika tvingande skyddsåtgärder och erbjuda en personcentrerad 

omvårdand finns situationer där omvårdnadspersonal blir tvungna att använda dessa åtgärder i 

skyddande syfte. Detta påverkar omvårdnadspersonalens emotioner i form av negativa känslor 

och osäkerhet. 

 

Nyckelord: tvingande skyddsåtgärder, demens, upplevelse, omvårdnadspersonal, särskilt 

boende 
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ABSTARCT  

 

Background: Coercive measures exist within dementia care despite the lack of legal support. 

Since the Swedish national board of health and welfare withdrew its regulations and general 

advice on coercive measures 2010, there have been just a few Swedish studies that illustrate 

care staff’s experiences of coercive measures in daily work with dementia patients. By 

generating knowledge about how care staff experience working with coercive measures, 

conditions can be made for person-centred care of patients with dementia.  

 

Purpose: The purpose was to describe care staff experiences of working with coercive 

measures within dementia care.  

 

Methods: A qualitative study design was applied. Data was collected during February 2012 

from a nursing home with a dementia profile in the county of Stockholm. Nine nurses’ 

assistants active within the nursing home were interviewed. The collected material was 

analysed with qualitative content analysis. 

 

Results: Through the analysis two main themes were identified: experiences working with 

coercive measures depended on emotions, knowledge and organisation and coercive 

measures were used as care action.  Furthermore a total of five categories and eight 

subcategories were identified. The results showed that emotions in the form of insecurity and 

negative feelings, knowledge of dementia care, and obstructing and promoting factors within 

the organization affected care staff’s experience of working with coercive measures. Coercive 

measures occurred to protect residents and their environment.  

 

Conclusion: the study describes how care staff within a nursing home with a dementia profile 

experience working with coercive measures. Despite a big interest in avoiding coercive 

measures and offering person-centred care, there are situations, where care staff are forced to 

use these measures. This affects the care staff’s emotions, expressed as negative feelings and 

insecurities.  

 

Key words: coercive, dementia, experience, care staff, nursing home 
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INLEDNING 
 

Debatten om tvingande skyddsåtgärder inom demensvården har länge varit aktuell bland 

annat efter flera uppmärksammade händelser med personer med demenssjukdom som blivit 

inlåsta. 
 

Tvingande skyddsåtgärder handlar bland annat om mekaniska åtgärder, t.ex. sänggrindar, 

fysiska åtgärder t.ex. låsta dörrar samt olika former av larm såsom tryckdynor som placeras 

under madrasser eller mattor när dessa används utan den enskildes samtycke. Medicinering 

kan också ses som en tvingande skyddsåtgärd om medicinen används enbart för att påverka 

eller behandla symptom på stört beteende eller rastlöshet. 

 

Mitt intresse för forskning kring tvingande skyddsåtgärder väcktes då jag under 2011 arbetade 

som projektledare för projektet ” Inga tvångsåtgärder inom demensvården”. 

 
Projektet syftade till att kartlägga vilka tvingande skyddsåtgärder som fortfarande förekom 

inom demensvården och vad som behövdes för att arbeta utan dessa åtgärder både ett 

medicinsk- och omvårdnadsperspektiv. Projektet startades kort efter att Socialstyrelsens 

föreskrifter om tvingande skyddsåtgärder inom demensvården hade upphört. Socialstyrelsen 

meddelade kommunerna via ett informationsblad att dessa upphörda föreskrifter inte skulle 

komma att ersättas med nya. Kartläggningen genomfördes med hjälp av en enkät- 

undersökning som besvarades av åtta sjuksköterskor, åtta undersköterskor samt fyra läkare 

som arbetade på åtta demensenheter i en stor kommun i Stockholms län.  

 

Huvudorsakerna till denna föreliggande studie är dels min egen profession och de frågor jag 

dagligen ställs inför samt mitt stora intresse för ämnet och möjligheten att fördjupa kunskapen 

om personalens upplevelser kring tvingande skyddsåtgärder inom demensvården. Detta tror 

jag görs på bästa sätt genom intervjuer då personalen med egna ord kan beskriva sina tankar 

och upplevelser.  

 

I bakgrunden till föreliggande magisteruppsats ges inledningsvis en översikt av demens-

sjukdom och de vanliga demenssjukdomar för att ge en bild av hur sjukdomen drabbar den 

enskilde individen. Därefter följer en beskrivning av rättshandlingsförmåga, omvårdnad vid 

demenssjukdom och tvingande skyddsåtgärder. 
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BAKGRUND 

 

Demenssjukdom 

 

Demens är ett samlingsnamn för nästan 100 olika sjukdomstillstånd med gemensamma 

symtom. Begreppet kommer från de latinska orden ”de” som betyder från och ”mens” som 

betyder själ, förstånd eller förnuft. Demens betyder med andra ord utan själ eller förstånd. 

Idag vet man att detta är fel och förmågan att känna in bevaras länge vilket används mycket i 

vården av personer med demenssjukdom. Påtagligt försämring av minne och tankeförmågan, 

sämre kommunikationsförmåga, svårigheter med praktiska förmågor samt svårigheter att 

orientera sig till rum, tid och person är andra symtom till demens. Personlighetsförändringar 

såsom dåligt omdöme, känslomässig avtrubbning och aggressivitet kan även förekomma. 

Symtom på skador i hjärnan ska ha funnits i minst sex månader för att begreppet demens kan 

användas och diagnosen kan ställas. Symtomen skapar många svårigheter som ställer stora 

krav på vården och omsorgen om de demenssjuka (Andrén, Gummesson, Hoffman& Skoog, 

2009). 

 

Demens är den fjärde största folksjukdomen i Sverige och är vanligast i de högre åldrarna, 

men kan även förekomma hos yngre. Socialstyrelsen (2010) uppskattar att ungefär 148 000 

personer lider av demenssjukdom. Hälften av de personer som är över 90 år har demens- 

diagnos. I Sverige insjuknar varje år 25 000- 30 000 personer i någon form av demens. Det 

beräknas att ungefär 15 000 dör årligen av en medelsvår till svår demenssjukdom (Mathillas, 

Lövheim, Gustafsson, 2011). 

 

Vanliga demenssjukdomar 

 

Alzheimers sjukdom 

Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen. I Sverige finns det ca 90 000 

personer med diagnostiserad Alzheimers sjukdom. Nedbrytningsprocessen av proteiner i 

hjärnan vid Alzheimers sjukdom sker framförallt i hjärnans hjässlober -och tinning (Ekman et 

al., 2011). Minnesproblem, språksvårigheter, koncentrationssvårigheter och försämrad 

orienteringsförmåga är framträdande symtom vid Alzheimer sjukdom. Olika former av 

beteendestörningar och psykiska symtom kan också förekomma. Medelöverlevnad d.v.s. från 

diagnos till att personen avlider är mellan åtta och tio år men yngre personer brukar ofta ha 

snabbare förlopp. I takt med att den exekutiva förmågan drabbas får personen allt svårare att 

klara ett självständigt liv (Ekman et al., 2011). 

 

Lewykroppsdemens (Lewy body demens)  

Lewykroppsdemens har många jämbördigheter med både Alzheimers- och Parkinsons 

sjukdom. Upprepade synhallucinationer, störd nattsömn, falltendens och parkinsonistiska 

symtom är utmärkande symtom. Fallen orsakar många gånger frakturer och sårskador. Efter 

att patienterna fått korrekt diagnos är medelöverlevnad två till tre år. Övre luftvägsinfektioner 

är ofta den direkta dödsorsaken. Vårdpersonalens kunskap om sjukdomen och dess följder 

beskrivs som väldigt viktigt i vården och omsorgen av personer med Lewykroppsdemens 

(Santangelo et al., 2009). 
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Frontallobsdemens 

Frontallobsdemens finns i flera olika former och betecknas därför ofta som ett syndrom mera 

än en sjukdom. Insjuknandet sker ofta före 65-års ålder och har en smygande debut. 

Karaktäristiskt för frontallobsdemens är symtom som koncentrationssvårigheter, utarmning av 

språket, personlighetsförändringar, bristande omdöme och nedsatt minne. Andra vanliga 

symtom hos denna patientgrupp är stereotypa beteenden och hyperoralitet. 

Medelöverlevnaden är ca sju år och sjukdomsförloppet varierar mellan tre och 17. Orsaken är 

okänd (Armanius et al., 2004). 

 

Vaskulär demens 

Vaskulär demens orsakas av cerebrovaskulära skador och sjukdomar såsom blodproppar och 

blödningar. Insjuknandet sker ofta plötsligt och sjukdomsförloppet beskrivs som ryckigt med 

långa perioder då patienten är stabil för att sedan drabbas av en plötslig försämring. Den 

fysiska och psykiska långsamhet som drabbar patienten är karaktäristiskt för vaskulär demens. 

Nedsatt funktionsförmåga på flera områden såsom förmågan att planera och genomföra 

aktiviteter, initiativförmågan och gångsvårigheter är andra svårigheter som förekommer. Vid 

skador i främre delen av hjärnan förekommer även personlighetsförändringar (Armanius et 

al., 2004). 

 

Behandling vid demenssjukdom  

I dagsläget finns inte någon bot för demenssjukdomarna, men symtomlindrande 

läkemedelsbehandling kan upprätthålla den globala funktionsförmågan vid Alzheimers 

sjukdom och Lewykroppsdemens och mildra de kognitiva symtomen. Två läkemedelsgrupper 

brukar användas, kolinesterashämmare (Donazepil, Rivastigmin och Galantamin) och 

memantin. Vid frontotemporallobs demens och vaskulär demens bör behandling med 

kolinesterashämmare inte erbjudas utan symtom i form av hallucinationer, ångest och 

liknande får lindras med psykofarmaka. En viktig del av behandlingen vid samtliga 

demenssjukdomar bör bestå av omvårdnadsåtgärder och anpassning av miljön, menar 

Socialstyrelsen (2010). Socialstyrelsen (2010) beskriver vidare att alla omvårdnadsåtgärder 

ska vara personcentrerade, vilket innebär att vårdaren ska sträva efter att förstå vad som är 

bäst för personen. Validation och reminiscence rekommenderas av Socialstyrelsen (2010) som 

två behandlingstekniker som utgår från demenssjukes svårigheter att minnas, orientera sig och 

bevara bilden av sin historia. Validation innebär att erkänna den demenssjukes känslor som 

sanna. Denna metod bidrar till personalens förståelse för den demenssjuke vilket i sin tur leder 

till bättre hantering av beteende och psykologiska problem hos personer med demenssjukdom 

så kallad BPSD. BPSD brukar yttra sig i form av oro, aggressivitet, plockighet, skrik eller 

vanföreställningar. Reminiscence metoden bygger på den demenssjukes minne. Genom att 

använda reminiscence får personalen bättre kännedom och förståelse för demenssjukas 

livssituation (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Demens och rättshandlingsförmåga 

 

Statens offentliga utredningar (SOU) (2006:110) beskriver att rättshandlingsförmåga handlar 

om den förmåga som en person kan ha att styra och besörja sina angelägenheter och intressen. 

 

Demenssjukdom är en progressiv sjukdom som gradvis förvärras. Det brukar inträffa en 

övergång mellan normal begåvning, till lätt kognitiv störning, till måttlig kognitiv störning 
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och till slut en grav kognitiv störning. Den enskildes rättshandlingsförmåga kommer också att 

gradvis bli sämre och steg för steg upphöra under detta förlopp (Stockholms läns landsting, 

2011). Stockholms läns landsting (2011) skriver att olika demenssjukdomar ger sig uttryck i 

olika former så som förmåga att anpassa och ändra strategier, oförmåga att planera, 

minnesproblem och även emotionella symptom ses vid vaskulär demens. För personer med 

Alzheimers sjukdom finns oftast en bild med språksvårigheter, minnesproblem, 

orienteringssvårigheter och minskad abstrakt tänkande. Vid frontallobsdemens, påverkar 

sjukdomen både omdöme och insikt i det tidiga förloppet och det finns stora problem när en 

bedömning av rättshandlingsförmåga ska göras. De vanligaste symtomen är exekutiva 

svårigheter med oförmåga att ändra och anpassa strategier, bristande motivation och intresse, 

nedsatt insikt och omdöme samt känslomässig avtrubbning (Stockholms läns landsting, 2011). 

 

Exekutiva störningar är vanliga vid demenssjukdomar. Dessa störningar medför svårigheter 

att organisera och planera. De ger även en dålig förmåga att klara belastning och stress. Detta 

innebär att vid exekutiva störningar kan stress och belastning tillfälligt minska rättshandlings- 

förmågan (Stockholms läns landsting, 2011). 

 

Konfusion, d.v.s. en akut förvirring förekommer ofta vid demens. Det är en övergående 

reaktion där de mentala funktionerna hastigt förvärras. Bristande koncentrationsförmåga och 

uppmärksamhet, hypo- eller hyperaktivitet samt fragmenterat tänkande är de primära 

symtomen vid konfusion. De sekundära symtomen är desorientering, minnesstörning, 

hallucinationer, aggressivitet och paranoida föreställningar. I de flesta fall är en person vid 

konfusion inte rättskapabel (Stockholms läns landsting, 2011). 

 

För att göra en bedömning av en demenssjuk persons rättshandlingsförmåga måsta många 

faktorer beaktas, bland annat sjukdomsgrad, sjukdomsbild och konfusion. Författarna till 

rapporten ”För vems skull?” (Demenscentrum, 2010) menar vidare att det inte är möjligt att 

ge fasta kriterier för när en persons rättshandlingsförmåga upphör. En bedömning ska göras 

utifrån såväl situation som individ. 

 

Omvårdnad vid demenssjukdom  

 

Florence Nightingale (1820-1910) anses som moder till den moderna omvårdnaden. 

Nightingale menade att vårdkvaliteten kunde förbättras genom bättre och mer systematisk 

utbildning (Kirkevold, 2000). 

 

Jahren Kristoffersen, Nortvedt och Skaug (2005) beskriver omvårdnad som ett 

funktionsorienterat ämne. Utmärkande för sådana ämnen är att de inställer sig på att utbilda 

människor i att fylla bestämda uppgifter och funktioner i samhället. De beskriver fokus, 

innehåll och funktion som tre komponenter i ämnet omvårdnad. Jahren Kristoffersen, 

Nortvedt och Skaug (2005) menar vidare att människan/patienten och hans eller hennes hälsa, 

coping och livskvalitet står i centrum och omsorgen om patienten är ett mål i sig. Omvård- 

naden måste individualiseras. Därför är kommunikation och samarbete en central aspekt på 

omvårdnad. 

 

För Kihlgren, Johansson, Engström och Ekman (2000) innebär omvårdnad att förebygga 

sjukdom och ohälsa, stärka hälsa, återställa och bevara hälsa utifrån patientens individuella 

behov och möjligheter, minska lidande samt att ge möjlighet till en värdig död. Enligt 

Bentling (2001) innebär omvårdnad att den som vårdar, tillvaratar patientens egna resurser i 

syfte att återvinna eller bevara hälsa. Omvårdnad omfattar en syn på hälsa och en humanistisk 
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människouppfattning. Bentling (2001) anser vidare att omvårdnad handlar om att arbeta i nära 

relation med andra människor och att ta tillvara deras resurser. 

 

Personcentrerad omvårdnad ger möjlighet till medbestämmande och värnar den demenssjukes 

självbestämmande. Personcentrerad omvårdnad kan ge ökat välbefinnande och trygghet samt 

minska agitation hos personer med demenssjukdom. Vårdaren bör försöka att se personen 

som en aktiv samarbetspartner, upprätta en relation med den demenssjuke och tolka symtom 

och beteende utifrån den demenssjukes perspektiv (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Edvardsson (2012) beskriver att en god demensvård karaktäriseras av att skapa en vårdande 

miljö av upplevelser och igenkännande av att vara hemma. För att ge god omvårdnad till 

personer med demenssjukdom krävs att omvårdnadspersonalen försöker bevara och 

respektera personens identitet (Skovdahl & Kihlgren, 2011) och försöka att se människan 

bakom sjukdomen (Asplund & Normann, 2011). Personcentrerad vård av personer med 

demenssjukdom kännetecknas av att skapa en positiv social miljö och se på världen ur 

personens perspektiv (Brooker, 2007). Att se personen, utgå ifrån personens perspektiv, 

bekräfta hans/hennes upplevelse av sjukdom och inkludera personen i alla aspekter av vården 

är centralt för personcentrerad omvårdnad (Edvardsson, 2012). 

 

Det är undersköterskor/vårdbiträden som i vård och omsorgen arbetar närmast personer med 

demenssjukdom (Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik, 2007) men det är 

sjuksköterskorna som i enlighet med Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska är omvårdnadsansvariga.  

 

Begreppsdefinition  

 

För att öka förståelsen behöver centrala begrepp för föreliggande studie förtydligas. Dessa 

begrepp är äldreboende och särskilt boende och tvingande skyddsåtgärder. 

 

Äldreboende och särskilt boende  

De olika boenden som finns för äldre med demenssjukdom kallas för äldreboende. Andra 

benämningar kan bland annat vara omsorgsboende, demensboende och sjukhem. Särskilt 

boende är ett gemensamt namn för alla benämningar. En individuell bedömning utifrån lagen 

om service för vissa funktionshindrade eller socialtjänstlagen krävs för att kunna få plats på 

dessa boendeformer. Gemensamt för alla boenden är att vård och omsorg ges dygnet runt. 

Ungefär hälften av personerna som bor i särskilt boende har en demenssjukdom 

(Socialstyrelsen, 2010). Nästan hälften av alla personer med demenssjukdom bor på särskilda 

boenden och resterande, ca 78 000 personer bor i egna hem med hjälp av hemtjänst och 

hemsjukvård (Socialstyrelsen, 2007). 

 

Tvingande skyddsåtgärder 

I litteraturen har begreppen begränsningsåtgärder, tvångsåtgärder och tvingande 

skyddsåtgärder använts synonymt. I föreliggande studie kommer begreppet tvingande 

skyddsåtgärder att användas.  

 

Rapporten ”För vems skull?” (Demenscentrum, 2010) har gjort följande indelning gällande 

tvingande skyddsåtgärder: 
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Till Mekaniska åtgärder räknas att man använder speciella kläder, möbler eller andra åtgärder 

(t.ex. lösa bälten och remmar, stolar med s.k. brickbord fästade i armstöden eller sänggrindar, 

för att hindra en person att lämna en viss plats eller flytta sig).  

 

Fysiska åtgärder innebär låsta dörrar eller att vårdaren med händerna hindrar någon att flytta 

sig. 

 

Rörelselarm och videoövervakning är andra former av tvingande skyddsåtgärder.  

 

Passiva larm kan också ses som en tvingande skyddsåtgärd. Med passiva larm menar man 

infraröda alarm och elektroniska tryckdynor (t.ex. under mattor eller madrasser), elektroniska 

ljudövervakare för att ge signal till en persons rörelser eller närvaro till vårdaren.  

 

Att använda lugnande eller sövande mediciner endast för att behandla eller påverka symptom 

på stört beteende eller rastlöshet så som det uppfattas av andra, ska betraktas som en 

tvingande skyddsåtgärd (med detta menar man att läkemedlen används inte för att behandla 

beteendets underliggande orsaker eller rastlöshet). Medicin kan även påverka den kognitiva 

förmågan, känsloliv, motorik och vakenhet. 

 

Rättsenlig översikt 

 

Varje medborgare är i enlighet med skyddet i svensk grund lag är skyddad mot 

frihetsberövande och påtvingat kroppsligt ingrepp. Med påtvingat kroppsligt ingrepp avses i 

första hand våld, men hit hör även tvångsmedicinering och därmed kräver lagstöd för att vara 

tillåtet. Undantag från skyddet mot kroppsliga ingrepp och frihetsberövanden kan endast 

föreskrivas i lag. Några sådana undantagsbestämmelser finns inte i HSL (Socialstyrelsen, 

2013). 

 

Socialstyrelsen upphörde den 15 juni 2010 sina föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 

1992:17) om tvingande skyddsåtgärder för personer med demenssjukdom i särskilda boenden 

för omvårdnad och service samt Socialstyrelsens kungörelse (SOSFS 1980: 87) med 

föreskrifter om förbud mot tvångsmedel inom somatisk långtidssjukvård att gälla 

(Socialstyrelsen, 2010). Socialstyrelsen (2010) har i samband med upphävandet publicerat ett 

meddelandeblad med information om gällande rätt. Av meddelandebladet framgår att 

tvingande skyddsåtgärder får användas endast med den enskildes samtycke och de får inte 

användas för att klara situationer som uppkommer på grund av brister i kompetens, olämpliga 

lokaler samt låg bemanning. Socialstyrelsen understryker att de tvingande skyddsåtgärder som 

inom vård och omsorg om personer med demenssjukdom förekommer idag strider mot 

Europakonventionen gällande de grundläggande friheterna och skydd för de mänskliga 

rättigheterna. Socialstyrelsen konstaterar vidare att dessa åtgärder kräver stöd i lag i enlighet 

med regeringsformen men något lagstöd finns inte idag (Socialstyrelsen, 2010). 

 

I Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demens finns två rekommendationer som 

båda har prioritet 1 vilken är den högsta prioriteten. Det står att hälso- och sjukvården och 

socialtjänsten bör: 

 

”observera och utvärdera hur personer upplever den fysiska begränsnings- åtgärden” 

 Samt ”erbjuda sin personal handledning och utbildning för att minska användandet av 

fysiska begränsningsåtgärder”(Socialstyrelsen, 2010). 
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Samtycke 

 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) och socialtjänstlagen (SFS, 2001:453) ska 

alla insatser bygga på frivillighet och förutsätter den enskildes samtycke. Det finns inte några 

bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen som klargör vad som gäller 

när en enskild person av något skäl inte kan samtycka till en insats eller åtgärd 

(Socialstyrelsen, 2013). 

 

Rynning (1994) skriver att samtycke innebär godtagande eller accepterande av föreslagna 

villkor. Ett samtycke gäller inte för all framtid och en person kan när som helst kalla åter sitt 

samtycke. Kvalifikationer för ett samtyckes rättsgiltiga validitet är att det har lämnats av 

någon som är behörig, vederbörande har haft full insikt om väsentliga förhållanden, den 

samtyckande är i stånd att förstå betydelsen av samtycket, samtycket är allvarligt menat, samt 

att samtycket har lämnats av fri vilja. 

 

Ett samtycke kan vara uttryckligt, det vill säga att den enskilde aktivt antingen muntligt eller 

skriftligt eller genom en jakande nick ger sitt samtycke till en viss åtgärd. En annan typ av 

samtycke är det så kallade konkludent.  Det betyder att den enskilde agerar på ett sätt som 

visar att han eller hon samtycker till en åtgärd t.ex. genom att underlätta genomförandet av en 

åtgärd. Ett samtycke kan också vara presumerat. Med ett sådant samtycke menas att den som 

ska vidta en viss åtgärd antar att den enskilde samtycker till åtgärden i fråga utan att utrycka 

sitt samtycke (Rynning, 1994). 

 

Statens offentliga utredningar (2006:110) beskriver att olika utgångspunkter för hur man kan 

se på vad som är tvång när en person som saknar beslutsförmåga och inte kan lämna samtycke 

framförs i betänkandet Regler för skydd och rättsäkerhet inom demensvården. En 

utgångspunkt innebär att då den enskilde inte har förmåga att lämna samtycke ska samtliga 

åtgärder anses som tvång. En annan utgångspunkt kan vara att det endast är fråga om tvång 

om den enskilde förhåller sig passiv d.v.s. varken motsätter sig åtgärden eller ger uttryck för 

att hon eller han accepterar den. En fråga är också om det kan vara fråga om tvång om den 

enskilde på ett aktivt sätt motsätter sig en åtgärd. 

 

Positiva och negativa effekter till följd av tvingande skyddsåtgärder 

 

Demenscentrum (2013) skriver att det finns fler orsaker till att tvingande skyddsåtgärder 

används. Mekaniska åtgärder kan användas för att förhindra olyckor och skador. 

De används vid nedsatt balans- och rörelseförmåga för att förebygga fall och undvika 

varaktigt sängläge. De kan även erbjuda stimulans och möjlighet till socialt samspel eller för 

att ge en bra sittställning vid måltiden. En låst dörr kan förebygga olyckor och skador som 

riskerar att uppkomma om en person med demenssjukdom förirrar sig ut. Det finns alltså flera 

tänkbara skäl till att använda åtgärderna.  

 

Fysiska tvingande skyddsåtgärder används för personer med nedsatt balans- och 

rörelseförmåga för att undvika permanent sängläge och förhindra fall men även för att ge 

personen med demenssjukdom stimulans och möjlighet till social interaktion eller också för 

att erbjuda en bra sittställning vid måltiden (Socialstyrelsen, 2010). 

 

I en studie visade Hamers och Huizing (2005) att försämrad balans, inkontinens och 

förstoppning, försämrad gångförmåga samt förlust av muskelstyrka är negativa påverkningar 

som följer med fysiska tvingande skyddsåtgärder såsom brickbord, bälten och så vidare. 
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Dessa effekter är relaterade till antalet timmar per dag som den enskilde är föremål för 

åtgärden och kan komma relativt snabbt. Åtgärdernas effekt på den enskildes rörelsefrihet och 

integritet är andra negativa effekter som sammankopplas med tvingande skyddsåtgärder. 

 

Nyare forskning (Scherder, Bogen, Eggermont, Hamers & Swaab, 2010) visar ett nära 

samband mellan fysisk aktivitet och kognition hos barn, ungdomar, äldre personer utan 

demens och hos äldre personer i ett mycket tidigt stadium av demenssjukdom. Scherder m.fl. 

(2010) menar att en nedgång i fysisk aktivitet har en skadlig effekt på kognition och beteende 

hos patienter med demens. Fysiska åtgärder på grund av reducering av fysisk aktivitet medför 

stress och förvärrar ytterligare den redan existerande neuropatologi som finns hos patienter 

med demenssjukdom. Detta kan i sin tur öka stress och oro ännu mer. 

 

Socialstyrelsen (2010) skriver i nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 

att en fysisk begränsningsåtgärd kan ge ångest, oroligt beteende, orsaka blåmärken, sårskador, 

och kvävning samt indirekt orsaka fall, trycksår, inkontinens och försämrad mobilitet. 

Socialstyrelsen (2010) skriver vidare att fysiska tvingande skyddsåtgärder kan orsaka 

försämrad kognition och minska möjligheten till social interaktion. 

 

Omfattningen av tvingande skyddsåtgärder inom omvårdnaden 

 

I de Nationella riktlinjerna för vård och omsorg för personer med demenssjukdom står att 

användning av fysiska tvingande skyddsåtgärder för att förebygga olyckor och skador bland 

personer med demenssjukdom är vanligt. De bedömer att en av fyra personer som bor på 

särskilda boenden har utsatts för en skyddande tvångsåtgärd (Socialstyrelsen 2010). 

 

Pellfolk, Sandman, Gustafson, Karlsson och Lövheim (2010) skriver att i Sverige har fåtal 

studier kartlagt omfattningen av tvingande skyddsåtgärder. Studier som är gjorda 

internationellt visade en högre användning av tvingande skyddsåtgärder inom sjukhemmen än 

på sjukhusen medan nyare studier inte ser någon olikhet. 

 

Pellfolk et al. (2010) skriver vidare att i en studie gjord 1996 beräknades att år 1988 ungefär 

en fjärdedel av äldre inom institutionsvården ordinerades tvingande skyddsåtgärder. 

Pellfolk et al. (2010) genomförde en undersökning inom institutionsvård i Västerbotten år 

2000 och 2007. Här sågs en ökning över tid från 16 till 18 procent. Att förhindra personen att 

falla eller glida ur en stol var den vanligaste orsaken att använda fysiska tvingande 

skyddsåtgärder. 

 

Demenscentrum (2010) har genomfört en enkätundersökning till medicinskt ansvariga 

sjuksköterskor (MAS). I undersökningen ombads MAS att skatta antalet personer med 

demenssjukdom bosatta på särskilda boende som för närvarande hade ordinerade tvingande 

skyddsåtgärder. Låst dörr skulle inte räknas med. Sammanlagt besvarade 160 MAS på 

enkäten. En av fyra sa att mer än hälften av de boende har ordinerade tvingande 

skyddsåtgärder. 

 

Enligt en studie gjord av Evans och Cotter (2008) löper äldre personer med demenssjukdom 

större risk än andra patienter för att utsättas för tvingande skyddsåtgärder, trots många 

negativa fysiska och psykiska effekter som är förknippade med användning av dessa åtgärder. 

Evans och Cotter (2008) beskriver vidare att många sjuksköterskor fortfarande tror att 

tvingande skyddsåtgärder är nödvändiga för att kontrollera beteendemässiga symtom och 

förhindra fall hos patienter med demenssjukdom. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Scherder%20EJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20813077
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bogen%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20813077
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bogen%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20813077
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hamers%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20813077
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Swaab%20DF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20813077
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Betydande faktorer för omvårdnadpersonalens upplevelse av tvingande skyddsåtgärder  

 

Bemötande 

Kihlgren, Nilsson och Sörlie (2005) beskriver att ett gott bemötande innefattar uppmuntran, 

stöd, tillit, uppmärksamhet, lyhördhet och vänlighet. Att kunna sätta sig i den boendes 

situation, att kunna lyssna och ta sig tid för att förklara samt att ge boende tid kännetecknar 

också ett gott bemötande. Heijkenskjöld, Ekstedt och Lindwall (2010) menar att ett gott 

bemötande är avgörande för en god omvårdnad. Att vara lyhörda, respektera boende, ha en 

empatisk förmåga samt att kunna kommunicera med boende på ett förståeligt sätt handlar 

också om ett gott bemötande. 

 

I en studie gjord i Norge studerade forskarna vilka metoder omvårdnadspersonal använder för 

att undvika användningen av tvingande skyddsåtgärder. De vanligaste strategierna var 

respekt, stöd, tillit samt uppmuntran vilka är avgörande för ett gott bemötande (Gjerberg, 

Hem, Forde & Pedersen, 2013). 

 

Delaktighet 

Kiessling och Kjellgren (2004) menar att delaktighet innebär att omvårdanden präglas av 

samråd och samförstånd med den boende. Genom att den boende känner sig tillfreds, aktiv 

och inte utanför kan vården bli lättare. De menar vidare att om den boende på grund av ålder, 

sjukdom eller andra skäl har nedsatt har beslutsförmåga måste kravet på delaktighet 

tillfredsställs så långt som möjligt.  

 

Flera studier (Hammar, Emami, Engstrom & Gotell, 2011; Skovdahl, Kihlgren & Kihlgren, 

2003; Hansebo & Kihlgren, 2002) visar att genom att involvera personer med demenssjukdom 

i deras dagliga omvårdnad och sätta deras förmågor i centrum skapas ett bättre samarbete 

mellan den demenssjuke och personal. På detta sätt får personer med demenssjukdom 

möjlighet att känna tillit, trygghet och självsäkerhet och uppgiften kan lättare genomföras. 

 

Andersson, Pettersson och Sidenvall (2007) beskriver att det är viktigt att de boende 

informeras och känna sig delaktiga i det som handlar om omvårdnaden, även om de inte kan 

påverka det som måste ske. Att göra patienten delaktig i sin ADL beskrevs i en studie gjord 

av Garden och Hauge (2012) som ett allternativ för att undvika tvingande skyddsåtgärder. 

 

Självbestämmande 

Självbestämmande betyder att varje person bestämmer över sitt eget liv och hur det ska 

utformas (Bentling, 2001) och innebär att ha fria aktiviteter, kunna göra egna val och kunna ta 

egna beslut (Howell & Cleary, 2007). 

 

Davies, Ellis och Laker (2000) beskriver att om omvårdnadspersonalen vet vad den boende 

önska men inte längre själv kan förklara sin önskan ska omvårdnadspersonalen försöka att 

tillfredsställa den boendes autonomi. Woods (2003) menar att boende ska kunna sälla krav på 

den vård som de får. Detta gör att omvårdnadspersonal ibland måste bortse från sina egna 

önskemål om hur vården ska utföras och ska planera vården på boendes villkor. 

 

I en studie gjord av Hansebo och Kihlgren (2002) visade forskarna att en negativ reaktion 

skapas när vårdarna är fokuserade på rutiner och vill utföra sina plikter och ignorerar 

demenssjukas protester. I denna studie observerade forskarna en situation där vårdarna höll 

fast en kvinnas armar och ben när kvinnan protesterade både verbalt och med fysiskt våld. 
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Vårdarnas fokus låg på uppgiften att duscha kvinnan och de försökte inte att respektera 

patientens autonomi. 

 

Reflektion 

Vid reflektionstillfällen får personal möjlighet att diskutera och reflektera över vad de gör, hur 

de gör och varför de handlar, känner och tänker som de gör. Vid reflektionen skapas insikt 

och förståelse (Antonsson & Sandström, 2000). Östensvik, Nilsen och Brynhidsen (2013) 

fann i sin studie att reflektion bland omvårdnadspersonal leder till mer medvetenhet om 

tvingande skyddsåtgärder som i sin tur leder till mindre användning av dessa åtgärder.  

 

Kunskap 

Socialstyrelsens (2010) nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 

beskriver att utbildning av undersköterskor och vårdbiträden, d.v.s. personal som arbetar 

närmast personer med demenssjukdom och har den mesta kontakten med dem, påverkar deras 

uppträdande och attityder till demenssjuka positivt. Med kunskap om demenssjukdomar är det 

lättare att identifiera brister i omvårdnaden eller miljön samt identifiera det som tillhör 

sjukdomen (Skog, 2012). 

 

Sellgren, Ekvall och Tomson (2008) menar att arbetsförhållanden som utmärkas av en 

stämning som stödjer motivation, kreativitet, lärande och engagemang har understrukits vara 

av betydelse för vårdpersonalens arbetstillfredställelse. Enligt två andra studier har ett sådant 

klimat även betydelse för välbefinnandet hos personer med demenssjukdom (Norbergh, 

Hellzen, Sandman & Asplund, 2002; Edvardsson, Sandman & Rasmussen, 2011). 

 

Leiman, Westerbotn, Pöder, och Wadensten (2013) fann otillräcklig gerontologisk utbildning 

som en av orsakerna till användningen av tvingande skyddsåtgärder. I en studie gjord av 

Garden och Hauge (2012) beskrev omvårdnadspersonalen brist på kompetens som en av de 

viktiga anledningarna till att använda tvingande skyddsåtgärder. 

 

Stöd i form av utbildning och handledning kan bidra till förbättring av personalens 

motivation, engagemang, välbefinnande och arbetsglädje (Gurnik & Hollis-Sawyer, 2003; 

Hansebo & Kihlgren, 2004; Häggström, Skovdahl, Fläckman, Kihlgren & Kihlgren, 2005; 

Engström, Wadensten & Häggström, 2010). 

 

Enligt Socialstyrelsens (2010) nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 

leder ökad kunskap om basal omvårdnad och omsorg samt vård bland personalen till en 

säkrare och tryggare tillvaro för personer med demenssjukdom. 

 

Bemanning 

Leiman et al. (2013) fann underbemanning som en av orsakerna till användningen av 

tvingande skyddsåtgärder. Garden och Hauge (2012) fann också i sin studie att brist på 

resurser i form av underbemanning var en viktig anledning för omvårdnadspersonalen att 

använda tvingande skyddsåtgärder. 

 

Teamarbete 

Teamarbete och samarbete mellan alla sjukvårdsprofessioner är avgörande för att säkerställa 

högkvalitativ vård (Begley, 2009). Begely (2009) menar vidare att patientomvårdnad som ges 

av en profession på egen hand kan aldrig uppnå samma vårdkvalité som ges av ett fullt team. 
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Omvårdnad vid demenssjukdom kännetecknas av ett multiprofessionellt sammansatt vårdlag 

där alla är betydelsefulla. Den demenssjukes tillstånd uppfattas på olika sätt av olika 

yrkeskategorier och olika yrkeskategorier kan se på samma situation ur olika perspektiv. 

Ingen enskild yrkeskategori har kompetens att själv möta de krav och behov som ställs på 

vården av den demenssjuke (Skog, 2012). 

 

Teamarbete beskrivs i en studie av Kalisch och Lee (2013) som en viktig faktor som kan 

minska omsättningen och förbättra medarbetarnas trivsel, kvaliteten i vården, patientens 

tillfredsställelse och behandlingsresultaten. 

 

Socialstyrelsen nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom (2010) 

konstaterar att multiprofessionellt arbete kan förebygga och minska förekomsten av 

beteendeproblem hos demenssjuka och rekommenderar att hälso- och sjukvården och 

socialtjänsten bör säkerställa ett multiprofessionellt teambaserat arbete. Denna 

rekommendation rangordnas som prioritet två. 

 

Teoretisk referensram 
 

Som teoretisk referensram i studien användes personcentrerad omvårdnad. Skaparen av ett 

personcentrerat förhållningssätt inom demensvården bedöms vara Tom Kitwood. Han har 

även utvecklat ett sätt att mäta kvaliteten av relationen mellan personer med demenssjukdom 

till personalen och deras välbefinnande så kallad Dementia Care Mapping (Brooker, 2004). 

 

Personcentrerad omvårdnad innebär att vårdaren i mötet med patienten ger vård som uppfyller 

patientens individuella behov. Vårdaren accepterar patienten som en enastående person. När 

beslut ska fattas bör vårdaren ta hänsyn till patientens livssituation, kliniska situation och 

patientens egenskaper (Suhonen, Gustafsson, Katajisto, Välimäki & Leino-Kilpi, 2009). 

Suhonen et al.(2009) menar vidare att vårdaren ska dels lämna utrymme för patienten att sätta 

sin individuella prägel på omvårdnadssituationen och dels få sina åtgärder att överensstämma 

med den enskilda individen  

 

I en personcentrerad vård genom att få stöd och hjälp av anhöriga och/eller personal kan 

personen med demenssjukdom få behålla sitt själv. Detta är viktigt eftersom personer med 

demenssjukdom fortfarande är personer med känslor (Sabat, Fath, Moghaddam & Harré, 

1999). 

 

Personcentrerat förhållningssätt lyfts det fram av Socialstyrelsen (2010) som en central 

rekommendation för vård och omsorg vid demenssjukdom. 

 

Genom personcentrerad omvårdnad får personer med demenssjukdom trots sviktande 

kognitiva funktioner behålla sin personlighet. Detta uppnås genom att vårdaren utgår ifrån 

personens tro och värderingar och bekräftar personens upplevelse av världen (Brooker, 2004; 

McCormack & McCane, 2006). 

 

Problemformulering 

 

Sedan Socialstyrelsen år 2010 upphävde sina föreskrifter och allmänna råd om förbud mot 

tvingande skyddsåtgärder finns det fåtal svenska studier som belyser omvårdnadspersonalens 

upplevelse av tvingande skyddsåtgärder.  
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Socialstyrelsen (2005) i sin kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska beskriver att 

den legitimerade sjuksköterskans arbete styrs bland annat av lagen och förordningen som 

bygger på frivillighet och innebär att man inte kan vidta åtgärder mot den enskildes vilja. 

Vidare beskriver Socialstyrelsen att hälso- och sjukvården ska utforma sina insatser utifrån 

den enskildes individuella behov och förutsättningar. I enlighet med Socialstyrelsen (2005) 

ska legitimerad sjuksköterska ha förmåga att tillämpa kunskaper inom omvårdnad, verka för 

att bedriva patientfokuserad samt leda och utforma omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskan ska 

även ha förmåga att handleda och utbilda medarbetare.  

 

Genom att generera kunskap om hur omvårdnadspersonal upplever att arbeta med tvingande 

skyddsåtgärder kan förutsättningar skapas för en personcentrerad omvårdnad av personer med 

demenssjukdom. 

 

SYFTE  
 

Syftet var att beskriva omvårdnadspersonalens upplevelser av att arbeta med tvingande 

skyddsåtgärder inom demensvården. 

 

METOD  

 

Val av metod 

 

För att belysa hur omvårdnadspersonalen upplever att de arbetar med tvingande skydds-

åtgärder valdes en kvalitativ ansats. Kvalitativ metod är en lämplig metod för att få fram 

beskrivningar av informantens livsvärld och sedan tolka de beskrivna fenomenens mening 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Polit och Beck (2010) skriver att kvalitativa metoder syftar till 

att upptäckte mening i fenomen t.ex. upplevelsen av att arbeta med tvingande skyddsåtgärder 

och även för att finna förståelse för helheten. 

 

Patton (2002) menar att kvalitativa metoder söker svar på vad människor vet, tänker, gör och 

känner genom intervjuer, observationsstudier eller analyser av dokument eller intervjuer. 

Den kvalitativa metoden valdes för att få så grundliga och fullständiga beskrivningar som 

möjligt angående omvårdnadspersonalens upplevelser att arbeta med tvingande skydds- 

åtgärder. Datainsamlingen gjordes med kvalitativa semistrukturerade intervjuer. En kvalitativ 

intervjustudie är ett samtal på professionell nivå och en metod som lämpar sig väl vid studier 

som strävar efter att skapa förståelse för ett fenomen (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Genom forskningsintervjun växer kunskap fram i en växelverkan mellan intervjuarens frågor 

och respondentens svar, syftet är öka kunskapen om det valda området. Därför genomfördes 

denna studie som en kvalitativ intervjustudie. Semistrukturerad intervju innebär att 

intervjuerna genomförs med stöd av en intervjuguide med specifika frågor men att 

respondenterna har möjlighet att svara mer öppet (Kvale & Brinkmann, 2009). En kvalitativ 

studies trovärdighet enligt Thorne (2000) grundas på en noggrann beskrivning av dess 

utförande. Nedan följer därför en redovisning av hur denna studie har genomförts. 

 

Intervjumall 

 

Intervjuerna genomfördes med stöd av en intervjumall (Bilaga I) skapad av författaren till 

denna studie. Enligt Polit och Beck (2010) ska forskaren försäkra att ställa samma frågor till 

samtliga informanter och att samma information efterfrågas i samtliga intervjuer. 
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Inledningsvis användes frågor kring bakgrundsinformation om informanterna, såsom ålder 

och antal år i yrket. Intervjumallen fokuserade på ämnet och innehöll öppna frågor.  

 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att öppna frågor ger mer utrymme för informanterna för 

spontanitet och även egna beskrivningar. Kvale och Brinkmann (2009) menar vidare att öppna 

frågor ger utrymme att fånga upplevelser och erfarenheter vilket var syftet med denna 

föreliggande studie. 

 

Polit och Beck (2010) skriver att stödfrågor kan användas för att få fram mer detaljrik 

information om ett ämne. Under intervjuernas gång ställdes därför även kompletterande 

öppna frågor. Exempel på sådana frågor: ” Har jag uppfattat dig rätt? Beskriv närmare! Hur 

menar du? Förklara närmare!” 

 

Pilotintervju 

 

En pilotintervju genomfördes där intervjumallen testades för att se om den skulle ge svar på 

studiens syfte. Syftet med pilotintervjuen var även att bekanta sig med intervjutekniken (Polit 

& Beck, 2010). I pilotintervjun intervjuades en undersköterska som arbetade inom 

demensvården men inte var verksam på det särskilda boendet. Denna intervju inkluderades 

inte i resultatet. 

 

Urval 

 

Studien genomfördes i Stockholms län på ett stort särskilt boende med fyra enheter med 

demens inriktning. Urval genomfördes genom bekvämlighetsurval i enlighet med Polit och 

Beck (2010) vilket betydde, att de deltagare som var lättillgängliga för författaren fick 

medverka i studien. Två enhetschefer handlade förmedlade information om studien till 

deltagare som svarade gentemot inklusionskriterierna samt var villiga att delta i studien. 

 

Att ha arbetat som sjuksköterska eller undersköterska under minst ett år med personer med 

demenssjukdom bosatta på det särskilda boendet var inklusionskriterier för att ingå i studien. 

Det krävs erfarenhet för att uppnå en holistisk och individinriktad patientomvårdnad och även 

ha grepp om unika situationer (Benner, 1993). Om det fanns intresse hos nattpersonalen skulle 

även de ges möjlighet att delta i studien. För författaren var det viktigt att även fördjupa 

kunskapen om hur nattpersonalen upplever tvingande skyddsåtgärder då det finns färre 

resurser på natten. 

 

Genomförande  
 

Verksamhetschefen till ett särskilt boende för personer med demenssjukdom kontaktades med 

förfrågan om att få genomföra studien vid boendet som bestod av fyra demensenheter (Bilaga 

II). Verksamhetschefen gav sitt samtycke och hänvisade vidare till två enhetschefer. 

 

Enhetscheferna förmedlade kontakt med 10 undersköterskor och två sjuksköterskor som 

uppfyllde inkluderingskriterierna. Alla dessa kontaktades av författaren via mail med 

förfrågan att delta i studien med bifogat informationsbrev (Bilaga III). De tillfrågade 

kontaktades efter en vecka i ett uppföljande telefonsamtal varav 9 undersköterskor tackade ja 

till deltagandet i studien. Informanterna lämnade in undertecknat skriftligt samtycke till 

författaren vid intervjutillfällena (Bilaga IV). 
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Datainsamling 

Intervjuerna skedde under februari 2013. Intervjuerna bokades via enhetscheferna på det 

särskilda boendet ca tre veckor i förväg. Samtliga intervjuer genomfördes på informanternas 

arbetsplats och till största delen under informanternas arbetstid. Det var enhetscheferna som 

planerade informanternas frånvaro från avdelningen. Intervjun med informanten som arbetade 

natt genomfördes efter personens arbetstid. Det var inte möjligt för denna informant att lämna 

sin avdelning under intervjun då nattpersonalen är färre i antalet. Alla intervjuer genomfördes 

i ett så kallad avkopplingsrum på det särskilda boendet för att undvika eventuella avbrott och 

störningar. Det var enhetscheferna som rekommenderade och bokade detta rum för 

intervjuerna. En intervju avbröts då en personal tillsammans med en boende kom in i rummet. 

Intervjuerna varade mellan 20 till 30 minuter var och spelades in på MP3 som låg på ett bord 

framför informanterna. Inledningsvis informerades samtliga informanter på nytt om studiens 

syfte och rätten att avstå från att svara på enskilda frågor och att när som helst utan förklaring 

avbryta intervjun utan att på något sätt bli ifrågasatta. Därefter förvissade sig författaren till 

föreliggande studie om att informanten hade skrivit på samtyckesblanketten (Bilaga IV). 

Informanterna fick även information om att intervjun kommer att spelas in och data kommer 

att presenteras på ett sätt så att de inte kan härledas till enskilda personer. Intervjumallen 

(Bilaga I) användes som stöd under intervjuerna. Avslutningsvis, när alla frågor i 

intervjumallen hade berörts uppmanades informanterna att framföra det som eventuellt 

upplevdes som osagt. 

 

Urvalsgrupp  

Nio intervjuer med nio undersköterskor utfördes varav alla nio ingick i studiens resultat. Sju 

av respondenterna var kvinnor och två var män. Åtta undersköterskor arbetade dag- och 

kvällstid och en nattetid. Undersköterskorna hade arbetat med personer med demenssjukdom 

mellan 5 och 22 års tid. Antalet intervjuer kan påverkas av lagen om avtagande avkastning, 

vilket innebär att det finns en brytpunkt bortom vilken fler intervjuer inte leder till ytterligare 

kunskap (Kvale & Brinkman, 2010). 

 

Dataanalys 

Alla intervjuer spelades in och transkriberades för bearbetning för att kunna fokusera på det 

som de intervjuade personerna berättar (Polit & Beck, 2012). Enligt Kvale och Brinkman 

(2009) underlättas analysen och får en bättre sammansättning efter transkribering till skillnad 

från om analysen utgörs direkt från inspelningen. 

 

Materialet transkriberades av en professionell transkriberare som nogsamt markerade om 

något ord i intervjun var svårt att höra. Transkriptionen lyssnades igenom upprepade gånger 

av intervjuaren för att vid behov komplettera och korrigera texten. En kvalitativ innehålls- 

analys med en induktiv ansats kännetecknad av Lundman och Graneheim (2008) användes 

som analysmetod för denna studie. Lundman och Graneheim (2008) menar att kvalitativ 

innehållsanalys fokuserar på tolkning av texter och används framförallt inom human-

vetenskap, beteendevetenskap och vårdvetenskap. Inom omvårdnadsforskning används 

metoden för att tolka och granska texter bland annat utskrifter av bandade intervjuer. Hsieh 

och Shannon (2005) beskriver den kvalitativa innehållsanalysen som en metod där subjektiva 

tolkningar förekommer endast för att metodiskt gruppera datamaterialets innehåll genom tema 

och koder. Induktiv ansats enligt Lundman och Graneheim (2008) betyder en förutsättnings- 

lös analys av texter, som exempelvis kan vara baserade på människors berättelser om sina 

upplevelser. Därför användes den metoden i denna studie för att finna svar på personales 

upplevelser. 
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Analysprocessen följde tydliga bestämda steg. Meningsbärande enheter identifierades genom 

att författaren både lyssnade på ljudupptagningen och läste analysenheterna först i sin helhet 

för att få en översiktsbild och sedan ord för ord (Hsieh & Shannon, 2005). Enligt Lundman 

och Graneheim (2008) utgörs en meningsbärande enhet av ord, stycken och meningar av text 

som hör ihop genom sitt sammanhang och innehåll.  De meningsbärande enheterna 

kondenserades, abstraherades och kodades. Lundman och Graneheim (2008) menar att 

kondensering avser en process som gör texten kortare och mera lätthanterlig samtidigt som 

inget väsentligt försvinner och det centrala innehållet besvaras. Att abstrahera innebär att lyfta 

innehållet till en högre logisk nivå. En kod är en etikett på en meningsenhet som kortfattat 

beskriver dess innehåll. Kodningsförfarandet innebär att den kondenserade meningsenheten 

abstraheras (Hsieh & Shannon, 2005;. Lundman & Graneheim, 2008). I denna studie 

kontrollerades abstraktionens giltighet mot meningsenheter och kondenserad text i enlighet 

med Lundman och Granheim (2008). Koder med liknande innehåll markerades med en unik 

färgkod. Dessa koder bildade kategorier och underkategorier. Lundman och Graneheim 

(2008) beskriver kategorier som internt homogena och externt heterogena, vilket innebär att 

innehållet i en kategori är närbesläktat och att det skiljer sig från innehållet i andra kategorier. 

En kategori kan omfatta ett antal underkategorier på olika abstraktionsnivå (Hsieh & 

Shannon, 2005; Graneheim & Lundman, 2003). Utifrån de slutliga kategorierna bildades 

teman innehållande den underliggande meningen eller latenta innehållet i texten (Lundman 

och Graneheim, 2008). Lundman och Graneheim (2008) beskriver att skapa teman är ett sätt 

att sammanbinda det underliggande innehållet i ett antal kategorier. De definierar ett tema 

som ”den röda tråden” av mening som återkommer i kategori efter kategori. 
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Tabell 1. Exempel på meningsbärande enhet, kondenserad meningsenhet, kod, underkategori 

och kategori. 

 

  

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Det är svårt att veta exakt vad 

människan vill. Ja, och det är 

ofta man är med tankar så, 

tänk om man har tvingat 

människan eller tänker, så det 

är ofta man går med sådana 

skuldkänslor.  

 

Det är svårt att exakt 

veta vad människan 

vill, ofta har man 

sådana tankar, om 

man har tvingat 

människan, man går 

ofta med 

skuldkänslor 

Svårt att veta, 

skuldkänslor 

Negativa känslor Emotion 

Vi jobbar inte utifrån att jobbet 

måste vara klart klockan 13 

eller klockan 14 eller klockan 

22 utan vi gör ju det i den 

boendes egen takt. 

Personal arbetar inte 

utifrån att arbetet 

måste vara klart vid 

någon tid, utan gör 

det i boendes egen 

takt. 

Boendes egen 

takt, arbetet 

styrs inte av 

rutiner 

Boende i fokus Kunskap 

Oftast är det ja, på kvällarna 

till exempel, ja man är trött, ja 

okey man lägger sig och vad 

ska jag säga. Och man kanske 

vill sitta kvar längre, okey 

fram till 20 går det att sitta 

kvar, men man kan inte lämna 

allihop till exempel efter 20 till 

en person. 

Det är ofta på 

kvällarna, man är 

trött, man lägger sig. 

Man vill kanske sitta 

kvar längre, det är Ok 

fram till kl.20, det går 

att sitta kvar, man 

kan inte lämna alla 

till en person efter 

kl.20. 

 

Boende 

måste lägga 

sig motvilligt 

pga. personal 

brist 

Bemanning Organisation 

Vi pratar med varandra om 

saker eller kanske borde vi inte 

göra på det här sättet nästa 

gång gör så här. 

Personal pratar med 

varandra om saker 

som de inte borde ha 

gjort på detta sätt 

Diskutera 

varandras 

arbetssätt 

Reflektion Organisation 
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Forskningsetiska övervägande 

 

De fyra forskningsetiska principerna enligt Vetenskapsrådet (2011) låg som grund för etiska 

överväganden inför den föreliggande studien. Det vill säga: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) ska information som bland annat består av studiens syfte, 

vilken nytta studien har, vilka metoder som ingår, namn och telefonnummer till författaren 

samt att deltagande i studien är frivilligt ges till alla som är berörda av forskningen. För den 

föreliggande studien skickades ett informationsbrev ut i enlighet med etikprövningsnämndens 

anvisningar om information till forskningspersoner (Etikprövningsnämnden, 2012) 

tillsammans med en förfrågan om tillstånd att utföra studien till verksamhetschefen.  

 

Skriftligt samtycke till studiens genomförande inhämtades av verksamhetschefen. Vid 

rekrytering fick potentiella deltagare både skriftlig och muntlig information om studiens syfte, 

metod, vilken nytta studien har, att deltagandet i föreliggande studie var helt frivillig samt 

namn och telefon- nummer till författaren. Skriftligt samtycke inhämtades från alla deltagare 

innan intervjun.  

 

Konfidentialitetskravet beaktades genom att informanternas namn togs bort och svaren 

därmed inte kom att kunna härledas till en viss person. Insamlad data kommer att förvaras i 

tio år i ett låst brandsäkert skåp så att ingen obehörig fick tillgång till materialet.  

 

Genom att insamlade data endast fick användas i vetenskapligt syfte togs hänsyn till 

nyttjandekravet. Innan studien startade hade författaren för avsikt att skriva studien i form av 

en vetenskaplig artikel därför skickades en etisk prövning till Regionala 

etikprövningsnämnden i Stockholm och fick sitt godkännande vilket ytterligare styrker 

studiens nyttjandekrav. Dock under studiens gång beslutade författaren att skriva studien först 

i uppsatsform och efter att ha fått godkänd av examinator skriva den i form av en vetenskaplig 

artikel. Detta pga. tidsbrist och bristande erfarenhet hos författaren. Författaren anser inte att 

detta beslut har påverkat nyttjandekravet negativt då nyttjandekravet fortfarande uppfylls. 
 

RESULTAT 

 

Resultatet beskrivs utifrån de två olika teman som framkom under analysen: upplevelser av att 

arbeta med tvingande skyddsåtgärder berodde på emotioner, kunskap och organisation samt 

tvingande skyddsåtgärder användes som omvårdnadshandling. Texten i resultatredovisningen 

inleds med en kort sammanfattning av varje tema och dess kategorier, därefter ges en mer 

detaljerad beskrivning av resultatet under varje underkategori. I texten används ordet 

omvårdnadspersonal om undersköterskor och vårdbiträden.  
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Tabell 2. Resultatets indelning i teman, kategorier och underkategorier 

 

Tema Upplevelser av att arbeta med tvingande 

skyddsåtgärder berodde på emotioner, kunskap och 

organisation 

Tvingande skyddsåtgärder 

användes som 

omvårdnadshandling 

Kategorier Emotioner Kunskap Organisation Skydda den 

enskilde  

 

Skydda den 

enskildes 

omgivning 

Underkategorier Osäkerhet 

Negativa känslor 

Positivt bemötande 

Boende i fokus 

Teamarbete 

Bemanning 

Reflektion 

Handledning 

 

 

Upplevelser av att arbeta med tvingande skyddsåtgärder berodde på emotioner, 

kunskap och organisation 

 

Den röda tråden genom alla intervjuer som bildade det första temat var att upplevelser av att 

arbeta med tvingande skyddsåtgärder berodde på emotioner, kunskap och organisation. Detta 

tema är indelat i tre olika kategorier, emotioner, kunskap och organisation. Varje kategori är i 

sin tur indelat i två till fyra underkategorier.  

 

Emotioner 

Denna kategori delades in i underkategorierna osäkerhet och negativa känslor. Många 

informanter beskrev en ofta upplevd osäkerhet över sin tolkning av hur boende upplevde 

omvårdnadsåtgärder. Negativa känslor i form av inre konflikt och känsla av obehag över att 

ha utsatt en boende för tvingande skyddsåtgärder återkom i informanternas berättelse. 

Osäkerhet över att inte veta hur boende upplever en tvingande skyddsåtgärd beskrevs av några 

informanter att i sin tur ledde till negativa känslor. 

 

Osäkerhet 

En stor del av informanterna beskrev att de upplevde en känsla av osäkerhet kring sin tolkning 

om boenden upplevde en omvårdnadsåtgärd som tvång. En informant beskrev att veta vad 

boenden ville är svårt och tänkte ofta om man har utsatt dem för tvång. 

Att inte veta hur boenden upplevde tvingande skyddsåtgärder ledde också till en känsla av 

osäkerhet. Informanterna upplevde större osäkerhet över boendes upplevelser när boende hade 

förlorat sin verbala kommunikationsförmåga. En av de intervjuade beskrev: 

 

”… samtidigt är det speciellt om man inte kan uttrycka sig eller yttra sig, hur  

mycket är det vi följer ens självbestämmande eller hur mycket är det vi följer  

eller vi läser av tankarna? Kan vi göra det verkligen eller vi gör vad vi tror…” 

(Informant 2) 
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Matning var en omvårdnadashandling som skapade en känsla av osäkerhet för flera av 

informanterna. De uttryckte att de hade svårt att bedöma om den upplevdes av äldre som 

tvång eller inte. En informant uppgav följande: 

 

”… ja man matar och sedan alltså det tar jättelång tid och den där viljan just  

           att, där kan det finnas något tvångsliknande, om det inte riktigt är vård, men jag  

           kan uppleva det ibland som att jag tvingar en människa, speciellt om man inte är 

           verbal, om man har afasi och då är det svårt.” (Informant 6) 

 

Samma informant upplevde även osäkerhet kring aktiviteter som demenssjuka med 

kommunikationssvårigheter deltog i. Denna informant funderade oftast över ifall äldre 

motvilligt deltog i aktiviteter. Den intervjuade tänkte ofta på de äldre som låg i sängen och såg 

trötta ut men togs upp i alla fall för att delta i aktiviteter.  

 

Att uppleva osäkerhet kunde också handla om de beslut som fattades av boende med 

demenssjukdom. En omvårdnadspersonal berättade att personal försökte att göra äldre 

delaktigta om beslut som skulle fattas om de äldre men upplevde osäkerhet över ifall personer 

med demenssjukdom förstod innebörden av det som de blev tillfrågade om. Samma informant 

som upplevde osäkerhet över de beslut som fattades av boende upplevde också osäkerhet över 

innebörden av när en äldre utryckte sina upplevelser om en speciell situation. Detta handlade 

om en äldre som trots demenssjukdom kunde uttrycka sitt missnöje om en situation men 

personal hade ibland svårt att tolka vad den äldre menade. 

 

Negativa känslor 

Flera av informanter upplevde en känsla av inre konflikt när de arbetade med tvingande 

skyddsåtgärder. De upplevde att de utsatte brukarna för tvång mot både sina egna och 

brukarnas vilja. En informant uppgav följande: 

 

”Det känns både bra och inte bra för att det syns att den människan kämpar och  

det hjälper inte om man förklarar varför vi var tvungna att göra så.” (Informant 5) 

 

Upplevelse av inre konflikt kunde också handla om när tvingande skyddsåtgärder i form av 

sänggrindar eller rörelselarm inte användes. I dessa fall var personal tvunget att lämna andra 

boende utan tillsyn för att ha extra tillsyn över den äldre som inte hade uppdragna sänggrindar 

eller rörelselarm. 

 

Några av informanterna uttryckte att de mår dåligt och har en känsla av obehag över att 

uppleva känslan av inre konflikt. Upplevelse av osäkerhet över att inte veta hur boende 

upplevde en tvingande skyddsåtgärd ledde i sin tur till negativa känslor. 

 

En informant utryckte att det kändes fruktansvärt att utsätta boende för tvingande skydds- 

åtgärder. En annan informant beskrev att det kändes fel och konstigt att aktivera boende mot 

deras vilja. Några av informanter upplevde en känsla av obehag när de utsatte boenden för 

tvingande skyddsåtgärder. Upplevelse av skuldkänslor framkom i en av informanternas 

beskrivning. 

 

Kunskap 

Denna kategori delades in i underkategorier positivt bemötande och boende i fokus. 
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Alla informanter beskrev kunskap om omvårdnad vid demenssjukdomar som en av de största 

och viktigaste främjande faktorer för att undvika använda tvingande skyddsåtgärder vilken 

även påverkar personalens upplevelse av att arbeta med dessa åtgärder. 

 

Alla informanter beskrev att omvårdnadspersonalen på deras arbetsplats har kunskap om 

omvårdnad av demenssjuka och försöker att omsätta sina kunskaper i arbetet med boende med 

demens- sjukdom. Genom att ha kunskap om omvårdnad vid demenssjukdom försöker 

personal att hitta en lösning som både förebygger skador och samtidigt inte frihetsberövar 

boende. Samtidigt ansåg några av informanter att både sjuksköterskor och läkare behövde mer 

kunskap om demenssjukdomar. 

 

Positivt bemötande 

En återkommande del i intervjuerna handlade om bemötandet som de äldre fick av 

personalen. Alla informanter beskrev att de använder sig av olika positiva bemötande 

strategier i omvårdnadsarbetet för att undvika använda tvingande skyddsåtgärder. Vilka 

strategier som användes var helt olika beroende på person och situation, sa en av de inter- 

vjuade. Flera av informanterna beskrev att de använder sig av tio minutersmetoden. Det 

innebär att när t.ex. en boende vägrar att komma upp ur sängen går personalen därifrån och 

kommer tillbaka efter tio minuter. Det händer ofta att under tiden som personalen har varit 

borta har boende blivit lugnare och mer samarbetsvillig. Några av informanterna beskrev att 

de använde sig av validation och reminiscence som metod i omvårdnadsarbetet.  

 

Att sitta och prata, servera varm mjölk, taktil massage, tillsammans med den boende lyssna på 

musik, kroppskontakt och att bara sitta och vara närvarande nämndes som de positiva 

bemötande strategierna som användes när en boende var orolig. Att sitta och prata med 

boende innan de somnade upplevdes förebygga oro hos de demenssjuka. Flera av de 

intervjuade nämnde att de brukade lirka och avleda boende som var oroliga eller ville gå ut.  

När personal inte lyckades att avleda en boende som var orolig och ville gå ut brukade de ta 

en taxi och åka runt med den äldre tills den äldre blev lugnare. Då åkte de tillbaka till boendet. 

En av de intervjuade beskrev: 

       

       ” … och vi var på väg till Solna, vi har stoppat i taxi ibland för att skydda dem.  

       Och du vet det är många, men den kunskap som man har skapat genom alla  

       tider har gjort att faktiskt vi kan bemöta dem.” (Informant 4) 

 

Flexibilitet, tålamod, avlösning och låta ta den tid det tar ansågs vara viktiga faktorer för att 

undvika användningen av tvingande skyddsåtgärder. 

Vid arbete med demenssjuka som hade förlorat sin kommunikationsförmåga ansågs tydligt tal 

och kroppsspråk väldigt viktiga. Att prata och skoja skapar en fin relation mellan boende och 

personalen och bidrar till en bra stämning på boendet uppgav en av de intervjuade. 

 

Boende i fokus  

Denna kategori handlar om hur omvårdnadspersonalen arbetade för att boende skulle sättas i 

fokus för omvårdnaden. Detta arbetssätt upplevdes av samtliga informanter som en viktig 

faktor för att undvika att använda tvingande skyddsåtgärder. Personal försöker att ta reda på 

och utgå ifrån boendes vanor och se saker ur boendes perspektiv. De flesta av informanterna 

beskrev att i arbetet med de äldre försöker de att boende ska känna sig delaktig i sin 

omvårdnad. Det är de äldres vilja och självbestämmande som styr omvårdnadsarbetet. 

Omvårdnadsarbetet påverkas inte av rutinerna på arbetsplatsen. 
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En informant beskrev en boende som trodde sig vara personal och ville hjälpa till på arbets- 

platsen. För att den äldre skulle känna sig delaktig fick hon en uppgift att utföra. 

 

        ” … vad kan vi göra för att stimulera henne, avleda henne så hon får känna sig 

        delaktig för hon tror ju att hon är personal, vi ser till att hon får plocka in disken 

        i diskmaskinen.” (Informant 3) 

 

Aktiviteter på boendet försöktes anpassas efter de demenssjukas önskemål och generation 

vilket förebyggde oro hos de äldre. En informant berättade att de alltid brukade spela musik 

från 40- och 50 talet som var deras musik. 

 

Att ha kunskap om hur tvingande skyddsåtgärder kunde ersättas med andra åtgärder handlade 

också om att ha de boende i fokus för omvårdnaden. En informant berättade om en boende 

som upplevde uppdragna sänggrindar som tvång. Personal beslöt att dra ner sänggrindarna 

och för att förebygga skador ifall denna boende ramlade ur sängen, sänktes sängen ner så 

långt det gick och två madrasser lades på golvet. Bakåtlutande rullstolar användes för att 

undvika bälten. 

 

Organisation 

Kategorin organisation delades in i följande underkategorier: teamarbete, bemanning, 

reflektion och handledning. Ett välfungerande teamarbete med andra yrkeskategorier, bra 

bemanning, kontinuerlig reflektion samt handledning vid svåra situationer lyftes fram som 

viktiga faktorer som påverkar personalens upplevelse av att arbeta med tvingande 

skyddsåtgärder. Personalbrist ansågs av de flesta av informanterna som ett hinder i 

organisationen medan reflektion och handledning ansågs som två främjande faktorer. 

 

Teamarbete 

Många informanter upplevde att ett bra tvärprofessionellt samarbete med hela teamet, 

bestående av läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, och omvårdnads- 

personalen var nödvändigt. En informant ansåg att enhetschefen också var en stor resurs i 

teamarbetet kring boende. 

 

Några av informanterna såg även anhöriga som självklara teammedlemmar. Det första 

anhörigsamtalet vid inflyttningen upplevdes väldigt viktigt av en av informanterna. Genom 

samtal med anhöriga fick omvårdnadspersonal nödvändig information om de demenssjuka 

som möjliggjorde för personal att undvika använda tvingande skyddsåtgärder. 

 

Även samarbetet mellan omvårdspersonal ansågs som en främjande faktorn i arbete med 

personer med demenssjukdom. Några av informanterna uttryckte att personal ber om hjälp av 

varandra när de själva inte klarar av en situation. Det kunde både handla om en speciell 

situation eller vardagliga omvårdnadsarbeten. En av informanterna berättade:  

 

              ”Vi har faktiskt fått en extra telefon för att när vi går ut med dem att eventuellt 

              ringa och be om hjälp. Och det har jag gjort en gång. Jag visste inte vad jag skulle  

              göra?” (Informant 4) 

 

Att personal delger varandra information och kunskap om hur en boende ska bemötas 

upplevdes positivt av en informant. 
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Bemanning 

Samtliga informanter ansåg personabrist som den största hindrande faktorn som påverkade 

personalens upplevelse av att arbeta med tvingande skyddsåtgärder. Till stor del var 

informanterna missnöjda med den bemanningen som fanns på deras respektive boendeenhet. 

 

En av informanterna beskrev att på kvällarna måste boende ibland lägga sig tidigt motvilligt 

eftersom det bara finns en personal efter kl.20. Vikten av en bra bemanning för att personal 

ska kunna sitta med boende i lugn och ro eller gå ut med dem utan att känna sig stressade 

poängterades av en av informanterna. En av de intervjuade ansåg att om det fanns tillräckligt 

med personal som regelbundet kunde titta till boende skulle användningen av sänggrindar och 

rörelselarm undvikas. Samtidigt som bemanningen i stort upplevdes bristfällig berättade en av 

de intervjuade att extra bevakning tillsattes vid behov t.ex. när en boende var orolig och 

krävde tillsyn dygnet runt. 

 

Reflektion 

De flesta av informanterna upplevde reflektion som en främjande faktor som hindrade 

förekomsten av tvingande skyddsåtgärder. Kontinuerlig reflektion spelade stor roll för de 

flesta av intervjuade. På arbetsplatsen fanns tid utsatt för regelbundna gruppreflektioner. 

En informant beskrev att efter att ha haft reflektion kring ett speciellt fall märkte hela gruppen 

att de kunde hantera situationen på ett mycket bättre och smidigare sätt och det var inte lika 

outhärdligt. 

 

En informant berättade att personal brukade reflektera över och diskutera varandras arbetssätt:  

 

         ”Vi pratar med varandra om saker, eller kanske borde vi inte göra på det här sättet  

           nästa gång gör så här.” (Informant 5) 

 

Handledning 

Denna underkategori inrymde betydelsen av att personalen fick handledning i svåra 

situationer. Handledning ansågs av några av informanterna som en främjande faktorn för att 

undvika använda tvingande skyddsåtgärder. När de äldre drabbades av BPSD-symtom 

konsulterades BPSD- teamet som kom till boendet och handledde personalen.  

En handledare med demenskompetens hade anlitats vid några tillfällen av boendet och 

handledde omvårdnadspersonal vilket uppskattades av personalen. 

 

Det fanns även omvårdnadspersonal med specialkompetens om demens på boendet som 

kontinuerligt brukade handleda sina kollegor. 

 

Tvingande skyddsåtgärder användes som omvårdnadshandling  

 

Andra temat handlade om de tvingande skyddsåtgärder som förekom i det särskilda demens 

boendet vilka upplevdes av samtliga personal som nödvändiga omvårdnadshandlingar för att 

antingen skydda den äldre själv eller andra i den äldres omgivning. Detta tema är indelat i två 

kategorier som består av skydda boende och skydda omgivning.  

 

Skydda den enskilde  

De tvingande skyddsåtgärderna som användes på boendet för att skydda de äldre själva bestod 

av mekaniska och fysiska åtgärder, rörelselarm och passiva larm vilka upplevdes av samtliga 

personal som nödvändiga omvårdnadshandlingar för att förebygga fall och skador. 
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Rörelselarm och passiva larm i form av larmmatta installerades hos alla äldre med fallrisk. 

Mekaniska åtgärder handlade om långdräkt eller vårddräkt, sänggrindar och höftskyddsbyxor. 

De två sist nämnda åtgärderna förekom på samtliga fyra boendeenheter. Några informanter 

beskrev att långdräkt eller vårddräkt användes för att förhindra boende att inte ska kladda med 

sin avföring. 

 

Bälte användes en gång på en av boendeenheterna efter ett gemensamt beslut som togs av 

läkare och sjuksköterska, beskrev en informant. Några informanter beskrev att fysiska 

åtgärder i form av duschning användes vid speciella situationer för att förebygga infektioner. 

Speciella situationer handlade t.ex. om när en boende hade kladdat med sin avföring och 

vägrade att komma upp ur sängen och duscha. Då användes lyft för att flytta boende till 

badrummet och boende duschades mot sin egen vilja. 

 

Omvårdnadspersonal upplevde att de demenssjuka som hade förlorat sin kommunikations- 

förmåga deltog motvilligt i aktiviteter pga. ha svårt att uttrycka sig. En informant uttryckte det 

på följande sätt: 

 

”Ibland kanske det här med aktiviteten kanske, så ibland känns det, ja man pratar 

mycket så här om aktiviteten. Det är klart att det är väldigt viktigt, man ska aktivera 

sig, man ska ja försöka röra sig lite. Men som jag säger ibland känns det att folk vill  

inte bara, fast de har svårt att uttrycka sig kanske.” (Informant 3) 

 

Några av informanter beskrev att positiva effekter av tvingande skyddsåtgärder överväger mot 

deras negativa effekter och dessa åtgärder är viktiga för att öka tryggheten för boende och 

förebygga fall och skador. En informant ansåg att om tvingande skyddsåtgärder inte användes 

skulle onödiga skador uppstå. Matning av boende kunde upplevas av flera av informanterna 

som en tvingande skyddsåtgärd. 

 

Skydda den enskildes omgivning 

Denna underkategori handlade om fysiska åtgärder och mediciner som användes för att 

skydda den äldres omgivning. 

 

En informant beskrev att det fanns en restaurang på det särskilda boendet som även tog emot 

gäster utifrån. Om äldre på boendet skulle äta där var de tvungna att vara vårdade för andra 

gästers trivsel. Om de äldre var ovårdade fick de inte äta på restaurangen. Därför fick de 

boende som önskade att äta på restaurangen duscha mot sin egen vilja. Informanten uppgav 

följande: 

 

”… någon som inte vill duscha eller byta om kläder men vill gå till restaurangen varje  

dag. På restaurangen säger man nej, portförbud, den tar ju emot kunder utifrån också 

eller från andra våningar också.” ( Informant 1) 

 

Samma informant beskrev att boende måsta duschas och vara vårdade för andra äldres trivsel 

som bodde på samma boendeenhet. Demenssjuka som var aggressiva mot andra boende eller 

mot personal fick lugnande mediciner vilket upplevdes av en informant som en tvingande 

skyddsåtgärd för att skydda andra personer i demenssjukas omgivning. 

 

 

 

 



28 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 
 

Metodval 

Kvalitativ metod med semistrukturerade frågor användes för att fånga hur omvårdnads- 

personalen upplevde att arbeta med tvingande skyddsåtgärder vilket ansågs vara en lämplig 

metod. Metoden möjliggjorde att nå djupare förståelse för den upplevda erfarenheten (Polit & 

Beck, 2010) och gav tillfällen till följdfrågor (Gillham, 2008). Eftersom studiens syfte var att 

få information om omvårdnadspersonalens upplevelser om det studerade fenomenet var det 

inte aktuellt för författaren att använda en annan metod. Samtidigt var författaren till 

föreliggande studie medveten om att resultatet från kvalitativa metoder kan vara mindre 

representativt och svårt att generalisera och applicera inom andra verksamheter. En annan 

aspekt som är viktigt att tänka på är att forskarens tolkning av data kan påverkas av dennes 

bakgrund och egna uppfattningar. Vid intervjustudier kan innebörden av data i samband med 

transkribering förloras. Detta har förebyggts genom att ha författaren lyssnat upprepade 

gånger på intervjuerna samtidigt som har läst det transkriberade materialet. Vid tolkning av 

data finns det även en risk att forskaren förenklar för mycket för att svaren ska passa in i den 

uppenbara slutsats som har framkommit. Författarens avsikt under tolkning av data har varit 

att avstå ifrån att förenkla svaren. 

 

Kvantitativ metod till exempel enkätundersökning, fokusgrupp samt observation skulle ha 

kunnat vara andra datainsamlingsmetoder i föreliggande studie för att ta reda på 

omvårdnadspersonalens upplevelser om tvingande skyddsåtgärder. Samtidigt anser författaren 

att dessa personliga redogörelser hade varit svårt att fånga upp via dessa 

datainsamlingsmetoder  

 

Författaren till denna studie hade begränsat erfarenhet av att intervjua, vilket kan ses som en 

begränsning. En forskare med vana eventuellt hade fått fram ytterligare data under 

intervjuerna. Författarens bedömning är att den begränsade erfarenheten inte har påverkat 

resultatet i större utsträckning då den insamlade data har svarat på studiens syfte. 

 

Genom att använda semistrukturerade frågor gavs deltagarna i föreliggande studie i enlighet 

med Kvale och Brinkman (2009) möjlighet att tala fritt om sina upplevelser och erfarenheter. 

Semistrukturerade intervjuer gav möjlighet för de intervjuade att uppge detaljerade 

informationer om det studerade ämnet. Rekommendationerna av Kvale och Brinkmann (2009) 

om att formulera korta frågor följdes vilket underlättade för informanterna att lyssna på 

frågorna. Författarens bedömning är att långa frågor skulle ha kunnat skapa förvirring för 

informanterna. Resultatet hade möjligen blivit annorlunda om endast ostrukturerade frågor 

hade använts. Det hade kanske resulterat i en ny aspekt om ämnet. Dock anser författaren att 

de avslutande frågorna gav möjligheter för informanterna att ge nya infallsvinklar om ämnet, 

om de ville tillägga åsikter eller perspektiv som inte hade nämnts. 

 

Pilotintervju 

En pilotintervju i enlighet med Kvale och Brinkmanns (2009) rekommendationer utfördes för 

att författaren skulle testa intervjuguiden. Att författaren kunde reflektera över frågorna och 

intervjuteknik var fördelen med pilotintervjun. Intervjumallen (bilaga I) användes utan 

revideringar vid övriga intervjuer. Eftersom den intervjuade personen inte var verksam på det 

särskilda boendet inkluderades pilotintervjun inte i studien. Pilotintervjun möjliggjorde även 

för författaren till föreliggande studie att prova på intervjutekniken. 
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Urval 

Föreliggande studien genomfördes i Stockholms län på ett stort särskilt boende med fyra 

boende enheter med inriktning mot demens. Urval genomfördes genom bekvämlighetsurval 

som är en vanlig urvalsmetod i kvalitativ forskning (Polit & Beck, 2010). Nackdelen med 

bekvämlighetsurval är att tillfrågade deltagare kanske inte är förenlig med den bakomliggande 

populationen, vilket kan påverka studiens överförbarhet (Polit och Beck, 2010). Det var två 

enhetschefer som identifierade informanterna. Förtroende fanns att de gav information till alla 

de informanter som motsvarade inklusionskriterierna samtidigt går det inte att vara hundra 

procent säker. Även om inte alla omvårdnadspersonal som uppfyllde inklusions kriterierna 

fick information om studien så var det inte väsentligt för resultatet på något sätt. Det 

avsevärda var att få intervjua omvårdnadspersonal som uppfyllde inklusionskriterierna och få 

ta del av deras upplevelser. En etisk aspekt var att författaren använde sig av enhetscheferna 

för att deltagarna lättare skulle kunna tacka nej och inte känna sig tvingade att delta i studien.  

 

Alla informanter uppfyllde inklusionskriterierna för studien. En bred variation gällande 

erfarenhet erhölls. Personal från både dag- och kväll samt natt deltog i studien. Fördelningen 

mellan män och kvinnor var i föreliggande studie större till kvinnornas fördel vilket 

motsvarade de faktiska förhållandena inom det särskilda boendet. Författaren bedömer inte att 

detta har påverkat resultatet. Oviljan att berätta om sina upplevelser och erfarenheter och 

tidsbrist kan ha hindrat vissa personer att medverka i studien, vilket kan ha påverkat studiens 

resultat. Antalet intervjuer påverkades av lagen om avtagande avkastning, vilket innebär att 

det finns en brytpunkt bortom vilken fler intervjuer inte leder till ytterligare kunskap (Kvale & 

Brinkman, 2010). Det framkom inte ny fakta i de sista intervjuerna och att antalet enligt 

författarens mening därför kan bedöms som tillräckligt för att få svar på studiens syfte. 

Författaren hade ingen anknytning till det särskilda boendet och det fanns inte heller någon 

personlig kännedom mellan författaren till studien och informanterna vilket bedöms positivt 

då informanterna kunde tala oförbehållsamt om både positiva och negativa upplevelser. 

 

Författaren hade önskat att även intervjua sjuksköterskor om deras upplevelser om tvingande 

skyddsåtgärder för att få en helhetsbild men ingen sjuksköterska som motsvarade inklusions- 

kriterier valde att delta i studien. Författaren tror att detta berodde på tidsbrist hos 

sjuksköterskorna då sjuksköterskor var färre till antalet jämfört med omvårdnadspersonal. 

Författaren till studien finner det för troligt att detta har påverkat beskrivningen av fenomenet 

och bedömer att om sjuksköterskor hade deltagit i studien hade eventuellt lett till ett annat 

resultat.  

 

Genomförande 

I föreliggande studie för att underlätta personalens deltagande anpassades platsen och 

intervjutiden efter personalens önskemål. Detta tror författaren påverkade maktbalansen till 

det positiva. Det viktigaste enlig Polit och Beck (2010) är att platsen är privat, och att det går 

att spela in intervjuerna och att inte bli störda. De två först nämnda aspekterna tillgodosågs i 

föreliggande studie medan en intervju blev avbruten då en personal tillsammans med en 

boende kom in. Detta avbrott bedöms av författaren att inte ha någon större påverkan på 

studiens resultat. De andra intervjuerna flöt på under lugn och avslappnade former utan att bli 

avbrutna. Trots att intervjuerna genomfördes i stort sätt under informanternas arbetstid 

bedömer inte författaren att detta ha påverkar resultatet. Detta med tanke på att deras frånvaro 

under intervjutiden hade planerats i förväg av verksamhetscheferna.  

 

Samtliga intervjuer som varade mellan 20 och 30 minuter genomfördes av författaren till 

studien och spelades in på MP3 och höll tidsramen. Gerrish och Lacey (2010) menar att 
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övning och erfarenhet krävs för att kunna genomföra kvalitativa intervjuer. Författaren till 

denna studie har inte stor erfarenhet av detta vilket anses som en begränsning som i sin tur 

kan ha påverkat det färdiga resultatet. För att kompensera för detta skapades en intervjumall 

(Bilaga I) både som stöd för intervjuaren d.v.s. författaren till studien och för att intervjuerna 

skulle hålla jämn nivå. Intervjumallen fungerade även som en trygghet för att de önskade 

frågeområdena diskuterades i alla intervjuer. Pilotintervjun var också till stor hjälp för att 

författaren skulle prova på intervjutekniken.  

 

Databearbetning och analys 

Alla intervjuer spelades in på band för att tillförsäkra att ingen information kunde misstydas 

eller går förlorad. Enligt Gillham (2008) kan användning av en bandspelare under intervjun 

kan påverka respondenten och samtalet. Samtliga informanter såg ut att vara bekväma med att 

intervjuen spelades in därför bedömer författaren till studien inte att detta har påverkat 

studiens resultat. Alla intervjuer transkriberdes. Kvale och Brinkman (2009) menar att 

transkribering underlättar analysen till skillnad från om analysen utgörs direkt från 

inspelningen. Materialet transkriberades av en professionell transkriberare vilket upplevdes av 

författaren som en mycket fördelaktig process. Eventuella nackdelar förebyggdes genom att 

det inspelade materialet lyssnades igenom upprepade gånger av intervjuaren och samtidigt 

läste igenom den transkriberade texten för eventuellt komplettering och korrigering av texten. 

Ingen korrigering eller komplettering behövdes göras. En del av informanterna hade inte 

svenska som modersmål, dock bedömer författaren inte att språkfelen i intervjuerna utgjorde 

några svårigheter för att tolka budskapen i texten. 

 

Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera insamla data. Analysmetoden visade sig 

vara lämplig då den syftar till att beskriva variationer (Lundman & Graneheim, 2008). 

Metoden möjliggjorde att konstatera likheter och skillnader som fanns bland informanterna. 

Graneheim och Lundman (2003) menar att en viss form av tolkning alltid sker av den som 

genomför analysen eftersom all text som analyseras innehåller multipla betydelser. Då 

författaren till föreliggande studien tidigare har arbetat som projektledare till ett projekt om 

tvingande skyddsåtgärder inom demensvården kan författarens förkunskaper ha lett till att 

resultat tolkats utifrån författarens egna tankar och åsikter i frågorna. Avsikten var, under hela 

arbetets gång, att på ett ärligt och korrekt vis skildra informanternas upplevelser från 

författarens förförståelse. En annan aspekt är att förförståelse kan fungera som ett positivt 

värde då den bottnar i en kunskap om den vardag de intervjuade svarar utifrån (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

 

Att författaren själv höll intervjuerna bedöms som positivt (Polit & Beck, 2012) däremot att 

författaren till studien var ensam vid analysarbetet anses som begränsande. Två eller flera 

författare kan sinsemellan diskutera flera möjliga tolkningar av insamlad data vilket inte sker i 

samma utsträckning med en författare. Författaren till studien finner det för troligt att 

analysen kan ha påverkats av författarens begränsade erfarenhet av kvalitativ innehållsanalys 

dock metoden kan ses systematik vilket främjat analysarbetet. 

 

Trovärdighet, tillförlitlighet, överförbarhet  

Antalet deltagare påverkar inte den kvalitativa studiens trovärdighet enligt Patton (2002). 

Patton (2002) menar vidare att när nya deltagare inte tillför någon ny information kan urvalets 

storlek anses vara tillräcklig. Då resultatet svarade på det som var avsatt att undersöka anser 

författaren att trovärdigheten vara uppfyllt. Graneheim och Lundman (2003) menar att genom 

en tydlig beskrivning av databearbetningsprocessen kan studiens trovärdighet stärkas. I den 

föreliggande studien infogades en tabell som illustrerar databearbetningsprocessen. Genom att 
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även använda ett system eller analysmetod för att koda text ökar resultatets validitet eller 

trovärdighet (Hsieh & Shannon, 2005).  För att möjliggöra för läsaren att bedöma giltigheten 

finns det gott om citat i presentation av resultatet samt metoddelen redovisades noggrant 

(Lundman & Graneheim, 2008). En bidragande orsak till resultatets giltighet är 

informanternas långa erfarenhet med att arbeta med personer med demenssjukdom. 

 

Lundman och Graneheim (2008) menar att tillförlitlighet innebär att forskarens 

ställningstagande redovisas igenom hela processen. Författaren har varit reflekterande om sin 

förförståelse för ämnet. Kvale och Brinkman (2009) anser att författarens förkunskaper kan 

påverka tillförlitligheten i en uppsats. Författaren var medveten om sina förkunskaper inom 

ämnet. Kvale och Brinkman (2009) betonar att forskaren bör försöka sätta sina förkunskaper i 

parentes under forskningen, vilket också var författarens mål i det mån det var möjligt. 

Genom att fokusera på informanternas exakta beskrivningar och upplevelser försökte 

författaren att höja tillförlitligheten i föreliggande studie. Om det hade funnits en 

medförfattare för att diskutera analysprocessen hade studiens tillförlitlighet kunnat ökas. 

Tillförlitligheten för Lundman och Graneheim (2008) innebär även att under tiden som 

studien genomförs insamlad data inte ändras. För att uppnå tillförlitlighet i den här studien 

fick alla deltagare svara på samma frågor enligt en intervjumall samt alla intervjuer spelades 

in på en MP3. 

 

Gällande överförbarheten av data beskriver Malterud (2001) att oberoende av vilken metod 

man har använt kan ingen studie komma fram till resultat som är generella. Genom en tydlig 

metodbeskrivning d.v.s. redogörelse för urvalet, datainsamling och dataanalys kan läsaren 

komma fram till hur överförbara resultatet kan vara (Graneheim & Lundman, 2003) vilket 

gjordes i den här studien. Överförbarhet kan även röra sig om ifall studiens resultat är 

överförbara på ett större urvalsunderlag som inte har undersökts. Om liknande typ av 

deltagare, urval och analysmetod är densamma kan studiens resultat överföras till en annan 

kontext än vad som presenteras (Malterud, 2001). Samtidigt anser författaren att det är svårt 

att yttra sig om hur andra omvårdnadspersonal på andra särskilda boenden för personer med 

demenssjukdom kan tänkas uppleva att arbeta med tvingande skyddsåtgärder. Intervjuerna var 

bundna till vad som hände under själva intervjutillfället, sin kultur och kontext. Bedömning av 

graden av överförbarhet i föreliggande studie lämnades till läsare. Metodbeskrivningen 

inklusive beskrivningen av deltagarna och metodbeskrivningen anses öka möjligheten till att 

göra den bedömningen.  
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Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka hur omvårdnadspersonalen upplevde att arbeta med 

tvingande skyddsåtgärder. Författarens helhetsbedömning är att resultatet svarar på syftet. Två 

olika teman framkom under analysarbetet: upplevelser av att arbeta med tvingande 

skyddsåtgärder berodde på emotioner, kunskap och organisation samt tvingande skydds- 

åtgärder användes som omvårdnadshandling. Andra temat handlade om de tvingande 

skyddsåtgärder som förekom i det särskilda demens boendet vilka upplevdes av samtliga 

personal som nödvändiga omvårdnadshandlingar för att antingen skydda den äldre själv eller 

andra i den äldres omgivning.  

 

Omvårdnadspersonalens emotioner 

I studien framkom att de flesta av informanterna upplevde en känsla av osäkerhet och 

negativa känslor över att arbeta med tvingande skyddsåtgärder. Upplevelsen av osäkerhet 

ledde i sin tur till negativa känslor. Upplevelsen av osäkerhet handlade om flera olika saker.  

En stor del av informanterna beskrev att de upplevde en känsla av osäkerhet kring sina 

bedömningar ifall de äldre med demenssjukdom upplevde en omvårdnadsåtgärd som tvång. 

Ett flertal av de äldre hade svårigheter att kommunicera verbalt och omvårdnadspersonal hade 

svårt att bedöma om de boende upplevde en omvårdnadsåtgärd som tvång eller inte.  

 

Att inte veta hur de boende upplevde tvingande skyddsåtgärder ledde också till en känsla av 

osäkerhet. Vad de boende ville var svårt för omvårdnadspersonal att veta och de tänkte ofta 

om de hade utsatt de äldre för tvång. Matning var en omvårdnadashandling som skapade en 

känsla av osäkerhet för flera av informanterna när de boende hade förlorat sin verbala 

kommunikationsförmåga. När matning tog lång tid hade omvårdnadspersonal svårt att 

bedöma om den äldre var mätt och när de skulle avsluta matningen. Att aktivera äldre med 

demenssjukdom som hade förlorat sin verbala kommunikationsförmåga skapade också en 

känsla av osäkerhet. Osäkerheten gav sitt uttryck i om de äldre tvingades att delta i aktiviteter 

motvilligt. Upplevelser av osäkerhet handlade även om de beslut som fattades av de boende 

och även om innebörden av när de äldre utryckte sina upplevelser om en speciell situation. 

Detta handlade om när de äldre blev tillfrågade om de ville bli utsatta för vissa tvingande 

skyddsåtgärder t.ex. uppdragna sänggrindar. Osäkerheten kring demenssjukas 

rätthandlingsförmåga framgår även av rapporten ”För vems skull?” (Demenscentrum, 2010) 

som beskriver att bedömningen ska göras utifrån såväl situation som individ vilket upplevs 

svårt av omvårdnadspersonalen. 

 

Omvårdnadspersonalens osäkerhet om hur man kan se på vad som är tvång när en person 

saknar beslutförmåga och inte kan lämna samtycke bekräftas av betänkandet Regler för skydd 

och rättsäkerhet inom demensvården (SOU, 2006:110). Utredningen diskuterar saken ur flera 

olika perspektiv och bekräftar svårigheter med att tolka samtycke som inhämtas av personer 

med demenssjukdom.  

 

Upplevelser av negativa känslor över att arbeta med tvingande skyddsåtgärder bestod av 

skuldkänslor, känsla av obehag, att må dåligt och inre konflikt. Författaren till studien har inte 

kunna hitta detta resultat i litteraturen vilket kan anses som ett nytt fynd. 

 

Främjande och hindrande faktorer inom organisation 

Flera av informanterna talade om vikten av att organisationen på det särskilda demensboendet 

fungerade, som en avgörande faktor som påverkade deras upplevelser av att arbeta med 

tvingande skyddsåtgärder. Ett bra tvärprofessionellt samarbete med hela teamet, bestående av 
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läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och omvårdnadspersonalen ansågs 

vara nödvändigt. Även samarbetet mellan omvårdnadspersonal beskrevs som en främjande 

faktor i arbetet med personer med demenssjukdom. Likheter framkom i en studie av Kalisch 

och Lee (2013) som beskriver teamarbete som en viktig faktor som kan minska 

personalomsättningen och förbättra medarbetarnas trivsel, kvaliteten i vården, patientens 

belåtenhet och behandlingsresultaten. Detta stämmer även väl överens med som Skog (2012) 

betonar vikten av teamarbete i omvårdnad vid demenssjukdom. Socialstyrelsens nationella 

riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom (2010) rekommenderar att hälso- och 

sjukvården och socialtjänsten bör säkerställa ett multiprofessionellt teambaserat arbete vilket 

kan förebygga och minska förekomsten av beteendeproblem hos demenssjuka. Anhöriga sågs 

också som självklara teammedlemmar av några av de intervjuade. Detta stämmer också väl 

överens med vad det Sabat et al. (1999) kom fram till om en personcentrerad vård. Nämligen 

genom att få stöd och hjälp av anhöriga kan personen med demenssjukdom få bibehålla sin 

identitet.  

 

Personalbrist beskrevs av samtliga informanter som den största hindrande faktorn som 

påverkade personalens upplevelse av att arbeta med tvingande skyddsåtgärder. En informant 

beskrev att ibland måste boende pga. underbemanning lägga sig motvilligt tidigare på 

kvällarna. Om det fanns tillräckligt med personal skulle användningen av vissa mekaniska 

tvingande skyddsåtgärder såsom sänggrindar, larmmatta och rörelselarm kunna minskas, 

förklarade en av de intervjuade. Dessa beskrivningar stämmer väl överens med två studier 

(Leiman et al, 2013; Garden & Hauge, 2012) som fann personalbrist som en viktig anledning 

för omvårdnadspersonal att använda tvingande skyddsåtgärder. 

 

Kontinuerlig reflektion och handledning i svåra situationer ansågs av några av informanterna 

som två främjande faktorer för att undvika använda tvingande skyddsåtgärder. En av de 

intervjuade beskrev att efter att haft reflektion kring ett speciellt fall kunde gruppen hantera 

situationen på ett mycket bättre och smidigare sätt. Ovanstående bekräftar Östensvik, Nilsen 

och Brynhidsen (2013) studie som fann att reflektion bland omvårdnadspersonal minskar 

förekomsten av tvingande skyddsåtgärder. Detta resultat styrks även av Antonsson och 

Sandström (2000) som menar att reflektion möjliggör för personal att diskutera sitt handlande.  

 

Att stöd i form av utbildning och handledning kan bidra till förbättring av personalens 

motivation, engagemang, trivsel och arbetsglädje bekräftas av flera studier (Gurnik & Hollis-

Sawyer, 2003; Hansebo & Kihlgren, 2004; Häggström et al , 2005; Engström et al, 2010) 

vilket i sin tur leder till ökad välbefinnande hos de demenssjuka (Norbergh et al, 2002; 

Edvardsson et al, 2011).  

 

Kunskap om omvårdnad vid demenssjukdom 

I resultatet framkom att kunskap om omvårdnad vid demenssjukdomar var en av de viktigaste 

främjande faktorer för att undvika använda tvingande skyddsåtgärder. Kunskap om olika 

positiva bemötande strategier och hur boende skulle sättas i fokus för vården användes för att 

undvika att utsätta boende för tvingande skyddsåtgärder. Detta styrks av studien av Gjerberg 

et al. (2013) som fann att de vanligaste strategierna för att undvika användningen av 

tvingande skyddsåtgärder var respekt, stöd, tillit samt uppmuntran vilka är avgörande för ett 

gott bemötande. Detta är även i samklang med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård 

och omsorg vid demenssjukdom (2010) som beskriver att ökad kunskap om basal omvårdnad 

och omsorg samt vård bland personalen leder till en säkrare och tryggare tillvaro för personer 

med demenssjukdom. Vikten av delaktighet för personer med demenssjukdom som i sin tur 

bidrar till en personcentrad omvårdnad styrks även av Kiessling och Kjellgren (2004). 
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Flexibilitet, tålamod och avlösning nämndes som viktiga faktorer för att undvika 

användningen av tvingande skyddsåtgärder. Otillräcklig gerontologisk utbildning fanns av 

Leiman et al. (2013) som en av orsakerna till användningen av tvingande skyddsåtgärder. 

Även Garden och Hauge (2012) beskrev i sin studie att omvårdnadspersonalens brist på 

kompetens är en av de viktiga anledningarna till att använda tvingande skyddsåtgärder. I 

föreliggande studie ansåg några av informanterna att omvårdnadspersonal hade goda 

kunskaper inom demensvården men sjuksköterskor och läkare behövde förbättra sina 

kunskaper inom området. 

 

Suhonen et al.( 2009) menade att vårdaren ska sträva efter att dels lämna utrymme för 

patienten att sätta sin individuella karaktär på omvårdnadssituationen och dels anpassa sina 

åtgärder efter den enskilda individen. Likheter fanns i föreliggande studie. Personal försökte 

att ta reda på och utgå ifrån boendes vanor och se saker ur boendes perspektiv. De flesta av 

informanterna beskrev att i arbetet med de äldre försöker de att boende ska känna sig 

delaktiga i sin omvårdnad vilket stämmer väl överens med ett personcentrerat förhållningssätt 

i enlighet med socialstyresens rekommendationer (Socialstyrelsen, 2010) om den enskildes 

delaktighet i omvårdnadsarbete. I föreliggande studie framkom att omvårdnadsarbetet inte 

påverkades av rutinerna på arbetsplatsen. I enlighet med personcentrerad omvårdnad ska 

vårdaren ge vård som motsvarar patientens individuella behov och när beslut fattas bör 

hänsyn tas till patientens egenskaper, livssituation och kliniska situation (Suhonen et al, 

2009). Att ha kunskap om hur tvingande skyddsåtgärder kunde ersättas med andra åtgärder 

handlade också om att ha de boende i fokus för omvårdnaden. Personal försökte att använda 

andra lösningar t.ex. när en boende motsatte sig till uppdragna sänggrindar vilket 

överensstämmer med den personcentrerade omvårdnaden. Detta resultat bekräftas av Skog 

(2012) som menar att när omvårdnadspersonal har kunskap om demenssjukdomar är det 

lättare att identifiera vad som beror på brister i faktorer i miljön eller i omvårdnaden. Detta 

arbetssätt anses av författaren en självklarhet i vården och omsorgen av personer med 

demenssjukdom som också bekräftas av Socialstyrelsen (2010).  

 

Tvingande skyddsåtgärder för att skydda boende och deras omgivning 

Samtliga tvingande skyddsåtgärder som förekom på boendet upplevdes av alla informanter 

nödvändiga omvårdnadshandlingar för att antingen skydda de boende själva eller deras 

omgivning. Mekaniska och fysiska tvingande skyddsåtgärder, rörelselarm och larmmatta 

användes för att förebygga fall och skador hos personer med demenssjukdom. Tvingande 

mekaniska skyddssåtgärder handlade om långdräkt eller vårddräkt, sänggrindar och 

höftskyddsbyxor. De två sist nämnda åtgärderna förekom på samtliga fyra boendeenheter. 

Detta resultat stämmer överens med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg 

för personer med demenssjukdom som beskriver att användning av fysiska tvingande 

skyddsåtgärder för att förebygga olyckor och skador bland personer med demenssjukdom är 

vanligt (Socialstyrelsen, 2010) samt Evans och Cotters studie (2008). De mekaniska 

tvingande skyddsåtgärder som framkom i studiens resultat stämmer väl överens med 

indelningen av mekaniska tvingande skyddsåtgärder som Demenscentrum (2010) har gjort. I 

föreliggande studie upplevdes matning och aktivering av personer med demenssjukdom som 

har förlorat sin kommunikationsförmåga av några av de intervjuade som tvingande 

skyddsåtgärder. Författaren till föreliggande studie har inte kunnat hitta någon litteratur som 

beskriver matning och aktivering som tvingande skyddsåtgärder vilket är intressant att belysa 

som ett nytt fynd i studiens resultat. Positiva effekter av tvingande skyddsåtgärder upplevdes 

av några av informanterna att överväga mot deras negativa effekter. Dessa åtgärder upplevdes 

vara viktiga för att öka tryggheten för boende och förebygga fall och skador. Detta resultat 
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bekräftas av Demenscentrum (2010) som beskriver att mekaniska åtgärder kan användas för 

att förhindra olyckor och skador och för att förebygga fall.  

 

Deltagarna i studien upplevde att fysiska tvingande skyddsåtgärder och mediciner användes 

för att skydda de äldres omgivning. I resultatet framkom att boende ibland duschades 

motvilligt och var tvungna att vara vårdade för andras trivsel i deras omgivning. Andra i 

omgivningen handlade dels om andra boende som bodde på samma enhet och dels om 

kunderna på en restaurang som låg på det särskilda boendet. 

 

De boende som var aggressiva och utåtagerande fick lugnande mediciner för att inte skada 

andra boende som bodde på samma enhet. Detta resultat stämmer överens med 

Demenscentrums (2010) beskrivning om medicin som tvingande skyddsåtgärd. Författaren till 

denna studie anser att detta resultat inte är i enighet med en personcentrerad omvårdnad. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

 

Studien kan öka läsarens förståelse om hur viktigt det är att omvårdnadspersonal har 

kunskaper om omvårdnad vid demenssjukdomar vilket leder till en personcentrerad 

omvårdnad och ökad kvalitet i omvårdnaden av den boende. En fungerande organisation som 

skapar möjligheter för reflektion, handledning och teamarbete kan reducera förekomsten av 

tvingande skyddsåtgärder vilket också i sin tur bidrar till en personcentrerad omvårdnad av 

personer med demenssjukdom. Studiens resultat kan även fungera som diskussions underlag 

både inom det särskilda boendet som studien genomfördes och andra verksamheter inom 

vården och omsorgen som tar hand om personer med demenssjukdom.   

 

SLUTSATS 

 

Denna studie har kunnat beskriva hur omvårdnadspersonal upplever att arbeta med tvingande 

skyddsåtgärder inom demensvården. Det finns situationer som omvårdnadspersonal blir 

tvungna att använda tvingande skyddsåtgärder i skyddande syfte varför detta resultat är av 

vikt. Detta resultat bekräftas av Socialstyrelsens nationella riktlinjer vid demenssjukdom 

(2010), Pellfolk et al. (2010) och Demenscentrum (2010). Resultatet tydliggör att 

omvårdnadspersonalen upplevde en känsla av osäkerhet och negativa känslor av att arbeta 

med tvingande skyddsåtgärder. I resultatet framkom att en fungerande organisation bestående 

av teamarbete, möjligheter för reflektion och handledning samt bra bemanning kan reducera 

förekomsten av tvingande skyddsåtgärder vilket bekräftar resultat från de fåtal tidigare studier 

om tvingande skyddsåtgärder inom demensvården. Dessutom synliggörs behovet av 

utbildning och kunskap om omvårdnad vid demenssjukdomar som en av de största och 

viktigaste främjande faktor för att undvika använda tvingande skyddsåtgärder vilket i sin tur 

påverkar personalens upplevelse av att arbeta med dessa åtgärder. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

 
Föreliggande studie kan ses som en förstudie till fördjupad studie av tvingande skyddsåtgärder 

inom demensvården. På detta undersökta boende fanns inga sjuksköterskor som uppfyllde 

inklusionskriterier som ville delta i studien. För framtida forskning vore det av stort vikt att 

genom en kvalitativ studie belysa hur sjuksköterskor upplever att arbeta med tvingande 

skyddsåtgärder. 
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Studier (Leiman et al. 2013; Garden & Hauge, 2012) har pekat på att underbemanning är en av 

orsakerna till användningen av tvingande skyddsåtgärder.  

I föreliggande studie upplevde också samtliga informanter att personalbrist var den största 

hindrande faktorn som påverkade personalens upplevelse av att arbeta med tvingande skydds- 

åtgärder. Det vore intressant att genom en interventionsstudie undersöka om bättre bemanning 

kunde innebära skillnader i upplevelsen av att arbeta med tvingande skyddsåtgärder.  

 

Med tanke på att många personer med demenssjukdom bor kvar i sina egna hem (Socialstyrelsen, 

2007) med hjälp av hemtjänst och/eller hemsjukvård vore det även av stort vikt att undersöka hur 

personalen som arbetar inom hemtjänst och hemsjukvård upplever att arbeta med tvingande 

skyddsåtgärder. 
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Bilaga nr. I 

Intervjumall 

1-Kan du beskriva vilka tvingande skyddsåtgärder som förekommer idag inom ditt arbete med 

personer med demenssjukdom? 

2-Kan du beskriva hur du upplever att använda eventuella tvingande skyddsåtgärder inom ditt 

arbete? 

3-Berätta om hur du arbetar idag för att undvika tvingande skyddsåtgärder inom ditt arbete 

med personer med demenssjukdom? 

4-Kan du beskriva vad du tycker att det krävs för att undvika tvingande skyddsåtgärder inom 

demensvården?  
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Bilaga nr. II 

Till verksamhetschef 

XXXXXXXXXX 

XXXX äldreboende 

Jag heter Azita Mohammadzadeh och är sjuksköterska. Jag studerar magister programmet 

inriktning omvårdnad vid demenssjukdomar vid Sophiahemmet Högskola. I mitt självständiga 

arbete, omfattande 15 poäng, har jag valt att studera omvårdnadspersonalens upplevelse av att 

arbeta med tvingande skyddsåtgärder inom demensvården (var god se medföljande 

information om sammanfattning av studiens innehåll och uppläggning). Jag är därför mycket 

intresserad av få genomföra studien vid XXXX äldreboende. 

Om du godkänner att studien genomförs vid XXXX äldreboende, är jag tacksam för din 

underskrift av bilaga nr II som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om du känner dig 

tveksam till att studien genomförs vid XXXX äldreboende är jag tacksamma för besked.  

Har du frågor rörande undersökningen är du välkommen att kontakta mig eller min 

handledare. 

 

Vänlig hälsning   

Azita Mohammadzadeh 

E-post XXXX 

Telefonnummer XXXX    

__________________________ 

Handledares namnteckning 

__________________________ 

namnförtydligande 

telefonnummer 
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Information om studien 

 

Arbetets preliminära titel:  

Tvingande skyddsåtgärder inom demensvården ur ett omvårdnadsperspektiv 

 

Problemområdet 

De tvingande skyddsåtgärder som påträffas idag inom vård och omsorg om personer med 

demenssjukdom kräver stöd i lag men idag finns det inget lagstöd. Med dagens lagstiftning 

måste personalen ofta avgöra om man ska bryta mot lagen eller inte för att kunna utföra sina 

arbetsuppgifter.  

Syftet 

Syftet med studien är att belysa hur omvårdnadspersonalen upplever att de arbetar med 

tvingande skyddsåtgärder idag. 

 

Specifika frågeställningar 

 

Frågeguide: 

1-Kan du beskriva vilka tvingande skyddsåtgärder som förekommer idag inom ditt arbete med 

personer med demenssjukdom? 

2-Kan du beskriva hur du upplever att använda eventuella tvingande skyddsåtgärder inom ditt 

arbete? 

3-Kan du berätta om hur du arbetar idag för att undvika tvingande skyddsåtgärder inom ditt 

arbete med personer med demenssjukdom? 

4-Kan du beskriva vad du tycker att det krävs för att undvika tvingande skyddsåtgärder inom 

demensvården?  

 

Design och metod för datainsamling  

Utifrån syftet ska denna studie genomföras med en kvalitativansats i form av 

semistrukturerade intervjuer. Genom detta metodval förhoppningsvis kan studien ta reda på 

hur omvårdnadspersonalen upplever tvingande skyddsåtgärder. Det är inte individen som är i 

fokus utan själva upplevelsen av tvingande skyddsåtgärder. Att ha arbetat som sjuksköterska 

eller undersköterska minst i ett år med personer med demenssjukdom bosatta på särskilda 

boendet kommer att vara inklusionskriterier för att ingå studien. Om det finns intresse hos 

nattpersonalen ska dem också få möjlighet att delta i studien. Det är viktigt att även fördjupa 

kunskapen om hur nattpersonalen upplever tvångsåtgärder när det finns färre resurser på 

natten. En plan över hur intervjuerna ska genomföras kommer att läggas upp i samarbete med 

er. Varje intervju planeras ta max en timme. För att studien inte ska störa personalens arbete, 

vilken tid på dagen och hur många personer som ska intervjuas per tillfälle kommer att 

anpassas efter önskemål från er. Allt material avidentifieras och behandlas konfidentiellt. 

Efter bearbetning och analys kommer de inspelade och skrivna materialet att sparas i ett låst -

och brandsäkert utrymme i 10 år. Studien är godkänd av Regionala etikprövningsnämnden i 

Stockholm. Resultatet kommer att presenteras i form av en vetenskaplig artikel som kan 

komma att publiceras i omvårdnadstidskrifter 
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Tidslängd för studien 

Datainsamling i form av intervjuer beräknas till 2-3 veckor under februari, mars 2013. 

 

 

 

Har du frågor om studien? Kontakta mig per telefon eller via e-post: 

 

Azita Mohammadzadeh Naghash 

E-post xxxx 

Tel: xxxx 
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Jag tillstyrker härmed att Azita Mohammadzadeh får utföra studien ” Tvingande 

skyddsåtgärder inom demensvården ur ett omvårdnadsperspektiv” 

på äldreboendet under tidsperioden februari-mars 2013. 

 

 

__________________________ 

Ort, datum 

 

__________________________ 

Namnteckning, Verksamhetschef 

 

__________________________ 

Namnförtydligande 
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Bilaga nr. III 

Inbjudan till att delta i studie om ” Tvingande skyddsåtgärder inom demensvården ur 

ett omvårdnadsperspektiv” 

 

Bakgrund och syfte 

De tvingande skyddsåtgärder som påträffas idag inom vård och omsorg om personer med 

demenssjukdom kräver stöd i lag men idag finns det inget lagstöd. Med dagens lagstiftning 

måste personalen ofta avgöra om man ska bryta mot lagen eller inte för att kunna utföra sina 

arbetsuppgifter. Jag är väldigt intresserad av att veta vilka tvångsåtgärder som före kommer 

idag inom demensvården, hur du arbetar idag för att undvika tvångsåtgärder, hur du upplever 

att arbeta med tvångsåtgärder och vad du tycker att det krävs för att undvika tvångsåtgärder. 

Hur går studien till? 

Studien kommer att genomföras i form av en intervju på ca en timme på din arbetsplats under 

din arbetstid. Intervjun kommer att bandas för att sedan kunna skrivas ut och tillsammans med 

övriga intervjutexter ligga till grund för studien.  

Resultatet kommer att presenteras i form av en vetenskaplig artikel som kan komma att 

publiceras i omvårdnadstidskrifter. 

 

Målgrupp 
Sjuksköterskor eller undersköterskor som har arbetat minst i ett år med personer med 

demenssjukdom bosatta på särskilda boendet 

 

Hantering av data och sekretess 

Några personuppgifter eller namn kommer inte att användas i resultatet. Ditt namn och dina 

svar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. De bandinspelningar som 

görs i denna studie kommer i sin helhet enbart att vara tillgängliga för mig och min 

handledare. Eventuellt kan citat användas men dessa kan inta kopplas till person eller 

identifieras. Studien är godkänd av den Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm. 

 

Hur får jag information om studiens resultat? 

Genom att kontakta mig kan du ta del av det slutliga resultatet av studien när den är 

sammanställd. 

 

Ersättning 

Det utgår ingen ersättning till deltagarna i studien. 

 

Frivillighet 
Ditt deltagande i studien är frivilligt, vilket innebär att du när som helst har rätt att dra dig ur, 

även mitt under pågående intervju. Detta utan att du behöver förklara varför du väljer att 

avbryta din medverkan. 

 

Studieansvariga 

Studien utförs som ett examensarbete i Magisterprogrammet i omvårdnadsvetenskap – 

inriktning demensvård vid Sophiahemmet Högskola. Handledare är Med. Dr. Lise-Lotte 

Franklin Larsson, Sophiahemmet Högskola. 

 

Har Du frågor om studien? Kontakta mig per telefon eller via e-post: 
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Azita Mohammadzadeh Naghash 

E-post XXXX  

Tel: XXXX 

 

Om du är intresserad av att delta i studien kontakta din enhetschef för att boka in en tid för 

intervju. 
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Bilaga nr. IV 

Samtyckesformulär att delta i studien ” Tvingande skyddsåtgärder inom demensvården ur 

ett omvårdnadsperspektiv” 

Jag har tagit del av ovanstående informationen om studien kring ”  

Tvingande skyddsåtgärder inom demensvården ur ett omvårdnadsperspektiv” och samtycker 

till att delta i studien. Jag har fått muntlig och skriftlig information om studien som görs av 

Azita Mohammadzadeh för ett magisterarbete inom specialistsjuksköterskeutbildning med 

inriktning demensvård på Sophiahemmet Högskola. Jag har haft möjlighet att ställa frågor och 

fått dem besvarade.  

 

 

 

 

Ort och datum                               Underskrift 

 

_____________________            ___________________________________ 

 

 

             Namnförtydligande 

 

                                                      ___________________________________ 

 


