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Introduktion: Symtomen som en person med demens kan få är kognitiv svikt som kan bli påtagligare. 

Omvårdnadspersonalen som vårdar personer med demenssjukdom kan ställas inför stora utmaningar. Beroende 

på personalens attityd till tvångsåtgärder kan omvårdnadsinterventionerna som förebygger tvången variera. 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa omvårdnadspersonals attityder till användandet av tvång 

och omvårdnadsinterventioner för att förebygga användandet av tvång hos personer med demenssjukdom. 

Metod: Litteraturstudien är uppbyggd av Polit och Becks (2012) niostegsmodell. Litteratursökningar gjordes i 

CINAHL och PubMed med sökorden dementia och restraint. Sökningarna gav tio vetenskapliga artiklar som 

kvalitetsgranskades och resulterade i tre teman. Resultat: Teman som framkom i resultatet är: 

Omvårdnadspersonal använder tvång för att göra gott för personer med demenssjukdom men vill i grunden inte 

använda tvång, Omvårdnadspersonal använder tvång för att underlätta arbetet och Anpassa 

kommunikationssätt till personens behov. Slutsats: Litteraturstudien visade olika attityder och 

omvårdnadsinterventioner vid tvång. Centrala attityder var att sjuksköterskor och övrig personal inte vill 

använda tvång, det ska användas sparsamt och tvång kan användas trots begränsningar gentemot personer med 

demenssjukdom. Centrala omvårdandsinterventioner handlade om olika kommunikationssätt.   
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Introduktion 

Demenssjukdom hör inte till det naturliga åldrandet (Skog 2009). Sjukdomen orsakas av en 

hjärnskada där emotionella (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU] 

2008) och kognitiva funktioner försämras (SBU 2008; Skog 2009). Symtom vid 

demenssjukdom kan vara förvirring (SBU 2008) och minnessvårigheter (Skog 2009). Detta 

kan påverka vardagslivet för personer med demenssjukdom eftersom symtomen kan tillta 

(SBU 2008; Skog 2009). Tvångsåtgärder kan användas i syfte att begränsa tvångsutövning på 

personer med demenssjukdom, skydda och underlätta för personer med demenssjukdom utan 

personens samtycke (Socialstyrelsen 2013b). Enligt Svenskt Demenscentrum (2010) kan 

tvångsåtgärder användas och det ska i så fall vara ordinerat av en läkare. Demensvården 

använder sig av tvångsåtgärder då det inte finns tydliga lagar kring användandet av tvång, 

vilket leder till ett bristande rättsskydd för dessa personer (Willman & Nordström Torpenberg 

2007). I regel är det dock förbjudet att använda tvångsåtgärder i Sverige (Socialstyrelsen; 

Socialstyrelsen 2013a). I detta arbete kommer sjuksköterskan att ingå i begreppet 

omvårdnadspersonal. 

 

Demenssjukdom 

Sjukdomar kan påverka hjärnan och därmed orsaka en demenssjukdom exempel på detta är 

blodkärlsrelaterade sjukdomar (Basun et al. 2013). Sjukdomen är progrederande (Skog 2009). 

Karaktäristiska symtom på demens är bland annat oro, agitation (SBU 2008; Risco et al. 

2014), empatilöshet, kommunikationssvårigheter, förvirring (SBU 2008), svårigheter att röra 

sig (SBU 2008; Schüssler & Lohrmann 2015), apati, hallucinationer och ätsvårigheter (Risco 

et al. 2014). Vardagslivet hos personer med demenssjukdom kan påverkas om symtomen 

tilltar och sjukdomen blir då mer påtaglig (SBU 2008; Skog 2009). Om symtomen tilltar kan 

vårdbehovet öka (Schüssler & Lohrmann 2015).  Det kan i sin tur resultera i svårigheter för 

personer med demenssjukdom att sköta sin personliga hygien samt på- och avklädning (Risco 

et al. 2014). Demenssjukdomar går att dela in i primära och sekundära sjukdomar. Primära 

demenssjukdomar uppstår på grund av en hjärnskada där det sker en nedbrytningsprocess. 

Sekundära demenssjukdomar orsakas indirekt av andra sjukdomar (Skog 2009) exempelvis 

blodkärlsrelaterade sjukdomar som kan leda till en vaskulär demens. Alzheimers sjukdom och 

Frontotemporallobs demens ingår i den primära sjukdomsgruppen (Basun et al. 2013). Det 

finns läkemedel som symtomlindrar demenssjukdomar och det kan ibland förväxlas med 

begreppet bromsmedicin. Det finns inget läkemedel som botar sjukdomen demens. Vid 

vaskulär demenssjukdom finns det läkemedel som förebygger att nya kärlskador uppstår. 

Läkemedel för att lindra symtom exempelvis ångest och rastlöshet finns vid 

frontotemporallobsdemens (Svenskt Demenscentrum 2014).     

 

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens 

Personer med demenssjukdom som har beteendemässiga och psykiska symtom vid 

demenssjukdom [BPSD] kan medföra extra belastning som vanligen uppstår för 
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omvårdnadspersonal när personerna har en långt gången sjukdom (World Alzheimer Report 

2009). BPSD går att dela in i fyra olika kategorier: affektiva symtom, psykossymtom, 

hyperaktivitet och apati (Basun et al. 2013). Affektiva symtom är exempelvis oro, 

aggressivitet, depression (World Alzheimer Report 2009) och mani/hypomani. Psykossymtom 

är exempelvis vanföreställningar och hallucinationer (World Alzheimer Report 2009; Basun 

et al. 2013). I begreppet hyperaktivitet ingår bland annat psykomotorisk agitation, 

sömnsvårigheter, vandrings- och ropbeteende (World Alzheimer Report 2009). Initiativlöshet 

och tillbakadragenhet är symtom som faller under kategorin apati (Basun et al. 2013).  

 

Alzheimers sjukdom är en smygande sjukdom med ett långsamt förlopp som alltid leder till 

tidig död. Om symtom på Alzheimers sjukdom blir alltmer påtaglig hos en person kan diagnos 

sättas. Sjukdomens utbredning kan visualiseras på en röntgenundersökning och en eventuell 

prognos kan ställas (Dickerson et al. 2005; Basun et al. 2013). Sjukdomen klassas som en 

folksjukdom. Riskfaktorer är bland annat hög ålder, ärftlighet, diabetes och högt blodtryck 

(Basun et al. 2013). Symtom på sjukdomen är konfusion, agitation och 

personlighetsförändring (Dickerson et al. 2005; Bidzan & Bidzan 2014). Nyinlärda kunskaper 

kan påverkas och andra tilltagande kognitiva besvär kan tillkomma (Basun et al. 2013). 

Aktiviteter i det dagliga livet påverkas vid Alzheimers sjukdom, exempelvis matlagning och 

personlig hygien. Planeringssvårigheter och initiativförlust som tilltar med tiden påverkar 

också aktiviteter i dagligt liv (Basun et al. 2013).    

 

Vaskulär demenssjukdom är en sjukdomstyp som är blodkärlsrelaterad. En otillräcklig 

blodtillförsel till hjärnan vid exempelvis vid stroke, TIA och hjärt- och kärlsjukdomar, kan 

orsaka vaskulär demens. (SBU 2008; Basun et al. 2013). Vaskulär demens har ett snabbt 

insjuknings- och sjukdomsförlopp (Basun et al. 2013). Debutåldern är vanligen efter 65 år. 

Beroende på var i hjärnan skadan finns varierar symtomen (Skog 2009). Symtom som kan 

drabba personer med vaskulär demens är bland annat kognitiv svikt, personlighetsstörningar 

(SBU 2008; Skog 2009), ångest, irritation (Bidzan & Bidzan 2014), svårigheter att planera 

och mental trötthet (SBU 2008).   

 

Frontotemporallobsdemens ingår i den primärdegenerativa sjukdomsgruppen (SBU 2008) och 

är ett samlingsbegrepp för olika demenssjukdomar. Skadan drabbar frontala kortex eller 

främre temporala kortex som resulterar i en neurodegenerativ process. Social kompetens och 

språkstörningar kan påverkas av skadan. Även exekutiva funktioner exempelvis ordfattigt 

språk och minskad kommunikationsförmåga kan påverkas på grund av hjärnskadan (Basun et 

al. 2013). Andra symtom som kan uppkomma är exempelvis aggression, irritation, 

hallucinationer, vanföreställningar (Mourika et al. 2004; Bang et al. 2015), nervositet, apati 

(Mourika et al. 2004), empatibrist och rastlöshet (Bang et al. 2015).  
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Tvångsåtgärder 

Tvångsåtgärder kan användas i syfte för att skydda och underlätta för personer med 

demenssjukdomen utan personens samtycke. Begränsningsåtgärder eller tvång kan användas 

för att begränsa tvångsutövning mot personer med demenssjukdom (Socialstyrelsen 2013b). 

Socialstyrelsens definition på tvångsåtgärder:  

 

Åtgärderna det handlar om är: låsta dörrar i ett boende, använda brickbord, bälte eller 

sänggrind, övervaka person med kamera, mikrofon eller liknande teknik, följa om en 

person lämnar ett visst område eller spåra var den enskilda befinner sig med hjälp av larm 

eller GPS, ge läkemedel med en begränsande effekt, blanda medicin i mat eller dryck 

utan att den enskilda vet om det samt ta ifrån eller hindra den enskilda att använda 

pengar, alkohol, cigaretter, mat eller föremål som bedöms vara farliga. Det kan även 

handla om att genomföra omvårdnadsinsatser som exempelvis kan vara känsliga ur 

integritetssynpunkt. (Socialstyrelsen, 2013b s.10).   

 

Mekaniskt tvång innebär att personer med demenssjukdom exempelvis kan bli bältade med 

olika typer av höftbälten, jackor som begränsar rörligheten (Gerace et al. 2012) och brickbord 

på rullstol (Lejman et al. 2013). Det fysiska tvånget kan däremot användas när personer med 

demenssjukdom är rastlösa eller agiterade (Jiang et al. 2015). Fysiskt tvång innebär att hela 

kroppen utsätts för en begränsning (Gerace et al. 2012). Vid fysiskt tvång kan rörligheten hos 

personer med demenssjukdom i exempelvis ben och armar hindras, genom att kardborrband 

fästs på tyg som minimerar rörligheten (HealthInsight, 2012), och personal kan fälla upp 

sänggrindar (Jakobsen & Sorlie 2010).  

 

Tvångsåtgärder som begränsar en person ska vara ordinerad av vanligen en läkare (Svenskt 

Demens Centrum 2010). Om det är möjligt skall ett samtycke från personer med 

demenssjukdom eller dennes anhöriga ges för att få använda tvångsåtgärder, exempelvis 

brickbord, larm, sänggrindar och olika slags bälten. Personer med demensdiagnos kan inte 

alltid uttrycka ett verbalt samtycke utan kan visa det kroppsligt (Skog et al 2013). Det är 

förbjudet att använda tvångsåtgärder i Sverige inom den somatiska sjukvården 

(Socialstyrelsen 2013a). I demensvården används tvångsåtgärder av omvårdnadspersonal på 

personer med demenssjukdom då det inte finns tydliga lagar kring tvångsåtgärder, vilket 

innebär att det finns ett bristande rättsskydd för denna grupp. År 2005 påbörjades en utredning 

av Svensk sjuksköterskeförening kring regler vid tvångsåtgärder och den avslutades år 2006. 

Den planerade lagen trädde på grund av olika skäl aldrig i kraft. Svensk sjuksköterskeförening 

ansåg att det saknades ett omvårdnadsperspektiv och etiska överväganden kring 

tvångsåtgärder. Föreningen ansåg att en lag var mer lämplig att tas fram när Socialstyrelsen 

hade tagit fram nationella riktlinjer för tvångsåtgärder hos personer med demenssjukdom 

(Willman & Nordström Torpenberg 2007). I hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen 

bygger på frivillighet och omvårdnadspersonal ska ha ett samtycke med personen som vårdas 
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för att använda åtgärder. Med dessa två lagar får omvårdnadspersonal inte gå emot personens 

vilja för att begränsa rörelsefriheten. Om personen upplever en trygghet i åtgärden anses den 

vara en skyddsåtgärd (Socialstyrelsen).   

 

Omvårdnadspersonal som arbetar inom landsting och kommun är skyldiga att följa hälso- och 

sjukvårdslagen, (SFS 1982:763), medan socialtjänstlagen styr vissa områden i den 

kommunala vården exempelvis på olika stödboenden (SFS 2001:453). Den nästgällande lagen 

är nödrätten som kan involveras i situationer då tvångsåtgärder kan bli aktuella 

(Socialstyrelsen 2013a). Hälso- och sjukvårdslagen blir aktuell vid den psykiatriska 

tvångsvården där det sker en kontinuerlig kontakt med en chefsöverläkare. (SFS 19852:763). I 

Socialtjänstlagen nämns inte tvång (SFS 2001:453). I nödrätten tas däremot tvång upp oftare. 

Nödrätten innebär att människor får förhindra fara för hälsa och liv och kan få gå fria efter 

handlingar vid hotfulla situationer. Om omvårdnadspersonal blir polisanmäld för sina 

handlingar ligger ansvaret hos domstol eller justitieombudsmannen som avgör om 

omvårdnadspersonalen har använt nödrätt eller ej (Socialstyrelsen 2013a).  

 

Omvårdnadspersonal ska främja en vårdkultur där ett etiskt förhållningssätt används. 

Omvårdnadspersonal ska agera för skydda den enskilda personen och dennes närstående när 

personens hälsa är hotad. Utveckla och upprätthålla en omvårdnadsvärdegrund ska även göras 

av personal (Svensk sjuksköterskeförening 2012).      

 

Omvårdnad vid demenssjukdomar 
Ett centralt begrepp för en god omvårdnad inom demensvården är välbefinnande för personer 

med demenssjukdom (Basun et al. 2013). Hög livskvalitet och att försöka stärka 

självförtroendet hos personer med demenssjukdom är också begrepp som är centrala för en 

god omvårdnad i demensvården (Skog 2009). Omvårdnadspersonal ska ha mångsidig kunskap 

om vård (Skog 2009; Basun et al. 2013). Omvårdnadspersonal inom sjukhusmiljön kan ibland 

känna att de har bristande kunskaper om demenssjukdom och kan då ha svårt att vårda denna 

persongrupp (Hynninen et al. 2014). Om kunskaperna sviktar för omvårdnadspersonal kan de 

kontakta ett demensteam som i sin tur kan stötta upp. I ett demensteam kan sjuksköterska, 

sjukgymnast, kurator och arbetsterapeut ingå (Basun et al. 2013). Alla yrkesprofessioner har 

olika kompetenser som tillsammans kan ge en helhet i omvårdnaden och detta kan säkerställa 

och förbättra vården för personer med demenssjukdom (Svensk sjuksköterskeförening 2014a).  

I ett professionellt förhållningssätt ska omvårdnadspersonalen uttrycka medkänsla (Basun et 

al. 2013; Svensk sjuksköterskeförening 2014a), ärlighet, äkthet, självkännedom (Skog 2009), 

respektfullhet, integritet, lyhördhet (Svensk sjuksköterskeförening 2014a) och ha en positiv 

attityd i mötet med personer med demenssjukdom (Basun et al. 2013). Vid vård av personer 

med demenssjukdom är det av betydelse att bedriva en personcentrerad vård (Svensk 

sjuksköterskeförening 2014b). I en vårdrelation med en person som har demenssjukdom är det 

omvårdnadspersonalen som måste skapa en kontakt med personen. Det kan bli en 
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mellanmänsklig relation där omvårdnadspersonalen och personen med demenssjukdom lär 

känna varandra för de individer de är. Personer med demenssjukdom skall få en känsla av att 

denne möts med engagemang och empati. Personer med demenssjukdom kan behöva stöd i 

den dagliga omvårdnaden. Den personliga hygienen eller måltidssituationer är några exempel 

på när personer med demenssjukdom kan behöva stöd av omvårdnadspersonal (Skog 2009).   

 

Vid personlig hygien kan personer med demenssjukdom ha problem med inkontinens 

(Schüssler & Lohrmann 2015), på- och avklädning och med det praktiska runt duschning. Vid 

personlig hygien är det betydelsefullt att bibehålla de kvarvarande funktioner som personen 

har (Skog 2009).  

 

Om en person med demenssjukdom går ner för mycket i vikt kan det resultera i undernäring. 

Orsaker till detta är bland annat svårigheter med att tugga, minskad ork, avsaknad av smak- 

och luktsinne, svårigheter vid måltidssituation, depression (Skog 2009) och ensamhet 

(Muurinen et al. 2015). Måltidssituationer som innebär att personer med demenssjukdom 

behöver matas för hand kan innebära obehag för denne. Ett fåtal handmatade icke verbala 

personer med demenssjukdom kan uttrycka olust att vilja leva genom att exempelvis inte 

öppna munnen eller att de motar bort personalens hand. Det finns däremot personer som kan 

acceptera att äta mat som serveras och därigenom visa en levnadsvilja (Kuehlmeyer et al. 

2015). En annan situation som kan uppstå är när personer med demenssjukdom inte öppnar 

munnen vid måltidssituationen. Omvårdnadspersonalen kan då tro att de matvägrar, men det 

kan i själva verket röra sig om apraxi. Personer med demenssjukdom kanske inte själva kan 

föra maten till munnen men uttrycker det på ett sätt som kan misstolkas (Skog 2009). Det är 

förhållandevis få personer med demenssjukdom som är välnutrierade medan det är ett större 

antal som är undernärda (Basun et al. 2013).  

 

Muurinens et al. (2015) studie definierar psykiskt välmående genom modellen WHOQOL-

Bref som står för World Health Organization Quality of Life (WHO 2016) som en del i 

begreppet livskvalité. I modellen bedöms psykiskt välmående genom olika dimensioner av 

livstillfredsställelse, meningsfullhet, tillfredsställelse av sociala interaktioner samt 

depressioner. Det psykiska icke välmåendet hänger ofta ihop med den kognitiva svikten. 

Personer som har en mildare form av demens har oftast ett sämre psykisk välmående, medan 

de som har måttlig till svår demens visar ett bättre psykiskt välmående. Personer med 

demenssjukdomar som kan ha ett sämre psykiskt välmående och äter sällan mellanmål, äter 

oftast ensamma (Muurinen et al. 2015). De kan exempelvis äta en liten del av den serverade 

portionen (Skog 2009; Muurinen et al. 2015).  

 

Problemformulering 

Att vårda en person med demenssjukdom kan vara svårhanterat för omvårdnadspersonalen, då 

personen ifråga får alltmer påtagliga och tilltagande symtom, som till exempel en 

minnesproblematik, förvirring, kommunikationssvårigheter och rörelsehinder. Personens 

vardagsliv kan påverkas då symtom kan bli påtagligare och tillta allt mer. I Sverige finns det 
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ingen tydlig lag kring tvångsåtgärder vilket kan leda till svårigheter att vårda personer med 

demenssjukdom. Olika typer av tvångsåtgärder kan användas när omvårdnadspersonal 

exempelvis vill skydda eller underlätta personens tillvaro och avgränsa tvångsåtgärder mot 

personer med demenssjukdom.   

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa omvårdnadspersonalens attityder till 

användandet av tvång samt omvårdnadsinterventioner för att förebygga användandet av tvång 

hos personer med demenssjukdom.  
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Metod 
En litteraturstudie bygger på ett antal vetenskapliga artiklar som är relevanta för det valda 

området, som granskas och sedan sammanställs till ett resultat som mynnar ut till en 

konklusion. Litteraturstudien ska även kunna vara replikerbar. Denna litteraturstudie grundas 

på Polit och Becks niostegsmodell (2012) se (Figur 1).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Polit och Becks (2012, s.96) niostegs modell, modifierad samt fritt översatt. Figurens olika storlekar på 

cirklarna har ingen betydelse för deras vikt i litteraturstudien. 

 

Litteratursökning     

Steg ett i en litteraturstudie innebär att ett syfte och eventuellt frågeställningar utformas. I steg 

två skall relevant sökstrategi, databaser, sökord och nyckelord hittas och utarbetas. I steg tre 

söks det i olika databaser (Polit & Beck 2012). Till denna litteraturstudie valdes databaserna 

CINAHL och PubMed ut. Sökningarna i CINAHL och PubMed tillförde litteraturstudien ett 

antal artiklar som var relevanta till studiens syfte som senare kunde bli primärkällor. 
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Sökorden som användes i detta arbete var dementia och restraint. I CINAHL söktes orden 

som Cinahl Headings. I PubMed användes MeSH-termer till ordet dementia medan ordet 

restraint frisöktes. Frisökningen restraint gjordes för att begreppet inte fanns som MeSH-

term.   

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Arbetet inkluderade alla demenssjukdomar oavsett individens ålder, kön och var personen 

med demenssjukdom vårdades. Artiklarna skulle vara etiskt granskade samt engelskspråkiga. 

Artiklarna i arbetet skulle vara publicerade mellan årtalen 2006.01.01 och 2016.12.30 Arbetet 

exkluderade anhörig-, medicinskt- och patientperspektiv och reviewartiklar.    

 

Urval 1 

Artiklarna i första urvalet valdes ut genom att kontrollera källornas relevans gentemot 

litteratursstudiens syfte samt utesluta mindre relevanta studier, som var steg fyra. 

Lämpligheten på studierna kontrollerades genom en primärgranskning på studiernas titlar, 

syften och sammanfattningar (Polit & Beck 2012). I CINAHL söktes orden dementia AND 

restraint tillsammans och antal träffar blev 108. Till urval 1 valdes det ut 20 artiklar, se tabell 

1. I PubMed tillämpades sökorden dementia AND restraint som tillsammans gav 132 träffar. 

Till urval 1 valdes det ut 22 artiklar, se tabell 2.  Efter sökningar i CINAHL, PubMed och 

efter en manuell sökning valdes det ut totalt 43 artiklar som senare bearbetades i urval 2 och 

3.  

 

Tabell 1: Sökningar i CINAHL  

Sökord Antal artiklar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Dementia    

          

          21 711 

   

Restraint  

          

            1 184 

   

Dementia 

AND 

Restraint 

 

 

              108 

 

 

                20 

  

 

                  3 

 

 

                   3 
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Tabell 2: Sökningar i PubMed 

Sökord Antal artiklar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Dementia  

         57 153 

   

Restraint  

           8 793 

   

Dementia 

AND 

Restraint 

 

 

              132 

   

 

                22 

 

 

             9(3) 

 

 

               6 

() parenteserna visade antalet exkluderade externa dubletter som fanns i CINAHL:s och 

PubMed:s databas. 

 

Urval 2  

I steg fem och sex lästes artiklarna igenom noggrant, granskas och det valdes ut studier som 

skulle vara i resultatet (Polit & Beck 2012).  Det lästes igenom 43 artiklar som senare 

granskades. I CINAHL föll det bort 17 artiklar då de granskats mer noggrant och det visades 

sig att artiklarna inte svarade mot denna litteraturstudies syfte. En annan orsak till att 

artiklarna var mindre relevanta till litteraturstudien berodde på att en del var tidningsartiklar, 

hade medicinska- eller anhörigperspektiv. I PubMed föll 13 artiklar bort som efter en 

noggrann granskning inte heller svarade mot syftet. Vissa artiklar var tidningsartiklar, hade 

anhörig- eller medicinskaperspektiv. Det antal artiklar som återstod efter granskningen var 12, 

exklusive dubbletterna blev det totalt nio artiklar. Från manuell sökning tillkom en artikel och 

det granskades tio artiklar till urval tre.  

 

Urval 3 

I detta urval skulle de kvarvarade artiklarna granskas kritiskt med hjälp av olika 

granskningsmallar, vilket var steg sju. Granskningsmallar var utformade för kvalitativa och 

kvantitativa studier. De vetenskapliga artiklarna granskades och olika delar kontrollerades 

utifrån granskningsmodellerna. Dessa olika delar var bland annat att titlarna skulle innehålla 

nyckelord från artikeln, etiskkommitté i metoddelen samt informanterna i artikeln skulle 

beskrivas.  Granskningsmallar ”Gudie to an Overall Critique a Quantitative Research 

Report” och ”Gudie to an Overall Critique a Qualitative Research Report”.  (Polit & Beck 

2012) användes i denna litteraturastudie, vilket slutligen ledde till att tio stycken artiklar 

användes i arbetet.  
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Databearbetning 

I nästa steg som är steg åtta, ska det göras en dataanalys där studierna analyseras och sedan 

kan datan integreras i olika teman. Efter den grundliga analysen ska steg nio genomföras där 

litteraturstudien återigen granskas och förbereds för en slutsats (Polit & Beck 2012). 

Dataanalysen gjordes genom att artiklarna lästes först tillsammans och sedan lästes studiernas 

resultat individuellt. Vid den individuella läsgenomgången färgmarkerades betydelsefulla 

stycken med färgpennor som kunde svara mot denna litteraturstudies syfte. Därefter 

kontrollerades studiernas resultat tillsammans för att minska risk för feltolkning. De 

färgmarkerade styckena skrevs på en tavla med vardera studies författare. Därefter hittades 

likheter mellan styckena som bildade tre teman. Likheterna som kunde finnas från artiklarnas 

resultat var bland annat personal som var återhållsamma med tvång och de som ansåg att det 

var svårhanterligt vid fysiska tvångsåtgärder bildade ett tema. Ett annat tema uppkom när det 

fanns andra likheter i artiklarna exempelvis när personen med demenssjukdom inte upplever 

tvång ansåg personal att det ej var tvångsåtgärder och andra personal förbisåg begränsningar 

för tvång. De utvalda artiklarna kom från Norge, Sverige, Storbritannien, Japan, Australien 

och Nederländerna. Därefter kunde en diskussion påbörjas.   

 

Forskningsetiska överväganden 

De valda studierna i arbetet skall vara etiskt granskade av en etisk kommitté och artiklarna 

skulle ha följt de etiska riktlinjer som fanns (Polit & Beck 2012). Fusk och oärlighet fick inte 

förekomma. En definition på fusk kunde vara stöld och plagiat av material, förvrängning av 

inklusions- och exklusionskriterier eller genom förvrängningar och missvisningar av analys. 

Forskarna fick inte använda artiklar som hade en viss vinkling mot resultatet eller som 

framförde deras egna åsikter (Forsberg & Wengström 2013). Litteraturstudiens data var 

hämtat från tidigare vetenskapliga artiklar och de skulle vara etiskt granskade. Artiklarna var 

skrivna på engelska och översattes genom engelska-svensk ordbok, för att därigenom minska 

risk för feltolkning. Egna åsikter skulle utelämnas i största möjliga mån då risken kan minska 

för förvrängning av data i artiklarna vilket kan påverka studiens resultat. Ett objektivt 

förhållningssätt ska användas i så stor utsträckning som möjligt. Artiklarna lästes tillsammans, 

sedan studerades resultaten var för sig och därefter diskuterades fynden fram för att undvika 

risk för feltolkning av de vetenskapliga artiklarna. Citaten i studien översattes inte till svenska 

för att undvika missförstånd.   
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Resultat 
Litteraturstudiens syfte var att belysa omvårdnadspersonalens attityder till användandet av 

tvång samt omvårdnadsinterventioner för att förebygga användandet av tvång hos personer 

med demenssjukdom. Studiens resultat bildade tre teman: Omvårdnadspersonal använder 

tvång för att göra gott för personer med demenssjukdom men vill i grunden inte använda 

tvång, Omvårdnadspersonal använder tvång för att underlätta arbetet och Anpassa 

kommunikationssätt till personens behov (se figur 2). I studien användes tio vetenskapliga 

artiklar; sex kvalitativa metoder, två kvantitativa metoder och två artiklar som innehöll både 

kvalitativa och kvantitativa metoder. De valda studierna till denna litteraturstudie är 

sammanställda från olika vårdboenden och några få sjukhus. Samtliga artiklar finns i 

artikelmatrisen (se bilaga 1).  

 

 

 

  

 

 

 

 

Figur 2. Teman som innehåller attityder till användandet av tvång samt förebyggande omvårdnadsinterventioner 

till tvång. 

 

Vilka attityder kan omvårdnadspersonal ha till användandet av 

tvångsåtgärder? 
Under nedanstående rubriker redovisas attityder som omvårdnadspersonal kan ha till 

användandet av tvång hos personer med demenssjukdom.  

 

Omvårdnadspersonal använder tvång för att göra gott för personer med 

demenssjukdom men vill i grunden inte använda tvång 

Omvårdnadspersonal anser att det är svårt att hantera fysiska tvångsåtgärder. 

Omvårdnadspersonalen kan gå emot personer med demenssjukdoms vilja för att värna om 

deras värdighet och autonomi (Jakobsen & Sorlie 2010).   

 

Omvårdnadspersonal 

använder tvång för att 

underlätta arbetet  

Omvårdnadspersonal 

använder tvång för att göra 

gott för personer med 

demenssjukdom men vill i 

grunden inte använda tvång 
Anpassa 

kommunikationssätt till 

personens behov 
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The patient’s relative checks that we do what she’s said. In general the patient is pleased with the 

care. She refuses to shower and cut her nails, but we usually manage to persuade her. Her sister 

wants us to force her to do it at regular intervals, but we think it’s better to consider how she is on 

a particular day and who’s at work. Her sister thinks she should be showered and be given food 

even though she doesn’t want it, and that she should be woken up for her medicines. She’s agitated 

in the toilet, and her relative has asked us to tie her there. I think all this is difficult. (Jakobsen & 

Sorlie 2010, s. 293). 

 

Omvårdnadspersonalen är emot tvångsåtgärder när de ska handskas med personer med 

demenssjukdom som är aggressiva (Pulsford et al. 2010). Omvårdnadspersonal känner 

påfrestning vid tvångsåtgärder (Zwijsen et al. 2010). Vid risk för fara för personer med 

demenssjukdom (Lejman et al. 2013) vill omvårdnadspersonalen skydda dem genom 

tvångsåtgärder (Zwijsen et al. 2010). Viss omvårdnadspersonal anser att tvångsåtgärder kan 

användas när det inte finns något annat alternativ att tillgå (Zwijsen et al. 2010). 

Omvårdnadspersonal anser att tvång bör användas med återhållsamhet (Duxbury et al. 2012; 

Gjerberg et al. 2013). Omvårdnadspersonal kan använda planerat tvång på personer med 

demenssjukdom under vissa omständigheter trots obehagliga känslor för omvårdnadspersonal 

(Duxbury et al. 2012).   

 

A few months ago she’s let her hair . . . she wouldn’t have it cut . . . she let it grow for about six 

months and it was here, and it looked awful, she wouldn’t let them wash it or touch her and it 

eventually got so bad that two of them held her while one cut it. We said if you hold her we’re 

happy, you know, it was awful; it really was awful. (Duxbury et al. 2012, s. 798) 

 

Vård utförd av personal som har en högre utbildningsnivå, ökad erfarenhet och en högre ålder 

kan resultera i minskat tvångsåtgärder. Det kan visa sig genom att personalen har en 

vårdrelation mellan personen med demenssjukdom och omvårdnadspersonal, personalen kan 

se personen på olika sätt (Nakahira et al 2008).  

 

När omvårdnadspersonal vårdar personer med demenssjukdom som har BPSD-symtom ser de 

tvång som ett sista alternativ när andra åtgärder misslyckats. Omvårdnadspersonal har en 

acceptans till att de vårdar personer med demenssjukdom som kan ha BPSD-symtom och 

omvårdnadspersonal vill inte använda tvångsåtgärder (Ostaszkiewicz et al. 2015). 

Omvårdnadspersonal som vårdar personer med demenssjukdom som har BPSD-symtom vill 

inte använda tvång. Omvårdnadspersonal ser tvångsåtgärderna också som tillfälliga (Kutsumi 

et al. 2009). 

 

Omvårdnadspersonal använder tvång för att underlätta arbetet  

I Gjerbergs et al. (2013) studie kommer det fram att omvårdnadspersonal kan lyckas med att 

få personer med demenssjukdom att gå med på olika omvårdnadsuppgifter exempelvis att ta 
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en dusch eller ta sina mediciner. Vid vissa tillfällen klarade inte omvårdnadspersonal av att få 

med personer med demenssjukdom till att utföra sina omvårdnadsuppgifter. Press och tvång 

kan användas då omvårdnadspersonal känner sig tvungna att använda dessa två metoder för 

att slutföra den tillfälliga omvårdnaden som ansågs nödvändig för personernas hälsa (Gjerberg 

et al. 2013). Omvårdnadspersonal som agerar utifrån egna intressen och inte är 

anpassningsbara visar en attityd som kan öka tvångsåtgärder. Minskad kunskapsnivå, liten 

erfarenhet och ung ålder har en betydelse för attityden (Nakahira et al 2008).  

 

I Jakobsen och Sorlies (2010) studie framkommer det att i olika etiska svåra situationer 

reagerar omvårdnadspersonal på att andra arbetskollegor inte aktivt ingriper (Jakobsen & 

Sorlie 2010). En del personal kan använda tvångsåtgärder trots begränsningar (Moyle et al. 

2010). Begränsningar i form av olika lagar kan sjuksköterskorna förbise (Lejman et al. 2013). 

Tvångsåtgärder kan enligt viss omvårdnadspersonal anses som alternativ när personer med 

demenssjukdom blir aggressiva (Moyle et al. 2010). När omvårdnadspersonal använder tvång 

på en person med demenssjukdom kan denne märka av tvånget, och personen med 

demenssjukdom behöver då inte uppleva tvånget som problematiskt. Viss 

omvårdnadspersonal anser då att tvånget inte är ett tvång (Zwijsen et al 2010).  

 

Orsak till tvångsåtgärder på personer med demenssjukdom som har BPSD-symtom kan vara 

att omvårdnadspersonal vill skydda personen med demenssjukdom (Kutsumi et al. 2009; 

Ostaszkiewicz et al. 2015), omvårdnadspersonal och andra personer på avdelningen 

(Ostaszkiewicz et al. 2015). Fysiskt tvång kan användas för att skydda personen med 

demenssjukdom för att värna om personens inre frid och minska utåtagerandet (Kutsumi et al. 

2009).  

 

Vilka omvårdnadsinterventioner kan omvårdnadspersonal användas sig av 

vid förebyggandet av tvångsåtgärder? 

Under rubriken Anpassa kommunikationssätt till personens behov nedan redovisas olika 

omvårdnadsinterventioner som omvårdnadspersonal kan använda vid förebyggande av tvång 

hos personer med demenssjukdom. 

 

Anpassa kommunikationssätt till personens behov  

Omvårdnadsinterventioner som omvårdnadspersonal kan utföra är att erbjuda personer med 

demenssjukdom olika möjligheter inom vården (Nakahira et al. 2008). Interventionen i det 

sympatiska synsättet är att omvårdnadspersonal ska uppträda med ett lugn, kunna backa och 

instämma med personens vilja (Duxbury et al. 2012). Andra interventioner kan vara att 

distrahera personer med demenssjukdom (Pulsford et al. 2010; Gjerberg et al. 2013), använda 

ett lockande sätt (Jakobsen & Sorlie 2010; Lejman et al. 2013), kommunicera (Pulsford et al. 
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2010; Duxbury et al 2012; Gjerberg et al. 2013) försöka vägleda personer med 

demenssjukdom till att fokusera på positiva saker (Gjerberg et al. 2013), använda 

personcentrerad vård (Pulsford et al. 2010) och kompromissa (Lejman et al. 2013). Personal 

bör lära sig att kunna stödja och övertala vid olika tillfällen (Jakobsen & Sorlie 2010). För att 

få personer med demenssjukdom att själv lyckas med sina omvårdnadsuppgifter kan 

personalen använda ett övertalande, förklarade och enklare språk. När omvårdnadspersonal 

inte förmår att få med personer med demenssjukdom i sin omvårdnad, kan personalen byta av 

med varandra och återkomma till personen senare för att återuppta den påbörjade 

omvårdnaden (Gjerberg et al. 2013). 

 

Olika omvårdnadsinterventioner kan användas för att förebygga användandet av 

tvångsåtgärder hos personer med demenssjukdom med BPSD-symtom. Interventionerna 

innebär att omvårdnadspersonal kan lugna, instämma och skydda personer med 

demenssjukdom mot fall. Ett annat sätt att förebygga tvångsåtgärder är att lyssna på 

personerna (Kutsumi et al. 2009) genom att involvera dem i samtal och prata med låg och tyst 

ton (Ostaszkiewicz et al. 2015).  
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Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa omvårdnadspersonals attityder till användandet av 

tvång samt omvårdnadsinterventioner för att förebygga användandet av tvång hos personer 

med demenssjukdom. Resultatet av studien visade tre teman: Omvårdnadspersonal använder 

tvång för att göra gott för personer med demenssjukdom men vill i grunden inte använda 

tvång, Omvårdnadspersonal använder tvång för att underlätta arbetet och Anpassa 

kommunikationssätt till personens behov. 

 

Resultatdiskussion 

I temat Omvårdnadspersonal använder tvång för att göra gott för personer med 

demenssjukdom men vill i grunden inte använda tvång framkommer det att 

omvårdnadspersonal kan skapa en vårdrelation och se personer med demenssjukdom ur olika 

perspektiv (Nakahira et al. 2008). Omvårdnadspersonal är emot tvångsåtgärder (Pulsford et al. 

2010). Personalen anser att tvångsåtgärder bör användas sparsamt (Duxbury et al. 2012, 

Gjerberg et al. 2013). Om tvångåtgärder ändå används är det för att värna om personer med 

demenssjukdoms autonomi och värdighet (Jakobsen & Sorlie 2010). Tvång kan även 

användas som ett planerat tvång på personer med demenssjukdom under speciella 

omständigheter och personalen kan då få obehagliga känslor (Duxbury et al. 2012). En annan 

orsak till tvångsåtgärder är när risk för fara föreligger för personer med demenssjukdom 

(Lejman et al. 2013). Då vill omvårdnadspersonal skydda personen genom tvångsåtgärder 

(Zwijsen et al. 2010).  

 

Litteraturstudien resulterade i att tvångsåtgärder används när omvårdnadspersonal vill skydda 

personer med demenssjukdom. Huangs et al. (2013) och Moore och Haralambous (2007) 

studier överensstämmer med denna litteraturstudies resultat. Huangs et al. (2013) studie 

handlade om att finna riskfaktorer till fysiskt tvång och informanterna i studien var 

omvårdnadspersonal som jobbade på vårdboenden. Studien resulterade ibland annat i att en 

faktor till tvångsåtgärder var att skydda patienten (Huang et al. 2013). Moore och 

Haralambous (2007) studie handlade om att jämföra omvårdnadspersonal och anhörigas 

perspektiv vid olika barriärer som fanns för att minska tvångsåtgärder. Resultatet var bland 

annat att den potentiella risken för skada för personer med demenssjukdom var större utan 

tvång än med tvång (Moore och Haralambous 2007).  

 

Vårdrelation mellan omvårdnadspersonal och personen med demenssjukdom och att se 

personen ur olika perspektiv är förebyggande åtgärder för omvårdnadspersonal (Nakahira et 

al. 2008). Nolan (2006) påpekar även att vårdrelationer har en betydelse för att förebygga 

tvång. Nolans (2006) studie hade en hermeneutisk metod där forskarna baserade studien på 

intervjuer med sju sjuksköterskor som jobbade på sjukhus. I studiens resultat framkom det att 

sjuksköterskor borde ha en vårdrelation med personer med demenssjukdom för att underlätta 
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vårdandet samt ha ett respekterande band mellan sjuksköterskor och personer med 

demenssjukdom. Det respekterande bandet innebar att sjuksköterskor skall respektera 

personer med demenssjukdoms rättigheter, värdighet samt se personen, inte sjukdomen. 

 

En reflektion som kan dras från resultatets första rubrik är att omvårdnadspersonal som vårdar 

personer med demenssjukdom och har lärt känna personerna skulle kunna förebygga tvång 

och därigenom möjligen kunna koda av patientens symtom snabbare. Kunskapen om personer 

med demenssjukdom kan medföra att personalen inte använder tvång i samma utsträckning 

och kan lättare skydda denne från tvången. Detta skulle kunna leda till att 

omvårdnadspersonal kan känna sig trygg i sin omvårdnadsroll. Om personalen använder 

tvångsåtgärder då orsaken är att skydda patienten bör de vara uppmärksamma på eventuella 

konsekvenser som personer med demenssjukdom skulle kunna få. Omvårdnadspersonal 

kanske inte ska använda tvång för tvångets skull utan bör använda det i största beaktning. 

 

Ett tema i resultatet under Vilka attityder kan omvårdnadspersonal ha till användandet av 

tvångsåtgärder? var Omvårdnadspersonal använder tvång för att underlätta arbetet. Där 

framkom det att hos personer med demenssjukdom som inte upplever tvånget som obehagligt, 

kan omvårdnadspersonalen anse att det inte är ett tvång som dem använder (Zwijsen et al. 

2010). Resultatet handlar även om omvårdnadspersonal agerar utifrån eget intresse och en 

bristande kunskaps- och erfarenhetsnivå samt att ung ålder påverkar attityder till ökandet av 

tvångsåtgärder (Nakahira et al. 2008).  

 

I litteraturstudien framkommer det att påverkande faktorer till attityder hos 

omvårdnadspersonal kan vara en ung ålder och lite erfarenhet men Hamers et al. (2008) studie 

instämmer inte med litteraturstudiens resultat. Hamers et al. (2008) studie handlade om att 

undersöka attityder hos omvårdnadspersonal i tre olika länder, Tyskland, Schweiz och 

Nederländerna, gentemot tvång och de kom bland annat fram till att åldern inte var förknippad 

med attityder till tvångsåtgärder (Hamers et al. 2008). Personal som har lite erfarenheter kan 

få negativa attityder vilket Moore och Haralambous (2007) och Hamers et al. (2008) skulle 

kunna vara överrens om.  

 

I Hamers et. al. (2008) studie var Nederländerna det land som använde mest tvångsåtgärder 

bland de valda länderna i studien. Omvårdnadspersonalen i Nederländerna uttryckte mindre 

obehag i samband med tvångsåtgärder. I Moyles et al. (2010) studie framkom det i resultatet 

att personer med demenssjukdom blev lågt prioriterade när dem uppsökte vård på olika akuta 

avdelningar på sjukhus i Australien. Omvårdnadspersonalens fokus på dessa avdelningar låg 

på att förflytta personen till en annan avdelning snarare än att tillgodose personens vårdbehov. 

En del av omvårdnadspersonalen upplevde att de satt barnvakt när de skulle vårda personen 
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med demenssjukdom (Moyle et al. 2010). Användningen av tvångsåtgärder kunde skilja sig 

beroende på var i världen personen befinner sig i, då en betydande orsak skulle kunna vara 

utveckling av pedagogiska satsningar inom vården (Hamers et al. 2008).   

 

Temat för Vilka omvårdnadsinterventioner kan omvårdnadspersonal användas sig av vid 

förebyggandet av tvångsåtgärder?  var Anpassa kommunikationssätt till personens behov.  Där 

framkommer det att ett sympatiskt synsätt kan användas vid bemötandet av en person och 

omvårdnadspersonal kan i det synsättet använda interventioner, exempelvis kunna backa, 

instämma med personen med demenssjukdom och hålla sig lugn (Duxbury et al. 2012). Andra 

interventioner kan vara att distrahera (Pulsford et al. 2010; Gjerberg et al. 2013), 

kommunicera (Pulsford et al 2010; Duxbury et al 2012; Gjerberg et al. 2013) eller 

kompromissa med personer med demenssjukdom (Lejman et al. 2013).  Almviks et al. (2006) 

och Moore och Haralambous (2007) påpekar även att kommunikation är av betydelse för att 

förebygga tvångsåtgärder.  Almviks et al. (2006) studie handlade om att bland annat finna 

orsaker och åtgärder till olika aggressiva händelser, exempelvis verbal aggression och att 

spotta på personalen på psykogeriatriska avdelningar och på vårdhem. Almviks et al. (2006) 

studie resulterade bland annat i att kommunikation kunde användas för att förebygga 

aggression hos personer med demenssjukdom och därigenom förebygga tvångsåtgärder 

(Almvik et al. 2006). Om omvårdnadspersonal inte klarar av att lugna personer med 

demenssjukdom kan personalen använda olika åtgärder för att undvika tvångsåtgärder 

(Gjerberg et al. 2013).  

 

Andra typer av tvångsåtgärder exempelvis skrämseltekniker och verbala hot, kan användas 

mot personer med demenssjukdom (Moore och Haralambous 2007). Nödrätten motsätter sig 

dock detta då denna juridiska terms syfte är att ingripa för att förhindra fara för liv och hälsa 

(Socialstyrelsen 2013a). Även hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och 

Socialtjänstlagen (SFS 2001: 453) motsätter sig tvångsåtgärder. En reflektion från denna 

litteraturstudies resultat är att i Sverige finns olika lagar som styr tvångsåtgärder som personal 

kan stödja sig mot. Personal som eventuellt har mindre kunskap om dessa lagar skulle kunna 

sätta sig in i dessa lagar, vilket kan resultera i att personalen kanske kan ge en högre 

vårdkvalité och en säkrare vård för sina patienter.  

 

En annan reflektion från litteraturstudiens resultat är att det kan uppstå svårigheter i 

kommunikationen mellan personer med demenssjukdom och ny omvårdnadspersonal eller 

vikarier som inte är vana eller känner någon demenssjuk. Det kan leda till situationer som kan 

upplevas som obehagliga och tvång kan komma att bli ett alternativ. Tilliten mellan 

omvårdnadspersonal och personer med demenssjukdom har ännu inte skapats då personalen 

kan vara ny för personen ifråga. Det skulle kunna vara av vikt att dokumentera förebyggande 

åtgärder för att personal som kanske inte är van vid denna sjukdomsgrupp skulle kunna 

undvika tvångsåtgärder. En sista reflektion om faktorer som skulle kunna påverka de olika 
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attityderna och omvårdnadsinterventionerna till användandet av tvångsåtgärder hos personer 

med demenssjukdom kan exempelvis vara rutiner på arbetsplatsen, ålder på personal, 

personals kompetens- och erfarenhetsnivå. 

Metoddiskussion 

Litteraturstudien byggdes på Polit och Becks (2012) niostegsmodell. Metoden skulle kunna 

skapa en struktur till arbetet, vilket kan ge en trovärdighet och en replikerbarhet som kan 

förstärka litteraturstudiens resultat.  

 

Syftet med litteraturstudien var att belysa omvårdnadspersonalens attityder till användandet 

av tvång och omvårdnadsinterventioner i förebyggande syfte till tvångsåtgärder hos personer 

med demenssjukdom. De sökord som valdes var dementia och restraint. Dessa två sökord 

användes i CINAHL och PubMed och var bärande begrepp och relevanta till studien. Om fler 

sökord hade lagts till minskar områdets utbredning och risken kunde öka för att utelämna 

betydelsefulla artiklar. Sökorden kombinerades med ett AND för att möjligen finna andra 

liknande artiklar inom det valda området. Om sökningarna skulle ha gjorts med ett OR fanns 

risken att många artiklar kunde vara mindre relevanta till litteraturstudiens syfte. De artiklar 

som kom fram ur sökningarna kunde handla om anhörigperspektiv, medicinska tvång och 

dess effekter. I databassökningarna fanns det begränsat med material och det resulterade i att 

få sökord användes för att erhålla så många träffar som möjligt. I PubMed undveks sökordet 

nurs* eftersom området redan var smalt med de två andra sökorden.  

 

Litteraturstudien är en omvårdnadsstudie och CINAHL valdes ut då denna är en 

omvårdnadsdatabas. PubMed är en medicinskdatabas där många artiklar är skrivna för läkare. 

Sjuksköterskor kan använda sig av PubMed och CINAHL för att få en helhet kring 

forskningsområdet. Därav valdes även PubMed till denna litteraturstudie. En svaghet i att 

endast använda PubMed skulle kunna vara att omvårdnaden kring forskningsområdet faller 

bort och kan bli för medicinsk. 

 

När diskussionsavsnittet skrevs letades det upp ett flertal artiklar som skulle tillföra en 

diskussion till litteraturstudiens resultat. Vid sökningar till diskussionen påträffades Hamers et 

al. (2008) studie och den valdes medvetet att inte tas med i resultatet. Studien påträffades som 

en frisökning och ej i någon databas. Studien togs ej med på grund av att den inte skulle 

tillföra något nytt i resultatet och studien var en jämförelseanalys mellan olika länder.   

 

Litteraturstudiens artiklar kom från Norge, Sverige, Storbritannien, Japan, Australien och 

Nederländerna. Artiklarna gav studien ett större omfång då det pågår forskning kring 

demenssjukdomar och tvång runt om i världen. Lagar om tvångsåtgärder i relation till 

personer med demenssjukdom skiljer sig åt runt om i världen men denna litteraturstudie 

belyser endast lagar som finns i Sverige. Länder kan ha ett fåtal lagar kring tvångsåtgärder 

som kan bero på att forskning kring tvång och personer med demens inte är beforskat.   
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I litteraturstudien användes tio artiklar till resultatet. Detta skulle kunna vara en nackdel då 

resultatet kan ge en låg pålitlighet på grund av att ämnet inte är välbeforskat. Resultatet kan 

ändå påvisa att det forskas kring ämnet. En systematisk litteraturstudie inkluderar all relevant 

forskning inom ämnet och en sådan studie bör ge en högre pålitlighet.  

 

Klinisk betydelse 

Litteraturstudiens resultat har en klinisk betydelse. Denna studie belyser omvårdnadspersonals 

attityder till tvångsåtgärder och förebyggande omvårdnadsinterventioner till tvångsåtgärder, 

som skulle kunna användas som ett redskap för många yrkesprofessioner, exempelvis 

sjukgymnaster och dietister, inom vården kring personer med demenssjukdom. Ämnet skulle 

kunna upplevas som ovisst av omvårdnadspersonal då det inte finns lagar kring 

tvångsåtgärder gentemot personer med demenssjukdom. Vetskapen om omvårdnadspersonals 

attityder och omvårdnadsinterventioner som kan användas skulle möjligen bidra till en ökad 

medvetenhet och förståelse som i sin tur skulle kunna bidra till en säkrare vård kring personer 

med demenssjukdom.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Forskningen kring omvårdnadspersonals attityder och omvårdnadsinterventioner till 

tvångsåtgärder är hittills begränsad. Forskning kring demenssjukdomar verkar gå i cykler och 

uppdateras med ny information emellanåt. Det finns sällan definitioner på begreppet tvång i 

relation till dessa personer med demenssjukdom. Förslag till fortsatt forskning är mer 

forskning kring orsaker till att omvårdnadspersonalen använder tvång på personer med 

demenssjukdom som kan vara aggressiva eller inte vill göra det som personalen anser. 

Forskning kring anhörigas perspektiv kring tvång kan vara av intresse för att få en ökad 

medvetenhet och förståelse kring begreppet tvång i relation till personer med demenssjukdom.  

 

Slutsats 

En central attityd att omvårdnadspersonal inte vill använda tvång och tvångsåtgärder ska 

användas sparsamt. Andra attityder som kom fram är att viss personal använder 

tvångsåtgärder trots att det finns olika begränsningar till tvång, exempelvis lagar. 

Omvårdnadsinterventioner som är grundläggande i litteraturstudiens resultat är att 

omvårdnadspersonal bör använda olika kommunikationssätt för att kunna tillgodose behov 

hos personer med demenssjukdom.    
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beteenden som personer med 

demenssjukdom med demens kan 

vara på olika sätt: gå inte in för 

intensivt och mellanmänskligt 

närmande. I det mellanmänskliga 

närmandet borde personalen värna 

om personer med demenssjukdoms 

autonomi och värdighet, vara lugn, 

ej diskutera emot samt backa vid 

behov.  Vårdpersonalen hade en 

attityd där de känner att tvång 

borde användas sparsamt. 

Kommunikation var ett begrepp 

som kan ses betydelsefullt vid 

omvårdnadsinterventioner till 

vårdpersonalen inom 

demensvården. 

Gjerberg, E., 

Hem, M.H., 

Forde, R. & 

Pedersen, R.  

 

2013 

 

Oslo 

Norge 

 

How to avoid 

and prevent 

coercion in 

nursing homes: 

A qualitative 

study. 

Att undersöka vilka 

strategier 

sjuksköterskor i 

Norge kan använda 

sig av hos personer 

med 

demenssjukdom 

med demens som 

nekar 

vård/behandling 

samt 

förutsättningar för 

personalens 

övervägningar som 

är behövliga för att 

undvika 

tvångsåtgärder.   

Kvalitativ studie 

med ett 

fenomenologiskt 

tillvägagångssätt. 

Fokusgrupps 

intervjuer med 

omvårdnadsperso

nal. Snöbollsurval 

användes med 60 

deltagare. 

Bortfall: noll.  

Tvång skulle användas sparsamt 

enligt vårdpersonalen på 

vårdboendena. Personalen kunde 

förebygga oro och tvång via 

exempelvis att fokusera på något 

positivt för personer med 

demenssjukdom och rikta 

uppmärksamheten till något 

intressant istället för det som 

orsakar oro. Press och tvång kan 

användas då personalen kände sig 

tvungna att använda dessa två 

metoder för att slutföra den 

tillfälliga omvårdnaden som ansågs 

nödvändig för personens hälsa. En 

förebyggande strategi för att 

undvika tvång var att personalen 

kunde använda ett språk för att 

övertala, förklara och använda 

enklare ord för att få personer med 

demenssjukdom att utöva olika 

uppgifter exempelvis vid dusch och 

matning. 

 



 

 

Jakobsen, R. & 

Sorlie, V.  

 

2010 

 

Oslo 

Norge 

 

Dignity of older 

people in a 

nursing home: 

Narratives of 

care providers. 

 

Att illustrera etiskt 

svåra situationer 

upplevda av 

vårdpersonal på 

vårdboenden. 

Kvalitativ studie 

med ett 

hermeneutik-

fenomenologisk 

tillvägagångssätt.  

Individuella 

intervjuer som 

blev inspelade. 

Strategiskt urval 

med 23 anställda 

som var 

omvårdnadsperso

nal. Insamlad data 

tolkades genom 

Hermeneutik 

cirkel.  

Bortfall: noll.  

 

Personalen upplevde svårigheter 

när de använde tvång i relation till 

personer med demenssjukdoms 

autonomi och värdighet. Personalen 

kunde då gå emot personen med 

demenssjukdoms vilja för att 

bevara personen värdighet.  

Kommunikation var ett redskap för 

att mildra upplevelse av tvång. 

Personalen upplevde att tvång vid 

daglig omvårdnad var svår. 

Personalen lärde sig att använda 

övertalning, finna rätt tillfälle att 

agera och då bevarades personer 

med demenssjukdoms 

självbestämmanderätt. En del 

sjukvårdspersonal handlade ej i 

etiskt svåra situationer.     

Kutsumi, M., 

Ito, M., 

Sugiura, K., 

Terabe, M. & 

Mikami, H.  

 

2009 

 

Tokyo  

Japan  

 

Management of 

behavioral and 

psychological 

symptoms of 

dementia in 

long-term care 

facilities in 

Japan.   

Att identifiera 

hanteringstekniker 

för vårdpersonalen 

som vårdar 

personer med 

demenssjukdom 

med demens som 

har BPSD och 

föreslå effektiva 

hanteringstekniker 

för BPSD genom 

att använda en 

nedbrytningsmetod 

för dessa symtom.    

Kvalitativ studie 

med en grundad 

teori (Grounded 

theory) som var 

tillvägagångssätte

t. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Strategiskt 

snöbollsurval med 

15 stycken som 

var 

vårdnadspersonal.  

Bortfall: noll.  

 

Kvantitativ 

metod.  

Enkät 

undersökning. 

Strategiskt urval 

med 275 anställda 

som var 

vårdpersonal. 

Bortfall: 358.   

Denna studie är 

gjord på 

långvårdsavdelnin

gar. 

 

Användandet av fysiskt tvång var  

en omvårdnadsstrategi för att 

minska personer med 

demenssjukdoms agerande och 

bevara inre frid hos personer med 

demenssjukdom.  

Personalen använde tvång som 

tillfälliga lösningar. De använde 

även tvången för att skydda 

personer med demenssjukdom. 

Personalen ville inte använda tvång.  

 

Hanteringsstrategier som 

personalen använde för att hantera 

personer med demenssjukdom med 

BPSD var bland annat: att lyssna, 

lugna, hålla med personer med 

demenssjukdom och hålla ett öga 

på personer med demenssjukdom.  

 

 

 

 



 

 

Lejman, E., 

Westerbotn, 

M., Pöder, U. 

& Wadensten, 

B.  

 

2013 

 

Uppsala 

Sverige  
 

The ethics of 

coercive 

treatment of 

people with 

dementia. 

Att beskriva hur 

sjuksköterskor 

använde laglig, god 

och säker vård 

samt upprätthålla 

en värdighet för 

svårt demenssjuka 

personer med 

demenssjukdom 

utan att kränka 

dennes integritet på 

vårdboenden.   

Kvalitativ studie 

med ett 

fenomenologiskt 

tillvägagångssätt.  

Semistrukturerade

intervjuer som var 

inspelade. 

Strategiskt urval 

med 10 

sjuksköterskor.  

Datainsamlingen 

var induktiv.  

Bortfall: noll.  

Vid potentiell risk för fara hos 

personer med demenssjukdom 

kunde tvång användas. 

Sjuksköterskor försökte 

kompromissa och övertala personer 

med demenssjukdom för att 

undvika tvång till förslagna 

uppgifter. Sjuksköterskorna var 

medvetna om att det inte fanns 

någon lag som legitimerade 

tvångsåtgärder, men de kände att 

det ibland var nödvändigt.  

Moyle, W., 

Borbasi, S., 

Wallis, M., 

Olorenshaw, 

R. & Gracia, 

N.  

 

2010 

 

Brisbane 

Australien 

 

Acute care 

management of 

older people 

with dementia: 

A qualitative 

perspective. 

Att beskriva 

vårdpersonalens 

perspektiv i 

demensvården i en 

akut sjukhus miljö.   

Kvalitativ studie 

med ett 

fenomenologiskt 

tillvägagångssätt. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Strategiskt urval 

med 13 

vårdpersonals 

medlemmar. 

Datainsamlingen 

var induktiv.  

Bortfall: noll.  

 

 

Tvång sågs som alternativ för att 

handskas med personer med 

demenssjukdom som hade blivit 

aggressiva och våldsamma. 

Begränsningar av 

tvångsandvändning var uttalad, 

dock kunde tvången rättfärdigas för 

att få personal- och personsäkert.  

Fysiskt tvång hanterades oftast av 

säkerhetsvakter som var närvarande 

tills medicinerna fick effekt eller 

hade blivit satt i mekaniskt tvång 

exempelvis fått sänggrindarna 

uppdragna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nakahira, M., 

Moyle, W., 

Creedy, D. & 

Hitomi, H.  

 

2008 

 

Kagawa 

Japan 

 

Attitudes 

toward 

dementia-

related 

aggression 

among staff in 

Japanese aged 

care settings. 

Att undersöka 

attityder och 

faktorer som kan 

associeras med 

attityder hos den 

Japanska 

äldervårdspersonal

en gentemot 

aggression hos 

personer med 

demenssjukdom 

med demens.  

Kvantitativ 

metod.  

Tvärsnittsstudie.  

Strategiskt urval 

med 675 

informanter som 

var 

omvårdnadsperso

nal. Bortfall: 177.  

 

Studien är gjord 

på olika 

vårdboenden och 

sjukhus.  

Utbildning, ålder och klinisk 

erfarenhet hade inverkan på 

tvångsåtgärder hos personalen. 

Personal som hade hög utbildning, 

erfarenhet och ålder hade en attityd 

som resulterade i mindre 

användning av tvång. I attityden 

ingick det: att se personer med 

demenssjukdom från olika 

perspektiv, ha en vårdrelation till 

personen samt att erbjuda nya 

möjligheter i vården. Lågutbildade, 

mindre erfarenhet och anställda 

med låg ålder hade en attityd där de 

använde mer tvång.  I attityden som 

andra personalen kunde ha var 

personalen inte anpassningsbara 

och utförde handlingar utifrån eget 

intresse.  

Ostaszkiewicz, 

J., Lakhan, P., 

O`Connell, B. 

& Hawkins, M. 

 

2015 

 

Brisbane 

Australien 

 

Ongoing 

challenges 

responding to 

behavioural and 

psychological 

symptoms of 

dementia. 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelser av vård 

hos personer med 

demenssjukdom 

med beteende och 

psykiska symtom 

och strategier som 

sjuksköterskor kan 

använda sig av för 

att ta hand om dess 

symtom.  

Kvalitativ studie 

med ett 

fenomenologiskt 

tillvägagångssätt.  

Fokusgrupps 

intervjuer. 

Strategiskt urval 

med 30 stycken 

sjuksköterskor 

som jobbar på 

långvårdsavdelnin

gar.  

Intervjuerna 

spelades in och 

granskades ord 

för ord.  

Bortfall: noll 

Sjuksköterskor hade accepterat att 

personer med demenssjukdomar 

BPSD var en del av det vardagliga 

arbetet och tvång som sista åtgärd. 

Tvång användes när andra 

strategier inte fungerade. När det 

fanns en säkerhetsrisk för personer 

med demenssjukdom blev denne 

utsatt för tvång. Sjuksköterskorna 

visste att de borde undvika tvång, 

men när personalen var i en svår 

situation hade de inget annat 

alternativ.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pulsford, D., 

Duxbury, J.A. 

& Hadi, M.  

 

2010 

 

Lancashire  

UK 

 

A survey of 

staff attitudes 

and responses to 

people with 

dementia who 

are aggressive 

in residential 

care settings. 

Att undersöka 

sjuksköterskans/ 

vårdpersonalens 

perspektiv på 

orsaker, effektiva 

lösningar och 

strategier på 

aggressivt beteende 

hos personer med 

demens.  

Kvantitativ 

metod. 

Enkätundersöknin

g. Strategiskt 

urval med 36 

anställda som var 

omvårdnadsperso

nal på olika 

vårdhem.  

Datasamlingsinstr

ument var SOAS-

R och MAPDAQ. 

Bortfall: 16.  

Personalen var emot tvång. 

Omvårdnadsinterventioner som 

personalen använder sig av var 

mellanmänskligt möte, 

personcentrerad vård, kommunicera 

och distrahera personer med 

demenssjukdom.  

Zwijsen, S.A., 

Depla, 

M.F.I.A., 

Niemeijer, 

A.R., Francke, 

A.L. & 

Hertogh, 

C.M.P.M.  

 

2010 

 

Amsterdam 

Nederländerna  

 

The concept of 

restraint in 

nursing home 

practice: a 

mixed-method 

study in nursing 

homes for 

people with 

dementia. 

Att utforska hur 

vårdpersonalen på 

boenden med 

personer med 

demenssjukdom 

med demens 

upplever och 

definierar 

begreppet tvång.  

Kvalitativ studie 

med ett 

fenomenologiskt 

tillvägagångssätt.  

I fokusgrupperna 

deltog sex 

sjuksköterskor 

och två personer 

med 

demenssjukdom 

med annan 

vårdbefattning. 

Strategiskt urval.  

Bortfall: noll.  

 

Kvantitativ 

metod. 

Enkätundersöknin

g gjordes där 

omvårdnadsperso

nalen var 

informanterna. 

Strategiskt urval 

med 271 

informanter.  

Bortfall: 293.  

 

 

 

 

Personal upplevde påfrestning vid 

användande av tvång. Även om 

tvångsåtgärderna användes av ett 

säkerhetsskäl. Ju mer erfaren 

personalen var desto mindre tvång 

användes. Mer tvång användes om 

personalen hade mindre kunskap. 

Sjuksköterskorna kände att i vissa 

situationer fanns det inget annat att 

göra förutom att använda tvång.  

 


