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Sammanfattning 

Bakgrund: De flesta personer med demens försvinner någon eller några 

gånger under sjukdomsförloppet, försvinnandet är förenat med stora risker, 

upp till en tredjedel av de återfunna personerna med demens hade fysiska 

men från försvinnandet. Hälften av alla personer med demens som varit 

försvunna i mer än 24 timmar anträffas avlidna.  

 

Syftet med studien är att beskriva omständigheter kring hur personer med 

demens försvunnit och återfunnits. 

 

Metod: En systematisk integrativ litteraturstudie med 18 vetenskapliga 

artiklar genomfördes. Datan synteserades genom konvergent kvalitativ syntes 

och analyserades genom tematisk analys.  

 

Resultat: Litteraturstudien fann att de flesta personer med demens försvann 

under vardagliga omständigheter när de utförde vanligt förekommande 

aktiviteter under normala förhållanden. Endast en liten andel av antalet 

försvinnanden anmäldes till polisen. Avlidna försvunna personer med demens 

anträffades ofta nära platsen de försvunnit ifrån. Resultatanalysen resulterade 

i tre teman; individuella faktorer, påverkbara faktorer och kontextuella 

faktorer som tillsammans påverkade under vilka förhållanden som personer 

med demens försvann och återfanns.  

 

Slutsats: Forskningen kring personer med demens som försvinner behöver 

intensifieras och arbetet med att skapa teoretiska modeller kring fenomenet 

behöver utvecklas. Genom forskning behöver polisen utvärdera sina 



 

 

 

  
 

efterforskningsmetoder. Aktörerna runtomkring personer med demens 

behöver utveckla effektiva sätt att samverka med varandra.   

 

Nyckelord 

Demens, förvunna personer, polis, risker, samarbete  



 

 

 

  
 

Abstract 

Background: Most people with dementia gets lost once or several times 

during the disease. Getting lost is associated with risk of coming to harm, up 

to one third of people with dementia who got lost got physically harmed. Half 

of people with dementia who are missing for more then 24 hours are found 

dead.  

 

Aim: The aim of this study is to explore under what circumstances people 

with dementia go missing and are found. 

 

Method: A systematic literature review with a mixed studies approach was 

conducted. The 18 articles found was synthesized using Pluye and Hong`s 

mixed studies methods, and analyzed using Thomas and Harden`s thematic 

synthesis method.  

 

Result: People with dementia who went missing did so under everyday 

circumstances, conducting normal activities. Only a small proportion of 

missing incidents where reported to the police. People with dementia found 

deceased where often found in close proximity of where they were last seen.  

The result analysis showed three main themes: Individual factors, 

influenceable factors and circumstantial factors.  

 

Conclusion: More research of people with dementia getting lost is needed, 

also the development of theoretical models is required. The police need to 

evaluate their search strategies. Effective means of collaboration across 

organizational boundaries needs to be developed. 
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1 INLEDNING 

I takt med att antalet äldre personer i samhället växer, ökar också antalet 

personer med demens. En majoritet av personer med demens försvinner 

någon gång under sitt sjukdomsförlopp, många försvinner gång på gång. Hur 

många och under vilka omständigheter de försvinner är dock relativt 

outforskat eftersom forskningsområdet är nytt, särskilt i Sverige och 

Skandinavien. Dessutom återfinns många personer med demens som 

försvunnit ofta innan de hunnit anmälas som försvunna till polis, därigenom 

uppmärksammas inte fenomenet i tillräcklig omfattning av polis, vård, eller 

akademi.  

 

Vårdvetenskap är en professionsneutral vetenskap och tar sin utgångspunkt i 

patienten och dennes situation i syfte att stödja, stärka och minska dennes 

lidande. personer med demens som försvunnit har p.g.a. sin sjukdom inte 

samma uthållighet, motståndskraft eller förmåga som andra att tillkalla hjälp. 

Risken för denne att skada sig eller till och med avlida ökar för varje timme. 

Försvinnanden är förenade med stora risker, lidande och oroliga närstående.  

 

Som både polis och sjuksköterska vill jag öka kunskapen kring de 

omständigheter som personer med demens försvinner och återfinns under. 

 

2 BAKGRUND 

2.1 Demens och demenssymtom  

Demens är idag en av världens största folksjukdomar enligt WHO, 47 

miljoner människor i världen beräknas ha det och 2030 uppskatts antalet öka 

till 66 miljoner. I Sverige finns idag uppskattningsvis 200 000 personer med 

demens, eftersom vi lever allt längre och då demens primärt drabbar äldre 

personer beräknas antalet ha fördubblats till 2050 (Skog, 2019). Varje år 

insjuknar 24–26 000 personer i demens i Sverige, och nästan lika många dör. 
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Demens är inte en sjukdom utan ett samlingsbegrepp för ett 70-tal olika 

organiska sjukdomar och skador som uppstår i hjärna och som leder till 

tilltagande försämrad kognitiv förmåga, där försämrat minne är särskilt 

karaktäristiskt, men också till försämrad praktisk förmåga. Demens drabbar 

med få undantag nästan bara äldre personer (Skog, 2019). Det går idag inte 

att bota demens (Dehlin & Rundgren, 2014). Den vanligaste formen av 

demens är Alzheimers som utgör 60–70 % av fallen (Gullman & Önnerfält, 

2003). I den här litteraturstudien särskiljs inte de olika demenssjukdomarna 

åt.  

 

Demens brukar delas in i tre svårighetsgrader utifrån social förmåga och 

vårdbehov; mild, medelsvår och svår. De första symtomen kommer ofta flera 

år innan sjukdomen diagnostiseras. Symtomen kan delas in i kroppsliga, 

beteendemässiga, kognitiva, emotionella och psykologiska symtom. Exempel 

på kroppsliga symtom är stelhet, parkinsonism och försämrad balans med 

mera. Vid beteendemässiga symtom kan vandring, plockighet och repetitivt 

beteendemönster ses. Exempel på kognitiva symtom är minnessvårigheter, 

försämrad orienteringsförmåga, minskad förmåga till tolkning av 

sinnesintryck samt försämrad praktisk förmåga. Emotionella symtom kan 

manifesteras genom försämrad kontakt-, insikts- och omdömesförmåga. 

Psykologiska symtom kan ta sig uttryck i försämrad stresstålighet, förvirring, 

aggressivitet och t.ex. hallucinationer. Alla personer med demens får inte alla 

symtom, olika personer uppvisar olika symtom och olika svårighetsgrad av 

dessa (Skog, 2019).  

 

Vid mild demens är sjukdomen inte alltid lätt att identifiera och den drabbade 

kan också vara medveten om sina svårigheter och begränsningar, ofta klarar 

sig personer med mild demens med lite stöd. Personer med demens kan ofta 

bo kvar hemma de första åren men behöver en trygg och bekant miljö och 
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tydliga rutiner. Att hitta individuella strategier för att hantera symtomen och 

begränsningarna är nödvändigt för att de ska kunna bo kvar hemma med visst 

mått av autonomi och värdighet, samtidigt som anhöriga också ska orka. 

Allteftersom sjukdomen fortskrider till medelsvår och svår tilltar symtomen 

och svårigheterna (Svenskt demenscentrum, 2021a). 

 

Vissa av de mest problematiska psykiska och beteendemässiga symtomen 

brukar sammanfattas i begreppet BPSD (besvärande beteende och psykiska 

symtom vid demens), exempel på beteenden kan vara knuffar, att bita, apati 

och att vandra. Symtomen framstå som obegripliga för personer runt omkring 

personerna med demens men har ofta en logisk betydelse för den drabbade 

(Skog, 2019). 

 

2.2 Personer med demens som försvinner 

Att personer med demens går vilse, är en del av den bristande 

orienteringsförmågan, och kan visa sig tidigt i sjukdomsförloppet. Förmågan 

att orientera sin kropp avtar under sjukdomen vilket kan leda till fall och 

skador. Senare i sjukdomsförloppet kan det bli svårt att orientera sig till tid 

och rum vilket kan leda till att personer med demens går upp och försvinner 

mitt i natten (Svenskt demenscentrum, 2021b).  

 

Litteraturen talade tidigare om wandering (att vandra) och missing incident 

(försvinnande) som mer eller mindre två sidor av samma mynt. Nu har synen 

förändrats och dessa beteenden ses nu mera som två olika fenomen. Ett 

försvinnande definieras som en plötslig incident där vårdgivaren inte vet vart 

personen med demens befinner sig, alternativt inte befinner sig där denne 

förväntas vara. Begreppet särskiljer inte försvinnanden som endast varar 

någon minut från försvinnanden som sträcker sig över flera timmar, dagar 

eller längre tid. Vandrande beskrivs som ett repetitivt och vanligt 

förekommande beteende, eller planlöst vandrande som ibland kan leda till att 
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en person med demens försvinner (Rowe et al., 2015). Personer med mild 

demens som uppvisade ett vandrande beteende, och som bodde i egen bostad, 

löpte 13 gånger större risk att försvinna än andra personer med demens (Ali 

et al., 2015). I den här litteraturstudien används samma definition av 

försvinnande som ovan. 

 

Det är svårt att uppskatta andelen personer med demens som försvinner under 

sin sjukdom men beräkningar på mellan 17–63 % har identifierats (Klein et 

al., 1999; Hope et al. 1994). Rowe och Glover (2001) fann att 

uppskattningsvis 60 % av alla personer med Alzheimers försvinner någon 

gång under sjukdomsförloppet. De fann också att de flesta som försvann 

återfanns innan de anmälts försvunna till polisen. Två av tre av personer med 

demens som försvann hittade hem själva eller återfanns av närstående eller 

någon annan innan polis fått kännedom om försvinnandet (Stenberg et al., 

2019).   

 

Det var ofta ett avvikande beteende som gjorde att någon uppmärksammat 

personen med demens som försvunnit, såsom att de gått längs med en 

motorväg, betett sig förvirrat i trädgården, stått still i en trafikkorsning etc. 

Hälften av de försvunna återfanns inom 6 timmar. Ungefär en femtedel av 

alla försvinnanden var från vårdboenden. Av samtliga personer med demens 

som försvann avvek 14 % av dem under tiden de befann sig tillsammans med 

närstående utanför bostaden, 13 % försvann när de var upprörda och 

ytterligare 13 % försvann då närstående var distraherade av annat så som t.ex. 

tvätta eller städa (Rowe & Glover, 2001).  

 

Personer med demens som försvann från vårdboenden hade ofta tidigare 

uppvisat tecken på att vilja lämna, om förebyggande åtgärder hade vidtagits 

hade vissa försvinnanden troligen kunnat förebyggas. Av de som försvann 
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från vårdboenden hade ungefär en tredjedel fysiska men från försvinnandet 

när de återfanns så som t.ex. nedkylning, fallskador eller skrubbsår (Aud 

2004).  

 

Tidsfaktorn är alltid viktigt vid efterforskningsinsatser men särskilt viktig när 

det rör personer med demens som försvunnit, dels för att sökområdet 

utvidgas allteftersom tiden går men också för att dödligheten ökar med tiden, 

ca 50 % av personer med demens som inte återfanns inom 24 timmar 

återfanns avlidna (Lachenmayr et al., 2000).  

 

Det finns idag ingen uppskattning av samhällskostnaden för efterforskning av 

en försvunnen person i Sverige men i Storbritannien har kostnaden 

uppskattats till ca 30 000 kr per försvinnande och i Canada till mellan 16–

30 000 kr (Doyle & Barnes 2020; Neubauer, Miguel-Crutz & Liu, 2021). 

 

2.3 Polisens roll vid försvinnanden  

I lagen om skydd mot olyckor (LSO) och i förordning skydd mot olyckor 

(FSO) 11§ framgår att Polismyndigheten ansvarar för efterforskning av 

personer när någon försvunnit under sådana omständigheter att det kan 

befaras att det föreligger fara för dennes liv eller allvarlig risk för dennes 

hälsa. Även när fara för liv inte föreligger kan Polismyndigheten efterforska 

en försvunnen person men då inom ramen för sitt serviceuppdrag i polislagen 

2§. Efterforskningsmetodiken i de båda fallen är initialt väldigt lika varandra. 

De flesta efterforskningsinsatser börjar som efterforskning enligt polislagen 

men kan senare övergå till LSO allteftersom bilden klarnar 

(Polismyndigheten, 2016). 

 

Varje år anmäls 25 000 personer försvunna till polisen i Sverige, 9000 av 

dessa försvinnanden bedöms vara av akut karaktär. Hur många av dessa 
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försvinnanden som avser personer med demens är okänt men 29 % av alla 

efterforskningsinsatser som sker enligt lagen om skydd mot olyckor avser 

personer med demens (Polisen, intern statistik, 2020).  

 

En person kan försvinna av olika anledningar och under olika omständigheter 

men svensk polis har alltså ingen skyldighet att söka efter alla personer som 

anmäls försvunna. En person som anmäls försvunnen kan vara försvunnen 

frivilligt eller ofrivilligt, de kan vara saknade eller inte saknade och de kan 

befinna sig i nöd eller inte i nöd. En person kan också vara saknad med inte 

försvunnen, eller försvunnen utan att vara saknad. Något förvirrande används 

epitetet försvunnen oftast i samtliga fall (Stenberg et al., 2019). Det är idag 

okänt hur stor andel av alla anmälda försvinnanden i Sverige som avser 

personer som uppges vara dementa, eller under vilka omständigheter de 

försvinner och återfinns.  

 

3 TEORETISK REFERENSRAM 
 

3.1 Vårdvetenskap  

Vårdvetenskap ses som en professionsneutral vetenskap, inte bunden till en 

yrkesgrupp utan kan tillämpas av alla som kommer i kontakt med människor 

i en vårdande situation. Vårdvetenskap är en del av vårdandet men inte hela. 

Vetenskapen tar sin utgångspunkt i människan existentiella värld och 

fokuserar på dennes unika upplevelse av sin hälsa, ohälsa och hur vårdandet 

kan lindra lidande. Vetenskapen bygger på kunskap om hur det är att leva 

med ohälsa och sjukdom och hur vårdaren genom vårdandet kan skapa 

förutsättningar för hälsa och minskat lidande (Ekebergh, 2017).  

 

3.2 Livsvärld 

Människans livsvärld är dennes samlade erfarenheter och upplevelser. 

Livsvärlden är unik för varje människa och kan bara fullständigt förstås ur 
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dennes perspektiv, medvetet eller omedvetet. Livsvärlden består av tre delar; 

först, den levda kroppen. Kroppen är fysisk och biologisk men den är också 

något mer. Kroppen kan inte avgränsas till bara det fysiska utan den består 

också, och samtidigt, av en psykisk och existentiell dimension. Enheten är 

odelbar och kan inte skiljas från varandra. Kroppen är bärare av individens 

livshistoria, mening och självbild (Ekebergh, 2015).   

 

Ett annat centralt begrepp för vårdandet är öppenhet och följsamhet. Alla 

människor upplever inte samma sjukdom eller tillstånd på samma sätt. 

Genom god självkännedom kan vårdaren sätta sin egen erfarenhet och 

uppfattning inom parantes, och därigenom se den vårdbehövandes unika 

nyanser och behov, och anpassa sig därefter (Ekebergh, 2015).    

 

Ett tredje central begrepp inom vårdandet är sammanhang. Jaget och duet 

uppstår i ett sammanhang, däri uppstår också mening, och ur mening uppstår 

existens. Vårt sammanhang kan förändras genom livet, i och ur olika 

situationer och under vissa betingelser så som t.ex. sjukdom. När 

sammanhanget byts förändras också ibland meningen och med den också 

människans existens. Tillsammans med den vårdbehövande kan meningsfulla 

sammanhang återskapas eller nyskapas, och med det också meningen och 

existensen (Ekebergh, 2015). 

 

 

4 PROBLEMFORMULERING OCH SYFTE 

I takt med att antalet äldre personer i samhället ökar tilltar också antalet 

personer med demens. Allt fler lever allt längre och med det följer en förhöjd 

risk att utveckla någon form av demens. De flesta personer med demens 

försvinner en eller flera gånger under sjukdomsförloppet. Ett försvinnande är 

förknippat med stora risker och lidande för den försvunne, oro hos den 

närstående, och kostnader för samhället. Närstående och andra vårdgivare har 
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i uppgift att balansera risker för att personer med demens ska försvinna 

komma till skada, och dennes autonomi och livskvalitet.  

 

Polisen har uppgiften att efterforska personer som har försvunnit. Fenomenet 

av att personer med demens försvinner är interorganisatoriskt och 

intersektoriellt, men mitt i detta finns en individ med en eller flera sjukdomar 

och ett tilltagande vårdbehov. 

 

Tidigare vårdvetenskaplig forskning har fokuserat på att försöka identifiera 

och mäta kognitiv förmåga och funktionsnedsättning eller hantera BPSD 

(besvärande beteende och psykiska symtom vid demens), lite forskning har 

fokuserat på själva försvinnandet som ett fenomen. Ett kunskapsbaserat 

förhållningssätt till företeelsen är grunden för en välavvägd riskprevention 

och effektivt efterforskningsarbete.  

 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva omständigheter kring hur 

personer med demens försvunnit. 

 

Frågeställningar: 

Under vilka omständigheter försvinner personer med demens? 

Under vilka omständigheter återfinns personer med demens som försvunnit? 

 
 

5 METOD 
 

5.1 Design 

Då syftet varit att utforska befintlig vetenskaplig litteratur avseende personer 

med demens som försvunnit valde författaren initialt en systematisk 

litteraturstudiedesign med kvalitativ och induktiv ansats. En systematisk 

littereraturstudies syfte är att på ett systematiskt sätt identifiera, välja ut, 
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kvalitetsgranska all relevant forskning avseende en specifik fråga eller 

fenomen, och därefter på ett opartiskt vis sammanställa den i syfte att kunna 

dra empiriska slutsatser (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Fenomenet av 

att personer med demens försvinner är ett mångfacetterat fenomen. Efter 

initiala testsökningar drogs slutsatsen att resultatet skulle bestå i kvalitativa 

studier. När det efter huvudsökningarna stod klart att fenomenet inte kunde 

utforskas endast användandes endera kvalitativ eller kvantitativ metod, 

ändrades den valda litteraturstudiedesignen från kvalitativ till den bredaste 

formen av litteraturstudier, den integrativa, även kallad mixad litteraturstudie.  

En systematisk integrativ litteraturstudiedesign möjliggör inkluderandet av 

både kvalitativa och kvantitativa studier. Pluye och Hong menar att rätt 

tillämpad kan en mixad litteraturstudie utnyttja de olika studiemetodernas 

styrkor samtidigt som den kan kompensera för de enskilda metodernas 

svagheter. Pluye och Hong menar att en kvalitativ metod kan förklara ett 

kvantitativt resultat och en kvantitativ metod kan generalisera ett kvalitativt 

resultat, och tillsammans kan metoderna skapa nya eller djupare förståelse av 

ett fenomen. Komplexa fenomen gagnas ofta av en integrativ metod (Pluye & 

Hong, 2014).  

 

Pluye och Hongs metod bygger på sju steg som till stor del sammanfaller 

med den generella för litteraturstudier. Första steget handlar om att utforma 

en relevant frågeställning, det andra steget handlar om att definiera 

inklusions- och exklusionskriterer. Tredje steget handlar om att utföra en 

systematisk litteratursökning i flera databaser. Det fjärde steget handlar om 

att identifiera relevanta studier utifrån titel och abstrakt, femte steget handlar 

om att välja ut relevanta studier utifrån fulltext. Sjätte steget handlar om att 

kvalitetsgranska utvalda artiklar med hjälp av en granskningsmall och sjunde 

och sista steget handlar att syntetisera studieresultatet (Pluye & Hong, 2014).  
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5.2 Urval 

Utifrån ovan problemformulering bröts frågan initialt ner i mindre delar 

enligt PEOT-ramverket, ett ramverk som alltså primärt används vid 

kvalitativa frågor (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Litteraturstudien 

begränsades inte till typ av studiedesign vilket ibland görs eftersom 

författaren då oroades sig för att viktiga dimensioner av fenomenet skulle 

kunna gå förlorat. Då syftet inte var att utvärdera interventioner utan snarare 

beskriva fenomen och erfarenheter, antog författaren ändå att 

litteratursökningen primärt skulle rendera i kvalitativa artiklar. Testsökningen 

motsade inte detta resonemang. PEOT står för (P)opulation, (E)xposure, 

(O)utcome och (T)ype. Med population avses gruppen som studeras, i den 

här litteraturstudien personer med demens. Med exposure avsågs själva 

försvinnandet, och med outcome avsågs sökandet och återfinnandet, med 

type avsågs typ av studie. PEOT fungerar i praktiken som inklusions- och 

exklusionskriterer (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016; SBU, 2020). Övriga 

inklusionskriterier för den här systematiska litteraturstudien var: vetenskaplig 

originalartikel, peer reviewed, publicerade på engelska, publicerade 2010–

2021. Artiklar som återfanns i databaser som saknar funktionen peer review, 

t.ex. PubMed granskades på tidsskriftsnivå gentemot databasen Ulrichsweb 

för att fastställa huruvida tidskriften som aktuella artiklar ingick i hade ett 

Peer Review förfarande (Linnéuniversitetet, 2021). Tidsintervallet för 

inkluderade studier avgränsades till 2010 och senare. Artiklar som primärt 

handlade om prevention, bedömningsskalor, tekniska produkter så som GPS 

och lås och larm exkluderades. 

 

Tabell 1- PEOT-struktur med inklusionskriterier 

 Inklusionskriterier 

Population Personer med demenssjukdom, eller 

personer som uppges vara dementa. 

Exposure Som försvunnit från den plats de 

antagits vara på av 
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anhöriga/vårdgivare, eller ej 

återkommit till utsedd plats eller på 

avsedd tid. Oavsett huruvida de 

själva uppfattat sig som försvunna 

eller ej. 

Omständigheter under vilket 

personen försvinner. 

Outcome Omständigheter under vilket den 

försvunna återfinns. 

Vidtagna akuta 

efterforskningsinsatser. 

Omständigheter kring anträffandet 

Type Vetenskapliga originalartiklar med 

kvalitativ, kvantitativ eller mixad 

metod. 

Peer-review 

Engelska 

2010-2021 

 

   

5.3 Datainsamling 

En bibliotekarie på universitetsbiblioteket i Växjö konsulterades utifrån 

frågeställningarna för ställningstagande till relevanta söktermer och 

databaser. Enligt SBU bör en bra systematisk litteraturstudie inkludera minst 

tre databaser (SBU, 2020). I samråd med bibliotekarie och handledare 

identifierades fyra relevanta databaser som gick att nå från 

universitetsbibliotekets plattform: Cinahl, PsychINFO, PubMed och Social 

Science Premium Collection. Databaserna täcker ämnesområdet väl utifrån 

ett vårdvetenskapligt, beteendevetenskapligt och efterforskningsperspektiv.     

 

Inför en litteratursökning behövde studiens problemformulering omtolkas till 

en sökstrategi. Ett sätt att skapa en tydlig sökstrategi är att skapa s.k. 

sökblock utifrån PEO-modellen ovan. Varje bokstav i PEO utgjorde ett 

block. Varje block bestod av sökord från databasens egen indexeringsord 

(tesaurus) och fritextord. En tesaurus är ett sätt för databasen att försöka 

skapa struktur, hierarki och enhetliga begrepp i sin information, och samtidigt 
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skapa kopplingar mellan likartad forskning. Nästan alla databaser har sin 

egen tesaurus. Social Science Premium saknar dock egen tesaurus varför 

endast fritextord användes i den.  Fritextord kan vara nyckelbegrepp som 

identifierats av författaren självt, via svenska MeSH på Karolinska institutet 

hemsida, via synonymer, egen erfarenhet eller via testsökningar. I relevanta 

artiklar återfinns bra fritextord ofta i artikelnamn, abstrakt eller i artikelns 

egna ämnesord. Fritextorden har den fördelen att de kan hitta nya studier i 

databasen som ännu ej hunnits indexeras (SBU, 2020). Relevanta sökord, 

keywords, är A och O för en bra sökstrategi (Bettany-Saltikow & McSherry, 

2016).  

 

En sökning kan också avgränsas eller utvidgas genom användandet av de 

booleska operatorerna ”OR”, ”AND”, ”NOT” och parantessökning. ”OR” 

breddar sökningen (ökar sensitiviteten) genom att lägga till fler söktermer 

(SBU, 2020) som t.ex. dementia OR Alzheimers, istället för bara dementia.  

 

                           

En sökning kan också smalnas av (öka specificiteten) genom operatorn AND, 

där sökresultatet måste innehålla två eller fler begrepp (se bild nedan).  
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Den booleska operatorn OR används inom respektive block. Operatorn 

”AND” används emellan blocken. 

 

 

 

 

Den booleska operatorn ”NOT” ska användas med försiktighet då relevanta 

resultat riskera att sorteras bort. Trunkering (*) kan användas då relevanta 

sökord kan ha samma början men olika ändelser t.ex. alzheimer* som täcker 

in såväl alzheimer, alzhemers, alzheimers desease och alzheimerpatient. En 

litteratursökning utgör en balansering och avvägning mellan specificitet och 

sensitivitet (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016; SBU, 2020).  

Efter att databassökningarna genomförts och studier som svarade an på 

frågeställningen och inklusions- och exklusionkriterierna valts ut upptäcktes 

att resultatet innehöll såväl kvantitativa, kvalitativa som mixade studier. De 

flesta var kvantitativa men om endast dessa skulle ha valts ut hade perspektiv 

på problemområdet gått förlorad.  
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Tabell 2-Sökschema 

 
 

I systematiska litteraturstudier kvalitetsgranskas artiklarna/studierna som 

ingår av författaren. Olika typer av studier granskas som regel med olika 

typer av granskningsmallar. Caldwell, Henshaw och Taylor (2011) har 

emellertid utvecklat en granskningsmall som möjliggör granskning av såväl 

kvalitativ som kvantitativ metod. Författaren har i den här litteraturstudien 

använd mallen mallen som den presenteras i how to do a systematic 

litterature review in nursing (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016, s.132). 

Mallen utvärderar 18 metodologiska kriterier. Granskningsmallen finns som 
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bilaga 1. Varje kriterium utvärderades utifrån Bettany-Saltiokov och 

McSherrys tregradig skala, 1-3 poäng, där lägst kvalitet var 1 poäng och 

högsta 3. Efter att varje kriterium poängsatts adderades poängen till en 

slutsumma, därtill gjordes en helhetsbedömning (Bettany-Saltikov & 

McSherry, 2016). Möjliga omdömen kring kvalitén var; utmärkt (51–54), hög 

(44–51), medel (34–43), låg (27–33) eller mycket låg (17–26).  Ingen studie i 

den här litteraturstudien fick högsta eller lägsta betyg.  Artikelmatris finns 

som bilaga 2. 

 

5.4 Analys  

Innan resultatet kunde analyseras behövde datan från studierna först 

syntetiseras. Beroende på frågeställning och perspektiv kan resultatet från en 

integrativ systematisk litteraturstudie syntetiseras på olika sätt och i olika led, 

till antingen ett kvantitativt resultat eller ett kvalitativt resultat.  

Då studiens syfte var att undersöka omständigheter kring hur personer med 

demens försvinner och återfinns, med hopp om att finna mönster i ett 

komplext fenomen, valdes en tematisk syntes av resultatet genom kvalitativ 

konvergent design med induktiv ansats som den beskrivs av Pluye och Hong. 

Tematisk syntes är det vanligaste sättet att integrera resultat från integrativa 

studier. Den valda designen medgav att data från kvantitativa studier och data 

från mixade studier transformeras till kvalitativa data. Den transformerade 

datan syntetiserades i samma steg med datan från de kvalitativa studierna till 

ett resultat bestående av kvalitativa data (Pluye & Hong, 2014).  

 

Pluye och Hong beskriver inte hur den tematiska syntesen och analysen går 

till, författaren fann inte heller någon annan integrativ analysmetod som 

gjorde det. Den tematiska syntesen och efterföljande analysen utfördes därför 

som den beskrivs av Thomas och Harden. Syntesen började med 

genomläsning av artiklarna flertalet gånger, så att författaren kunde bekanta 
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sig med materialet. Därefter extraherades nyckelfraser (key concepts) ur 

studiernas resultatdel som svarade an mot författarens problemformuleringar. 

I samband med dataextraheringen påbörjades datasyntesen, enligt ovan, från 

de olika studiemetoderna. Från den extraherade datan skapades öppna koder, 

utan inbördes hierarki, som speglade innehållet. Koderna överfördes till ett 

separat analysdokument. Koderna grupperades utifrån likheter och skillnader. 

Den induktiva ansatsen tillät nya koder, s.k. deskriptiva teman att växa fram 

från de grupperade koderna. De deskriptiva teman låg nära 

ursprungsmatrialet. Det tredje och sista steget i den tematiska analysen 

innebar att skapa analytiska teman, detta åstadkom författaren genom att höja 

abstraktionsnivån. Därigenom gjordes det mer specifika mer generaliserbart 

och en större förståelse skapades (Thomas & Harden, 2008). 

 

 

6 FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Grunden för god forskningssed är enligt Uppsala Universitet som samordnar 

svensk forskningsetik att forskningen respekterar viktiga samhälleliga 

värden, att den håller hög kvalitet och går att lita på samt att den utförs på ett 

sanningsenligt sätt (Uppsala Universitet, 2021). 

 

Enligt etikprövningslagen så ska forskning ske på ett sätt som skyddar den 

enskilda människan som deltar från skada samt bibehålla respekten för 

människovärdet och deltagarnas fri- och rättigheter. Nyttan med forskningen 

måste överväga riskerna med den, och människovärdet har alltid företräde. 

Den här litteraturstudien omfattas inte av kraven på tillstånd enligt 

etikprövningslagen då studien utfördes inom ramen för högre studier på 

universitet, vidare kom författaren inte i kontakt med informanter eller 

personuppgifter (Lag om etikprövning av forskning som avser människor, 2003). 

Forsberg och Wengström (2015) trycker på vikten av att i urvalet av artiklar i 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460
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en litteraturstudie inte bara speglar den egna ståndpunkten eller bara tar med 

resultat som stärker det egna påståendet, om annan eller motsägelser finns.  

 

Enligt Helsingforsdeklarationen ska forskning som utförs på särskilt sårbara 

grupper, så som personer med demens, omgärdas av extra stor omsorg 

gentemot gruppen, forskningen ska dessutom gagna den undersökta gruppen 

(World Medical Association, 2018). 

 

Etisk egengransking har utförts enligt Etikkommittén Sydost-blankett, bilaga 

3 (Linnéuniversitetet, 2021).  

 

7 RESULTAT 

I den här systematiska integrativa litteraturstudien har 18 vetenskapliga 

originalartiklar identifierats och analyserats. Övergripande analytiska teman 

och deskriptiva tema identifierades. Individuella faktorer var kopplade till 

individens egna individuella förutsättningar, påverkbara faktorer var 

kopplade till aktiviteter som minskade risken för att personer med demens 

skulle försvinna, alternativt återfinnas snabbare. Kontextuella faktorer avsåg 

omständigheter kring försvinnanden som inte kunde påverkas i nämnvärd 

utsträckning. Identifierade teman redovisas i tabell 3. 
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7.1 Individuella faktorer 

Med individuella faktorer menades personliga förutsättningar som ökade eller 

minskade risken för att en person med demens skulle försvinna, och/eller komma till 

skada. Dessa faktorer kunde vara svåra att påverka men genom att vara medveten 

om dem skulle risken för försvinnanden kunna minskas. 

 

7.1.1 Personliga attribut 

Personer med demens var överrepresenterade i statistiken över försvunna 

personer i förhållanden till antalet dementa i samhället (Bantry et al., 2014; 

Bowen et al., 2011; Neubauer, Crutz & Liu, 2021), incidensen för en person 

med demens att försvinna var 0,65/år (Bowen et al., 2011). En historik av 

tidigare försvinnanden ökade risken för framtida försvinnanden (Bowen et 

al., 2011; Okita et al., 2016; Chung & Lai, 2010).  

 

Första gången som en person över 65 år försvann var risken för att han eller 

hon skulle komma till skada statistiskt sett nästan fördubblad. I motsats till 
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vad många tror är risken för att personer över 65 år ska komma till skada vid 

upprepade försvinnanden istället nästan halverad (Doyle & Barnes, 2020). 

 

Personer med demens som bodde i eget boende försvann i signifikant mindre 

omfattning (Kwok et al., 2011), men sett till antalet försvann flest personer 

med demens ändå från eget boende eftersom de allra flesta personer med 

demens bodde så. En studie fann att bo ensam var signifikant förknippat med 

ökad risk att avlida i samband med ett försvinnande (Kikuchi et al., 2019).  

 

Att försvinna i bil var förknippat med ökad risk att avlida om personen med 

demens bodde ensam (Rowe et al., 2012). De flesta av de som avled i 

samband med ett försvinnande i bil bodde i eget boende (Furumiya & 

Hashimoto, 2015). 

 

Många, men ändå ett färre antal försvann från någon form av äldreboende 

(Kwok et al.2010; MacAndrew et al., 2018). Personer med demens som hade 

någon form av dagvård försvann i större omfattning än de som inte hade det 

(Kwok et al., 2010). Att försvinna från ett äldreboende var förknippat med 

lägre risk för att komma till skada för kvinnor över 65 år jämfört med övriga 

vuxna som försvann, men förhöjd risk för män i samma ålder som förvann 

under samma omständigheter. (Doyle & Barnes, 2020).  

 

Inga signifikanta skillnader i risk för att försvinna relaterat till livsstil kunde 

identifieras (Chung et al., 2010). De allra flesta närstående hade innan 

personen med demens försvann inte förändrat några rutiner (Bowen et al., 

2011).  

 

Fler till antalet försvann från tätorter än landsbygd men inte sett till andel av 

befolkningen (Bantry et al., 2014).  
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En studie fann att samband mellan ett tidigare mer kvalificerat arbete och 

ökad risk för att försvinna (Chung et al., 2010). 

 

7.1.4 Psykiska begränsningar 

Enskilda psykiatriska faktorer kunde vara signifikant relaterade till en förhöjd 

risk att personer med demens skulle försvinna, men flera olika faktorer kunde 

också samverka och därigenom öka risken för att de skulle försvinna (Pai & 

Lee, 2016).  

 

En måttlig svårighetsgrad av demens var i sig signifikant associerad med 

ökad risk att försvinna (Kwok et al., 2010), liksom lång demensduration 

(över 5 år), bristande koncentrationsförmåga, bristande orienteringsförmåga 

och beteendestörningar (så som vanföreställningar, agitation och 

aggressivitet), störningar i sömnen och apati (Pai & Lee, 2016; Okita et al., 

2016; Chung et al., 2010). Andra studier fann inte samma samband (Rowe & 

Vandeveer et al., 2011).  

 

Beteendeförändringar som tecken på att en person med demens ville lämna 

var individuella och skiljde sig från person till person, och plats till plats. Fler 

försök att lämna gjordes av personer med demens som bodde på någon form 

av boende jämfört med de som bodde i eget boende eller hade någon form av 

dagvård. Vanliga beteendeförändringar hos personer som bodde på någon 

form av vårdboende och ville lämna var; uttalandet om att de ville lämna, klä 

sig för att gå ut, packande av väska, knuffar, vänta vid dörren eller att vara 

distraherad utifrån. Liknande beteenden beskrevs av närstående till personer 

med demens som bodde i eget boende, förutom packande av väska och 

knuffar (Neubauer & Liu, 2020).  
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De personer som efter ett försvinnande hade utvecklat ett personligt 

förhållningssätt till sin egen säkerhet, t.ex. gränser för hur långt de kände att 

de kunde gå själva (ett safety range) försvann ånyo i mindre omfattning än de 

som saknade ett sådant förhållningssätt (Pai & Lee, 2016). 

 

7.1.2 Fysiska attribut 

Personer med demens som var stol- eller sängbundna försvann i mindre grad 

än andra personer med demens (Kwok et al., 2010). Dålig syn, svårt att gå 

och funktionsnedsättning var generellt signifikant förknippat med ökad risk 

att komma till skada vid ett försvinnande (Doyle & Barnes, 2020). Sex 

personer med demens av 14 som avlidit i samband med att de försvunnit till 

fots använde normalt gånghjälpmedel, samtliga anträffades inom 400 meter 

från försvinnandeplatsen (Furumiya & Hashimoto, 2015). 

    

7.1.3 Biologiska attribut 

Det fanns ingen statistisk signifikant skillnad i andel av försvinnande relaterat 

till kön eller ålder (Okita et al., 2016; Bantry et al., 2014; Bowen et al., 2011; 

Chung et al., 2010; Kwok et al., 2010; Saito et al., 2018). Låg ålder vid första 

försvinnandet var förknippat med ökad risk att försvinna igen (Pai & Lee, 

2016).  

 

Första gången som en man över 65 år försvann var risken att han skulle 

komma till skada statistiskt sett fördubblad. Vid återkommande 

försvinnanden var risken istället halverad. För kvinnor över 65 år var 

tendensen densamma om än inte lika stor eller statistiskt signifikant. 6,8 % av 

personer över 65 år som anmäldes försvunna till polis kom till skada vid 

försvinnandet, vilket är samma andel som för alla vuxna över 18 år. Män över 

65 år var dock överrepresenterade med 7,3% jämfört med 6 % av kvinnorna 

(Doyle & Barnes, 2020).  Hög ålder var förknippat med högre risk för att 

komma till skada (Bantry et al., 2014).  
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En majoritet av personer med demens som försvann i bil var män (Rowe & 

Vandeveer et al., 2011; Rowe et al., 2012; MacAndrew et al., 2018).  

 

7.2 Påverkbara faktorer 

Genom ett strategiskt och kunskapsdrivet agerande kan olika vårdare oavsett 

om dessa är närstående, personal eller någon annan förhindra/förebygga att 

personer med demens försvinner, eller påskynda återfinnandet för att på så 

sätt förhindra att denne kommer till skada. 

 

7.2.1 Att förhindra försvinnanden 

Vårdpersonal uppgav att de genom aktiviteter, försäkran och avledning 

försökte hantera beteendestörningar och psykiska symtom hos personer med 

demens i syfte att förhindra att de försökte lämna vårdboenden. Närstående 

till personer med demens som bodde i eget boende uppgav att de tillämpade 

strategier i form av tydliga rutiner, aktiviteter, promenader och genom att 

prata gamla minnen (Neubauer & Liu, 2020). Nästan ingen närstående hade 

märkt av några mentala beteendemässiga eller emotionella förändring hos 

personen med demens innan denne försvann (Bowen et al., 2011; Chung et 

al., 2010).  

 

Att övervaka en person med demens som riskerade att försvinna genom 

närhet och närvaro var en vanlig strategi som användes av närstående och 

vårdpersonal. När personen med demens förvann gjorde dem det oftast under 

ett obevakat ögonblick i hemmet (Chung et al., 2010; Rowe & Vandeveer et 

al., 2011). I nästan samtliga fall lämnades personen med demens avsiktligt 

oövervakad under kortare eller längre tid, hälften av de obevakade 

ögonblicken varade under 10 minuter. I nästan hälften av alla fall där 

personen med demens försvann hade vårdgivaren sett denne 10 minuter 
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tidigare. I en mindre andel av fallen hade det gått över 2 timmar sedan de 

sågs senast.  

 

Personer med demens kan ha svårt att ta instruktioner detta var särskilt tydligt 

vid försvinnanden ute i samhället men förekom också i hemmet. I ca 25 % av 

försvinnandena hade personen med demens ombetts vänta eller möta den 

närstående på en särskild plats och då försvunnit (Bowen et al., 2011). 

 

7.2.2 Att larma 

Det fanns en signifikant korrelation mellan larm och återfinnandet, ju längre 

tid det tog innan personen med demens anmäldes försvunnen desto längre tid 

tog det också att återfinna denne (Bantry et al. 2014; Saito et al., 2018). 80 % 

av alla personer med demens som försvann anmäldes aldrig försvunna till 

polisen (Greene et al., 2019).  

 

Olika närstående definierade försvinnanden olika, en del angav själva 

försvinnandet och andra när de konstaterar att de inte själva kunde hitta 

personen med demens. Närståendes oro för att de skulle fara illa bestod i en 

omedveten och kombinerad sårbarhetsbedömning och riskbedömning i den 

aktuella situationen (Greene et al., 2019).  

 

Det fanns en stark tilltro från närstående till polisen förmåga att lokalisera 

den försvunne personen med demens. Det fanns emellertid flera anledningar 

till att närstående ändå drog sig för att larma; dels ville närstående inte störa 

eller slösa polisens tid och resurser, dels var de oroliga för att polisen skulle 

döma eller klandra dem för att de brustit i sin omsorg av personen med 

demens, dels fanns det misstro till polisers förmåga att bemöta personen med 

demens, och det fanns en oro för hur personen med demens skulle reagera i 

sin kontakt med poliser (Neubauer et al. 2020; Greene et al., 2019).  
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Närstående ringde som regel först när de uttömt sin egen förmåga till att hitta 

den försvunne (Greene et al., 2019). Den genomsnittliga tiden för anmälan 

till polis varierade men sträckte sig från timmar till dagar eller inte alls. De 

flesta anmäldes försvunna av en närstående eller vårdpersonal (Bantry et al., 

2014).  

 

7.2.3 Efterforskning 

När närstående upptäckte att personen med demens försvunnit började de i 

nästan samtliga fall omedelbart att söka på platsen denne senast setts (Bowen 

et al., 2011; Chung et al., 2010; Kwok et al.2010). Om personen med demens 

inte anträffades där utökades sökområdet, i ca hälften av fallen sökte 

närstående till fots, några sökte med hjälp av färdmedel. Ungefär hälften 

ringde andra närstående för att få hjälp att leta, några bad vänner om hjälp. 

Andra metoder var att be butikspersonal, säkerhetspersonal, taxi och 

busspersonal om hjälp, några satte upp affischer (Bowen et al., 2011). Initialt 

i sökandet kontaktades sällan polis (Chung et al., 2010: Kwok et al. 2010) 

men om det egna sökandet inte gav resultat på några timmar kontaktade 65 % 

polisen för hjälp. (Chung et al., 2010). 

 

När polis involveras i sökandet deltog även frivilliga organisationer, frivilliga 

personer, aktörer som deltar i statlig räddningstjänst, helikopter, hundförare 

et al. (MacAndrew et al., 2018). Polisens arbete för att hitta personer med 

demens som försvunnit bestod i sökstrategier/metoder, utbildning av 

vårdpersonal och allmänhet, tekniska lokaliseringslösningar och tekniska 

lösningar för att sprida information till allmänheten när personen med 

demens försvunnit. Polisen sökte utifrån en utarbetad sökmetodik, förmågan 

byggde på utbildning och erfarenhet men delvis också på kunskap erhållen 

genom interaktion med andra organisationer så som t.ex. demensförbund. För 

informationsspridning till allmänheten kring personer med demens som 

försvunnit tillämpade polisen en särskilt utarbetad mediestrategi i såväl 
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traditionell media som sociala medier. Olika myndighetsregister såsom silver 

alert och medic alert fanns också tillgängliga men kostnaden för närstående 

att ansluta personer med demens till registren minskade dess effektivitet 

(Neubauer, Cruz & Liu, 2021).   

 

Tre utvecklingsområden identifierades: medvetandegörandet av 

problematiken för vårdpersonal och allmänhet, förebyggande åtgärder och 

mer tillgänglig efterforskningskompetens (Neubauer, Cruz & Liu, 2021).  

 

En stor studie visade att polisens riskbedömningar vid försvinnanden var 

bristfällig relaterat till bristande erfarenhet och kompetens. 60 % av alla 

personer som kom till skada vid ett försvinnande klassificerades inte i den 

högsta av de tre riskkategorierna (Doyle & Barnes, 2020). Personer med 

demens ingick emellertid alltid i den hösta riskgruppen (Neubauer, Cruz & 

Liu, 2021). 

 

7.2.4 Uppföljning 

Många av närstående uppgav att de inte vidtog några begränsande åtgärder 

för personer med demens efter ett försvinnande, utifrån autonomi men också 

ur ett hälsoperspektiv. De som riskerade att försvinna uppmuntrades bära 

något som identifierar dem, t.ex. ett armband. Detta var en vanlig 

förekommande åtgärd (75 %) (Chung et al., 2010). Men det var oklart hur 

ofta armbanden faktiskt bars, i en studie uppgav över hälften av närstående 

att personen med demens aldrig eller sällan använde ett sådana band trots att 

de hade ett. En femtedel av de närstående uppgav att personen med demens 

alltid, eller ofta, använda ett sådant band (Bowen et al., 2011: Chung et al., 

2010).  

 

Efter ett försvinnande vidtog ca hälften av de närstående någon form av 

preventiv åtgärd för att förhindra framtida försvinnanden. Mellan 22–60% 
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uppgav att de skulle övervaka personen med demens mer noggrant. Andra 

åtgärder som vidtogs var att låsa dörren eller byta lås på dörren för att 

försvåra för personen med demens att lämna bostaden och därmed försvinna. 

Andra uppgav att de förbjudit denne att köra bil eller gå ut själva, några hade 

anlitat mer hemtjänst och i vissa fall flyttat personen med demens till ett 

vårdboende (Bowen et al., 2011; Chung et al., 2010; Kwok et al., 2010).  

 

En betydande andel av personer med demens upplevdes av närstående som 

skrämda efter ett förvinnande och nästan hälften av de närstående hade stark 

oro inför framtida eventuella försvinnanden (Kwok et al. 2010). 

 

7.3 Kontextuella faktorer 

På ytan kan situationer där personer med demens försvinner framstå som 

oförutsägbara och irrationella men i själva verket framstår de i 

litteraturstudien som sannolika och förutspåbara. Kontexten kring hur 

personer med demens försvinner och återfinns, om än inte alltid påverkbar 

som förutsägbar.  

 

7.3.1 Tid 

De flesta personer med demens försvann dag eller kvällstid, med en majoritet 

som förvann på eftermiddagen (Bantry et al., 2014; Chung et al., 2010; Kwok 

et al., 2010). Att vakna på natten var förenat med förhöjd risk att försvinna då 

personen med demens kunde gå vilse på väg till toan eller missuppfatta 

situationen på annat sätt (Bowen et al., 2011). En till antalet större studie 

visade på att det fanns en signifikant ökad risk att avlida för de som försvann 

nattetid (Saito et al., 2018). Hälften av de som avled försvann mellan klockan 

12–20 (Kikuchi et al., 2019). Nästan sju av tio bedömdes ha avlidit nattetid 

(Furumiya & Hashimoto, 2015).  

 



 

33 
 

Sett till tid på året och årstiderna var antalet försvinnanden något tvetydigt, 

men tämligen jämt fördelat mellan kalla och varma månader, ingen 

signifikant skillnad fanns (Bantry et al., 2014; Furumiya & Hashimoto, 2015; 

MacAndrew et al. 2018).  

 

Ju längre en person med demens var försvunnen desto större var risken att 

denne skulle anträffas medtagen, skadad eller avlidna. Även korta 

försvinnanden var förenat med beaktansvärda risker (Okita et al., 2016; 

Bantry et al., 2014; Furumiya & Hashimoto, 2015). I nära hälften av alla fall 

återfanns emellertid personen med demens inom 5–10 minuter efter att de 

upptäckts vara försvunna. Ungefär två tredjedelar av de som försvann 

återfanns inom en timme (Bowen et al., 2011). I ca en tredjedel av alla fall 

var den försvunne borta i mer än någon eller några timmar (Bowen et al. 

2011; Chung et al., 2010; Kwok et al. 2010).  

 

Mer än två tredjedelar av de som återfanns inom första dygnet återfanns 

levde. Nästan samtliga som överlevde, nio av tio, återfanns inom två dygn 

(Rowe & Vandeveer et al., 2011). Fyra av tio som återfanns avlidna återfanns 

första dygnet. Ungefär hälften av alla som återfanns efter första dygnet 

återfanns avlidna (Rowe & Vandeveer et al., 2011). Avlidna tog längre tid att 

återfinna än levande (Rowe & Vandeveer et al., 2011; MacAndrew et al., 

2018). 

 

Hur en person med demens försvinner är viktigt att försöka fastslå, det går 

som regel fortare att återfinna de som försvunnit till fots än med publika 

färdmedel. Längst tid tog det att återfinna personer med demens som 

försvunnit i bil (Bantry et al., 2014). Hälften av bilförarna återfanns samma 

dag och nio av tio inom 48 timmar. Det tog längre tid att återfinna förare som 

avlidit än de som var vid liv (Rowe et al., 2012). 
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7.3.2 Försvinnandeplats  

De flesta personer med demens försvann medan de utförde vanliga 

obevakade aktiviteter som de gjort många gånger obevakat tidigare (Rowe & 

Vandeveer et al., 2011). De flesta försvann från den egna bostaden eller 

trädgården. Andra vanliga platser var vårdboenden och sjukhus. Ungefär en 

tredjedel försvann när de befann sig ute i samhället (Bantry et al., 2014; 

Bowen et al., 2011). En studie från Hong Kong fann dock att fler försvann 

när de var ute i samhället än från bostaden (Kwok et al., 2010).  

 

Majoriteten av alla personerna med demens som försvann lämnade till fots 

(Bantry et al., 2014; Bowen et al. 2011; Chung et al., 2010; MacAndrew et al. 

2018). Personer med demens tyckte om att gå ut och promenera. Det kunde 

vara en del i en daglig rutin, ett medel för att få motion, rekreation eller för 

att komma närmare naturen. När de gick ut valde de oftast att gå på dagen 

under ljusa förhållanden, i bekanta områden och ofta på samma 

promenadväg. De navigerade via landmärken och genom att använda sina 

sinnen. När de tvingades avvika från den tänkta vägen, t.ex. p.g.a. en snöhög, 

eller en parkerad bil kunde de få svårt att hitta rätt igen, med risk för att gå 

vilse och förvinna som följd (Olsson et al, 2021). 

 

En mindre andel försvann i bil (MacAndrew et al., 2018). De som förvann i 

bil gjorde det oftast med tillstånd när de körde där de brukade köra (Rowe & 

Vandeveer et al., 2011; Rowe et al., 2012).  

 

7.3.3 Anträffandeplats 

De flesta personer som försvann återfanns i anslutning till platsen de försvann 

i från; i bostaden, i fastigheten, på tomten eller i butiken om de försvann i 

samband med ett butiksbesök. I ungefär hälften av fallen anträffades den 
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försvunne av någon annan än närstående t.ex. grannar, butikspersonal, polis 

eller förbipasserande (Bowen et al. 2011; Chung et al., 2010; Kwok et al. 

2010). De flesta som försvann från hemmet återfanns i andra delar av huset, i 

trädgården, granskapet eller kvarteret. Upp till en tredjedel återfanns 

emellertid flera kilometer bort. De flesta som inte återfanns i omedelbar 

närhet till platsen de försvunnit ifrån återfanns oftast utomhus på en allmän 

plats såsom en väg, grönområde/skogsområde (Bantry et al., 2014; Bowen et 

al., 2011; Chung et al., 2010; MacAndrew et al., 2018). En mindre andel av 

försvunna personer med demens återkom till bostaden själva (Chung et al., 

2010). 

 

Var tjugonde person med demens som försvann kom till allvarlig skada, 

varav den vanligaste orsaken var fall. Andra orsaker var hypotermi, olyckor 

vid vatten och trafikolyckor (Bantry et al., 2014), vilket också var de 

vanligaste dödsorsakerna (Kikuchi et al., 2019; Furumiya & Hashimoto, 

2015; Woolford et al., 2018). De som anträffades avlidna återfanns oftast i 

vattendrag, grönområden/skog/buskage (MacAndrew et al. 2018).  

 

Dödstalen var svåruppskattade och varierade kraftigt mellan olika studier 

(Rowe et al., 2011; MacAndrew fl., 2018; Saito et al., 2018), den till antalet 

största studien inkluderades flera tusen personer med demens som försvunnit 

fann att ca 1,6 % som försvann återfanns avlidna (Saito et al, 2018).  

 

En signifikant majoritet av de som försvann i bil återfanns av polis, inte av 

närstående och sällan av förbipasserande. De flesta återfanns på väg, vid väg 

eller på en parkeringsplats. Ungefär var tionde återfanns skadade och var 

tjugonde återfanns avlidna. Ingen signifikant skillnad fanns mellan män och 

kvinnor (Rowe et al., 2012). De som avled återfanns ofta i eller i närheten av 

bilen (Rowe & Vandeveer et al. 2011). De som försvann upprepade gånger i 
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bil var oftare involverade i en trafikolycka än de som försvann någon enstaka 

gång (Rowe et al., 2012). 

 

7.3.4 Avstånd 

Med avstånd menas avstånd från den plats som personen med demens senast 

såg eller befann sig, innan denne försvann. De flesta anträffades i 

närområdet, inom 5 km från bostaden (MacAndrew et al., 2018). De flesta 

som anträffades avlidna anträffades i närområdet mellan 0,5–1 km (Rowe & 

Vandeveer et al., 2011; MacAndrew et al., 2018; Kikuchi et al., 2019; 

Woolford et al., 2018).  

 

Personer med demens som gick med hjälpmedel anträffades som regel i ännu 

närmare anslutning till bostaden. En studie fann att samtliga sex personer 

som gick med hjälpmedel och som sedan anträffades avlidna återfanns inom 

400 m från bostaden. Av de som gick obehindrat var avståndet längre, 1850 

m i genomsnitt från bostaden till platsen de anträffades avlidna på (Furumiya 

& Hashimoto, 2015).  

 

De som försvann i bil Återfanns i genomsnitt 6–10 mil bort (Rowe & 

Vandeveer et al., 2011; Rowe et al., 2012), män återfanns i genomsnitt nästa 

dubbelt så långt bort som kvinnor (Rowe et al., 2012). En bilist återfanns 80 

mil bort (MacAndrew et al., 2018). 

 

8 DISKUSSION 
 

8.1 Metoddiskussion 

Valet av att göra en systematisk litteraturstudie föll sig naturligt då målet var 

att på ett systematiskt sätt utforska befintlig kunskap på området. En induktiv 

ansats valdes, detta innebar att den insamlade datan genererade teman, 
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genererade teorin och utgjorde grunden för de slutsatser som senare drogs i 

analysen. 

  

En systematisk litteraturstudie ska innehålla databassökningar från minst tre 

olika databaser (Bettany-Saltokov & McSherry, 2016). För att förbättra 

utfallet av databassökningarna valdes databaser i samråd med en bibliotekarie 

från Linnéuniversitetet och handledare. Fyra databaser valdes vilket ökade 

sannolikheten för att relevanta artiklar skulle kunna identifierades, tre typiskt 

vårdvetenskapliga databaser och en med ett bredare narrative, en portal till ett 

15-tal andra databaser inom bl.a. socialt arbete och polisiärt arbete m.m.  

 

Utformningen av söktermer visade sig svårare än förutspåtts då 

forskningsområdet var relativt outforskat, därmed saknades etablerade 

begrepp på området. Begrepp behövs för att förstå fenomen. Begrepp kan 

hjälpa oss att se perspektiv som vi annars inte skulle sett men de hjälper oss 

också att utveckla ett vetenskapligt språk som förenklar för forskaren såväl 

som praktikern (Eriksson & Bergbom, 2017). Frånvaron av etablerade 

begrepp riskerade att leda till att relevanta artiklar missades.  

Både sökningar med begrepp från respektive databastesaurus och sökningar 

med hjälp av fritextord användes vilket ökade sannolikheten för att relevanta 

artiklar skulle identifieras. I samband testsökningarna noterades att samma 

artiklar tenderade att dyka upp i de olika databaserna trots att olika sökord 

och kombinationer använts vilket talar för att sensitiviteten i söktermerna 

varit bra (Kjellström, 2017). 

 

Litteratursökningen avgränsades till artiklar publicerade 2010 och senare, 

detta kan ha exkluderat relevanta artiklar på ämnesområdet som publicerats 

före 2010. Relevanta studier kan ha gått förlorade då författaren bara 

inkluderat artiklar skrivna på engelska, relevanta artiklar på andra språk kan 
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därmed ha gått förlorade. Begränsningen till peer review artiklar kan också 

ha gjort så att relevanta artiklar av hög kvalitet sållats bort. Grå litteratur i 

form av metodstöd från svensk och brittisk polis i efterforskningsarbetet har 

studerats inom ramen för litteraturstudien. 

 

Författaren har inte noterat antalet artikeldubletter vilket kan påverka 

uppfattningen av studiens trovärdiget.  

 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna utfördes enligt en granskningsmall 

utformad av Caldwell et al (2011) som den beskrivs i Bettany-Saltikow och 

McSherry (2016). Mallen är särskilt utformad för att kunna analysera såväl 

kvantitativa och kvalitativa studier. Kvalitetsgranskningen utfördes av 

författaren ensamt. Om kvalitetsgranskningen utförs av flera författare var för 

sig, och sedan jämförts hade trovärdigeten i den stärks (Polit & Beck, 2021). 

Flera studier höll hög kvalitet, de flesta en medelgod kvalitet. Två stycken 

höll låg kvalitet, varav den ena bedömdes som låg eftersom den var så kort att 

nödvändiga uppgifter i studiedesignen saknades. Studierna inkluderades ändå 

då de tillförde förståelse för fenomenet, men användes i mindre omfattning 

och mindre vikt lades på dess resultat.  

 

Två studier; MacAndrew et al., 2018, och Rowe & Vandeveer et al., 2011 

hade studerat publicerade tidningsartiklar kring personer som uppgavs vara 

dementa som försvunnit i samhället, pga. av urvalets karaktär bedömdes 

resultatet i vissa delar kunna vara missvisanden, dödsfallen angavs t.ex. i en 

av studierna till hela 32 % vilket inte är representativt för den generella 

populationen av personer med demens som försvunnit.  

 

En majoritet av studierna var kvantitativt deskriptiva och byggde i många fall 

på ett hundratal eller några hundra observationer av personer med demens 
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som försvunnit. tre studier avvek från detta mönster; Saito et al. (2018) som 

byggde på 2167 rapporter om personer med demens som försvunnit. 2 andra 

studier, Doyle och Barnes (2020) och Woolford (2018) byggde på för 

sammanhanget stora populationer, 92681 st försvinnanden respektive 21672 

st. dödsfall på vårdboenden, ingen av populationerna bestod dock av endast 

personer med demens vilket kan ha påverkat resultatet. Den vanligaste 

studietiden var ca 12 månader, endast två longitudinella studier identifierades 

inom ramen för den här litteraturstudien (Pai & Lee, 2016; Woolford, 2018). 

Fler längre studier hade varit önskvärt då demens har ett sjukdomsförlopp 

som utvecklas och sträcker sig över flera år.  

 

Resultatet av en litteraturstudie är ett resultat av tolkningar i flera led. Först 

så har författaren till originalartikeln tolkat sin egna data, därefter har 

författaren till litteraturstudien tolkat den ursprungliga författarens resultat 

(Sandelowski, 2008). 

 

Integrativ metod är en relativt ny metod som utvecklats ur behovet av att 

studera komplexa fenomen och göra resultaten praktisk tillämpbara (Borglin, 

2017). Metoden är mer komplex än traditionella forskningsmetoder då den 

synteserar olika studiedesigner och olika former av resultat. Eftersom den är 

relativt ny saknas fortfarande tydliga och lättillgängliga metodbeskrivningar 

för hur resultatsyntesen och analysen kan genomförs i praktiken. Efter långt 

sökande valdes slutligen en metodartikel av Pluye och Hong (2014) där 

processen benämns som konvergent kvalitativ syntes, vilket innebar att datan 

oavsett om den var kvantitativ eller kvalitativ transformerades och 

integrerades till koder i ett enda steg. En del av transformeringen och 

syntesen av data innebär att författarna ska gå fram och tillbaka mellan texten 

och koderna för att säkerställa stringens i sin tolkning. nästa steg innebär att 

forskarna sinsemellan, genom diskussioner ska nå konsensus i sina tolkningar 
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(Pluye & Hong, 2014). Då författaren till den här litteraturstudien arbetat 

ensam har diskussionerna inte kunnat genomföras med andra än handledaren 

vilket ökat risken för bias och kan ha påverkat resultatet. Risken för detta 

uppmärksammades redan initialt i litteraturstudien och har beaktats under 

studiens gång. 

 

Det vanligaste sättet att tolka data i en konvergent kvalitativ syntes är genom 

tematisk analys, i den här litteraturstudien har Thomas och Harden (2008) 

tematiska analysmodell använts då författaren inte funnit någon integrativ 

metod som beskrivit processen. Thomas och Hardens modell innebar att key 

concepts (nyckeldata) omvandlade till öppna koder, deskriptiva teman och 

slutligen analytiska teman.  

 

Tematiska analyser har fått kritik för bristande trovärdighet relaterat till en 

otydlighet kring vad som utgör key koncepts, bristande transparens kring vad 

i syntesen som är datadrivet och vad som är teoridrivet, dessutom har 

tematiska analyser kritiserats för att vara gå alltför långt ifrån datan i 

framtagandet av deskriptiva teman (Thomas & Harden, 2008). I den här 

litteraturstudien har den tematiska analysen utgått från mestadels kvantitativa 

studier. Genererandet av key koncepts har i betydande omfattning utgjorts av 

statistiska data. Genererandet av deskriptiva teman har inte inneburit 

långtgående tolkningar då även originalartiklarna studerat personer med 

demens som försvunnit. Sammantaget stärker detta litteraturstudiens 

trovärdighet (Polit & Beck, 2020; Thomas & Harden, 2008).  

 

Som både polis och sjuksköterska har författaren en förförståelse kring 

fenomenet vilket i sammanhanget bedöms vara en styrka och ökar 

trovärdigheten. 
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De flesta studier som ingick i litteraturstudien hade genomgått någon form av 

etisk granskning. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med den här systematiska litteraturstudien har varit att utforska 

befintliga vetenskapliga litteratur avseende personer med demens som 

försvunnit. Särskilt fokus har lagt på omständigheter kring försvinnandet och 

återfinnandet eftersom dessa omständigheter kan påverkas, och då 

författarens yrkesmässiga erfarenheter varit att såväl polis som vård och 

kommun saknar kunskap på området. 

 

Totalt analyserades 18 studier, tre analytiska teman kring omständigheterna 

framkom. Dessa teman var individuella faktorer, påverkbara faktorer och 

kontextuella faktorer.  

 

Resultatdiskussionen kommer att ske utifrån ett individperspektiv (mikro), 

grupperspektiv (meso)och samhällsperspektiv (makro). Med 

individperspektiv avses personer med demens samt dennes närstående, med 

grupperspektiv avses organisationer och verksamheter, och med samhällsnivå 

avses samhälls- och folkhälsoperspektiv. Ur ett vårdvetenskapligt 

individperspektiv ser den här litteraturstudien till den vård och de processer 

som skapar goda förutsättningar för personer med demens att förebygga 

ohälsa, alternativt minska lidande genom att minimera risken för att de ska 

försvinna (Ekebergh, 2015). Studien fokuserar också på de processer som 

påskyndar återfinnandet eftersom försvinnanden är förenat med risker, ohälsa 

och lidande hos personer med demens, samt oro hos närstående. Ur ett 

grupperspektiv studerar vårdvetenskapen också andra områden som har 

betydelse för personer med demens så som organisationers förmåga till 

organisatorisk och intrasektoriell samverkan kring de som försvinner eller 

löper ökad risk att försvinna. Genom meningsfull integrering av 
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vårdvetenskaplig teori, forskning och praktik kan vårdvetenskap på en 

makronivå utveckla evidensbaserad kunskap inom området 

(Linnéuniversitetet, 2016).  

 

Individperspektivet 

Den här litteraturstudien stärker bilden av att de flesta personer med demens 

försvinner någon eller några gånger under sjukdomsförloppet, och att dessa 

försvinnanden sker under ett medvetet obevakat ögonblick (Bowen et al., 

2011). Avvägningen mellan riskprevention och rätten till frihet kan vara svår 

att göra. Vårdpersonal såväl som närstående var alla för en personcentrerad 

inriktning. Vårdpersonal var emellertid mindre benägen att ta risker medan 

närstående prioriterade autonomin och livskvalitet hos personerna med 

demens framför eventuella risker (Robinson et al., 2007), vilket kan tolkas 

som att upplevelsen av balans i en viss situation kan skilja sig åt mellan 

vårdgivare och närstående. Vårdpersonal favoriserade en formell 

riskbedömning medan närstående resonerade utifrån beprövad erfarenhet, 

processen visade sig leda till att närstående hade svårt att anmäla avvikande 

åsikt kring acceptabel risknivå (Robinson et al., 2007). En betydande andel 

av närstående i den här litteraturstudien uppgav att de trots försvinnanden inte 

ville begränsa rörelsefriheten för personer med demens utifrån ett 

livskvalitets- och autonomiperspektiv (Chung et al., 2010).  Synen på 

vandrande/promenader som något i botten positivt stärks av Adekoya och 

Guse (2019) som fann att de var förknippade med glädje, motion, en vana 

eller helt enkelt ett sätt komma bort från något tråkigt. Den här 

litteraturstudien fann att närstående använde promenader som en vårdstrategi 

för att hantera beteendestörningar (Neubauer & Liu, 2020). Resonemanget 

stämmer väl in på Ekeberghs resonemang kring människans livsvärld och den 

levda kroppen som en del, bärare av individens livshistoria vars perspektiv 

endast fullt ut kan förstås av patienten (Ekebergh, 2015).  
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Närståendes oro inför personer med demens som försvann kunde leda till 

stress och sömnsvårigheter. Närståendes inställning till dem och deras 

relation var viktig för närståendes hälsa men också hur denne hanterade 

dennes beteendestörningar. En förändrad attityd till problembeteenden, 

uppmuntran av positiva beteenden (Donovan & Corcoran, 2010) samt ett 

fokus på allt bra som fanns kvar i relationen hade en positiv effekt på 

personen men demens beteende samt närståendes hälsa (Shim et al., 2012).  

Genom att närstående anpassar sig till deras behov och sätter sina egna 

erfarenheter och uppfattning inom parantes skapas förutsättningar för 

öppenhet och följsamhet i sjukdomen progression, genom att fokusera på det 

som finns kvar i relationen nyskapar närstående och personen med demens ett 

gemensamt sammanhang, mening och existens (Ekebergh, 2015). 

 

Grupperspektivet 

Att försvinna från någon form av vårdboende var den näst vanligaste platsen 

en person med demens försvann ifrån. Studien visade också att fler gjorde 

fler försök att lämna vårdboenden jämfört med t.ex. den egna bostaden eller 

dagvård. Dåligt utformade lokaler, underbemanning och bristande kunskap 

kring demens och dess begränsningar angavs som orsaker till att best practice 

inte användes (Rowe, 2008). Vårdboenden vidtog inte tillräckliga 

försiktighetsåtgärder för att förhindra att personer med demens försvann trots 

att de visste att denne tidigare försökt, och i många fall lyckats lämna 

boendet. I över hälften av fallen uppgav vårdpersonalen att de inte visste att 

en viss person med demens försvunnit förrän någon annan än vårdpersonalen 

hört av sig om att de anträffat denne. Larm, rutiner för handhavande och 

larmrutiner var också bristfälliga (Aud, 2004).  
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I samband med att personer med demens försvinner bör vårdpersonal genast 

påbörja leta i den omedelbara närheten, i byggnaden och utanför. Det är inte 

ovanligt att personer med demens går vilse inomhus på vårdboenden. Om 

personen inte återfinns inom maximalt 30 min bör polis tillkallas (Rowe, 

2008). 

 

Att personer med demens försvinner eller riskerar att försvinna är ett problem 

som berör flera aktörer; kommun, närstående, hälso- och sjukvård, och polis 

för att nämna några. Genom strategiskt interorganisatorisk samverkan kan 

förbättringar kring personer med demens som försvinner göras. Då ingen 

organisation i en sådan samverkan kan bestämma över någon annan kan 

kollaborativ ledarskapsteori tillämpas. Teorin syftar till att utnyttja samhällets 

sammanlagda förmåga genom samordning, samverkan och delandet av 

information. Bra kollaborativa samarbeten förutsätter tydliga roller och 

ansvarsfördelning. Otydlig ansvarsfördelning minskar samarbetets 

effektivitet och leder till minskat ansvarstagande (Shu & Wang, 2021; Seaton 

et al. 2017).  

 

En gemensam målsättning om att tryggheten för personer med demens ska 

öka men utan att begränsa dennes frihet i allt för stor omfattning kan 

överbrygga praktiska problem. Kollaborativt ledarskap utgörs av delad 

kontroll och delad makt och förutsätter jämlikhet och förtroende mellan 

parterna som är inblandade (Seaton et al., 2017).  

 

Såväl vårdpersonal på vårdboenden som polis vill samverka när en person 

med demens försvinner men vet inte alltid hur. Berlin och Carlström 

beskriver kollaborativ samverkan i akuta sammanhang utifrån tre nivåer; 

sekventiell, parallell och synkron samverkan. Sekventiell är den enklaste 

formen och kan liknas vid ett stafettlopp där den ena parten gör sitt först, när 
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denne är klar tar den andra över osv. Parallell samverkan innebär att flera 

parter jobbar samtidigt parallellt med varandra men med sina respektive 

uppgifter, endast mindre interaktion sker. Synkron samverkan innebär att de 

samverkande parterna jobbar tätt ihop och tillsammans för att lösa en 

gemensam uppgift. Berlin och Carlström menar att enkla sekventiella av 

samverkan kan vara väldigt effektiv i ett akut räddningsarbete (Berlin & 

Carlström, 2011) så som en efterforskningsinsats.  Vårdgivaren tar ansvar för 

att förhindra försvinnanden, polisen för efterforskningsarbetet samt 

återkopplingsarbetet, och vårdgivaren tar ansvar för förnyad riskbedömning 

och uppföljningsarbetet. Samtliga samverkanspartners kan dock stärka 

varandras arbete.  

 

Antalet personer med demens som försvinner gång på gång i Sverige är okänt 

men uppskattas vara vanligt (Stenberg et al., 2019).  

 

Vårdgivare bör höja beredskapen för att personer med demens kan försvinna 

genom att upprätta och kunna tillhandahålla relevant information såsom 

levnadsberättelser, tidigare bostadsadresser, tidigare arbetsplatser, intressen, 

bedömning av fysisk förmåga och nytaget foto till polis i händelse av att en 

de skulle försvinna. Sekretessen behöver kunna beaktas, därav behövs 

framförhållningen. Goda relationer mellan närstående, vårdgivare och polis 

sänker trösklarna för att larma om försvinnanden därigenom kan 

efterforskningsarbetet påbörjas snabbare, ett resonemang som stöds av 

Stenberg et al., (2019).  

 

Den här litteraturstudien fann endast en studie som belyste 

efterforskningsarbetet. Polisen behöver undersöka och utvärdera 

effektiviteten i sina sökmetoder på ett vetenskapligt sätt samt se över hur de 

sprider information kring förvunna personer med demens samt engagerar 
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samhällsinvånarna och stärker deras kunskap angående problematiken kring 

personer med demens som försvinner (Neubauer et al., 2019). Polisen 

behöver också utveckla sin förmåga till att samverka med civilsamhället och 

frivillighetsorganisationer för att på så sätt kunna mobilisera samhällets 

gemensamma resurser (Stenberg et al., 2019). 

 

Samhällsperspektiv 

Forskningen kring personer med demens som försvinner behöver 

intensifieras och ta nya steg. Forskningsområdet är nytt i Skandinavien och 

har funnits i USA, Australien, England och Japan i 10–15 år. Trots detta 

saknas fortfarande vetenskapligt etablerade begrepp samt definitioner som 

särskiljer demensrelaterade symtom så som vandrandebeteende från 

försvinnanden. Därutöver behöver teoretiska modeller av fenomenet 

utvecklas (Taylor et al., 2019).  

 

På en samhällsnivå behöver kunskapen om vikten av snabba larm när 

personer med demens försvinner spridas (Neubauer et al., 2021), likt den 

medvetenhet i samhället som finns kring snabba larm gällande stroke eller 

hjärtinfarkt.  

 

Då personer med demens som försvunnit sällan ger sig till känna, och vid 

kontakt med andra personer låtsas som att de inte är vilse, behöver kunskap 

kring denna problematik också spridas till allmänheten (Rowe & Greenblum 

et al., 2011).  

 

Deskriptiv forskning behöver fördjupas och ny kunskap utvecklas (Taylor et 

al., 2019). Det finns idag få omvårdnadsstrategier som visat sig effektiva för 

att förebygga att personer med demens försvinner, därför bör Sveriges 
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kommuner och landsting ta initiativet till att utveckla och tillgängliggöra 

tekniska hjälpmedel som underlättar återfinnandet.  

 

Lagen kring polisens möjligheter att positionera en mobiltelefon bör ses över, 

mobiloperatörerna har idag inga krav på sig att hjälpa polisen med detta. 

Positioneringen är ofta bristfällig och dessutom kostsam. I takt med att allt 

fler äldre personer har mobiltelefon kommer behovet av och möjligheten till 

GPS-positionering att öka. 

 

 

8.3 Slutsats och fortsatt forskning 

Studieresultatet i den här studien är i linje med tidigare forskning på området, 

risken för att personer med demens ska försvinna verkar utgöras av en 

kombination av individuella faktorer, påverkbara faktorer och kontext. 

Försvinnanden är svåra att förutse och svåra att förhindra, fokus bör därför 

läggas på att skapa förutsättningar för hälsa, autonomi samt utveckla en 

beredskap för försvinnanden och effektiva efterforskningsprocesser, snarare 

än att begränsa livsvärlden för personen med demens.  

 

Samverkan mellan kommun, vårdpersonal och polis behöver förbättras utan 

att för den delen kompliceras, parterna behöver utveckla forum för att dela 

med sig av sina kunskaper och perspektiv.  

 

Kunskap bör spridas till närstående och vårdpersonal om vikten av snabbt 

agerande och tidigt larm till polisen då en person med demens försvinner.  

 

Polismyndigheten bör kartlägga hur vanligt det är att personer med demens 

anmäls försvunna till polisen. 
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Polismyndigheten behöver utvärdera sin arbetsmetodik i syfte att 

effektivisera efterforskningsprocessen.  

 

Sveriges kommuner och regioner bör undersöka vilka möjligheter som den 

tekniska utvecklingen generellt och GPS-teknologin specifikt medför kring 

problematiken av att personer med demens försvinner.  

 

Arbetet med begreppsutveckling och framtagandet av teoretiska modeller 

behöver intensifieras. 

 

8.4 Kliniska implikationer 

Litteraturstudien förstärker uppfattning av att det är svårt att förhindra 

personer med demens från att försvinna utan att samtidigt begränsa dennes 

autonomi och livsvärld. Litteraturstudien stärker uppfattningen av att det 

finns ett mönster i omständigheterna kring hur personer med demens 

försvinner och återfinns, en spridning av denna kunskap kan leda till minskat 

stigma kring fenomenet, tidigare larm och effektivare efterforskningsarbete.  
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Bilaga 1 Granskningsmall 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bilaga 4 
Granskningsmall artikelkvalitet; kvantitativ och kvalitativmetod enl Caldwell et al (2011) 

 

Does the title reflect the content? 

↓ 

Are the authors credible? 

↓ 

Does the abstract summarize the key componets? 

↓ 

Is the rational for undertaking the research clearly outlined? 

↓ 

Is the literature review comprehensive and up-to-date? 

↓ 

Is the aim of the research clearly stated? 

↓ 

Are all ethical issues identified and addressed? 

↓ 

Is the methodology identified and justified? 

 

                    Quantitative          Qualitative 

Is the study design clearly identified, and is 

the rationale for choice of design evident? 

Are the philosophical background and study 

design identified and the rationale for choice 

of design evident? 

↓ ↓ 

Is there an experimental hypothesis clearly 

stated? Are the key variables clearly defined? 

Are the major concepts identified? 

↓ 

Is the context of the study outlined? 

↓ ↓ 

Is the population identified? 

↓ 

Is the sample adequately described and 

reflective of the population? 

Is the selection of participants described and 

the sampling method identified?  

↓ 

Is the method of data collection auditable? 

↓ ↓ 

Is the method of data collection valid and 

reliable? 

Is the method of data analysis credible and 

confirmable? 

↓ 

Is the method and data analysis valid and 

reliable? 

 

   

Are the results presented in a way 

 that is appropriate? 

↓ 

Is the discussion 

comprehensive? 

↓ 

Is the conclusion  

comprehensive? 

 

→ ← 
Are the results 

generalizable? 

Are the results 

transferable? 
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Bilaga 2 Artikelmatris 
 

Författare, 

titel, år, land, 

databas 

Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

enl 

Caldwell 

2011 

Bantry White, 

E., & 

Montgomery, P.  
 

Dementia, 

walking 
outdoors and 

getting lost: 

incidence, risk 

factors and 

consequences 

from dementia-
related police 

missing-person 

reports. 
 

2015 

 
England  

 
Cinahl 

Att uppskatta 

incidensen av att 

dementa personer 

försvinner, 

konsekvenser samt 

skaderisk 

Samtliga 

polisanmälningar ang. 

”försvunnen person” 

som gjordes i ett visst 

geografiskt område i 

England 2008, där den 

försvunne var född 

före 1969, granskades 

manuellt. Där 

begreppet ”dementia 

disorder” eller 

liknande användes 

inkluderades i studien  

Kvantitativ metod 

 

Retrospektiv 

observationsstudie 

 

Statistisk analys och 

explorativ analys 

genomfördes för att 

finna statistiska 

samband 

283 händelser 

identifierades. 

Fler kvinnor anmäldes 

försvunna men andelen män 

var höge i förhållande till 

befolkningen; 0,6% jfr 

0,4%. 

 

Demensrelaterade 

försvinnanden var 

överrepresenterade i 

statistiken. De utgjorde 

1,4% av det totala antalet 

anmälningar jfr med 

dementa personer som 

grupp som utgjorde bara 

0.5% av befolkningen. 

 

Genomsnittsåldern var 78 

år 

Flest försvann från 

bostaden, 59%, 19% 

äldreboenden, 10% från 

sjukhus, 12% resande fot. 

 

Från upptäckt till anmälan, 

ca 1,45 H. Det tog i 

genomsnitt 1,12 h att hitta 

den försvunne, oftast på 

allmän plats utomhus. 

Oftast av polis. 

 

De flesta försvann endast 1 

gång. 19 personer försvann 

2 ggr/2 år, 10 personer 

anmäldes försvunna 3-5 

ggr/2 år.  

 

15 personer (5%) kom till 

skada varav 2 dog. 

 

Ålder, längd på 

försvinnandet och årstid var 

relaterat till högre risk för 

skada. I genomsnitt  

anträffades de skadade efter 

3,83 h, jfr 1,07 h för de 

oskadda. 

12 av 15 skadades den kalla 

årstiden. 

 

 

hög 
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Bowen, M. E., 

McKenzie, B., 
Steis, M., & 

Rowe, M.  

 
Prevalence of 

and 

Antecedents to 
Dementia-

Related Missing 

Incidents in the 
Community.  

 

2011 
 

USA 

 
Cinahl 

Undersöka 

prevalensen och 

vad som föregår 

försvinnandet 

Erbjudande via brev 

till anhöriga av 

amerikanska 

soldatveteraner med 

demensdiagnos 

 

177 st. deltog 

Mixad metod 

 

Kvantitativa månatliga 

enkäter. 

  

+ 39 st kvalitativa 

intervjuer med 

semistrukturerade 

frågor till 

ändamålsenligt 

utvalda anhöriga. 

 

Resultatet  

Statistisk deskriptiv 

analys av enkäter 

 

Intervjuer 

analyserades med 

tematisk analysmetod, 

induktivt 

förhållningssätt 

Över hälften bar aldrig eller 

sällan den ID de fått i 

samband med studien.10% 

bar den ofta eller stundtals. 

 

Prevalensen på 

försvinnanden var 0,46 

gånger/år. 

 

Förloppen är korta. Hälften 

försvinner inom 10 min från 

senast sedd. Den demente 

har avsiktligt lämnats 

obevakad i 87% av fallen 

utförandes vanliga 

aktiviteter. 

 

I ca 90% av försvinnandet 

föregås inte av särskilda 

symtom eller förändringar.  

 

De flesta försvinner 

hemifrån/från tomten.  

 

Över hälften betedde sig 

inte som att de var 

medvetna om att de var 

förvunna, kanske ej 

medvetna om det. 

 

44% anträffas inom 5-10 

min, ytterligare 18% inom 

15-20 min. I 5% av fallen 

var den demente 

försvunnen längre än 2 h. 

 

47 % anträffas av anhörig, 

resten av grannar, goda 

samariter, eller 

butikspersonal. Bara 25% 

kontaktade anhöriga. Polis 

kontaktades bara i ca 18% 

av fallen. 

 

47% vidtog inga åtgärder 

för att öka tryggheten. 22% 

sa att de skulle kolla till den 

demente oftare. 8% 

förändrade miljön 

Medel 

Chung JC, Lai 

CK, Chung, J. 
C. C., & Lai, C. 

K. Y.  

Elopement 
among 

community-

dwelling older 
adults with 

Undersöka monster 

och förekomst av 

försvinnanden i 

Hongkong, samt 

preventions-

strategier 

2 grupper (20 resp 25 

individer) av dementa 

som bodde i egen 

bostad, över 60 år, 

med eller utan hjälp. + 

anhörig som ställde 

upp på intervju. 

 

Kvantitativ metod 

 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Dataanalysen gjordes 

genom deskriptiv 

statistik 

Det som skiljde grupperna 

åt var tidigare arbete. De 

med mer kvalificerade 

arbete försvann i större 

utsträckning än 

okvalificerade.  

Beteendestörningar då 

framförallt fysiska sådana 

Medel 



 

59 
 

dementia.  

 

2011 
 

Hongkong 

 
PsycINFO 

 1 av grupperna med 

ett ”försvinnande” i 

närtid (de senaste 3 

mån), den andra utan 

en historia av att 

försvinna. 

så som vandrande, 

plockande var ett 

riskbeteende. 

 

De flesta anhöriga kunde 

inte se tecken på stundande 

försvinnande 

 

De vanligaste 

eftersökningsåtgärderna 

anhöriga gjorde var att söka 

i närområdet (85%), 

kontakta andra anhöriga 

(50%), personal i 

omgivningen (20%). Om de 

försvunna inte återkom 

inom några timmar 

kontaktade 65% polisen. 

Enstaka kontaktade 

buss/taxi.  

 

De vanligaste 

preventionsstrategierna var 

enkla konservativa. Id 

märkning (75%), ”hålla ett 

vakande öga” (50%), lås 

och larm (35%). 
Doyle, R., 

Barnes, G.C. 
 

Targeting 

Missing Persons 
Most Likely to 

Come to Harm 

Among 92,681 
Cases Reported 

to Devon and 

Cornwall 
Police.  

 

2020 
 

England 

 
Handplockad av 

författaren 

Vilka variabler i 

samband med att 

personer anmäls 

försvunna förutspår 

en ökad risk för att 

personen kommer 

till skada? 

 

 

Samtliga inkomna 

anmälningar om 

försvunnen person till 

polisen i Devon & 

Cornwall 2008-2019, 

=92681 

 

Personer över 65 år< 

5370 personer 

Kvantitativ, 

retrospektiv deskriptiv 

 

Statistisk analys 

 

 

Polisens sätt att riskbedöma 

försvunna personer är inte 

tillräckligt specifikt.  

 

Personer över 65 år 

utgjorde ca 6% av 

personerna som anmäldes 

försvunna. 

 

Utgjorde 11% av de som 

kom till skada 

 

60% män 

40% kvinnor 

 

Risken för skada var större 

hos männen över 65 år än 

kvinnor. 

 

Första gången någon 

försvinner= ökad risk för 

skada. Återkommande 

försvinnanden= minskad 

risk för skada. 

 

Fann ingen signifikans för 

”vulnerable adult” 

Medel 

Furumiya, J., & 
Hashimoto, Y.  

 

A Descriptive 
Study of Elderly 

Fastställa 

dödsorsaken hos 

dementa personer 

som försvunnit och 

sedan anträffats 

19 st anträffade 

avlidna personer med 

demens eller trolig 

demens.  

Kvantitativ 

Retrospektiv, 

deskriptiv 

79% avled av yttrefaktorer 

varav drunkning var den 

vanligaste, näst vanligast 

var trauma.  

 

Medel 
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Patients With 

Dementia Who 

Died 
Wandering 

Outdoors in 

Kochi 
Prefecture, 

Japan.  

 
2015 

 

Japan 
 

Cinahl 

avlidna Medelåldern var 82, 1 år 

 

74% försvann till fots 

 

De flesta som lämnade till 

fots anträffades inom 500 

m. 

 

Över hälften anmäldes inte 

försvunna förrän efter minst 

6 h. 

 

 
Kikuchi, K., 
Ijuin, M., 

Awata, S., & 

Suzuki, T.  
 

Exploratory 

research on 
outcomes for 

individuals 

missing through 
dementia 

wandering in 

Japan. 
 

2019 

 
Japan 

 

Cinahl 

Identifiera faktorer 

hos dementa 

personer som 

försvunnit huruvida 

de överlevt eller 

avlidit 

Anhöriga till 160 

personer som 

försvunnit, som vid 

anmälningstillfället 

uppgivits vara 

dementa. 88 anhöriga 

till överlevande och 

72 till avlidna 

Kvantitativ 

 

Enkätundersökning 

 

Statistisk analys 

40% av de som svarade på 

frågor kring dödsorsak 

uppgav att den anhöriga 

dog av hypotermi, 

30% av drunkning. 

 

Att bo ensam, att anträffas i 

närheten och lång sökinsats 

ökade risken för att 

personen skulle anträffas 

avliden. 

 

98% av de som överlevde 

anträffades de första 48 h. 

82% av de som avled 

anträffades efter första 

dygnet. 

 

Nästan av de försvunna i 

båda grupperna 

lokaliserades av andra än 

polis och anhöriga. Nästan 

ingen lokaliserades av de 

anhöriga. 

Medel 

Kwok TCY, 
Yuen KSL, Ho 

FKY, & Chan 

WM. 
 

Getting lost in 

the community: 
a phone survey 

on the 

community-
dwelling 

demented 

people in Hong 
Kong.  

 

2010 
 

Hong Kong 

 
Cinahl 

Undersöka 

förekomst, faktorer 

och erfarenheter av 

att gå vilse i Hong 

Kong 

Ur två olika grupper 

av dementa (de med 

dagvård & de utan) 

boendes i eget boende 

rekryterades 251 

informella vårdgivare 

till att ingå i en 

telefonintervju-studie  

Kvantiativ metod 

Semistrukturerade 

intervjufrågor 

 

Deskriptiv analys 

27,5% av de dementa hade 

gått vilse i studien. Av 

dessa hade 23% gått vilse 

fler än 1 gång. 

 

De flesta försvann dagtid 

 

61% sökte i närområdet 

 

Nästan hälften återfanns 

inom en timme. 96% inom 

det första dygnet. 

 

44% anträffades i 

närområdet 

36% tog sig hem själv 

Nästan hälften av anhöriga 

uppgav att de var mkt 

oroliga för framtida 

försvinnanden.  

I nästan 30% av fallen 

bedömdes den demente ha 

Medel 
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blivit skrämd av händelsen. 
MacAndrew, 
M., Schnitker, 

L., Shepherd, 

N., & Beattie, 
E. 

 

 People with 
dementia 

getting lost in 

Australia: 
Dementia‐

related missing 

person reports 
in the media 

 

2018 

 

Australien 

 
PsycINFO 

Att undersöka 

prevalensen och 

under vilka 

omständigheter 

personer med 

demens försvinner 

och återfinns 

Söktermer i databas 

för nyhetsmedia som 

avsåg Australien 

2011-2015,  

=130 artiklar 

Kvantitativ 

Retrospektiv  

Deskriptiv analys 

130 försvinnanden 

 

Ingen skillnad i medelålder 

mellan välbehållna och 

avlidna (75 år) 

74% män 

Lämnade till fots 

20% skadade 

20 döda vara 79% män.  

Kvinnorna var ngt 

överrepresenterade som 

skadade. 

 

25% försvann från 

äldreboenden 

80% till fots 

12% körde bil 

 

92% av fallen sökte Polisen 

40% Frivilliga 

25% Helikopter 

8% hundpatrull 

5% Vårdgivare  

 

 

Medel 

Neubauer, N.A., 

Miguel-Cruz, 
A., & Liu, L.  

 

Strategies to 
Locate Lost 

Persons with 

Dementia: A 

Case Study of 

Ontario First 

Responders 
 

2021 

 
Kanada 

 

Social Sience 
Premium 

Collextion 

Att beskriva 

befintliga 

efterforsknings-

strategier samt 

identifera brister 

dess brister 

avseende  

försvunna dementa 

personer 

Erfarna poliser 

avseende 

efterforsknings-

insatser samt 

presstalespersoner; 

totalt 27 personer 

 

Ändamålsenligt urval  

Kvalitativ metod 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Grundad teori 

 

Induktiv och 

deskriptiv ansats 

 

Analyserad med 

”riktad 

innehållsanalys” 

 

 

14 strategier identifierades. 

Söktaktik var den 

vanligaste. Spårsändare 

förekom liksom olika 

register och 

information/media. 

 

100% lärde sig genom 

formell utbildning i eftersök 

+ intresseorg, konferenser 

och erfarenhetsutbyte. 

 

Strikt mediapolicy. Fokus 

på snabbhet & korrekthet 

Twitter och Facebook 

primära kanaler med stor 

spridnings och 

engagemangspotential. 

 

Finns en missuppfattning 

att allmänheten måste vänta 

24 h. 

Finns en uppfattning att 

man ”slösar”polisen tid. 

Vårdinrättningar fördröjer 

anmälan till polis. 

 

Vårdgivare saknar viktig 

information 

 

Poliser saknar 

grundläggande kunskaper 

kring demens och symtom 

Hög 
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Proaktiva åtgärder: 

Register med all nödvändig 

info 

Tillgänglig presstalesperson 

Tillgänglig missing people 

GPS dyrt för familjen 

 

Anhöriga stort inflytande i 

mediabilden 
Neubauer, N., 

& L Liu.  
 

Evaluation of 

antecedent 
behaviors of 

dementia-

related 
wandering in 

community and 

facility 
settings.  

 

2020 
 

Kanada 
 

Cinahl 

Identifiera 

tecken/beteenden 

på risk att personer 

med demens ska 

försvinna. Samt 

identifiera använda 

strategier hos 

peronal/närstående 

Ändamålsenligt urval 

av 30 personer med 

mild/moderat demens 

som tidigare 

försvunnit+ deras 

närstående alt 

vårdgivare, 

 

  

 

63 identifierade 

tillfällen 

Kvantitativ metod 

Observationsstudie 2-

4 v. Granskning av 

observantionsprotokoll 

 

Deskriptiv statistik 

6 vanligt förekommande 

beteenden som föregick 

försvinnanden 

identifierades. 

 

Inget var statistiskt 

signifikant som generellt 

riskbeteende. 

 

Beteendena skiljde sig åt 

mellan vårdboende och eget 

boende. 

 

De uppvisade 

riskbeteendena var 

individuella 

Medel 

Okita, M., 

Hanyu, H., 
Hirao, K., 

Shimizu, S., 

Umahara, T., & 
Sakurai, H.  

 

Missing 

Incidents in 

Individuals with 

Dementia 
Attending a 

Memory Clinic. 

 
2016 

 

Japan 
 

Cinahl 

Utforska 

prevalensen och 

särskiljande 

egenskaper hos 

dementa personer 

som försvinner 

521 anhöriga till 

dementa personer 

(som bodde i egna 

bostäder) som besökt 

en minnesklinik i 

Japan. 

Kvantitativ metod 

 

Strukturerade enkäter 

som analyserades med 

statistisk analys 

20% av de dementa hade 

försvunnit någon gång de 

sista 12 mån. 54% av dessa 

hade försvunnit flera 

gånger. 80% hittades inom 

½ dag. 22% av de 

försvunna kom hem själva. 

11% av de försvunna var 

medtagna eller skadade. 

 

Sämre kognitiv förmåga 

och beteendemässiga och 

psykiatriska symtom 

(BPSD), så som förvirring, 

aggressivitet, agitation, 

nattlig aktivitet, vårdvägran 

och apati var riskfaktorer 

för att försvinna. 

 

Låg 

Olsson, A., 
Skovdahl, K., & 

Engström, M.  

 
Strategies used 

by people with 

Alzheimer’s 
disease for 

outdoor 

wayfinding: A 
repeated 

observational 

study. 
 

2021 

Att beskriva 

strategier på hur 

personer med 

Alzheimers 

orienterar sig 

utomhus 

Ändamålsenligt urval: 

5 personer med 

Alzheimers via 

minnesklinik 

alternativt 

anhörigförening. 

 

Inklusion: Egen 

bostad, behov av att 

vara ute, kan 

kommunicera på 

svenska, erfarenhet av 

att ha svårt att hitta 

hem själva 

Kvalitativ metod, 

etnografisk 

observationsstudie 

 

15 promenader (3 

st/person) +a 45-90 

min. 

 

Dataanalys; kvalitativ 

innehållsanalys 

På manifest nivå 

De gick på tidpunkter då 

det var dagsljus. 

De orienterade via 

landmärken så som kyrkor, 

butiker etc. 

De använde sina sinnen. 

De stannade upp, såg sig 

omkring och tänkte. 

De gick alltid samma väg, 

eller åtminstone i kända 

områden. 

Gick bara på platser där de 

såg andra människor eller 

hus. 

Hög 
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Sverige 

 
Cinahl 

 

Små avvikelser som t.ex. en 

mindre snövall eller bil kan 

göra dem osäkra och välja 

en annan promenad eller gå 

hem. 
Pai, M., & Lee, 

C.  
 

The incidence 

and recurrence 
of getting lost in 

community-

dwelling people 
with 

Alzheimer’s 

disease: A two 

and a half-year 

follow-up.  

 
2016 

 

Taiwan 
 

Cinahl 

Undersök om 

försämrad kognitiv 

förmåga  och 

försämrad 

orienteringsförmåga 

tillsammans eller 

varför sig påverkar 

risken för att 

dementa personer 

försvinner, och 

försvinner igen 

185 personer med 

Alzheimer som bodde 

i egna bostäder. 2 

grupper: 1 där 

personen med AD 

försvunnit tidigare (95 

st) och en där så inte 

var fallet (90 st). 

 

Ska bott på platsen 

sedan innan de fick 

sjd. Ej afasi, Inga 

andra hjärnskador. 

Syn och hörsel ua 

Kvantitativ studie 

 

2 Strukturerade 

intervjuer med 

personer som lider av 

alzheimers, baseline 

interview, follow-up 

intervju 2,5 år senare.  

 

kognitiv förmåga och 

spatialförmåga 

utvärderade med 

bedömningsinstrument 

och följdes upp.  

 

Statistisk analys 

gjordes av resultatet 

Bl.a. försämrat 

långtidsminne, 

orienteringsförmåga, 

abstrakttänkande, försämrad 

koncentrationsförmåga och 

självmedvetenhet var 

förknippat med personer 

som inte tidigare varit 

försvunna men som 

försvunnit.  

 

Skillnaden mellan de som 

försvunnit tidigare men inte 

igen vs de som försvann 

återigen var att de som 

försvann var yngre, och de 

som inte försvann ingen var 

mer riskmedvetna och höll 

sig till bekanta 

områden/platser (egna 

begräsningar eller på 

uppmaning)  

 

Försvinna= tidigt symtom? 

 

 

Hög 

Rowe, M. A., 

Vandeveer, S. 

S., Greenblum, 
C. A., List, C. 

N., Fernandez, 

R. M., Mixson, 
N. E., & Ahn, 

H. C.   

 
Persons with 

dementia 

missing in the 
community: is it 

wandering or 

something 
unique?  

 

2011 
 

USA 

 
PsycINFO 

Att bekräfta tidigare 

kunskap kring 

variabler kring och 

orsaker till att 

personer med 

demens försvinner, 

samt skillnader 

mellan de som 

anträffas avlidna 

och de som levde. 

 

Jämföra ”missing 

incident” och 

”wandering” 

Databassökning 

avseende 

nyhetsartiklar på 

området. 2003–2008. 

 

325 försvinnanden 

Kvantitativ metod 

Retrospektiv 

deskriptiv. 

 

Deskriptiv statistik 

⅔ var män trots att fler 

kvinnor än män drabbas av 

demens.  

32% anträffades avlidna 

Män ej överrepresenterade 

ang. dödsfall. 

Ålder var ingen signifikant 

faktor till dödsfall. 

Korttidsboende var förenat 

med högre risk. 

70% förvinner samband 

med eget boende. 

 

 

Av de som lämnade till fots 

anträffades 53% inom ca 

1,6 km från där de sågs sist. 

75% inom 8 km. 

 

74 st. förvann i bil = ca 15 

st./år. 11% av de som 

lämnade i bil anträffades 

inom 8 km. 

80% av de som försvann i 

bil hade ”tillåtelse” att köra. 

 

72% av de som överlevde 

Medel 
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anträffades inom 24 h. 90% 

inom 48 h. Nästan 50% av 

de som anträffades efter 24 

h var döda. 

 

72% av de som försvann 

gjorde det under helt 

normala omständigheter, 

görandes normala göromål. 

Nästan alla var obevakade 

för tillfället. 

 

Ingas uppgifter tydde på 

pacing, lapping eller 

wandering. 

 

Det tog betydligt längre tid 

att hitta de som avled. 50% 

av de som anträffades 

avlidna anträffades mindre 

än 800 m från senast sedda 

plats. 
Rowe, M. A., 
Greenblum, C. 

A., Boltz, M., & 

Galvin, J. E.  
 

Missing Drivers 

with Dementia: 
Antecedents 

and Recovery 

 
2012 

 

USA 

 

Cinahl 

Att bedöma under 

vilka 

omständigheter som 

dementa personer 

försvinner I bil, hur 

de återfinns och 

huruvida Silver 

Alert är ett bra 

instrument 

156 rapporter från 

Silver Alert systemet 

granskades, Okt 2008-

maj 2010 

Kvantitativ metod 

 

Rapporterna 

granskades utifrån i 

förväg bestämda 

variabler.  

 

Datan sammanställdes 

genom deskriptiv 

analys 

72% av förarna var män 

Medelåldern var ca 80 år. 

 Män anträffades som ofta 

längre bort än kvinnorna, 

19 mil vs 10 mil. 

 

Larm till polis fördröjdes 

när PWD förvann i bil, 

median 4,5 h 

 

89% hittades samma dag. 

 

5% anträffades avlidna. Det 

tog längre tid att anträffa de 

avlidna. 

 

 

Anträffades vid väg eller 

välbesökt parkering i nästan 

60%. Av polis i 64% 

 

80% anträffades 

stillastående 

9% tog sig hem själva. 

Hög 

Shalev Greene, 
K., Clarke, C., 

Pakes, F., & 

Holmes, L.  
People with 

Dementia Who 

Go Missing: A 
Qualitative 

Study of Family 

Caregivers 
Decision to 

Report 

Incidents to the 
Police.  

Vilka faktorer 

påverkar anhörigas 

benägenhet att 

anmäla försvunna 

dementa personer 

till polisen 

Ett ändamålsenligt 

urval. Elektroniskt 

flygblad som 

distribuerades via 

intresseorganisationer; 

12 anhöriga till 

personer med dements 

rekryterades via 

snöbollssampling. De 

dementa skulle ha 

eget boende. 

Kvalitativ metod 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Spelades in och 

transkriberades 

 

Dataanalys gjordes 

med tematisk analys  

Anhörig bedömde potential 

att hitta hem + tid som 

förflutit= ringa polis eller 

ej. 

7 av de 12 hade kontaktat 

polis. 

 

Underrapporteringen är 

stor. 

Endast 10 av 52 händelser 

anmäldes. 

 

3 förväntningar som 

Medel 
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2019 

 
 

 

Cinahl 
 

Storbrittanien 

förmådde anhöriga att ringa 

polisen: 

Omsorg av den dementa, 

Då egna resurser var 

uttömda och de behövde 

hjälp- erbjöd hop och tröst 

om lyckat resultat. 

 

Hämmande faktorer: Skam 

och skuld, dömande 

bemötande från pols, rädsla 

för anh reaktion, misstro 

om polisen förmåga att 

bemöta den demente. 
Tami Saito, 

Chiyoe Murata, 

Seungwon 

Jeong, Yusuke 

Inoue, & Takao 
Suzuki. 

 

Prevention of 
accidental 

deaths among 
people with 

dementia 

missing in the 
community in 

Japan 

 
2018 

 

Japan 
 

Cinahl 

Att jämföra 

omständigheter 

mellan personer med 

demens som 

försvinner och 
anträffas levande vs 

avlidna. 

2167 polisrapporter 

avseende försvunna 

personer med demens 

granskades.  

studerad period: april 

2014-mars 2016. 

34 personer 

anträffades avlidna 

Mixad metod 

Tvärsnittsstudie 

Dokumentsgranskning 

34 st (1,6%) anträffades 

avlidna. 

Att försvinna på natten var 

signifikant förenat med 

förhöjd risk att avlida. 

Sen anmälan är förenad 

med förhöjd risk. 

 

Anser att man bör undervisa 

anhöriga i risker och 

riskbedömning. 

 

Teknisk utveckling för att 

höja säkerhet. GPS, larm,  

 

Ökad samverkan mellan 

polis, kommun och 

invånare. 

 

 

Låg 

Woolford, M. 

H., Bugeja, L., 
Weller, C., 

Johnson, M., 

Chong, D., & 
Ibrahim, J. E.  

 

Unexplained 
absence 

resulting in 

deaths of 
nursing home 

residents in 
Australia-A 13-

year 

retrospective 
study. 

 

2018 
 

Australien 

 
Pubmed 

Att undersöka 

dödsfall från 

vårdboenden där 

dödsfall inträffat då 

personen varit 

försvunnen. 

24 personer, boendes 

på ett vårdboende som 

dött då de varit 

försvunna.  

 

Inklusion: Försvunna, 

naturliga orsaker alt 

oavsiktliga externa 

faktorer 

 

Exklusion 

Misstänkt suicid 

Kvantitativ 

 

Data från motsvarande 

dödsorsaksregistret 

från juni 2000-juni 

2013, totalt 21 672 

dödsfall granskades 

 

Info om försvinnandet, 

personen och miljön 

extraherades 

 

Dataanalys genom 

deskriptiv statistik 

24 personer, 0,1% av 

dödsfallen. 

 

17 st. (71%) dog från yttre 

faktorer. Av dessa dog 10 

genom drunkning. 

 

Män stod för 20 (83%) av 

dödsfallen. 

 

37,5% var över 85 år 

 

Hälften anträffades inom en 

radie om 500 m, 70% inom 

1 km. Medeldistansen för 

de med demens var också 

ca 500 m.  

 

Hälften hittades inom 6 h 

från senast sedd. Om de dog 

av naturliga orsaker 

återfanns de dock senare 

efter i genomsnitt 72 h 

 

13 av 15 där man kunde 

Hög 
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fastställa närvaro/frånvaro 

av demens, hade demens 

(87%).  

 

60% hade bott på 

vårdboendet mindre än 12 v 

59% avsåg vårdboenden 

med fler än 61 boende. 36% 

avsåg vårdboenden med 21-

60 boenden. 

 

70–75% drevs i privat regi. 
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 Bilaga 3 Etisk självgranskning 
 Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 

  

  Ja Nej Kanske 

1 

Behandlar undersökningen känsliga 
personuppgifter (dvs. behandlar personuppgifter 
som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska 
åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 
medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller 
sexualliv). 

 x  

2 
Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på 
deltagarna (även sådant som inte avviker från 
rutinerna men som är ett led i studien)? 

 x 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller 
psykiskt påverka deltagarna (t.ex. behandling av 
övervikt) eller som innebär en uppenbar risk att 
påverka?  

 x 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till 
en levande eller avliden människa (t.ex. blodprov )? 

 x 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper 
såsom barn, person med demenssjukdom eller 
psykisk funktions-nedsättning, personer i uppenbar 
beroendeställning såsom patienter eller studenter 
som är direkt beroende av försöksledaren)? 

 x  

6 
Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens 
eller i vetenskaplig tidskrift efter studiens 
genomförande. 

 x  

7 
Kommer personregister upprättas (där data kan 
kopplas till fysisk person) och anmälas till 
registeransvarig person (GDPR- ansvarig).   

 x 

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta 
samt anpassat till nivån på studien. 

X  

9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så 
att deltagarna förstår dess syfte och uppläggning 
(inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. antal 
besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla 
detaljer som kan påverka beslut om medverkan 
klart framgår. (För studier med deltagare under 15 
år krävs vårdnadshavares godkännande – bägge 
vårdnadshavarna vid gemensam vårdnad).  

N/A  

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta 
framgår tydligt i den skriftliga informationen till 
forskningsperson. Vidare framgår tydligt att 
deltagare när som helst och utan angivande av skäl 
kan avbryta försöket utan att detta påverkar 
forskningspersonens omhändertagande eller 
behandling eller, om studenter, betyg etc. 

N/A  

11 
Det finns resurser för genomförande av projektet. 
 

X  
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Bilaga 4 Databassökningar 
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Sökning Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Lästa 

rubriker 

lästa 

abstrakt 

Lästa 

fulltext 

kvalitetsgranskade 

artiklar 

inkluderade 

artiklar 

Manuellt framtagna    1 1 1 1 1 
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