
    

 

 

 

Sjuksköterskors upplevelser av att 

vårda personer med intellektuell 

funktionsnedsättning 

- En litteraturstudie 

Nurses experiences of caring for people with intellectual disability 

- A literature review 

 

Emelie Karlén 

Josefine Karlsson 

Fakulteten för Hälsa, natur- och teknikvetenskap 

Omvårdnad/Sjuksköterskeprogrammet 

Grundnivå 

Handledare: Annika Skoogh 

Examinerande lärare: Anna Nordin 

2018-03-29 



    

 

 

 

SAMMANFATTNING  

Titel:  Sjuksköterskors upplevelse av att vårda personer med intellektuell   

funktionsnedsättning   

 Nurses experiences of caring for people with intellectual disability 

 

Fakultet: Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 

Institution:  Institutionen för Hälsovetenskaper 

Ämne:  Omvårdnad  

 

Kurs:  Examensarbete i omvårdnad, 15 hp, grundnivå  

 

Författare:  Emelie Karlén & Josefine Karlsson  

 

Handledare:  Annika Skoogh 

 

Sidor:  23 sidor exklusive bilaga 

 

Nyckelord:  Intellektuell funktionsnedsättning, Sjuksköterskors upplevelse, God vård.  

 

Introduktion: Intellektuell funktionsnedsättning finns hos 1-3 procent av världens 

befolkning. Personer med intellektuell funktionsnedsättning har ett större vårdbehov och då 

medellivslängden ökat är det en växande patientgrupp som sjuksköterskor kommer möta i 

olika vårdsammanhang. Syfte: Belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer med 

intellektuell funktionsnedsättning. Metod: Litteraturstudien har följt Polit och Becks (2016) 

flödesschema på nio steg. Artikelsökning gjordes i databaserna Cinahl och PubMed och efter 

kvalitetsgranskning med Polit och Becks granskningsmallar för vetenskapliga artiklar, 

återstod tio artiklar till litteraturstudiens resultat. Resultat: Databearbetningen resulterade i 

två huvudteman; Att mötas av hinder i att ge god vård och Att mötas av möjligheter i att ge 

god vård. Tillsammans hade de sju underteman. Hinder i att ge god vård var bristande 

kunskap och erfarenhet, kommunikationssvårigheter, organisatoriska brister samt negativa 

attityder. Möjligheter i att ge god vård var att ha kunskap och erfarenhet, att lära känna 

patienten samt att arbeta i team. Slutsats: Mängden erfarenhet och kunskap samt möjligheten 

att kommunicera med patienten var avgörande för sjuksköterskor upplevelser. Att lära känna 

patienten upplevdes vara det viktigaste för att kunna bemöta kommunikationssvårigheter. 

Hinder i att ge god vård påverkade patientsäkerheten samt ledde till svårigheter att identifiera 

och bemöta komplexa omvårdnadsbehov, vilket begränsade förutsättningarna för god vård.  
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Introduktion 
World Health Organisation [WHO] (2001) anger att cirka 1-3 procent av världens befolkning 

har intellektuell funktionsnedsättning, vilket motsvarar cirka 200 miljoner människor 

(Ndengeyingoma & Ruel 2016). I Sverige har cirka 1 procent av befolkningen intellektuell 

funktionsnedsättning (FUB 2016). Personer med intellektuell funktionsnedsättning har ett 

större vårdbehov än övriga befolkningen, vilket innebär att sjuksköterskor kommer möta dessa 

människor på såväl somatiska vårdavdelningar (Sowney & Barr 2006), som inom kommunal 

vård (Ndengeyingoma & Ruel 2016). Trots detta framkommer det att sjukvårdspersonal får 

bristande utbildning inom området som berör bland annat intellektuell funktionsnedsättning 

(Walsh et al. 2000).  

Intellektuell funktionsnedsättning 

Definition 
Enligt Socialstyrelsen (2007b) definieras begreppet funktionsnedsättning som en nedsättning 

av psykisk, fysisk eller intellektuell funktionsförmåga, som kan uppstå till följd av en förvärvad 

eller medfödd skada samt sjukdom. Tidigare var begreppen funktionsnedsättning och 

funktionshinder synonyma med varandra, vilket ledde till missförstånd av innebörden av de 

båda begreppen. Socialstyrelsen (2007a) beskriver att funktionshinder idag är en egen term som 

definierar den begränsning som en persons funktionsnedsättning innebär relaterat till 

omgivningen.  

Terminologin för intellektuell funktionsnedsättning har ändrats till och från över tid (While & 

Clark 2010), men begreppet ingår i den sammanfattande paraplytermen utvecklingsstörning 

(WHO 2017). Sjuksköterskor har använt termer som mental brist, mental under normalitet, 

mentalt handikapp etcetera. Den tänkbara förklaringen till variationen av terminologin kan vara 

att försöka balansera en icke diskriminerade benämning. Idag används begreppet intellektuell 

funktionsnedsättning efter den amerikanska benämningen Intellectual Disability [ID], som 

gynnsamt har använts i USA och sedan antagits i hela Europa (While & Clark 2010). 

Definitionen av intellektuell funktionsnedsättning involverar enligt Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disease [DSM-V] (American Psychiatric Association [APA] 2013) tre 

kriterier: Första kriteriet är brister av intellektuella funktioner så som problemlösningsförmåga, 

planeringsförmåga, omdöme, inlärning och abstrakt tänkande. En klinisk bedömning och ett 

standardiserat intelligenstest bör genomföras för att bekräfta dessa intellektuella brister. Andra 

kriteriet är brister i adaptiv förmåga vilka medför begränsningar i självständighet och sociala 

aktiviteter. Med adaptiv förmåga åsyftas konceptuella, sociala och praktiska färdigheter. Tredje 

kriteriet är att brister i intellektuella funktioner och adaptiv förmåga ska manifesteras under 

utvecklingsperioden, det vill säga under barnaåren eller ungdomsåren (APA 2013).      

Etiologi 
Luckasson et al. (2002) beskriver att utvecklingen av den intellektuella funktionsnedsättningen 

vanligtvis sker någon gång under barnets första levnadsår; antingen under fosterstadiet eller i 

samband med förlossningen, eller efter förlossningen under barnets tidiga utveckling. Prenatal 

orsak kallas det om skadan sker under fostrets utveckling och kan innebära exempelvis 

kromosomavvikelser, störning i hjärnans utveckling eller kontinuerlig exponering av toxiska 

ämnen genom modern. Perinatal orsak kallas det om skadan sker i samband med förlossningen 

och kan innebära exempelvis syrebrist i hjärnan. Postnatal orsak kallas det om skadan sker efter 

förlossningen, exempel på orsak till sådan skada kan vara infektion eller traumatisk hjärnskada 

(Luckasson et al. 2002).  

De kromosomavvikelser som kan ge intellektuell funktionsnedsättning är bland annat Fragile-

X, William Syndrom, Prader-Willis syndrom och Trisomi 21 även kallat Down syndrom 
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(Einfeld & Emerson 2008). Andra orsaker som kan leda till intellektuell funktionsnedsättning 

är ärftlighet (Einfeld & Emerson 2008) och genetiska skador (Srour & Shevell 2014).  

Funktionsnivåer vid intellektuell funktionsnedsättning 
För att kunna avgöra vilken grad av begränsning som finns i den intellektuella förmågan, 

genomförs ett standardiserat intelligenstest (APA 2013), där personens intelligenskvot [IQ] 

mäts (Simpson et al. 2016). Begränsningar i den intellektuella förmågan delas in i de olika 

svårighetsgraderna mild (IQ 50-70), måttlig (IQ 35-50), svår (IQ 20-35) och mycket svår (IQ 

<20) (Einfeld & Emerson 2008). Graden av svårighet baseras dock inte endast på IQ nivån, 

utan för att värdera svårighetsgraden väger omfattningen av bristerna i den adaptiva 

funktionsförmågan tyngst, då denna aspekt främst avgör behovet av stöd (APA 2013).  

Vid mild intellektuell funktionsnedsättning förekommer vissa svårigheter i det abstrakta 

tänkandet och i förmågan att planera och prioritera olika aktiviteter. Korttidsminnet liksom läs-

, språk- och kommunikationsförmågan påverkas. Personer med mild intellektuell 

funktionsnedsättning har inte heller en fullt utvecklad social kompetens. Svårigheter att 

kontrollera känslor kan också förekomma. Personer med mild intellektuell 

funktionsnedsättning klarar aktiviteter i dagliga livet som förväntat för åldersgruppen, men kan 

behöva hjälp vid mer komplexa uppgifter, så som inköp, logistik och ekonomi (APA 2013).  

Personer med måttlig intellektuell funktionsnedsättning är mer märkbart påverkade i 

konceptuella färdigheter. Förmågan att läsa är påverkad, vilket hos vuxna manifesteras som en 

mycket grundläggande språkförmåga. Att uppfatta och tolka sociala situationer korrekt kan vara 

problematiskt. Då det sociala omdömet liksom beslutsfattningsförmågan är försämrat, krävs 

dock stöd i sociala interaktioner. Med en måttlig intellektuell funktionsnedsättning är det 

fortfarande möjligt att sköta aktiviteter i dagliga livet själv, dock krävs lite längre tid och ibland 

stöttning och påminnelser (APA 2013).  

Vid svår intellektuell funktionsnedsättning är den konceptuella förmågan begränsad. Att förstå 

språk, siffror, tid och pengar är svårt, vilket medför ett stort stödbehov. Grammatik och 

vokabulär är mycket begränsat och endast enstaka ord eller fraser kan formuleras. Endast enkelt 

språk och enkla gester är begripliga. Det finns ett behov av hjälp med alla aktiviteter i dagliga 

livet, samt ett behov av ständig tillsyn (APA 2013). 

Personer med mycket svår intellektuell funktionsnedsättning kan endast förstå den konkreta 

verkligheten i den närmaste omgivningen, då det abstrakta tänkandet är borta (Dolfe 2006).  

Kommunikationsförmågan är mycket begränsad, vilket således innebär en begränsad förmåga 

att använda verbal och symbolisk kommunikation, varvid känslor istället uttrycks med hjälp av 

kroppsspråk. En person med mycket svår intellektuell funktionsnedsättning är beroende av 

andra i alla aspekter av den personliga omvårdnaden (APA 2013). 

Omvårdnadsbehov 
Personer med intellektuell funktionsnedsättning har större vårdbehov än övriga befolkningen 

(Jones et al. 2008; Sowney & Barr 2006), då de mer ofta drabbas av psykisk ohälsa liksom 

akuta eller kroniska problem (Ndengeyingoma & Ruel 2016). På grund av sämre hälsa förväntas 

även livslängden vara kortare än normalt, även om den de senaste åren har ökat (Ouellette-

Kuntz 2005; Sowney & Barr 2006, 2007).  

Fysiska och psykiska tillstånd är frekvent förekommande hos personer med intellektuell 

funktionsnedsättning och kan förekomma i tre till fyra gånger högre utsträckning än för övriga 

befolkningen (APA 2013). Vanligt förekommande tillstånd är osteoporos (Sowney & Barr 

2006), epilepsi, hjärt- och kärlsjukdomar, obstipation, hypertyreos, gastroesofagal 

refluxsjukdom, aspiration, sensoriska störningar, demens, utåtagerande beteenden (Simpson et 

al. 2016) och ångestproblematik (Jones et al. 2008). De olika tillstånden kan i ytterligare led 
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resultera i stort lidande och behov av omvårdnad. Epilepsi och sensoriska störningar ökar risken 

för trauma och fallskador, vilket tillsammans med osteoporos ökar risken för frakturer. Att ha 

gastroesofagal refluxsjukdom kan öka risken för magsår och gastrisk cancer (Sowney & Barr 

2006), medan aspiration som beror på dysfagi kan leda till kvävning och respiratoriska 

sjukdomar. Dysfagi medför även en ökad risk för malnutrition, dehydrering och 

urinvägsinfektion (Chadwick & Jolliffe 2009). Dessa komplexa omvårdnadsbehov gör att 

personer med intellektuell funktionsnedsättning mer ofta söker vård på akutvårdsavdelningar 

än övriga befolkningen, samt att de vanligtvis har en längre och mer intensiv involvering i 

sjukvården (Sowney & Barr 2006).  

Kommunikation är ytterligare ett omvårdnadsbehov som finns hos personer med intellektuell 

funktionsnedsättning (Healy & Walsh 2007). Lämplig kommunikation syftar inom 

omvårdnaden till att kunna lösa problem som uppstår under vårdtiden och anses vara 

grundläggande för att kunna möta behov som finns. Ibland kan den verbala kommunikationen 

vara försämrad varvid icke verbal kommunikation används som uttryckssätt istället (Ordahi 

2007). Icke verbal kommunikation kan vara ett sätt för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning att kommunicera och kan ske genom exempelvis kroppsspråk, mimik, 

ljud, blickar och gester (Winlund 2011). För god omvårdnad är det viktigt att kunna bemöta de 

kommunikationsbehov som finns, men ibland kan det vara problematiskt. Sensoriska 

nedsättningar som hörsel- och synnedsättning kan försvåra kommunikationen ytterligare (Healy 

& Walsh 2007).  

Även om personer med intellektuell funktionsnedsättning är i större behov av vård än övrig 

befolkning (Sowney & Barr 2006), är det inte ovanligt att de olika tillstånden och besvären 

förblir obehandlade (Simpson et al. 2016; Sowney & Barr 2006, 2007). Anledningen förklaras 

vara att symtom och beteende tenderar att associeras med, eller maskeras av 

funktionsnedsättningen. En annan del av problematiken är att eventuella nya symtom som 

tillkommer, antas höra till sjukdomstillståndet som är relaterat till funktionsnedsättningen och 

därmed förbises andra möjliga sjukdomstillstånd (While & Clark 2010). Vidare upplevs vården 

på många plan bristande av familj och personliga assistenter. Upplevelserna är att personernas 

behov inte tillgodoses och att bemötandet speglar en åsikt av att personer med intellektuell 

funktionsnedsättning är mindre värda (Webber et al. 2010).  

Kvalitetsområden för god vård 
Enligt Socialstyrelsen (2009) ska god vård grundas i ett sjukdomsförebyggande och 

hälsofrämjande perspektiv, vilket innebär att individen ska ha möjlighet att öka kontrollen över 

den egna hälsan. Hälsofrämjande aspekter bör inkludera patienten och anhöriga som en naturlig 

del i vården, samt vara en självklar del i all hälso- och sjukvård. Socialstyrelsen (2009) har 

formulerat följande sex kvalitetsområden för god vård. 

Kunskap och ändamålsenlig hälso- och sjukvård innebär att såväl faktakunskap som förståelse-

, färdighets- och förtrogenhetskunskap är betydelsefulla delar i att ge vård av god kvalitet. Som 

grund för kunskapen ligger vetenskapligt granskad och värderad kunskap, samt klinisk 

erfarenhet. För att möjliggöra god vård krävs bland annat kunskap om bemötande och 

kommunikation. Bemötande och kommunikation beskrivs även i kvalitetsområdet 

Patientfokuserad hälso- och sjukvård, som innebär att patienten ska mötas med respekt och 

lyhördhet för individens specifika förutsättningar, förväntningar och behov. Vården ska bygga 

på respekt för människans lika värde, liksom självbestämmande och integritet. För att ge 

patientfokuserad vård krävs en dialog mellan patient, anhöriga och personal som en samspelt 

del i all vård och behandling. Att kommunikation, liksom rapportering och samarbetet fungerar 

mellan olika vårdenheter, uppmärksammas i kvalitetsområdet Säker hälso- och sjukvård, som 

viktiga delar i riskförebyggande säkerhetsarbete. Att hälso- och sjukvården ska vara säker 



    

7 

 

innebär att vårdskador ska minska genom att diagnostik, behandling och vård genomförs på rätt 

sätt (Socialstyrelsen 2009). Säker vård syftar till patientsäker vård, vilket innebär att patienten 

skyddas från vårdskada. Med vårdskada avses sjukdom, lidande eller död som orsakas av 

sjukvården, såväl på grund av den vård patienten fått men också på grund av den vård patienten 

inte fått (SFS 2010:659).    

Det är också viktigt att vård och behandling ska erbjudas på lika villkor till alla människor och 

att vård ska erbjudas utan att eventuella väntetider påverkar patientens mående negativt, vilket 

beskrivs i kvalitetsområdena Jämlik hälso- och sjukvård, respektive Hälso- och sjukvård i 

rimlig tid. Avslutningsvis lyfts i Effektiv hälso- och sjukvård att tillgängliga resurser ska nyttjas 

på bästa möjliga sätt för att uppnå de mål som är uppsatta (Socialstyrelsen 2009). 

Joyce Travelbees teori om omvårdnadens mellanmänskliga aspekter 
Travelbees (1971) omvårdnadsteori grundas i begreppen; människan som enskild individ, 

mening, mänskliga relationer, kommunikation samt lidande. Utgångspunkten är att varje 

människa är en unik och oersättlig individ. Sjuksköterskan bör därför förhållas till individens 

unika upplevelse av sjukdom och lidande, som förklaras väga tyngre än vårdgivarens objektiva 

bedömningar. För att kunna se den unika individen i patienten är det av stor vikt att frångå 

stereotypa uppfattningar om människor.  

Vidare beskrivs det viktigaste syftet med omvårdnad vara att hjälpa individen finna mening i 

olika livserfarenheter. En betydande del för att kunna uppnå detta mål är att grunda en 

mellanmänsklig relation, vilket är av stort fokus i omvårdnadsteorin. Den mellanmänskliga 

relationen baseras på erfarenheter mellan sjuksköterskan och individen som är i behov av 

omvårdnad. Det är sjuksköterskans ansvar att en sådan relationen etableras, men relationen 

måste vara ömsesidig. Att familj, samhället och individens omvårdnadsbehov tillgodoses är det 

viktigaste kännetecknet på en mellanmänsklig relationen.  

Kommunikation är en betydande del för att skapa en mellanmänsklig relation. Det är ett 

nödvändigt redskap för sjuksköterskan för att kunna uppnå målet med omvårdnad. Oavsett om 

kommunikationen är verbal eller icke-verbal så är det en ömsesidig process som pågår 

kontinuerligt i mötet mellan två människor. Kommunikationen är en process som kräver att 

sjuksköterskan har kunskap samt förmågan att tillämpa den. Om sjuksköterskan inte ser 

patienten som en individ kan detta vara en faktor till bristande kommunikation. En annan del 

av syftet med kommunikationen är att lära känna personen för att kunna tillgodose individens 

behov. Att lära känna personen är lika viktigt som att ge fysisk omvårdnad. För att identifiera 

och tillgodose individens omvårdnadsbehov krävs det även att sjuksköterskan har kunskap och 

insikt (Travelbee 1971).  

Problemformulering  
Personer med intellektuell funktionsnedsättning är i större utsträckning i behov av vård än övrig 

befolkning. Då medellivslängden har ökat kommer de vara en växande patientgrupp med 

komplexa omvårdnadsbehov som sjuksköterskor kommer möta i olika vårdsammanhang. Dock 

upplevs vården av personer med intellektuell funktionsnedsättning vara bristande av familj och 

personliga assistenter. Studier visar även att sjuksköterskor får otillräcklig utbildning inom 

området som berör intellektuell funktionsnedsättning. Att undersöka hur sjuksköterskor 

upplever det att vårda personer med intellektuell funktionsnedsättning, kan därmed tänkas 

uppmärksamma de behov som finns för att kunna ge så god vård som möjligt. 

Syfte 
Syftet med litteraturstudien är att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer med 

intellektuell funktionsnedsättning.  
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Metod 
Litteraturstudie innebär enligt Polit och Beck (2016) att en kritisk granskning och 

sammanfattning av vetenskapliga artiklar görs utifrån ett valt intresseområde. Ändamålet med 

att genomföra litteraturstudier är främst att bidra till bredare kompetens och tillämpandet av 

evidensbaserad omvårdnad. Litteraturstudier kan även göras för att tydliggöra hur bidragandet 

till redan befintlig forskning kan göras på bästa sätt, samt för att ge en anblick av forskningsläget 

inom valt forskningsområde (Polit & Beck 2016). 

Sökningarna efter vetenskapliga artiklar ska ske systematiskt. Denna litteraturstudie har sin 

grund i Polit och Becks (2016) flödesschema, baserat på nio steg om hur en litteraturstudie ska 

genomföras. Nedan följer en fritt översatt lista på de nio steg som tydliggör tillvägagångssättet 

vid en litteraturstudie.  

1. Formulera studiens syfte. 

2. Förtydliga sökstrategi, så som val av databaser och relevanta sökord. 

3. Söka och identifiera relevant material.  

4. Relevansgranskning där irrelevant material kasseras.  

5. Materialet läses i sin helhet.   

6. Informationen från studierna sammanställs.  

7. Kritisk granskning av studierna.  

8. Analysera informationen och sök efter teman.  

9. Resultatet sammanställs. 

Inklusions- och exklusionskriterier 
Inklusionskriterier till denna litteraturstudie användes för att avgränsa studien samt för att finna 

relevant litteratur för studiens syfte. Inklusionskriterier var att alla artiklar skulle vara peer-

reviewed, det vill säga att de är kritiskt granskade (Polit & Beck 2016). Artiklarna skulle även 

vara skrivna på engelska, inkludera sjuksköterskors perspektiv, inkludera vuxna över 18 år samt 

varit publicerade mellan 2003-01-01 och 2018-01-25.  

Exklusionskriterier till denna litteraturstudie var review-artiklar, vilket är en sammanställning 

av redan befintlig forskning (Polit och Beck 2016). 

Datainsamling 
I enlighet med Polit och Becks (2016) första steg i flödesschemat för litteraturstudier, 

formulerades studiens syfte. I steg 2 gjordes val av databas och sökord. För att finna artiklar 

som var relevanta för litteraturstudiens syfte, användes databaserna Cinahl och PubMed. Cinahl 

är en databas vars huvudsakliga fokus ligger på omvårdnad, medan PubMed är en databas som 

inkluderar omvårdnad och medicin. Ämnesordlistor studerades i databaserna för att finna så 

relevanta sökord som möjligt. I Cinahl användes Cinahl Headings och i PubMed användes 

Medical Subject Heading, [MeSH]. För att kombinera sökningarna användes den booleska 

sökoperatören AND (Polit och Beck 2016). 

I steg 3 genomfördes sökningarna. I Cinahl användes sökorden Intellectual Disability, Nurse 

Attitudes samt Nurse-Patient relations. Ytterligare en sökning gjordes, men då i fritext med 

sökordet Nurse experienc*, detta för att komplettera sökningen Nurse Attitudes. Trunkering 

användes på sökordet experience, för att ordets alla böjelser skulle inkluderas (Polit och Beck 
2016). Alla sökord förutom experience söktes som Cinahl Headings, då sökordet inte ingick i 

ämnesordlistan och därmed inte söktes som indexerat ämnesord.  

I Pubmed användes MeSH-termerna Intellectual Disability/nursing, Attitude of Health 

Personnel och Nurse-Patient relation vilket resulterade i flera artiklar med relevanta abstrakt. 

Önskvärt hade varit att använda sökordet Nurse Attitudes, men då det inte fanns som indexerat 
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ämnesord användes istället MeSH-termen Attitude of Health Personnel. Fritextsökning med 

Nurse experience ansågs inte vara lönsamt, då den sökningen i PubMed inte bidrog med några 

nya relevanta artiklar.  

Tabell 1. Resultat av databassökning i Cinahl  

Sök Sökord Avgränsningar Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 
S1 Intellectual Disability [MH]   11,223       

S2 Nurse Attitudes [MH]   22,372       
S3 Nurse experienc*   43,011       
S4 Nurse-Patient relations [MH]   21,026       
 

S5 
  
(S1) AND (S2) 

Peer reviewed 
English 
2003-2018 

56 10 7 6 

 

S6 
  

(S1) AND (S3) 
Peer reviewed 
English 
2003-2018 

120 16 (8) 2 2 

 

S7 
  
(S1) AND (S4) 

Peer reviewed 
English 
2003-2018 

88 13 (7) 2 2 

Summa       24 11 10 

( ) = varav interna dubbletter. 

Tabell 2. Resultat av databassökning i PubMed 

Sök Sökord Avgränsningar Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Intellectual disability/nursing 

[MeSH] 
  1,720       

S2 Attitude of health personnel 

[MeSH] 
  142,293       

S3 Nurse-Patient relations  

[MeSH] 
  33,688     

S4  (S1) AND (S2) English 
2003-2018 

108 16 ((8)) 
  

 0 0 

S5  (S1) AND (S3) English 
2003-2018 

49 9 ((9)) 0 0 

Summa       8 0 0 

 (( )) = varav externa dubbletter. 

Urval 

Urval 1: I steg 4 genomfördes urval 1. Till en början lästes titlarna på alla artiklar som framkom 

vid sökningarna, för att urskilja vilka artiklar som ansågs relevanta för litteraturstudiens syfte. 

Därefter lästes abstrakten på de artiklar som genom rubriken betraktades som användbara för 

litteraturstudien.  

När rubrikerna och följande abstrakt blivit granskade, gallrades artiklar bort i urval 1 eftersom 

de inte svarade på litteraturstudiens syfte eller mötte litteraturstudiens inklusions- och 

exklusionskriterier. Ämnen som bortgallrade artiklar berörde var barn med intellektuell 

funktionsnedsättning, artiklar ur ett psykiatriskt perspektiv eller synvinklar från andra 

yrkesgrupper än sjuksköterskors. Efter urval 1 återstod 32 artiklar med relevanta abstrakt. 

Urval 2: Artiklarna från urval 1 lästes i sin helhet enligt steg 5. Efter att ha läst igenom artiklarna 

återstod 11 artiklar som svarade på syftet. De 21 artiklar som valdes bort i urval 2 svarade inte 

på syftet och valdes framförallt bort på grund av att studiepopulationen berörde fler 
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yrkesgrupper än sjuksköterskor och att resultatet på ett tydligt sätt inte skiljde på dessa 

professioners upplevelser. Andra artiklar valdes bort då det endast framgick att det var 

vårdpersonal som deltog i studien, men inte att sjuksköterskor specifikt var inkluderade, något 

som inte kunde uppmärksammas förrän artiklarna lästes i sin helhet. De artiklarna som 

inkluderades i urval 2 skrevs sedan ner i en artikelmatris (se bilaga 1) enligt steg 6.  

Urval 3: Enligt steg 7 granskades artiklarnas kvalitet med hjälp av Polit och Becks (2016) 

granskningsmallar Guide to an Overall Critique of a Quantitative Research Report och Guide 

to an Overall Critique of a Qualitative Research Report. 10 av 11 artiklar värderades till att 

uppnå god kvalitet och inkluderades därmed i urval 3. En artikel exkluderades då etiska 

ställningstaganden inte gick att utläsa.   

Databearbetning 
Enligt steg 8 påbörjades databearbetningen där de tio artiklar som återstod efter urval 3, 

analyserades genom att resultatet noggrant lästes igenom. Relevant information som 

motsvarade litteraturstudiens syfte, skrevs ner på ett separat papper. Därefter strukturerades 

informationen in i olika grupperingar och organiserades baserat på likheter och olikheter. De 

olika grupperingarna tilldelades varsin färg och utifrån det lästes resultatet igenom på nytt 

samtidigt som det kodades efter färg. Därefter fördes de olika koderna samman i ett 

worddokument och underteman kunde utformas. De underteman som berörde samma område 

sammanställdes i steg 9 och bildade slutligen två huvudteman. Huvudteman med tillhörande 

underteman sammanfattar resultatet av denna litteraturstudie och redovisas i resultatdelen 

nedan. 

Forskningsetiska ställningstaganden 
Vid en litteraturstudie bör etiska ställningstaganden göras. För att följa god forskningssed är 

vetenskaplig oredlighet otillåtet. Sådan vetenskaplig oredlighet kan innefatta stöld, plagiat av 

data eller fabricering av data, utan angivande av källa (Vetenskapsrådet 2017). Av den 

anledningen finns referenser såväl i löpande text som i referenslista. I en litteraturstudie ska 

granskning av data ske objektivt då det anses oetiskt att presentera det som endast stödjer den 

egna åsikten (Forsberg & Wengström 2013; Vetenskapsrådet 2017), därför har alla artiklar som 
stödjer litteraturstudiens syfte redovisats. Vidare ska studierna ha fått godkännande av etisk 

kommitté eller genomgått noggranna etiska överväganden (Forsberg & Wengström 2013). 

Omvårdnadsforskning vägleds av de etiska principerna: principen om autonomi, principen om 

att göra gott, principen om att inte skada och principen om rättvisa. Att studierna har blivit 

godkända av etisk kommitté stärker att forskarna har följt de etiska riktlinjerna som alla forskare 

har skyldighet att följa, vilka utgår från de etiska principerna. De etiska riktlinjerna är: 

informationskravet, kravet på samtycke, kravet på konfidentialitet och kravet på deltagarnas 

säkerhet (Northern Nurses’ Federation 2003). Vid kritisk granskning av artiklarna inkluderades 

därför endast artiklar som blivit godkända av etisk kommitté eller som på ett tydligt sätt 

redovisat vilka etiska överväganden som gjorts. 
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Resultat 
Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer med 

intellektuell funktionsnedsättning. Resultatet av litteraturstudien baseras på tio vetenskapliga 

artiklar varav nio med kvalitativ metod och en med kvantitativ metod (se artikelmatris i bilaga 

1). Efter databearbetningen formulerades två huvudteman; Att mötas av hinder i att ge god vård 

och Att mötas av möjligheter i att ge god vård, med fyra respektive tre identifierade underteman. 

Huvudteman med tillhörande underteman redovisas nedan i Figur 1, samt i löpande text i 

samband med presentation av resultatet.  

 

Figur 1. Huvudteman och underteman som visualiserar litteraturstudiens resultat. 

Intellektuell funktionsnedsättning benämns i figuren som ID.  

Att mötas av hinder i att ge god vård 
Under detta huvudtema beskrivs de hinder sjuksköterskor upplevde i att ge god vård. 

Svårigheter i att identifiera och bemöta patienternas behov påverkade tron på den egna 

kompetensen. Att mötas av hinder påverkade också patientsäkerheten liksom samarbetet med 

såväl kollegor som patienter. 

Att ha bristande erfarenhet och kunskap om intellektuell funktionsnedsättning 
Flera sjuksköterskor upplevde att de hade bristande utbildning och kunskap, samt uttryckte att 

det fanns ett behov av att få utveckla kompetensen inom området (Flynn et al. 2015; 

Ndengeyingoma & Ruel 2016). En del av sjuksköterskorna kunde inte beskriva vad intellektuell 

funktionsnedsättning innebär. Den bristande kunskapen resulterade i en upplevelse av att inte 

kunna ge en god vård, då sjuksköterskorna inte kunde identifiera de specifika behov som fanns 

(Ndengeyingoma & Ruel 2016; Sowney & Barr 2007). Att på grund av bristande kunskap och 

erfarenhet inte kunna identifiera behov kunde även påverka självkänslan och tron på den egna 

kompetensen hos sjuksköterskorna, samt ge en känsla av rädsla och utsatthet (Sowney & Barr 

2006). De som inte hade tidigare erfarenhet upplevde även att det var svårt att organisera 

omvårdnaden runt patienter med intellektuell funktionsnedsättning. De ansåg att de inte hade 

tillräckligt med kunskap för att kunna ta hand om denna patientgrupp eftersom de inte stött på 

eller studerat området tidigare (Flynn et al. 2015; Morton-Nance & Schafer 2012; 

Ndengeyingoma & Ruel 2016; Sowney & Barr 2006).  

Den bristande kunskapen och behovet av utbildning ansågs från sjuksköterskornas perspektiv 

beröra alla professioner, för att öka medvetenheten och förbättra kvaliteten på vården för 

patienter med intellektuell funktionsnedsättning (Morton-Nance & Schafer 2012). De framtida 
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utbildningsbehov som ansågs vara viktigt var grundläggande fakta om intellektuell 

funktionsnedsättning, interventionsstrategier och kommunikationsstrategier för att kunna ta 

hand om dessa patienter och deras familjer på rätt sätt (Doody et. al. 2012; Martin et al. 2012b; 

Ndengeyingoma & Ruel 2016). Sjuksköterskor beskrev att de på grund av den bristande 

kunskapen om intellektuell funktionsnedsättning, såg exempelvis beteendeförändringar som 

obehagliga (Ndengeyingoma & Ruel 2016) och som en del av själva funktionsnedsättningen, 

istället för ett sätt att förmedla något underliggande (Sowney & Barr 2006). Sjuksköterskorna 

önskar att utbildning om intellektuell funktionsnedsättning implementeras redan under 

sjuksköterskeutbildningen för att få kunskap om denna patientgrupp (Doody et. al. 2012).  

Att inte kunna kommunicera om patientens behov 
Sjuksköterskorna kunde uppleva att det var svårare att kommunicera med patienter med 

intellektuell funktionsnedsättning, än andra patientgrupper (Flynn et al. 2015). 

Kommunikationssvårigheter mellan sjuksköterskan och patienter med intellektuell 

funktionsnedsättning upplevdes av sjuksköterskor vara ett hinder för omvårdnaden, då brister i 

kommunikationen kunde göra det svårt att förstå och besvara patienternas behov (Morton-

Nance & Schafer 2012; Ndengeyingoma & Ruel 2016; Sowney & Barr 2007). Att inte kunna 
kommunicera tillräckligt med patienten om de behov som fanns, upplevdes vara ett av de största 

orosmomenten för sjuksköterskorna (Ndengeyingoma & Ruel 2016). Brister i 

kommunikationen var en källa för frustration, då det kunde leda till svårigheter att kontrollera 

patienternas symtom (Morton-Nance & Schafer 2012). Det var inte heller ovanligt att 

sjuksköterskorna upplevde att utvärderingar av interventioner blev ofullständiga 

(Ndengeyingoma & Ruel 2016) och det var svårt att veta om patienten förstått informationen 

som tilldelades (Martin et al 2012b; Ndengeyingoma & Ruel 2016). Martin et al. (2012b) 

skriver att det fanns en känsla av skuld, frustration och osäkerhet hos sjuksköterskorna i de 

situationer kommunikationen inte fungerade, de kunde känna att felet var deras och funderade 

över vad de kunnat göra annorlunda (Martin et al. 2012b). Vidare beskrev sjuksköterskorna att 

de upplevde det mycket komplext att ge vård av god kvalitet på grund av de 

kommunikationssvårigheter som kan finnas, vilket också gav en känsla av oro (Ndengeyingoma 

& Ruel 2016).  

Sjuksköterskorna ansåg att svårigheterna med kommunikationen kunde vara stora och att de 

var tvungna att vara uppmärksamma på tillgängliga resurser som kunde vara användbara för att 

möta nuvarande och framtida kommunikationsbehov (Ndengeyingoma & Ruel 2016). Genom 

att öka kunskap om olika sätt att kommunicera ansåg sjuksköterskorna även att kvaliteten på 

vården skulle bli bättre (Healy & Walsh 2007).  

Att hindras av organisatoriska brister  
Flera sjuksköterskor upplevde att tidsbrist var en stor barriär i vårdandet av patienter med 

intellektuell funktionsnedsättning. Sjuksköterskorna kände att möjligheten inte fanns till att låta 

patienten ta den tid som behövs för att förmedla och bearbeta information (Healy & Walsh 

2007; Ndengeyingoma & Ruel 2016; Sowney & Barr 2007), vilket sjuksköterskorna upplevde 

var respektlöst mot patienternas behov. Bristande tid kunde leda till oro och stress då 

möjligheterna att planera lämpliga interventioner påverkades, liksom möjligheten till tillräcklig 

övervakning av patienterna. Andra organisatoriska aspekter så som underbemanning kunde 

förstora problemen med bristande tid (Ndengeyingoma & Ruel 2016). 

Att vårda patienter med intellektuell funktionsnedsättning ökade arbetsbelastningen för 

sjuksköterskorna då de upplevde att denna patientgrupp kräver mer övervakning och stöd än 

andra patientgrupper. På grund av den ökade arbetsbelastningen kände sjuksköterskorna en oro 

över patientsäkerheten, då det inte fanns resurser nog att ge den övervakning som krävs. De 

bristande resurserna på arbetsplatsen kunde leda till att sjuksköterskorna fick använda 
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angreppssätt som inte var lämpliga, för att kunna hantera mer krävande situationer så som 

utåtagerande beteende (Ndengeyingoma & Ruel 2016). Underbemanning tillsammans med ett 

stort patientantal upplevdes av sjuksköterskorna påverka den personcentrerade vården, samt 

möjligheten till att inkludera patienter med intellektuell funktionsnedsättning på samma sätt 

som andra patienter, såväl i vården som i aktiviteter (Doody et al. 2012; Healy & Walsh 2007). 

Utöver tidsbrist och underbemanning uttryckte sjuksköterskorna även behov för att främja 

kontinuitet i vårdandet och för personcentrerad vård. De efterfrågade lättare tillgång till 

information om patienterna eftersom dokumentationen upplevdes mycket bristande mellan 

olika vårdenheter (Ndengeyingoma & Ruel 2016; Sowney & Barr 2007). Vidare beskrev 

sjuksköterskorna ett behov av tydligare riktlinjer för patienter med intellektuell 

funktionsnedsättning, för att få en vägledning om anpassningsbar information till patienten och 

för att kunna tillgodose den enskilde individens behov och rutiner (Ndengeyingoma & Ruel 

2016). Viktig information om patienten gällande exempelvis beteende och funktionella 

förmågor i vardagen, upplevdes av sjuksköterskorna även vara bristande vid överrapportering 

sjukvårdspersonal emellan (Morton-Nance & Schafer 2012; Ndengeyingoma & Ruel 2016; 

Sowney & Barr 2007). Information utöver det medicinska tillståndet ansågs vara viktigt för att 

ha möjlighet att ge patienten de resurser som krävs för en god vård (Morton-Nance & Schafer 

2012; Ndengeyingoma & Ruel 2016). Om även information om individens 

kommunikationsmetod rapporterades ansåg sjuksköterskorna att kommunikationen med 

patienten skulle bli bättre och därmed skulle även kvaliteten på vården förbättras (Sowney & 

Barr 2007). När kommunikationen mellan vårdpersonalen inte fungerade upplevde 

sjuksköterskorna det svårt att tillgodose patientens grundläggande behov vilket gav en känsla 

av oro (Morton - Nance & Schafer 2012; Ndengeyingoma & Ruel 2016).  

Att mötas av negativa attityder 
Sjuksköterskor upplevde att förmågan att kunna leverera god vård till patienter med intellektuell 

funktionsnedsättning påverkades av attityder. Negativa attityder gentemot patienter med 

intellektuell funktionsnedsättning kunde resultera i ett likgiltigt förhållningssätt och därmed 

försämra vården. Flera sjuksköterskor upplevde att patienternas behov vanligtvis förbisågs om 

negativa attityder förelåg hos kollegor, vilket resulterade i vård av sämre kvalitet (Morton-

Nance & Schafer 2012). Det fanns även en rädsla hos sjuksköterskorna att omedvetet behandla 

patienter med intellektuell funktionsnedsättning annorlunda (Sowney och Barr 2006). Trots att 

det förekommer många negativa attityder mot patienter med intellektuell funktionsnedsättning, 

upplevdes de dock ha blivit färre än vad de tidigare varit (Doody et al. 2012). 

Sjuksköterskorna upplevde även att det fanns attityder kollegor emellan, vilket också kunde 

försämra kvaliteten på vården, då individuella attityder hos sjuksköterskorna och andra 

professioner påverkade samarbetet mellan kollegorna negativt (Doody et al. 2012; Morton-

Nance & Schafer 2012). Flertalet av sjuksköterskorna upplevde att negativa attityder grundades 

i bristande förståelse för varandras yrkesroller, vilket resulterade i ett försämrat samarbete 

mellan de olika kompetenserna (Doody et al. 2012; Morton-Nance & Schafer 2012; Sowney & 

Barr 2006). Sjuksköterskorna med tidigare erfarenhet av patienter med intellektuell 

funktionsnedsättning upplevde det ibland svårt att förmedla innehavande kompetens till andra 

yrkesgrupper och kände därmed frustration och ilska när deras kunskap förbisågs eller inte togs 

på allvar (Doody et al. 2012; Martin et al. 2012b).  

Att mötas av möjligheter i att ge god vård 
Under detta huvudtema beskrivs de möjligheter sjuksköterskor upplevde i att ge god vård. 

Kvaliteten på vården ökade genom upplevd trygghet i att bemöta behov och fatta beslut om 

omvårdnaden. Att mötas av möjligheter ökade förutsättningarna att hantera omvårdnadens 

komplexitet. 
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Att ha erfarenhet och kunskap om intellektuell funktionsnedsättning 
Att ha tidigare erfarenheter av att vårda patienter med intellektuell funktionsnedsättning 

upplevde sjuksköterskorna ge ett stort värde i vårdandet (Williams et al. 2010). De 

sjuksköterskor som hade fått kunskap om intellektuell funktionsnedsättning när de studerade, 

beskrev att de upplevde en ökad förståelse för denna patientgruppens hälsoproblem (Sowney & 

Barr 2006). Att ha erfarenhet och kunskap gav en trygghet och självsäkerhet i att bemöta 

patienternas behov, fatta beslut om omvårdnaden och ge god vård (Doody et al. 2012; Flynn et 

al. 2015; Martin et al. 2012a; Williams et al. 2010). Sjuksköterskorna som tidigare vårdat 

patienter med intellektuell funktionsnedsättning, upplevde att erfarenhet var en stor 

kunskapskälla, vilket var betydelsefullt för omvårdnaden (Flynn et al. 2015; Morton-Nance & 

Schafer 2012). Med erfarenhet påverkades även känslan av stress och sjuksköterskorna 

förmodade därmed att tidigare erfarenhet minskar stressnivån (Flynn et al. 2015). 

Att lära känna patienten är betydelsefullt  
Att lära känna patienterna och deras tidigare erfarenheter och historia, upplevdes vara grunden 

till en god kommunikation (Healy & Walsh 2007; Martin et al. 2012a), då det var först när 

sjuksköterskorna gjorde detta som kommunikationen kunde fungera oavsett graden av 

kommunikationssvårigheter. Även vid svårare kommunikationssvårigheter upplevde 

sjuksköterskorna att det blev lättare på grund av att de hade vetskap om den enskilde individens 

kommunikationssätt (Martin et al. 2012a). Processen att lära känna patienten samt dennes 

kroppsspråk och kommunikationsstrategier, kunde dock upplevas som mycket tidskrävande 

och komplext (Doody et al. 2012).  

Om sjuksköterskorna lärt känna patienten med intellektuell funktionsnedsättning väl, var det 

lättare att tolka icke verbal kommunikation och identifiera asymtomatiska tecken på ohälsa 

(Doody et al. 2012). Flera sjuksköterskor förklarade att några av dem patienter med intellektuell 

funktionsnedsättning som de vårdade kommunicerade genom kroppsspråk, ögonrörelser, gester 

och beteenden, vilket gjorde att de upplevde det viktigt att lära känna patienten och vad som är 

normalt just för den individen (Martin et al. 2012a). Långvariga relationer mellan sjuksköterska 

och patient upplevdes av sjuksköterskor därför vara positivt (Williams et al 2010) för att få 

kännedom om patientens “normala” och därmed kunna tolka olika uttryck och beteenden, samt 

ljud som för en okänd person låter osammanhängande (Martin et al. 2012a). Vidare beskrev 

sjuksköterskorna att just beteendeförändringar många gånger står för något särskilt och används 

som ett sätt att förmedla något underliggande (Morton-Nance & Schafer 2012). 

Att arbeta i team är en tillgång 
Att samverka i team kring patienter med intellektuell funktionsnedsättning ansågs vara en viktig 

del för patienternas välbefinnande, samt för att kunna ge vård av god kvalitet (Doody et al. 

2012; Martin et al. 2012b). I Williams et al. (2010) studie beskrev sjuksköterskorna att dem 

flesta val som fattades grundades i ett teambeslut. Speciellt viktigt var det att ta hjälp av kollegor 

vid komplexa situationer där beslutsfattandet var svårt, för att tillsammans identifiera och 

diskutera problem, observationer eller bedömningar (Martin et al. 2012b; Morton-Nance & 

Schafer 2012; Williams et al. 2010). Vid svårigheter att tolka patienternas uttryck diskuterades 

och jämfördes tolkningar i teamet, för att lättare förstå patienten korrekt och säkerställa 

noggrannhet. Att ha god kommunikation i personalgruppen ansågs ge en effektiv, stark och 

samordnad verksamhet (Martin et al. 2012a). Sjuksköterskorna beskrev även att arbetet i team 

verkade som ett slags stöd till att hantera känslomässiga aspekter i yrkesrollen samt som en 

viktig resurs till att dela kunskaper och kompetens (Martin et al. 2012b; Morton-Nance & 

Schafer 2012). 

Familjen upplevdes av flera sjuksköterskor vara en stor tillgång i vården av patienter med 

intellektuell funktionsnedsättning (Doody et al. 2012; Williams et al. 2010). Att ta vara på 
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familjens kunskap var av stor hjälp i processen att lära känna patienten som sjuksköterskan 

vårdade och upplevdes av sjuksköterskorna vara en viktig resurs vid exempelvis 

inskrivningssamtal och akuta situationer (Williams et al. 2010). Även vid fortsatt planering av 

vården var familjen ett stort stöd (Doody et al. 2012). Sjuksköterskorna såg även personliga 

assistenter som en stor resurs då de kan bidra med mycket information om patienten, samt vara 

till hjälp vid personlig omvårdnad (Sowney & Barr 2006). 

Att låta patienten och dennes familj vara delaktiga i beslut gällande vården, säkerställde att 

sjuksköterskan lyssnade och kunde besvara önskningar från såväl patient som familj, vilket 

upplevdes positivt av sjuksköterskorna (Williams et al. 2010). Vidare beskrev sjuksköterskorna 

att de upplevde det viktigt att behandla patienterna respektfullt genom att se patienterna som 

dem individer de är bakom funktionsnedsättningen (Doody et al. 2012; Healy & Walsh 2007; 

Martin et al. 2012a) och därmed se patienten som en lika partner i beslutsfattandet (Williams et 

al. 2010).  
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Diskussion 
Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer med 

intellektuell funktionsnedsättning. Databearbetningen resulterade i två huvudteman; Att mötas 

av hinder i att ge god vård och Att mötas av möjligheter i att ge god vård. Hinder i att ge god 

vård var bristande kunskap och erfarenhet, kommunikationssvårigheter, organisatoriska brister 

samt negativa attityder. Möjligheter i att ge god vård var att ha kunskap och erfarenhet, att lära 

känna patienten väl samt att arbeta i team.   

Metoddiskussion 
Då databaserna Cinahl och PubMed har olika ämnesordlistor, kunde inte det indexerade 

sökordet Nurse Attitudes användas i båda databaserna. I PubMed användes istället det mest 

närliggande indexerade sökordet Attitudes of Health Personnel, för att få en så likvärdig och 

systematisk sökning som möjligt databaserna emellan. Sökningen kan tillsynes verka irrelevant, 

men flertalet externa dubbletter som sökningen med Attitudes of Health Personnel innebar i 

urval 1, gick i Cinahl vidare till urval 2. Sökningen värderades därmed som relevant trots att 

urval 2 i PubMed inte resulterade i några artiklar. Anledningen till att inga artiklar gick vidare 

i urval 2 i PubMed var för att studierna utöver de externa dubbletterna, inkluderade fler 

yrkeskategorier än sjuksköterskor och att studiernas resultat inte särredovisades, ett problem 

som möjligtvis hade kunnat undvikas om Nurse Attitudes hade funnits som indexerat sökord. 

Det faktum att sökningarna i de båda databaserna resulterade i samma eller liknande artiklar, 

anses vara en styrka då det kan tänkas vara ett tecken på systematik i sökningarna.  

När sökningarna genomfördes användes förvalda begränsningar för att beakta valda 

inklusionskriterier. Valet gjordes dock att manuellt kontrollera att deltagarna i studierna var 

över 18 år, istället för att lägga till detta som en begränsning innan sökningen genomfördes. Att 

redan innan sökningen lägga till en åldersbegränsning ansågs nämligen inte vara lönsamt, då 

artiklar med barn ändå inkluderades samt att det även visades exkludera artiklar med vuxna 

över 18 år. Ett medvetet övervägande gjordes även gällande inklusionskriteriet att artiklarna 

skulle vara publicerade mellan 2003-01-01 och 2018-01-25, ett tidsspann på 15 år som inom 

forskningssammanhang kan betraktas som stort. Till denna litteraturstudie var det stora 

tidsspannet dock nödvändigt, då ett spann på 10 år endast resulterade i sju artiklar som var 

användbara för resultatet. När tidsspannet sedan utökades med ytterligare fem år, tillkom hela 

fyra relevanta artiklar till urval 2, vilket kan tänkas tala för forskningsmodet inom området.  

Alla delar av metoden har i litteraturstudien tydligt beskrivits för att göra det enkelt för läsaren 

att följa. Att metodbeskrivning finns och är väl utformad ökar litteraturstudiens trovärdighet, 

men kan också tänkas öka tillförlitligheten då en oberoende person därmed kan genomföra 

samma litteraturstudie och erhålla liknande resultat. Vidare reflekteras över litteraturstudiens 

objektivitet, som anses vara god. Eventuell förförståelse hos litteraturstudiens författare har i 

största möjliga mån åsidosatts vid urval och databearbetning. De artiklar som inkluderats i 

resultatet har bearbetats såväl enskilt som gemensamt, just för att minska risken att resultatet 

influeras av personliga åsikter samt för att minska risken för feltolkningar. Objektiviteten blir 

tydlig i resultatet då såväl positiva som negativa aspekter av sjuksköterskors upplevelser av att 

vårda patienter med intellektuell funktionsnedsättning presenteras. 

Den varierande graden arbetslivserfarenhet kan tänkas vara avgörande för vilka upplevelser 

sjuksköterskorna har. Att resultatet nu baseras på sjuksköterskor med olika arbetslivserfarenhet, 

anses dock göra resultatet nyanserat eftersom det speglar verkligheten, som innebär att 

sjuksköterskor kommer möta denna patientgrupp oavsett om erfarenhet finns eller ej. Av den 

anledningen anses litteraturstudiens resultat vara överförbart. En begränsning för 

litteraturstudiens överförbarhet kan däremot tänkas vara den geografiska placeringen av de 

studier som ingår i resultatet. Trots att inga geografiska begränsningar användes vid sökning av 



    

17 

 

data grundas resultatet endast i studier gjorda i Irland, Kanada och Storbritannien. Detta är 

länder med med liknande vårdsystem och liknande kulturer. Det anses därför inte vara möjligt 

att överföra resultatet till länder där vårdsystem, kulturer och synen på utsatta samhällsgrupper 

är annorlunda, något som kan betraktas som en svaghet för litteraturstudien.  

Resultatdiskussion  

En av de två huvudteman denna litteraturstudie resulterade i var Att mötas av hinder i att ge 

god vård. I detta huvudtema lyfts att sjuksköterskorna upplevde att bristande erfarenhet och 

kunskap om intellektuell funktionsnedsättning gjorde det svårt att ge god vård samt att 

identifiera behov som fanns hos patienterna. Sjuksköterskorna uttryckte även ett behov av mer 

utbildning, vilket även sjuksköterskorna i Melville et al. (2005) belyser som ett stort behov, 

som skulle möjliggöra exempelvis bättre kommunikation mellan sjuksköterska och patient och 

därmed resultera i bättre vård.  

Bristande kommunikation mellan sjuksköterska och patient lyfts i resultatet som ett hinder i att 

ge god vård. Att bristande kommunikationsstrategier finns, är emellertid inte en upplevelse unik 

för sjuksköterskorna, utan är även något som uppmärksammats av patienterna med intellektuell 

funktionsnedsättning (Flynn et al. 2016). Patienterna beskrev en upplevelse av att det är vanligt 

att de inte blir inkluderade i samtal som berör dem själva och det förekommer att vårdpersonal 

pratar över deras huvud, vilket upplevs påverka interaktionen mellan patient och vårdpersonal 

(Flynn et al. 2016; Gibbs et al. 2008). Enligt Travelbees (1971) omvårdnadsteori beskrivs just 

att kommunikationen är en betydande del för att skapa en mellanmänsklig relation och ett av 

sjuksköterskans främsta redskap för att uppnå god omvårdnad. Även sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning innefattar att etablera en förtroendefull relation för att möjliggöra god 

omvårdnad, samt att sjuksköterskan ska ha kunskap om komplexa behov och problem så som 

exempelvis kommunikation (Svensk Sjuksköterskeförening 2017).  

Av resultatet framkom att det kunde vara svårt att förstå och bemöta patienternas behov om 

kommunikationssvårigheter fanns. Hemsley et al. (2011) styrker att kommunikationen kunde 

upplevas som ett hinder i att ge god vård. Vidare beskriver Hemsley et al. (2012) att bristande 

tid försvårade kommunikationen ytterligare, då sjuksköterskorna inte kunde ge patienterna den 

extra tid som behövdes för att främja god kommunikation, något som stämmer överens med 

resultatet i litteraturstudien. Kommunikationssvårigheter och oförmågan att kommunicera om 

patienternas behov kan påverka patientsäkerheten, då risken ökar för feldiagnostisering och 

fördröjda utredningar samt interventioner (Tuffrey-Wijne et al. 2014).  

Vidare framkom i litteraturstudiens resultat att information om patienterna med intellektuell 

funktionsnedsättning var bristande på grund av att kommunikationen mellan personal och olika 

vårdenheter inte fungerade önskvärt. Detta problem beskrev även sjuksköterskorna i Melville 

et al. (2005), då de inte ansåg att de hade tillräckligt med information om patienterna för att 

tillgodose god vård när dem kommer till sjukhus. Även familj och assistenter till patienter med 

intellektuell funktionsnedsättning upplevde att det fanns en bristande kommunikation mellan 

vårdpersonal och vårdenheter (Gibbs et al. 2008). I sjuksköterskans ansvar ligger det att arbeta 

patientsäkert och förebygga vårdskador (Svensk Sjuksköterskeförening 2017). Bristande 

kommunikation mellan vårdpersonal kan dock påverka patientsäkerheten då det leder till en 

bristande samordning av vården (Tuffrey-Wijne et al. 2014). Att samarbete, rapportering och 

kommunikation mellan olika vårdenheter fungerar kan därför vara ett sätt att förebygga 

vårdskador (Socialstyrelsen 2009).  

Den andra av de två huvudteman denna litteraturstudie resulterade i var Att mötas av 

möjligheter i att ge god vård. I detta tema beskrivs av sjuksköterskor med tidigare erfarenhet 

av intellektuell funktionsnedsättning, att erfarenhet tillsammans med kunskap gav en trygghet 
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i att bemöta patienternas behov, fatta beslut om omvårdnaden samt ge god vård. Upplevelsen 

av att erfarenhet och kunskap är betydelsefull för omvårdnaden, stämmer väl överens med 

Socialstyrelsens Nationella indikationer för god vård (2009), som säger att såväl kunskap som 

erfarenhet är betydelsefulla delar i att ge vård av god kvalitet.  

Vidare framgår av litteraturstudiens resultat att sjuksköterskor belyser betydelsen av att lära 

känna patienten de vårdar för en god kommunikation, oavsett eventuella 

kommunikationssvårigheter. Upplevelsen av att det är viktigt att lära känna patienten styrks av 

studien gjord av Antonsson et al. (2008), där det framgår av vårdpersonalen att det är av stor 

vikt för interaktionen att spendera tid med patienten och lära känna dennes historia. Även i 

Travelbees (1971) omvårdnadsteori läggs stor tyngd i att lära känna individen, då det anses vara 

nödvändigt för att kunna tillgodose varje individs enskilda behov och beskrivs vara lika viktigt 

som att ge fysisk omvårdnad. Vidare framkommer av litteraturstudiens resultat att en viktig del 

i att kunna tillgodose patienternas delaktighet och beslutfattande i omvårdanden, är att se 

individen bakom funktionsnedsättningen. Aspekten att se den unika individen i patienten lyfter 

även Travelbee (1971) som en betydande del i att ge god omvårdnad.  

Ytterligare en stor del i litteraturstudiens resultat beskrivs vara samarbetet i team med kollegor, 

patient och familj. Sjuksköterskorna upplevde att teamarbete var en viktig del i patientens 

välbefinnande samt en betydande del för att kunna ge god vård. Socialstyrelsen (2009) styrker 

sjuksköterskornas upplevelse av att teamarbete är viktigt, då ett av kvalitetsområdena för god 

vård beskriver att det krävs en dialog mellan patient, anhöriga och personal, samt att detta ska 

vara en samspelt del av all vård och behandling.  

Avslutningsvis har litteraturstudiens resultat givit ny kunskap och utrymme för reflektion. God 

vård borde ges på lika villkor till alla människor, oavsett graden av komplexitet i behoven som 

finns. Det anses ohållbart att organisatoriska brister liksom bristande kunskap, ska påverka 

patientsäkerheten och möjligheten till god vård för patienter med intellektuell 

funktionsnedsättning.  

Klinisk betydelse 
Av resultatet framgår att det finns bristande kunskap om intellektuell funktionsnedsättning hos 

sjuksköterskor och därför kan denna litteraturstudie tänkas bidra till ökad kunskap inom 

området samt ge en ökad förståelse. För programansvarig vid sjuksköterskeutbildningar kan 

litteraturstudien vara ett dokument att tillämpa vid översikt eller utveckling av 

utbildningsplanen, för att uppmärksamma eventuella utbildningsbehov. Litteraturstudien kan 

även tänkas användas som ett redskap för verksamheter att identifiera och bemöta eventuella 

behov som finns hos sjuksköterskor, för att uppleva en större trygghet i att bemöta patienter 

med intellektuell funktionsnedsättning och därmed öka förutsättningen för god vård.  

Förslag till fortsatt forskning 
Vid sökning av artiklar till litteraturstudien reflekterades över att forskningen var bristande 

utifrån svenskt perspektiv, samt att forskningen under de senaste åren har varit mer 

koncentrerad på de sjuksköterskor som har erfarenhet och arbetar kontinuerligt med denna 

patientgrupp. Vidare forskning av hur det ser ut, utifrån ett svenskt perspektiv samt upplevelsen 

från sjuksköterskor utan tidigare erfarenhet vore således av stort intresse. Utifrån 

litteraturstudiens resultat var utbildning och erfarenhet en grundläggande del i sjuksköterskors 

upplevelse av att tillgodose behov hos patienter med intellektuell funktionsnedsättning. 

Forskning om hur stor del av sjuksköterskeutbildningarna som berör denna patientgrupp, 

rekommenderas därmed för att kunna kartlägga eventuella brister.  
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Slutsats  
Mängden erfarenhet och kunskap, samt möjligheten att kommunicera med patienten var 

avgörande för hur sjuksköterskor upplevde det att vårda patienter med intellektuell 

funktionsnedsättning. Att lära känna patienten upplevdes vara det viktigaste för att kunna 

bemöta eventuella kommunikationssvårigheter. Organisatoriska brister tillsammans med 

bristande kunskap kunde påverka patientsäkerheten. Vidare efterfrågades mer utbildning om 

intellektuell funktionsnedsättning för att öka möjligheten att identifiera och bemöta komplexa 

omvårdnadsbehov som finns och därmed öka förutsättningen för god vård.  
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Författare, år, 

land 

Titel Syfte Metod 
(metod, urval, bortfall, 

datainsamling) 

Huvudresultat 

Doody, M. C., 

Markey, K. & 

Doody, O.  

 

2012 

 

Irland 

 

The experiences of 

registered 

intellectual 

disability nurses 

caring for 

the older person 

with intellectual 

disability 

 

Undersöka upplevelserna 

hos sjuksköterskor som 

vårdar äldre personer med 

intellektuell 

funktionsnedsättning. 

 

Metod: Kvalitativ, 

Fenomenologisk 

metod.  

 

Urval:  

Bekvämlighetsurval. 

7 sjuksköterskor som 

arbetar inom omsorgen 

av personer med 

intellektuell 

funktionsnedsättning. 

 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

Teamet upplevdes vara en stor del i att ge vård av god kvalitet. 

Barriärer i organisationen så som bristande tid eller 

underbemanning kunde dock påverka omvårdnaden och vara en 

källa för frustration. Andra aspekter som upplevdes påverka 

kvaliteten på vården var negativa attityder. Behovet av 

utbildning lyftes även av sjuksköterskorna.  

Flynn, S., Hulbert-

Williams, N., 

Bramwell, R. & 

Stevens-Gill, D.  

 

2015 

 

Storbritannien  

 

Caring for cancer 

patients with an 

intellectual 

disability: Attitudes 

and care 

perceptions of UK 

oncology nurses 

Undersöka onkologi-

sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda 

cancerpatienter med och 

utan intellektuell 

funktionsnedsättning för 

att påvisa eventuella 

skillnader. 

Metod:  

Kvantitativ metod.  

Tvärsnittsstudie. 

 

Urval: 

Bekvämlighetsurval. 

83 sjuksköterskors som 

arbetade inom onkologi 

eller relaterat område.  

Bortfall: 55 st.   

 

Datainsamling: 

Vinjetter. 

Att vårda patienter med intellektuell funktionsnedsättning 

upplevde deltagarna vara en källa för stress.  

Sjuksköterskorna upplevde att de hade mer kunskap och 

erfarenhet av att vårda patienter utan intellektuell 

funktionsnedsättning, än patienter med intellektuell 

funktionsnedsättning, vilket också resulterade i skillnader i 

förmågan att identifiera och möta behov, patientgrupperna 

emellan.  
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Författare, år, 
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Rubrik Syfte Metod 
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datainsamling) 

Huvudresultat 

Healy, D. & Walsh, 

P. 

 

2007 

 

Irland  

Communicating 

among nurses and 

adults with severe 

and profound 

intellectual 

disability.  

Undersöka 

kommunikationsstrategier 

hos sjuksköterskor som 

arbetar på gruppbostäder 

som vårdar personer med 

svår eller mycket svår 

intellektuell 

funktionsnedsättning och 

som använder icke verbala 

kommunikationsmetoder.  

Metod:  

Kvalitativ metod. 

 

Urval: 

Strategiskt urval. 

10 sjuksköterskor. 

 

Datainsamling: 

Observationer, 

semistrukturerade 

individuella intervjuer, 

samt 

fokusgruppsintervjuer.  

Sjuksköterskorna lyfte vikten av att lära känna personen de 

vårdade för att möjliggöra god kommunikation. Utbildning och 

träning var bristande och behövs därmed för att främja 

kommunikationen. Tidsbrist upplevdes vara ett hinder för 

kommunikationen.  

Martin, A., 

O’Connor-Fenelon, 

M. & Lyons, S.  

 

2012 

 

Irland  

 

 

Non-verbal 

communication 

between Registered 

Nurses Intellectual 

Disability and 

people with an 

intellectual 

disability: An 

exploratory study of 

the nurse’s 

experiences. Part 1 

Undersöka sjuksköterskors 

upplevelser av att 

kommunicera med 

personer med intellektuell 

funktionsnedsättning, som 

använder icke verbal 

kommunikation.  

Metod: 

Fenomenologisk 

kvalitativ metod. 

 

Urval:  

Strategiskt urval. 

8 sjuksköterskor som 

arbetar inom omsorgen 

av personer med 

intellektuell 

funktionsnedsättning. 

 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Att lära känna patienten väl upplevdes av sjuksköterskorna vara 

grunden till all kommunikation. Processen att lära känna 

patienten upplevdes dock vara tidskrävande och komplex, men 

sjuksköterskorna uppgav att erfarenhet var en källa till kunskap. 

För att öka möjligheten till god kommunikation såg deltagarna 

även teamet som en resurs, att diskutera och jämföra tolkningar 

för att förstå patienten korrekt.  
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Författare, år, 

land 

Rubrik Syfte Metod 
(Metod, urval, bortfall, 

datainsamling) 

Huvudresultat 

Martin, A., 

O’Connor-Fenelon, 

M. & Lyons, S.  

 

2012 

 

Irland  

 

Non-verbal 

communication 

between Registered 

Nurses Intellectual 

Disability and 

people with an 

intellectual 

disability: An 

exploratory study of 

the nurse’s 

experiences. Part 2 

Undersöka sjuksköterskors 

upplevelser av att 

kommunicera med 

personer med intellektuell 

funktionsnedsättning, som 

använder icke verbal 

kommunikation.  

Metod: 

Fenomenologisk 

kvalitativ metod. 

 

Urval: 

Strategiskt urval. 

8 sjuksköterskor som 

arbetar inom omsorgen 

av personer med 

intellektuell 

funktionsnedsättning. 

 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

Att lära känna patienten upplevdes mycket betydelsefullt för 

god kommunikation och därmed möjligheten att ge kvalitativ 

vård.  När kommunikationen inte var framgångsrik kunde 

sjuksköterska ta på sig skulden. Att ha erfarenhet och kunskap 

om intellektuell funktionsnedsättning upplevdes också vara en 

viktig aspekt för god kommunikation och god vård.  

Arbetet i team med kollegor upplevdes vara ett stort stöd och 

användes som sätt att dela kunskap och hjälpa varandra igenom 

eventuella hinder som kunde uppstå. 

Morton-Nance, S. 

& Schafer, T.  

 

2012 

 

Storbritannien  

 

End of life care for 

people with a 

learning disability 

Undersöka upplevelserna 

hos sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda 

personer med intellektuell 

funktionsnedsättning i 

livets slutskede.  

Metod: Kvalitativ, 

deskriptiv 

fenomenologisk metod. 

 

Urval: 

Strategiskt urval. 

3 sjuksköterskor som 

arbetar inom omsorgen 

av personer med 

intellektuell 

funktionsnedsättning 

och 3 sjuksköterskor 

som arbetar inom 

kommunen.     

 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Negativa attityder hos annan sjukvårdspersonal upplevdes 

påverka kvaliteten på vården. Deltagarna upplevde även att 

kommunikationssvårigheter var en stor barriär för att kunna 

förstå patientens behov, vilket i sin tur resulterade i sämre vård 

och sämre symtomkontroll. Sjuksköterskorna upplevde att 

bristande erfarenhet och förståelse för funktionsnedsättning 

påverkade kvaliteten på vården och önskade därför mer 

utbildning inom området. De lyfte även vikten att ta hjälp av 

varandra som kollegor, men att bristande förståelse för 

varandras roller ibland kunde stå i vägen för det.  
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Ndengeyingoma, 

A. & Ruel, J.  

 

2016 

 

Kanada  

Nurses’ 

representations of 

caring for 

intellectually 

disabled patients 

and perceived needs 

to ensure quality 

care 

 

 

 

Undersöka sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda 

personer med intellektuell 

funktionsnedsättning, vilka 

interventionsstrategier de 

använder samt de behov 

som finns för att 

säkerställa vård av god 

kvalitet. 

Metod:  

Kvalitativ, deskriptiv 

metod. 

 

Urval:  

Bekvämlighetsurval. 

18 sjuksköterskor som 

arbetar inom 

kommunal vård eller 

somatisk 

vårdavdelning.  

 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Personer med intellektuell funktionsnedsättning är en 

patientgrupp med komplexa behov, samt en patientgrupp där 

personalen upplevde bristande kunskap och utbildning, vilket 

gjorde det svårt att identifiera behov som fanns hos patienterna. 

Deltagarna upplevde utmaningar i att ge patienterna vård av god 

kvalitet, på grund av exempelvis kommunikationssvårigheter, 

tidsbrist, otillräcklig bemanning samt bristande rapporterings - 

och dokumentationsrutiner. 

Sowney, M. & 

Barr, G.O.  

 

2006 

 

Storbritannien  

 

 

 

Caring for adults 

with intellectual 

disabilities: 

perceived 

challenges for 

nurses in accident 

and emergency 

units.  

Undersöka upplevelsen av 

att vårda personer med 

intellektuell 

funktionsnedsättning, hos 

sjuksköterskor som arbetar 

inom akutsjukvården.  

Metod: 

Kvalitativ metod.  

 

Urval: 

Strategiskt urval. 

27 sjuksköterskor som 

arbetar inom 

akutsjukvården.  

 

Datainsamling:  

Fokusgruppsintervjuer.  

Sjuksköterskorna upplevde att de fått bristande utbildning om 

intellektuell funktionsnedsättning, vilket kunde göra det svårt att 

uppmärksamma viktiga detaljer i exempelvis patienternas 

beteende. Den bristande kunskapen påverkade 

sjuksköterskornas självkänsla och tro på den egna kompetensen. 

Sjuksköterskorna såg dock personliga assistenter som stor 

resurs för att kunna ge god vård. Flera sjuksköterskor kände 

rädsla och utsatthet av att vårda personer med intellektuell 

funktionsnedsättning.  
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land 

Rubrik Syfte Metod 
(Metod, urval, bortfall, 
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Huvudresultat 

Sowney, M. & 

Barr, G.O.  

 

2007 

 

Storbritannien  

The challenges for 

nurses 

communicating 

with and gaining 

valid consent from 

adults with 

intellectual 

disabilities within 

the accident and 

emergency care 

service.  

Undersöka upplevda 

utmaningar av 

sjuksköterskor som 

jobbar inom 

akutsjukvården, gällande 

kommunikationen med 

personer med 

intellektuell 

funktionsnedsättning, 

samt möjligheten att få 

giltigt samtycke. 

Metod: 

Kvalitativ metod. 

 

Urval: 

Strategiskt urval. 

27 sjuksköterskor som 

arbetar inom 

akutsjukvården.  

 

Datainsamling: 

Fokusgruppsintervjuer. 

Sjuksköterskorna upplevde att bristande kunskap var en orsak 

till svårigheter med kommunikationen vilket resulterade i 

svårigheter att se patienternas behov. Tidsbrist och stort antal 

patienter var också en negativ faktor då sjuksköterskorna 

upplevde att tiden inte fanns att kommunicera med dem 

patienter vars kommunikationssvårigheter var stora. 

Sjuksköterskorna upplevde även en brist på tillgång till relevant 

och viktig information om patienterna, via dokumentation och 

rapportering.  

Williams, R.W., 

Roberts G.W., 

Irvine, F.E. & 

Hastings, R.P.  

 

2010 

 

Storbritannien  

Exploring decision 

making in 

intellectual 

disability nursing 

practice: a 

qualitative study 

Undersöka hur 

sjuksköterskor fattar sina 

beslut i arbetet och hur 

dessa beslut är influerade 

av evidens.  

Metod:  

Beskrivande 

fenomenologisk 

kvalitativ metod. 

 

Urval:  

Strategiskt urval. 12 

sjuksköterskor som 

arbetar inom omsorgen 

av personer med 

intellektuell 

funktionsnedsättning. 

 

Datainsamling: 

Semistrukturerad 

intervjuguide med öppna 

frågor.    

 

För att kunna fatta beslut upplevde deltagarna det fördelaktig att 

under en längre tid jobba nära patienten, för att bygga en 

relation och få kunskap om personen de vårdar. Att bygga upp 

en relation och se personen bakom funktionsnedsättningen 

ansågs vara grunden till en god vård och gav en känsla av 

trygghet. Att ha erfarenhet och kunskap om intellektuell 

funktionsnedsättning upplevdes betydelsefullt för att kunna fatta 

goda beslut kring vården. Teamet upplevdes dock vara en viktig 

del av beslutsfattandet, vilket även involverade inkluderandet av 

patienten och dennes familj. Att se patienten som en lika partner 

i beslutsfattandet ansågs vara av stor vikt.  

 

 


