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Introduktion: Var femte år fördubblas antalet personer med demenssjukdom och det 

beräknas vara cirka 50 miljoner människor i världen som lever med denna sjukdom. 

Demens är en degenerativ sjukdom där hjärnan skadas. De allmänna symtomen vid 

demens är; minnesstörningar, språkstörningar och initiativförlust. Negativa beteende och 

psykiatriska symtom vid demens är väldigt utmanande att hantera för 

omvårdnadspersonal, exempel på symtom är aggressivitet, ångest och agitation. Tvångs- 

och begränsningsåtgärder medför negativa konsekvenser på personens integritet och 

rörelsefrihet. Syfte: Syftet med denna studie var att belysa alternativa strategier till 

tvångs- och begränsningsåtgärder inom demensvård på äldreboende. Metod: En 

litteraturstudie baserad på Polit och Becks (2016) nio steg. De valda databaserna är 

Pubmed och CINAHL där användes sökorden demetia och restraint, detta resulterade i 

totalt tolv artiklar. Dessa artiklar genomgick en kvalitetsgranskning. Resultat: Resultatet 

bildade fem kategorier; Anpassa arbetsmiljön, Personal med adekvat kunskap, Vara 

insatt i livshistorien, Anpassat bemötande och Flexibelt arbetssätt. Slutsats: Mer 

omvårdnadspersonal krävs för att kunna utföra säker vård utan tvångs- och 

begränsningsåtgärder. Omvårdnadspersonalen behöver kunskap angående innebörden 

av tvångs- och begränsningsåtgärder och lagarna kring dessa. Arbetsplatsen bör erbjuda 

utbildning för att uppdatera personalen inom aktuell forskning.  
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Bakgrund  

Demenssjukdom 
Var femte år fördubblas antalet personer med demenssjukdom i världen, detta är räknat på 

personer över 65 år (Basun 2013). I Sverige beräknas cirka 130 000 till 150 000 människor leva 

med en demenssjukdom. Det skattas att cirka 20 000 till 25 000 människor insjuknar varje år 

(Socialstyrelsen 2017). I världen beräknas cirka 50 miljoner människor leva med en 

demenssjukdom (Ali et al. 2015).  

Demens karaktäriseras av en allmän försämring i den kognitiva, känslomässiga och 

sammanhängande delen av den mentala funktionen av hjärnan (Statens beredning för medicinsk 

och social utvärdering [SBU] 2008). Vid en demenssjukdom angrips det centrala nervsystemet 

och skadar funktioner samt strukturer i hjärnan genom degeneration av neuron och andra celler 

(Basun et al. 1999).  

Det finns olika former av demens och de delas in i följande tre grupper; primärdegenerativa 

sjukdomar, vaskulära sjukdomar och sekundära sjukdomar (Basun et al. 2013). Ungefär hälften 

av alla med personer med en demenssjukdom tillhör den primärdegenerativa demensen, vilket 

är den vanligaste formen av demenssjukdomar (SOU 2006:110). Vid primärdegenerativa 

demenssjukdomar kommer symtomen smygande och förvärras succesivt. Det är en kronisk 

sjukdom som kan pågå i mer än tio år innan den leder till döden (Basun 2013). Symtomen 

varierar beroende på vilken del av hjärnan som är drabbad. Med tiden drabbas hela hjärnan av 

sjukdomen och får en mer likartad symtombild. Sjukdomen delas in utifrån vilken del av 

hjärnan som är drabbad; frontotemporal dominerande symtomatologi, tempoparietal dominans 

eller subcortical dominans (SOU 2006:110). I ett tidigt stadium går det att lindra symtomen, 

men det går inte att bota sjukdomen, vilket till slut leder till döden (Basun 2013).  

Vaskulär demens uppstår på grund av förändringar eller skador i blodkärl i hjärnan och kallas 

därför även blodkärlsdemens. Förändringarna kan inträffa i olika delar av hjärnan (Wahlund 

2013). Sjukdomsförloppet skiljer sig ifrån den primärdegenerativa demensen genom att den 

börjar plötsligt med till exempel symtom från en liten infarkt i hjärnan. Symtomen från 

infarkten kan försvinna, men återkomma vid en ny infarkt. Vid upprepade infarkter skadar det 

hjärnan och påverkar personens funktion. Det uppstår liknade symtom som vid den 

primärdegenerativa demensen (SOU 2006:110).   

Sekundära demenssjukdomar uppstår till följd av vissa sjukdomar och skador, vilka kan vara 

syfilis, humant immunbristvirus (HIV), hjärntumörer, långvarig exponering av lösningsmedel 

eller ett alkoholmissbruk (Wahlund 2013). Av personer med demenssjukdom tillhör 5-6 procent 

den sekundära gruppen (SOU 2006:110). 

Gemensamma symtom vid demensjukdomar är minnes- och språkstörningar, initiativförlust, 

okoordinerade muskelrörelser samt nedsatt planeringsförmåga (Basun 2013; SOU 2006:110). 

Symtomen indelas i olika grupper; kognitiva symtom, beteende och psykiatriska symtom vid 

demens (BPSD) och funktionella symtom (SOU 2006:110). BPSD kallas även för sekundära 

symtom eller icke kognitiva symtom. Dessa är nytillkomna symtom som uppstår under 

sjukdomsförloppet. Vilka symtom som uppkommer beror på vilken hjärnskada personen har 

fått (SOU 2006:110). Symtomen vid BPSD är aggressivitet, lätt till irritation, ångest, psykos 

och agitation, vilka är väldigt utmanande att hantera för personal. Frekvensen av dessa symtom 

ökar i takt med sjukdomens progression (Selbaek et al. 2007).  
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Omvårdnadspersonalen. 
Omvårdnadspersonal arbetar enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Det är en lag innehållande 

bestämmelser angående hur vården ska bedrivas och organiseras i Sverige. Målet med lagen är 

att hela befolkningen ska erbjudas likvärdig vård med respekt för alla människors lika värde 

och för den enskildes värdighet (SFS 2017:30). Omvårdnadspersonal ska enligt 

patientsäkerhetslagen utföra sitt arbete i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, samt 

visa respekt och omtanke för patienten. Patienten ska erbjudas sakkunnig och omsorgsfull vård 

som ska utformas och genomföras så långt som möjligt i samråd med patienten (SFS 2010:659). 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) är sjuksköterskans specifika kompetensområde 

omvårdnad, vilket betyder att sjuksköterskan ansvarar för och leder omvårdnaden. 

Sjuksköterskan ansvarar för kliniska beslut i syfte att öka patientens möjligheter till att 

bibehålla, förbättra eller återfå sin hälsa, hantera hälsoproblem, sjukdom eller 

funktionsnedsättning och uppnå bästa möjliga livskvalitet och välbefinnande.  

För att sjuksköterskan ska kunna erbjuda god omvårdnad har det utvecklats en 

kompetensbeskrivning innehållande sex kärnkompetenser; evidensbaserad vård, 

förbättringskunskap, informatik, personcentrerad vård, samverkan i team och säker vård. Enligt 

svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ska 

sjuksköterskan leda och motivera medarbetare samt ge konstruktiv återkoppling i 

omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskan ska identifiera och möjliggöra för kompetensutveckling 

hos medarbetarna (Svensk sjuksköterskeförening 2017). Personcentrerad vård kännetecknas av 

att patienten och närstående blir sedda som unika personer med individuella behov. För att 

bevara värdighet och integritet hos patienten ska omvårdnaden utföras i ett partnerskap mellan 

sjuksköterskan och patienten samt närstående (Berwick 2009; Svensk sjuksköterskeförening 

2017).  

Vid omvårdad av personer med demenssjukdom bör den utföras utifrån ett personcentrerat 

förhållningssätt, där fokus är på individen (Socialstyrelsen 2017). Omvårdnaden ska utgå från 

personens egna önskemål och respekt för personens autonomi, det vill säga 

självbestämmanderätten (McCormack et al. 2011). Vid omvårdnad av personer med 

demenssjukdom utförs huvudsakligen omvårdnadsåtgärderna av undersköterskor och 

vårdbiträden och det är de som har mest kontakt och arbetar närmast personer med 

demenssjukdom (Socialstyrelsen 2017). I detta examensarbete kommer därför begreppet 

omvårdnadspersonal användas där yrkesgrupperna sjuksköterska, undersköterska och 

vårdbiträde ingår.  

 

Demensvård 
Då demens inte går att bota är den fundamentala omvårdnaden viktig för välbefinnandet hos 

personer med demenssjukdom. Vård och omsorg i demensvården kräver stor kunskap och 

empati. Det är viktigt att se personen bakom sjukdomen och se dennes upplevelser som verkliga 

då det är den verkligheten personen lever i. En person med demenssjukdom kan ha svårt att 

uttrycka sig och då måste personalen hitta andra sätt att kommunicera, exempelvis med hjälp 

av rörelser och tecken. Det är viktigt att inte stressa samt ge tid (Skog 2013).  Personer med 

demenssjukdom rekommenderas att utföra aktiviteter som kan ge glädje för stunden. När de 

utför meningsfulla aktiviteter ökar livsglädjen tillfälligt och samtidigt bibehålls förmågor, 

funktioner, vanor och roller (Nygård 2013).  

Enligt Selbaek et al. (2007) uppvisar cirka en tredjedel av patienterna på vårdhemmen minst ett 

allvarligt beteendemässigt eller psykiatriskt symtom. Nästan tio procent uppvisar aggression 
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eller psykos i allvarlig grad, vilket kan vara utmanande för mindre vårdhem att kunna ge en god 

vård även till dessa personer (Selbaek et al. 2007). Zeller et al. (2011) uppger att den kognitiva 

svikten gör att en person med demenssjukdom efter en tid inte klarar av vardagliga aktiviteter 

såsom att sköta sin hygien. När omvårdnadspersonal skall hjälpa personen med demenssjukdom 

med hygien drabbas personen av intrång i sitt personliga utrymme, vilket kan leda till aggressivt 

beteende. Studien visar att när omvårdnadspersonalen är stressad kan detta också framkalla 

aggressivt beteende (Zeller et al. 2011).  

Det kan vara svårt att vårda personer med demenssjukdom då de också kan förirra sig ut ur sitt 

hem och utsättas för skador och olyckor. Omvårdnadspersonalen tar då ofta till skyddsåtgärder 

för att förhindra skador och olyckor. Ett problem med detta är att skyddsåtgärderna kan 

uppfattas som tvingande och strida mot personens autonomi (Sonde 2013).  

 

Tvångs- och begränsningsåtgärder 
Tvång och begränsningar innebär alla handlingar, anordningar eller åtgärder, vilka utförs mot 

någons vilja, till exempel låsta dörrar i ett boende, använda brickbord, bälte eller sänggrind 

(Svenskt Demenscentrum 2015). Tvångs- och begränsningsåtgärd används för att beskriva 

åtgärder med syfte att begränsa eller utöva tvång mot den enskilda (Socialstyrelsen 2015). 

Åtgärderna kan även benämnas som skyddsåtgärder och får därefter användas om de syftar till 

att skydda, stödja, hjälpa eller aktivera den enskilde, och om personen samtycker till åtgärden 

(Socialstyrelsen 2013). Enligt Statens Offentliga Utredningar (SOU) tappar personer med 

kognitiv svikt till följd av sin demensdiagnos succesivt beslutsförmågan och saknar därmed 

förmågan att kunna ge samtycke (SOU 2006:110). Samtycke innebär ett accepterande eller 

godtagande av rekommenderade villkor. Olika förutsättningar finns för att samtycket ska vara 

juridiskt giltigt, bland annat att den samtyckande är kapabel nog att förstå betydelsen av 

samtycket, att samtycket ges frivilligt och att samtycket för det aktuella ämnet har getts av 

någon som är behörig att bestämma över detta (Socialstyrelsen 2015).  

Enligt svensk grundlag ska ingen medborgare kunna utsättas för samhälleligt tvång utan lagstöd 

(SFS 1974:152, kap. 2 § 6). Det finns inte något stöd i socialtjänstlagen, lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS) eller hälso- och sjukvårdslagen för att använda sig av 

tvångs- eller begränsningsåtgärder mot den enskildes vilja. Dessa lagar bygger på frivillighet 

och kräver då samtycke från den enskilde. Detta innebär att man inom vården och omsorgen i 

regel inte kan vidta åtgärder mot den enskildes vilja (Socialstyrelsen 2013). Användandet av 

tvångs- och begränsningsåtgärder är ändå ofta förekommande. I en studie gjord i Norge år 2005 

upptäcktes det att 45 procent av patienterna på en demensavdelning utsattes för minst en tvångs- 

eller begränsningsåtgärd under en vecka (Kirkevold 2005).  

Tvångs- och begränsningsåtgärder delas in i fysisk, mekanisk eller medicinska åtgärder. De 

fysiska åtgärderna innebär att låsa dörrar, använda olika typer av kodlås eller att personal 

använder sig av händer för att hindra en person från att börja eller fullfölja en rörelse. Mekaniska 

åtgärder innebär användning av speciella möbler, kläder eller olika anordningar, till exempel 

brickbord, djupa stolar, bälten eller sänggrindar för att förhindra en person att förflytta sig. 

Medicinering anses vara en tvångs- eller begränsningsåtgärd då lugnande eller sövande 

läkemedel används endast för att behandla eller påverka ett störande beteende såsom det 

uppfattats av andra. Anordningar för att signalera en persons närvaro till exempel rörelselarm, 

elektroniska tryckdynor, infraröda larm, video- och ljudövervakning anses också vara tvångs- 

och begränsningsåtgärder (Alzheimer-Europé 2016; SOU 2006:110).   
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Konsekvenser av tvångs- och begränsningsåtgärder  
Den vanligaste förklarningen till användandet av tvångs- och begränsningsåtgärder är att 

förhindra fallolyckor (Capezuti 2004; Hamers et al. 2004). Det finns en uppfattning bland 

omvårdnadspersonal att det föreligger en större risk för skada hos patienten utan tvångs- och 

begränsningsåtgärder (Moore och Haralambous 2007). Omvårdnadspersonal anser att 

användningen av brickbord, bälten och sänggrindar är nödvändiga för att kunna garantera 

säkerheten hos patienterna (Lejman et al. 2013). Det finns dock inget vetenskapligt stöd för att 

minskandet av tvångs- och begränsningsåtgärder skulle orsaka mer fall och skador (Kuske et 

al. 2009; Pellfolk et al. 2010). Tvärtom, när tvångs- och begränsningsåtgärder används är det 

associerat med en ökad förekomst av skador och olyckor (Aranda-Gallardo et al. 2018).  

Vid användning av tvångs- och begränsningsåtgärder utsätts patienten för farliga situationer, 

misshandel samt institutionalisering. De farliga situationerna är att patienten försöker ta sig ur 

sängen trots att sänggrindarna är uppe. Misshandel innebär att vid användning av anordningar 

som håller fast patienten såsom bälten kan patientens hud skrapas upp eller att det skapar ett 

tryck som leder till skador. Det finns även risk för fysisk misshandel när omvårdnadspersonalen 

använder sig av kraft för att hålla fast patienten och även psykisk misshandel då patienten blir 

isolerad och upplever en ensamhet samt tomhet (Saarnio & Isola 2010). 

Utöver den negativa påverkan på personens integritet och rörelsefrihet som inträffar vid 

åtgärderna, finns det även andra negativa effekter. När medicinering används som en 

tvångsåtgärd kan det medföra en negativ påverkan på den enskildes vakenhet, motorik, 

känsloliv samt kognitiva förmåga (Sonde 2013).  Användandet av till exempel brickbord och 

bälten bidrar till en förlust av muskelstyrka, försämrad balans, försämrad gångförmåga, 

inkontinens och förstoppning. Dessa följder kan uppstå relativt hastigt för den utsatta personen 

(Svenskt demenscentrum 2010). 

 

Problemformulering  
Demenssjukdom är ett långvarigt tillstånd som till slut leder till döden. Sjukdomen bidrar till 

en försämrad livssituation med flera symtom, till exempel sviktande minne, 

kommunikationssvårigheter, aggression, ångest, förvirring och försämrad 

koordinationsförmåga. Till följd av dessa symtom kan den drabbade ha svårt att klara av att 

sköta sin vardag. Vård av personer med demenssjukdom kräver empati och god kunskap om 

sjukdomen. Då personer med en demenssjukdom inte är helt medvetna över sina handlingar 

kan det lätt uppstå skador och olyckor. Omvårdnadspersonalen kan då besluta sig för att 

använda tvångs- eller begränsningsåtgärder för att förhindra dessa olyckor utan den enskildes 

samtycke. Användandet av sådana åtgärder medför många negativa påföljder för personer med 

demenssjukdom, till exempel en negativ påverkan på personens integritet och rörelsefrihet. Det 

är därför viktigt att belysa alternativ till dessa åtgärder.  

 

Syfte 
Syftet med denna studie var att belysa alternativa strategier till tvångs- och 

begränsningsåtgärder inom demensvård på äldreboende.   
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Metod  
Enligt Polit och Beck (2016) är en litteraturstudie en kritisk sammanställning av vetenskaplig 

litteratur inom ett bestämt ämne, ofta utfört för att sätta ett forskningsproblem i ett kontext. 

Denna litteraturstudie är grundad på Polit och Becks nio steg (figur 1).  

 

Figur 1. Polit och Becks (2016) nio steg, fritt översatt. 

Litteratursökning 

Första steget i litteraturstudien var att utforma ett syfte (Polit & Beck 2016).  

Enligt Polit och Beck (2016) är Andra steget att välja sökstrategi och databaser samt att 

identifiera sökorden som ska användas. Databasen Public Medline (PubMed) är inriktad på 

omvårdnad och medicin och databasen Comulative Index to Nursing and Allied Health 

Litteratude (CINAHL) är inriktad på omvårdnad (Polit & Beck 2016). Databaserna bedömdes 

vara relevana för den här litteraturstudiens syfte. De sökord som har använts i databaserna var 

dementia och restraint. Sökordet dementia söktes med Medical Subject Headings (MeSH) i 

PubMed och med Cinahl Heading (MH) i Cinahl. Sökordet restraint söktes som fritext i båda 

databaserna. Genom att kombinera sökorden med den Booeliska Opertorn ‘AND’ avgränsades 

sökningen till att endast inkludera artiklar med de utvalda sökorden.  

I tredje steget söktes, identifierades samt hämtades potentiella primärkällor. Sökningarna 

utfördes med de utvalda inklusions- och exklusionskriterierna i de valda databaserna.  

Inklusions- och exklusionskriterier  

Inklusionskriterierna för litteraturstudien var alla demenssjukdomar, att artiklarna skulle vara 

publicerade under tidsintervallet 2009-01-01 till 2019-02-05, att artiklarna skulle inkludera 

sjuksköterskor och vara peer reviewed.  

Arbetet exkluderade reviewartiklar och artiklar som var skrivna på andra språk än engelska, 

norska eller svenska. Artiklar med inriktning på sjukhusmiljö eller hemsjukvård exkluderades. 

 

Formulera ett syfte 
och en frågeställning

Välj sökstrategi och 
databaser och 

identifiera sökord

Sök, identifiera och 
hämta potentiella 

primär källor
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granskning
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Urval 

Urval 1  

I fjärde steget av Polit och Becks (2016) nio steg gjordes kombinationssökningar som 

resulterade i totalt 267 artiklar från databaserna PubMed och Cinahl (tabell 1 och 2). Artiklar 

med inriktning på sjukhushusmiljö och hemsjukvård valdes bort då litteraturstudiens syfte riktar 

sig till äldreboende. Artiklar som inte inkluderat sjuksköterskor i sina arbeten valdes även de 

bort. Artiklarna som svarade på litteraturstudiens syfte efter granskning av titel och abstrakt 

valdes ut. Efter att de elva externa dubbletterna hade tagits bort kvarstod totalt 28 artiklar, 24 

från PubMed och fyra från Cinahl.  

 

Tabell 1. Sökning i PubMed 

Databas  Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

PubMed S1 Dementia (MeSH) 64 729    

 S2 Restrain (Fritext) 9 197    

 S3 S1 AND S2 127 24 11 7 

Sökningarna genomfördes 2019-02-05.  

Tabell 2. Sökningar i CINAHL  

(()) Visar antalet externa dubbletter. Sökningarna genomfördes 2019-02-05.  

Urval 2 

I det femte och sjätte steget enligt Polit och Becks (2016) nio steg granskades de 28 artiklarna 

från urval 1. Artiklarna lästes i fulltext men med ett fokus på syfte, metod och resultat. 

Artiklarna som inte svarade på litteraturstudiens syfte valdes bort. Urval två resulterade i totalt 

15 artiklar, elva från PubMed och fyra från Cinahl.  

Under granskningen av artiklarna upprepades vissa termer vilka det gjordes nya sökningar med. 

Sökorden var coercive, physicla restraint, chemical restraint, nurses, nursing, nursing home 

och constraint. Dock gav sökningar inga nya relevanta artiklar som svarade på denna 

litteraturstudies syfte.  

Manuell sökning  

Vid läsning av artiklarna i fulltext väcktes det intresse för fyra andra relevanta artiklar som 

uppkom i introduktionen eller diskussionen av dessa artiklar. De fyra artiklarna söktes upp, 

lästes i sin helhet och granskades efter inklusion- och exklusionskriterierna. De artiklarna som 

svarade på litteraturstudiens syfte valdes ut, totalt två artiklar.  

 

Databas  Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

CINAHL S1 Dementia (MH) 19 957    

 S2 Restraint (fritext) 3 565    

 S3 S1 AND S2 140 4+((11)) 4 4 



 

10 

 

Urval 3 

I sjunde steget av Polit och Becks (2016) nio steg genomfördes en kvalitetsgranskning av de 

utvalda artiklarna, 15 från urval 2 och två från manuell sökning. Artiklarna granskades med 

Polit och Becks (2016) granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa artiklar; Guide to an 

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

Qualitative Research Report. Efter denna granskning valdes fem artiklar bort. Två artiklar 

valdes bort då de inte redogjort för om de hade blivit godkända av en etisk kommitté. En artikel 

valdes bort då det sakandes information angående samtycke från deltagarna. En artikel valdes 

bort då den hade en bristande förklarning angående de liknande resultaten mellan 

kontrollgruppen och interventionsgruppen.  En artikel valdes bort då den inte redovisade något 

bortfall samt hade för få deltagare. Efter kvalitetsgranskningen kvarstod totalt tolv artiklar, sju 

från Pubmed, fyra från Cinahl och en artikel från den manuella sökningen. Artiklarna har blivit 

sammanställda och redovisas i en matris (bilaga 1).  

 

Databearbetning 
I det åttonde steget av Polit och Becks (2016) nio steg genomfördes en analys och jämförelse 

av de utvalda artiklarnas resultat enligt induktiv ansats. Artiklarnas resultat lästes först 

individuellt och sedan tillsammans, för att undvika eventuella missuppfattningar. Vid den 

individuella läsningen färgmarkerades de relevanta delarna av resultaten vilka svarade på 

litteraturstudiens syfte. Varje artikels huvudfynd sammanfattades för att enklare kunna 

identifiera de gemensamma kategorierna artiklarna hade. Det nionde steget av Polit och Becks 

(2016) nio steg var att sammanställa ett resultat av de totalt elva artiklarna under de valda 

kategorierna. 

 

Forskningsetiska överväganden 
I en litteraturstudie ska etiska överväganden beaktas innan arbete påbörjas och ohederlighet får 

inte äga rum samt att alla resultat skall presenteras även om de inte stödjer forskarens åsikt 

(Forsberg & Wengström 2016). Alla utvalda artiklar till studien skall följa de forskningsetiska 

riktlinjerna, detta innebär att plagiering och stöld av andra författares arbeten inte skall 

förekomma. Artiklarna skall även ha genomgått en granskning av en etisk kommitté 

Primärkällor användes för att framföra data korrekt från ursprungskällan (Polit & Beck 2016). 

Helsingforsdeklarationen innefattar etiska regler kring forskning som utförs på människor. Den 

mest centrala delen av helsingforsdeklarationen är att sätta individen först, med detta menas att 

individens bästa skall gå före samhällets och vetenskapens intresse. De etiska riktlinjerna säger 

också att alla medverkande skall få information om forskningen samt att de skall lämna 

samtycke. Deklarationen säger också att alla medverkande skall förbli anonyma (The World 

Medical Association [WMA] 1964). 

Studien grundades på befintlig forskning utan att presentera nya fakta. För att undvika 

plagiering och falsifiering hade arbetet stort fokus på att referera korrekt till varje enskild källa 

samt att citat är refererade och skrivna på originalspråk för att inte kunna feltolkas vid eventuell 

översättning. För att försäkra att det inte uppstår feltolkning i översättning från engelska 

användes ett lexikon (undantag för citat). All fakta är tagen från primärkällor för att undvika 

feltolkningar från mellanhänder.  
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Resultat  
Denna litteraturstudies syfte var att belysa alternativa strategier till tvångs- och 

begränsningsåtgärder inom demensvård på äldreboende. Studien byggdes på fyra kvalitativa 

studier och sju kvantitativa studier samt en mixad metod. Studierna i denna litteraturstudie är 

utfärdade på vårdboenden i Australien, Kanada, Nederländerna, Norge, Spanien, 

Storbritannien, Sverige och Sydkorea. Samtliga artiklar är redovisade i artikelmatrisen (bilaga 

1). Det identifierades fem kategorier: Anpassa arbetsmiljö, Personal med adekvat kunskap, 

Vara insatt i livshistorien, Anpassat bemötande och Flexibelt arbetssätt.  

Anpassa arbetsmiljön   
Genom tillräcklig bemanning av omvårdnadspersonal med relevant utbildning och kompetens 

möjliggörs användandet av alternativa strategier (Gjerberg et al. 2013; Lejman et al. 2013; Øye 

et al. 2017). 

Antalet omvårdnadspersonal, deras utbildning och deras erfarenhet avgör hur väl 

omvårdnadspersonalen lyckas med att använda sig av andra strategier än tvångs- och 

begränsningsåtgärder samt hur de organiserar arbetsdagen (Gjerberg et al. 2013). Genom att ha 

tillräcklig bemanning av omvårdnadspersonal med relevant utbildning och kompetens leder 

detta till att omvårdnadspersonal får mer tid till att utföra dagliga uppgifter korrekt och kunna 

erbjuda god vård, vilket bidrar till ett lägre användande av tvångs- och begränsningsåtgärder 

(Gjerberg et al. 2013; Lejman et al. 2013; Øye et al. 2017). Ett exempel på detta är när en patient 

vägrar vård från en omvårdnadspersonal. För att kunna lämna över omvårdnaden till en annan 

personal krävs det att det är tillräckligt med arbetande personal den dagen (Gjerberg et al. 2013). 

Brist på personal resulterar i att omvårdnadspersonal blir stressade då de inte har tillräckligt 

med tid till att fullfölja sina uppgifter, vilket kan leda till ett onödigt användande av tvång, 

exempelvis användandet av onödiga läkemedel som kunde ha undvikits (Gjerberg et al. 2013; 

Øye et al. 2017).  

…they don’t choose it themself, they don’t ask for medicine… We have 

observed it serveral times; we can sit and talk to them, walk with them, 

or sit and hold their hands, and then they don’t need the extra medicine. 

But when we don’t have money or the resources, then it is ok to… we 

can afford some extra medicine. (Gjerberg et al. 2013, s. 639) 

I småskaliga-, hemliknande faciliteter förekommer det lägre användning av tvång- och 

begränsningsåtgärder jämfört och traditionella geriatriska faciliteter. Patienterna i de 

småskaliga faciliteterna använde mindre psykotropiska läkemedel såsom Bensodiazepiner 

(Verbeek et al. 2014). När omvårdnadspersonalen upplevde stöd från arbetsledare medförde 

detta också lägre förskrivning av Bensodiazepiner (Willemse et al. 2016). 

Omvårdnadspersonalen upplevde att verksamhetschefen hade en direkt påverkan för att 

förebygga kränkning av patientens integritet. Omvårdnadspersonalen blev motiverade till att 

tänka och uppföra sig likt verksamhetschefen, då denne var synlig på avdelningarna, deltog i 

omvårdnaden och att verksamhetschefen förespråkade omvårdnad utan tvångs- och 

begränsningsåtgärder (Lejman et al. 2013). 

 

Personal med adekvat kunskap 
När den utbildade och erfarna personalen delar med sig av sin kunskap till den lägre erfarna 

och outbildade personalen minskar förekomsten av tvångs- och begränsningsåtgärder (Gjerberg 

et al. 2013). Utbildning ökar personalens kunskap om demenssjukdom, innebörden av tvångs- 

och begränsningsåtgärder och attityden till användandet av dessa åtgärder (Kong et al. 2017; 
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Pellfolk et al. 2010). Detta bidrar till lägre användning av tvångs- och begränsningsåtgärder 

(Pellfolk et al. 2010). 

Det visar sig att användning av brickbord för att förhindra patientens rörelse är mer frekvent 

använt av outbildad och oerfaren personal. Deltagarna berättar att ”medvetandet” av att använda 

tvångs- och begränsningsåtgärder varierar beroende på nivån av deras utbildning. Den erfarna 

och utbildade personalen märker att användning av brickbord kan undvikas om de guidar den 

lägre erfarna och utbildade personalen till andra alternativ, till exempel sitta med patienten eller 

flytta patienten till en trygg plats (Gjerberg et al. 2013). En av omvårdnadspersonalen beskriver 

” We are not only in need of more hands, but the hands must be skilled too… then, we might 

become competent enough to avoid most of the coercion” (Gjerberg et al. 2013, s. 639).  

Tvångsminskande utbildningsprogram har en effekt där deltagarna får en ökad kunskap 

angående tvångs- och begränsningsåtgärder, en bättre uppfattning angående användandet och 

en ändrad attityd till tvångs- och begränsningsåtgärder, jämfört med kontrollgrupperna (Kong 

et al. 2017; Pellfolk et al. 2010). I Pellfolk et al. (2010) studie får omvårdnadspersonalen i 

interventionsgruppen utbildning. Resultatet blev att de patienter omvårdnadspersonalen med 

utbildning ansvarade för var mindre sannolika att utsättas för tvångs- och begränsningsåtgärder 

och att det övergripande användandet av tvångs- och begränsningsåtgärder minskade med 35 

procent (Pellfolk et al. 2010). Minskning av tvångs- och begränsningsåtgärder efter 

utbildningsprogram har även påvisats i Muñiz et al. (2016) där tvångs- och 

begränsningsåtgärderna på demenspatienter minskade från 29 procent till 2 procent. I Testad et 

al. (2016) där användandet av tvångs- och begränsningsåtgärder på patienter minskade från 33 

patienter i veckan till 23 patienter i veckan vid uppföljningen (Muñis et al. 2016; Testad et al. 

2016). 

 

Vara insatt i livshistorien 
Patientens livshistoria har en betydande roll för att omvårdnadspersonalen skall anpassa vården 

till personen med demenssjukdom (Gjerberg et al. 2013; Lejman et al. 2013; Ostaszkewicz et 

al. 2015). Detta bidrar till att de kan undvika att använda tvångs- och begränsningsåtgärder 

(Ostaszkewicz et al. 2015).  

Genom att känna till patientens bakgrund blev det enklare att förstå patientens preferenser när 

det handlade om till exempelvis mat eller hygien (Gjerberg et al. 2013; Lejman et al. 2013; 

Ostaszkewicz et al. 2015). Det var viktigt att personalen kände till patientens livshistoria för att 

kunna förstå om det fanns någon förklaring till deras motstånd vid vård som förklarade deras 

beteende (Gjerberg et al. 2013). Detta ledde till att personalen fick kännedom om vilka faktorer 

som kunde trigga igång ett aggressivt beteende och därmed kunde de medvetet undvika dessa 

situationer (Ostaszkewicz et al. 2015). Om omvårdnadspersonalen hade personlig information 

om patienternas familjer blev det lättare att prata med dem om bakgrund och historia (Gjerberg 

et al. 2013), vilket kunde främja patienternas självkänsla (Lejman et al. 2013). Kännedom om 

patientens livshistoria ledde också till en god relation, vilket bidrog till minskad ångest vid 

vårdsituationer (Gjerberg et al. 2013). 

 

Anpassat bemötande  

Vilket bemötande omvårdnadspersonalen använde sig av avgjorde vilken respons de fick från 

personen med en demenssjukdom (Duxbury et al. 2013). Omvårdnadspersonalen kunde 

använda sig av ett empatiskt bemötande, inte gå in för starkt och anpassa sitt språk för att minska 
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användandet av tvångs- och begränsningsåtgärder (Duxbury et al. 2013; Gjerberg et al. 2013; 

Ostazkiewicz et al. 2015).  

Genom att bemöta en person med demenssjukdom på felaktigt sätt, triggas ett aggressivt 

beteende hos dem. Omvårdnadspersonal och närstående förklarade att det krävdes vetskap om 

när det var lägligt att backa lite och inte börja argumentera. För att förhindra att aggressionen 

blev okontrollerbar gällde det att hålla sig lugn och använda sig av ett empatiskt bemötande 

eller att ‘inte gå in för starkt’ (Duxbury et al. 2013). En av de deltagande avdelningscheferna 

gav ett exempel på ett dåligt bemötande:  

[you need to know] when to back off a little bit from somebody who’s 

aggressive, not argue, because i have seen people, they’ll labour a point 

with a resident – ‘Now come on Jim, drink your soup or drink this or 

drink that.’ ‘No I don’t want it. ’Now come on it’s good for you. Now 

come on, we don’t want you not eating. You know what your daughter 

said.’ ‘I’m not hungry, I don’t want it.’ ‘Well I’ll have to tell your 

daughter,’ and it’s the attitude of that particular person. (Duxbury et al. 

2013, s. 797)  

Med empatiskt bemötande beskrev omvårdnadspersonalen att det var viktigt att 

omvårdnadspersonalen såg personen och inte bara demensdiagnosen. De bör inte dömas för 

sina BPSD symtom, de har alla levt ett liv vare sig om det har varit bra eller dåligt och de har 

alla olika personligheter (Duxbury et al. 2013). En av omvårdnadspersonalen formulerade sig 

”you know we could be in their shoes one day” (Duxbury et al. 2013, s. 798). Genom att inte 

gå in för starkt menade de intervjuade att tvångs- och begränsningsåtgärderna kan ersättas med 

mindre drastiska metoder, att prata med patienten eller en arm runt axeln kunde ofta lösa 

situationen. Många gånger kan tvångs- och begränsningsåtgärder göra situationen värre, en 

sjuksköterska förklarade ‘you don’t need to go in all guns blazing. To physically restrain anyone 

when they’re violent, it makes them worse. … You’ve got to try to talk to them’ (Duxbury et 

al. 2013, s. 798).  

Omvårdnadspersonal använde sig av ett medvetet språkbruk i hur de uttryckte sig, exempelvis 

att de istället för att fråga patienten vad denne vill, informerade de istället patienten om vad som 

händer ”instead of asking: do you want to shower today, I say; now you are going to take a 

shower and I will help you” (Gjerberg et al. 2013, s. 637). Genom att anpassa sitt språk undveks 

uttrycklig utfrågning och begränsade patientens valmöjligheter då de bara fick information och 

inte en fråga. För att få patienten att gå med på vad omvårdnadspersonalen försökte göra, 

använde de sig av en strategi där de lirkade och lockade. Detta genom att till exempel fokusera 

på något positivt, exempelvis genom att prata om patientens familj kunde de leda bort fokus 

från det som var ångestdrabbande för patienten (Gjerberg et al. 2013).  

It can be an eating situation, I talk about… talk about the weather, 

anything, and then I sit there and feed her, and the patient opens her 

mouth… we sit and talk a bit. It’s a way of coaxing. I do that to prevent 

using ‘tremendous’ force. (Gjerberg et al. 2013, s. 637). 

Andra strategier som användes var att medvetet sänka tonen av sin röst och prata sakta för att 

skapa en känsla av lugn hos patienten (Ostazkiewicz et al. 2015). När patienterna utvecklade 

BPSD försökte omvårdnadspersonalen engagera patienterna i aktiviteter för att distrahera dem. 

Dessa aktiviteter var bland annat att dansa med patienten, gå på en promenad med patienten 

och läsa tidningen med patienten (Lejman et al. 2013; Ostazkiewicz et al. 2015; Pulsford et al. 
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2011). När patienten umgicks med omvårdnadspersonalen reducerades känslan av att vara 

instängd och därmed deras ångest. För att förebygga ångest bör aktiviteterna vara planerade 

individuellt och baserade på patientens preferenser. (Lejman et al. 2013). 

 

Flexibelt arbetssätt  
Genom att använda ett flexibelt arbetssätt kunde omvårdnadspersonalen undvika användandet 

av tvångs- och begränsningsåtgärder när de utförde sina arbetsuppgifter (Gjerberg et al. 2013; 

Øye et al. 2017).  

Det var viktigt att omvårdnadspersonalen kunde vara flexibel och kunna omprioritera rutinerna 

eller att byta omvårdnadspersonal om situationen krävde det (Gjerberg et al. 2013; Øye et al. 

2017). Vid ett duschtillfälle kunde det vara så att den demenssjuke blev aggressiv mot 

omvårdnadspersonalen som hjälpte till, då var en bra strategi att en kollega kom in och tog över, 

detta kunde hjälpa patienten att lugna ner sig (Øye et al. 2017). Omvårdnadspersonalen 

upplevade även att när patienten vägrade vård hjälpte det ofta att flytta fram arbetsuppgiften till 

ett senare tillfälle under dagen och försöka igen. En annan metod när patienten vägrade vård 

var att kompromissa, till exempel att patienten kanske går med på att tvätta ansiktet och borsta 

tänderna på morgonen och tvätta resten av kroppen senare under dagen. (Gjerberg et al. 2013).  

Ett beteende där personen ständigt vandrade skapade oro bland omvårdnadspersonalen då detta 

kunde leda till fall eller att de utsatte sig för farliga situationer. När omvårdnadspersonalen 

misslyckades med att avråda patienten från att vandra försökte de istället att följa med patienten 

eller att de gick en bit bakom. De upplevde att detta skapade ett förtroende för 

omvårdnadspersonalen, vilket resulterade i att patient uppvisade mindre motstånd och 

aggression (Gjerberg et al. 2013).  

In a situation where he jumped over the fence, i followed him, but i had 

to go around. I decided to join him, taking my phone. He wanted to go 

to his home, which is a long distance away. I thought he would soon be 

tired, but he was not… After an hour and a half, it started to rain, and i 

asked him if he wanted to go back by car. He refused, and then I 

understood that he could manage to go back home where his wife lives, 

and she is very afraid of him… I had to call the police to pick us up. 

They did, and I joined him. He was furious, but in spite of that we had 

a sort of alliance because we were arrested together, and were subjected 

to the same sort of injustice. Then he allowed me to give him his 

medicine and help him to bed. (Gjerberg et al. 2013, s. 63) 

När en person uppvisade agitation fanns det en risk att andra patienter upplevde detta som ett 

hotfullt beteende. För att dessa situationer inte skulle eskalera använde sig 

omvårdnadspersonalen av sin relation till patienten för att skapa ett förtroende. Genom detta 

handhavande kunde de återfå kontroll över situationen och lugna patienten. Effektiva sätt var 

att försöka förflytta patienten ifrån det aktuella rummet och försöka få patienten lugn genom att 

distrahera med annat (Gjerberg et al. 2013; Øye et al. 2017).  

… we isolated him, we locked the doors and the i was left alone with 

him. I stood in the background for a while and then I approached him. 

I got him into his room, and then we talked a bit, or he talked the most. 

I just sat there, listening. He was very frustrated… There were a lot of 
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things he needed to tell me. You don’t always have to do something 

special – maybe just be there. (Gjerberg et al. 2013, s. 638) 

En erfarenhet var att tysta rum sänkte nivån av aggression hos personer med demenssjukdom 

(Duxbury et al. 2013; Ostaszkiewicz et al. 2015).  

Since we have done this we have different options for patients and we 

can sit and talk to them or they can just come here and sit, so the level 

of aggression has come down. (Duxbury et al. 2013, s. 797)   
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Diskussion 
Syftet med denna studie var att belysa alternativa strategier till tvångs- och 

begränsningsåtgärder inom demensvård på äldreboende. Studien kom fram till fem kategorier; 

anpassa arbetsmiljö, personal med adekvat kunskap, vara insatt i livshistoria och anpassat 

bemötande. Detta är strategier omvårdnadspersonalen kan använda för att minska förekomsten 

av tvångs- och begränsningsåtgärder. Kategorierna som tas upp i resultatdiskussionen är 

arbetsmiljö, kunskap och bemötande. 

 

Resultatdiskussion 
Brist på personal resulterade i onödigt användande av tvångs- och begränsningsåtgärder då 

omvårdnadspersonalen inte hade tillräckligt med tid att fullfölja sina arbetsuppgifter (Gjerberg 

et al. 2013; Øye et al. 2017).  

Litteraturstudiens resultat stärks med studierna av Kontio et al. (2010), Saarnio och Isola (2010) 

och Unruh et al. (2007). Saarnio och Isola (2010) identifierade en koppling mellan ökat 

användande av tvångs- och begränsningsåtgärder och otillräcklig bemanning av 

omvårdnadspersonal, särskilt under helger och nätter (Saarnio & Isola 2010). En hög 

sjuksköterskefrånvaro kombinerat med stor patientbelastning var direkt relaterat till en ökad 

förekomst av användning av tvångs- och begränsningsåtgärder. Det visade sig även att en hög 

sjuksköterskefrånvaro var associerat med ett ökat användande av tvångs- och 

begränsningsåtgärder Unruh et al. 2007). Omvårdnadspersonalen upplevde en etisk konflikt 

relaterat till att de inte hade tillräckligt med tid till andra patienter när en patient uppvisade ett 

aggressivt beteende. I dessa situationer var det viktigt att omvårdnadspersonalen informerade 

de andra patienterna om vad som inträffat, då de blev rädda. Personalen upplevde dock att de 

ej hann med detta då den aggressiva patienten tog så mycket tid (Kontio et al. 2010).  

Denna litteraturstudies resultat sägs emot av studierna gjorda av Kirkevold et al. (2004) och 

Huizing et al. (2007). Kirkevold et al. (2004) identifierade att det inte fanns någon signifikant 

koppling mellan mekaniska tvångs- och begränsningsåtgärder relaterat till antalet anställd 

omvårdnadspersonal (Kirkevold et al. 2004). Användandet av tvångs- och 

begränsningsåtgärder var enligt Huizing et al. (2007) inte associerat med hög patientbelastning 

(Huizing et al. 2007). Unruh hittade dock, till skillnad från Huizing en korrelation mellan hög 

sjuksköterskefrånvaro, hög patientbelastning och användandet av tvångs- och 

begränsningsåtgärder.  Anledningen till att Huizing inte hittade denna korrelation berodde på 

att de inte undersökte kombinationen av hög patientbelastning och hög sjuksköterskefrånvaror 

utan de undersökte endast den höga patientbelastningen. 

Utbildning ökade omvårdnadspersonalens kunskap angående demenssjukdom, innebörden av 

tvångs- och begränsningsåtgärder och deltagarna fick en ändrad attityd till användandet av 

dessa åtgärder (Kong et al. 2017; Pellfolk et al. 2010). Användandet av tvångs- och 

begränsningsåtgärder var mest förekommande bland outbildad och oerfaren 

omvårdnadspersonal (Gjerberg et al. 2013). 

Litteraturstudiens resultat stärktes med liknade fynd i andra studier där de införde ett 

bältesreducerande program för att ta reda på långtidseffekten av programmet. 24 månader från 

start kunde de se att bältesanvändningen minskade med 65 procent i interventionsgruppen 

(Gulpers et al. 2013). Karlsson et al. (1998) stärkte detta då deras resultat visade att vårdbiträden 

hade den lägsta kunskapen angående användandet av tvångs- och begränsningsåtgärder samt 

uppvisade den minst negativa attityden till dessa, med andra ord var vårdbiträdena mest troliga 

till att använda tvångs- och begränsningsåtgärder (Karlsson et al. 1998).  
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Det var inte alltid tillräckligt att mer omvårdnadspersonal anställdes för att minska förekomsten 

av tvångs- och begränsningsåtgärder, den anställda omvårdnadspersonalen var även tvungen att 

vara kvalificerad. Castle och Engberg (2008) belyste att vårdkvaliteten och lägre användande 

av tvång- och begränsningsåtgärder var förknippat med en högre kompetent personalblandning 

(Castle & Engberg. 2008). Lejman et al. (2013) uppmärksammade att sjuksköterskornas 

kunskap kring vilka tvångs- och begränsningsåtgärder som är olagliga varierade, de hade även 

svårigheter med att se hur vissa av dessa åtgärder kunde begränsa patientens frihet (Lejman et 

al. 2013). Liknande fynd fanns även i Karlsson et al. (1998) där det visades att 

omvårdnadspersonalens kunskap angående reglerna för användning av tvångs- och 

begränsningsåtgärder är otillräckliga (Karlsson et al. 1998).  Detta tydde på att det inte räckte 

med att anställa färdigutbildad omvårdnadspersonal, de saknade fortfarande erfarenhet och 

kunskap kring vården av personer med demenssjukdom. Att det 15 år senare fortfarande var 

bristande kunskap bland omvårdnadspersonalen visade att detta var ett allvarligt problem som 

inte fått tillräckligt med uppmärksamhet.  

Det fanns inget lagstöd för användning av tvångs- och begränsningsåtgärder. Socialtjänstlagen, 

LSS och hälso- och sjukvårdslagen grundar sig i frivillighet och krävde samtycke från den 

enskilde. Då det var tvivel angående detta betydde det att all omvårdnadspersonal oavsett 

tidigare formell utbildning behövde fortsatt undervisning och uppdatering angående innebörden 

av tvångs- och begränsningsåtgärder, de etiska och fysiska implikationerna kring användning 

av dessa åtgärder och lagar om tvångs- och begränsningsåtgärder.  

Bemötandet hade en viktig roll för vilken respons omvårdnadspersonalen fick från en person 

med demenssjukdom. Genom att anpassa sitt bemötande gick det att undvika användandet av 

tvångs- och begränsningsåtgärder (Duxbury 2013). 

Den mest använda metoden för att lugna ner en aggressiv patient var att prata med patienten 

(Almvik et al. 2006). När omvårdnadspersonal saknade omtänksamhet och inte visade 

tillräckligt med empati kunde detta trigga ett aggressivt beteende från personen med 

demenssjukdom (Zeller et al. 2011). Vid uppkomsten av ett aggressivt beteende från patienten 

försökte omvårdnadspersonalen lugna ner och distrahera patienten både verbalt och ickeverbalt. 

Under det aggressiva beteendet försökte omvårdnadspersonalen att hålla sig lugn samt 

distansera sig mentalt ifrån situationen (Zeller et al. 2011). Dessa studier stärkte 

litteraturstudiens resultat i att omvårdnadspersonalen skulle använda sig av ett empatiskt 

bemötande, hålla sig lugn och försöka distrahera patienten vid ett uppvisande av aggressivt 

beteende. En intressant aspekt att reflektera över var att omvårdnadspersonalen var 

informatörerna angående vilka strategier det gick att använda sig av vid ett aggressivt beteende. 

Detta innebar att omvårdnadspersonalen redan besatt mycket av kunskapen om vilka metoder 

det fanns för att förebygga mot en aggressiv reaktion från patienten och att genom detta minska 

användningen av tvångs- och begränsningsåtgärder. 

Metoddiskussion  
Litteraturstudien var utförd enligt Polit och Becks (2016) nio steg. Det valda tillvägagångsättet 

för arbetet skapade en struktur och tillförlitlighet samt gjorde det lätt för andra att återskapa 

sökningen och få samma resultat.  

Syftet var att belysa alternativa strategier till tvångs- och begränsningsåtgärder inom 

demensvård på äldreboende. För att hitta relevanta studier användes databaserna CINAHL och 

PubMed, då dessa inriktar sig till vårdpersonal. En begränsning med detta var att PubMed 

innehåller artiklar där fokus var riktat mot det biomedicinska temat vilket ofta används mer av 

läkare, men det finns även artiklar skrivna av och för sjuksköterskor. Medan CINAHL inriktade 



 

18 

 

sig på omvårdnadsämnet. För att bredda kunskapen inom området användes båda dessa 

databaser.  

Sökorden som valdes till litteraturstudien var Dementia och Restraint. Dementia söktes som en 

MeSH-term i PubMed och Major Headings i CINAHL. När sökningar gjordes på detta vis kom 

alla artiklar som handlade om ämnesordet upp, därför behövdes det inte sökas på flera olika 

varianter av ordet, dementia valdes för att alla artiklar skulle handla om personer med en 

demensdiagnos. Restraint valdes trots att det inte var en MeSH-term eller Major Headings då 

det täckte in alla former av tvång istället för bara en viss form av tvång. Den sökning 

innehållande fritextordet Restraint jämfördes med sökningarna innehållande existerande 

MeSH-termer och Major Headings exempelvis Chemical Restraint och Coercion, upptäcktes 

det att fritextordet Restraint inkluderade flera former av tvångs- och begränsningsåtgärder. 

Orden dementia och Restraint kombinerades genom att söka med AND, detta gjorde så bara 

artiklar där båda orden användes dök upp. Genom att ha använt MeSH-termer och Major 

Headings i sökningarna ökar replikerbarheten då det blir lättare att återskapa litteraturstudiens 

sökning, vilket stärker reliabiliteten av arbetet. 

Det gjordes sökningar med flertalet andra ord; till exempel coercive, physicla restraint, 

chemical restraint, nursing, nurses, nursing home och constraint, dock gav inte dessa sökningar 

några relevanta studier för att besvara detta syftet. En svaghet var att ett ord kan ha många olika 

benämningar, till exempel kan tvång benämnas restraint, coercive, constraint, physical restrain 

och chemical restraint. Detta gjorde så artiklar kanske inte fångas upp om man sökte med det 

ena och inte det andra. För att få med så många studier som möjligt söktes det därför restraint 

i fritext. När sökningar gjordes med nursing home tillsammans med dementia AND restraint 

framkom inga nya artiklar som svarade på syftet och valdes av denna anledning att inte 

användas. När sökningarna gjordes med nursing försvann många artiklar som handlade om 

omvårdnad, då sökningarna skedde i databaser med inriktning till omvårdnadspersonal. Detta 

resulterade i att många studier vilka inte hade indexerats med temaordet nursing föll bort på en 

sådan sökning.  

Artiklarna litteraturstudiens resultat var baserade på kom ifrån Australien, Kanada, 

Nederländerna, Norge, Spanien, Storbritannien, Sverige och Sydkorea. Detta gav en 

internationell överblick av hur tvångs- och begränsningsåtgärder minskas. En svaghet av att 

använda studier från flera olika länder var att lagstiftningen skiljer sig åt mellan länderna, vilket 

kan återspeglas i studiernas resultat.  

Litteraturstudien byggdes på tolv andra studier, vilket gjorde materialet hanterbart och resultatet 

blev trovärdigt. Fler studier hade gjort materialet svårt att hantera och det hade funnits en risk 

att viktigt material hade fallit mellan stolarna istället för att de lyfts upp i arbetet.  

Litteraturstudien hade inklusions- och exklusionskriterier för att fånga upp det relevanta och 

utesluta det irrelevanta för syftet. Inklusionskriterierna var tidsintervallet på tio år samt att alla 

studierna skulle vara peer reviewed. De studier resultatet är baserat på rymdes inom en period 

på tio år, vilket gjorde att forskningen fortfarande var aktuell och uppdaterad, vilket var en 

styrka.  

Forskning inom ämnet går i skov, vilket var en svaghet för litteraturstudien. Under tidiga 2000-

talet forskades det mycket inom ämnet. Denna forskning valdes då att användas till bakgrunden 

och resultatdiskussionen för att stärka litteraturstudiens resultat. Peer reviewed innebär att 

studierna blivit granskade av ämnesexperter innan de publicerats, detta gav arbetet trovärdighet. 
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Allt material var skrivet på svenska, norska eller engelska, detta för att studierna skulle gå att 

läsa, förstå och översättas utan risk för feltolkning och felöversättning. För att undvika 

feltolkningar och felöversättningar vid läsning av studierna översattes dessa med hjälp av 

lexikon, vilket stärker litteraturstudiens validitet. När temaord som nurses lades till i sökningen 

försvann många relevanta artiklar och därför valdes det att manuellt välja bort artiklar som 

vänder sig till andra professioner.  

Tillvägagångssättet i denna litteraturstudie var att först identifiera de artiklar som svarar på 

syftet. Sedan lästes alla artiklar individuellt och sedan tillsammans, detta för att undvika att 

något viktigt missades i studierna. Under den individuella läsningen användes 

överstrykningspennor för att markera de relevanta delarna. Huvud fynden sammanfattades och 

färgkodades för att lätt kunna se vilka studier som tog upp vilka kategorier. Tillvägagångssätt 

med färgmarkering är lättöverskådligt, vilket gör att ingen inblandad i arbetet blandar ihop 

ämnena vilket skulle leda till att resultatet blir felaktig, detta stärker arbetet.  

Litteraturstudien byggdes på resultat från studier med olika metoder, det var fyra kvalitativa, 

sju kvantitativa och en mixad metod som användes, detta stärker trovärdigheten. 

Litteraturstudien var baserad på studier med en bra blandning av kvantitativa och kvalitativa 

artiklar. De kvalitativa artiklarna gjorde så att den intervjuade omvårdnadspersonalen kunde 

uttrycka sina tankar, åsikter och känslor. De kvantitativa studierna visade hur det såg ut bland 

ett större antal personer.  

 

Klinisk betydelse  
Genom att utbilda omvårdnadspersonal inom demenssjukdom, etik, lagstiftning och innebörden 

av tvångs- och begränsningsåtgärder minskas användandet av dessa åtgärder. 

Omvårdnadspersonal har en föreställning om att vård av patienter med demenssjukdom inte går 

att fullfölja utan tvångs- och begränsningsåtgärder. Dessa alternativa strategier visar att det går 

att vårda denna patientgrupp utan att använda tvångs- och begränsningsåtgärder. Det är bra för 

patienten då det bevarar patientens autonomi, integritet, främjar deras självkänsla och minskar 

deras ångest vid olika vårdsituationer.  

 

Förslag till fortsatt forskning 
Omvårdnadspersonalen är informatörerna till litteraturstudiens resultat, vilket tyder på att de 

besitter kunskap om undvikande av tvångs– och begränsningsåtgärder men att denna kunskap 

inte alltid utnyttjas. Det skulle därför vara intressant och behövas vidare forskning för att belysa 

vad detta beror på. Ta reda på mer ingående vilka effekter arbetsledarstöd har samt även vilka 

effekter ett medarbetarstöd har.  

 

Slutsats  
Det behövs mer omvårdnadspersonal för att kunna utföra en säker vård utan tvångs- och 

begränsningsåtgärder. Det är viktigt att omvårdnadspersonal på äldreboenden har kunskap om 

och vet vad tvångs- och begränsningsåtgärder är samt att det är olagligt att använda dessa. Det 

krävs att personalen får uppdaterad utbildning på arbetsplatsen för att hålla sig uppdaterade 

inom aktuell forskning.  
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Matris 

Författare, titel, årtal och 

land 

Syfte  Metod Huvudresultat  

Duxbury, J et al.  

 

Staff and relatives 

perspectives on the 

aggressive behavior of 

older people with 

dementia in residental 

care: a qualitative study.  

 

2012 

 

Storbritannien 

Utforska sjuksköterskors och 

närståendes syn på anledningen till 

aggressivt beteende bland personer 

med demenssjukdom samt hitta det 

effektivaste sättet att hantera dessa 

beteenden.  

Kvalitativ studie  

 

Urval: Snöbollsurval. 

 

Datainsamling: semistrukturerade 

intervjuer från åtta 

personalmedlemmar samt två 

fokusgruppsintervjuer. 

 

Dataanalys: Tematisk analys. 

 

Bortfall: 0 personer 

Personalen använder sig av olika åtgärder 

baserat på individ och beteende. Aggressivt 

beteende hanteras helst med interpersonella 

strategier, tillexempel distraktion. 

Personalen vill helst undvika tvångs- och 

begränsningsåtgärder eller medicinering.  

Gjerberg, E., Hem, M-H, 

Førde, R., Pedersen, R. 

 

How to avoid and prevent 

coercion in nursing 

homes: A qulitative study.  

 

2013 

 

Norge 

Att undersöka vilka strategier 

vårdpersonal i Norge använder när 

patienter med demens motsätter sig 

behandling och vård där personal 

anser att behandling eller vård är 

nödvändigt.  

Kvalitativ studie  

 

Urval: Snöbollsurval.  

 

Datainsamling: Det gjordes elva 

interdisciplinära fokusgruppsintervjuer 

med totalt 60. 

 

Dataanalys: ”Whitout using a 

particular technique for analysis”  

 
Bortfall: 0 personer 

 

Personalen ägnade mycket tid till att hitta 

många strategier till att undvika 

tvångsåtgärder. Vårdhemmets resurser hade 

stor inverkan på hur möjligheterna till om 

alternativa strategier kunde tillämpas.  

 

  



 

 

 

 

Författare, titel, årtal 

och land 

Syfte Metod Huvudresultat  

Kong, E. H et al.  

 

Effects of a 

Multicomponent 

Restraint Reduction 

Program for Korean 

Nursing Home Staff 

 

2017 

 

Sydkorea 

Utvärdera effekten av ett program 

om tvångs- och 

begränsningsåtgärder för 

omvårdnadspersonal på vårdhem i 

Korea.  

Kvantitativ metod  

 

Urval: Strategiskt urval 

 

Datainsamling: Frågeformulär 130 

personal från två olika vårdhem. 

 

Dataanalysen: Beskrivande statistik 

med hjälp av IBM SPSS 23 

 

Bortfall: 4 personer 

Det fanns tydliga skillnader i kunskap 

mellan interventionsgruppen och den andra 

gruppen. Programmet förbättrade 

personalens kunskap, uppfattning och 

attityd kring användandet av tvångs- och 

begränsningsåtgärder.  

Lejman, E, et al.  

 

The ethics of coercive 

treatment of people with 

dementia.  

 

2013 

 

Sverige  

Redogöra för hur sjuksköterskor 

arbetar för att säkerställa en trygg, 

säker och laglig vård för att 

upprätthålla demenssjukes 

integritet.  

Kvalitativ studie.  

 

Urval: Strategiskt urval.  

 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer. 10 sjuksköterskor. 

 

Dataanalys: Tematisk 

dataanalysmetod.  

 

Bortfall: 0 personer. 

Sjuksköterskor använde tvång för att kunna 

säkerställa säker vård trots att det inte 

längre finns lagstöd i Sverige. Bristen på 

kunskap inom gerontologi vid demensvård 

och personalbrist verkar vara en stor 

anledning till att tvångsvård fortfarande 

används.  

  



 

 

 

 

Författare, titel, årtal 

och land 

Syfte Metod Huvudresultat  

Muñiz, R et al.  

 

Reducing Physical 

Restraint in Nursing 

Homes: A Report From 

Maria Wolff and Sanitas.  

 

2016 

 

Spanien 

Införa ett program designat för att 

säkert kunna minska förekomsten 

av tvångs- och 

begränsningsåtgärder och att 

analysera denna data för att se 

effekterna av programmet.  

  

Kvantitativ longitudinell studie. 

 

Urval: Snöbollsurval.  

 

Datainsamling: Data samlades in från 

boendets databaser från 41 

vårdboenden. Med totalt 8149 

medverkande. 

 

Dataanalys: Beskrivande statistik med 

hjälp av Wilcoxon test.  

 

Bortfall: 492 personer. 

Studien visar att det blev en minskning av 

tvångs- och begränsningsåtgärder med 

18,1% efter införandet av programmet, 

samt att det visade en minskning med 

användandet av bensodiazepiner.  

Ostaszkiewicz, J., et, al.  

 

Ongoing challenges 

responding to behavioural 

and psychological 

symtoms of dementia.  

 

2015 

 

Australia  

Beskriva vilken erfarenhet 

sjuksköterskor har av att ta hand 

om personer med psykiska och 

fysiska symtom vid demens, samt 

strategier sjuksköterskor använder 

för att hantera dessa symtom. 

En kvalitativ studie  

 

Urval: Strategiskt urval  

 

Datainsamling: Fokusgruppsintervjuer 

bestående av 30 sjuksköterskor från 

vårdhem.  

 

Dataanalys: Tematisk dataanalys 

 

Bortfall: 0 personer 

Sjuksköterskor använde tvångs- och 

begränsningsåtgärder som en sista utväg, 

när de andra strategierna inte fungerade 

eller när det fanns en säkerhetsrisk för den 

demenssjuke, sjuksköterskorna visste att 

tvångs- och begränsningsåtgärder bör 

undvikas men upplevde att det inte fanns 

några andra alternativ i vissa svåra 

situationer. 

 

  



 

 

 

 

Författare, titel, årtal 

och land 

Syfte Metod Huvudresultat  

Pellfolk, T. J. E et al.  

 

Effects of a Restraint 

Minimization Program on 

Staff Knowledge, 

Attitudes, and Practice: a 

Cluster Randomized 

Trial.  

 

2010 

 

Sverige 

Utvärdera effekterna av ett program 

för minskning av tvångs- och 

begränsningsåtgärder om 

personalens kunskap och attityder 

av användandet av tvångs- och 

begränsningsåtgärder.  

Kvantitativ randomiserad kontrollerad 

studie.  

 

Urval: Slumpmässigt urval.  

 

Datainsamling: Frågeformulär från 40 

enheter, 393 personal samt 355 

boende. 

 

Dataanalys: Statistisk analys med hjälp 

av Wilcoxon signed rank test, the 

SPSS 16.0 och Stata 9.0 

 

 

Bortfall: 65 personer 

I interventionsgruppen ändrades 

personalgruppens attityd samt användning 

av tvångs- och begränsningsåtgärder. 

Resultatet visade att användningen av 

tvångs- och begränsningsåtgärder var 

signifikant lägre i interventionsgruppen.  

Pulsford, D et al.  

 

A survey of staff attitudes 

and responses to people 

with dementia who are 

aggressive in residential 

care settings.  

 

2011 

 

Storbritannien 

Undersöka vilken syn 

sjuksköterskor och 

omvårdnadspersonal har till vilken 

orsaken är till aggressivt beteende 

samt deras åsikt om hur man ska 

svara på detta beteende hos äldre 

personer med demenssjukdom.  

Och utforska strategierna som 

används för att svara på aggressivt 

beteende på vårdhem.  

Kvantitativ metod  

 

Urval: Strategiskt urval  

 

Datainsamling: Enkät till 52 anställda.  

 

Dataanalys: Beskrivande statistik. 

 

Bortfall: 16 personer 

Omvårdnadspersonalen ville inte använda 

tvångs- och begränsningsåtgärder. 

Strategierna de använde var bland annat 

distrahera, individanpassad vård samt 

kommunikation.  

  



 

 

 

 

Författare, titel, årtal 

och land 

Syfte Metod Huvudresultat  

Testad, I et al.  

 

Modeling and evaluating 

evidence-based 

continuing education 

program in nursing home 

dementia care 

(MEDCED)--training of 

care home staff to reduce 

use of restraint in care 

home residents with 

dementia. A cluster 

randomized controlled trial 

 

2016 

 

Norge 

Att avgöra om utbildning och 

övervakningsinterventioner kan 

bidra till att minska användning av 

tvångsåtgärder och antipsykotiska 

läkemedel.  

Kvantitativ randomiserad kontrollerad 

studie. 

 

Urval: Slumpmässigt urval. 

 

Datainsamling: Observation av 347 

personer boende på 24 vårdhem.  

 

Dataanalys: Statistisk analys med hjälp 

av SPSS version 20, och MIWin 2.30. 

 

 

Bortfall: 73 personer. 

 

Ett utbildningsprogram samt uppföljning 

och vägledning varje månad kunde förbättra 

vårdkvalitén genom att minska 

tvångsåtgärderna.  

Verbeek, H et al.  

 

Effects of small-scale, 

home-like facilities in 

dementia care on 

residents’ behavior, and 

use of physical restraints 

and psychotropic drugs: a 

quasiexperimental study. 

 

2014  

 

Nederländerna 

Syftet är att se om det finns någon 

skillnad i beteendet hos personer 

med demenssjukdom som bor på 

småskaliga faciliteter jämfört med 

de som bor på större traditionella 

avdelningar, samt om det är någon 

skillnad i användningen av tvångs- 

och begränsningsåtgärder.  

Kvantitativ Kvasiexperimentell studie 

 

Urval: Systematiskt urval  

 

Datainsamling: Enkäter och insamling 

från patientjournaler från 336 deltagare 

från tolv olika vårdhem (49 olika 

avdelningar).   

 

Dataanalys: Statistisk analys med hjälp 

av SPSS version 17.  

 

Bortfall: 77 personer 

Det användes signifikant färre tvångs- och 

begränsningsåtgärder i de småskaliga 

faciliteterna. Personerna som bodde på de 

småskaliga faciliteterna var mer engagerade 

i sociala aktiviteter. Vid sex-månaders 

uppföljningen visade det sig att personerna 

som bodde på de småskaliga faciliteterna 

hade mindre aggressivt beteende.  

  



 

 

 

 

Författare, titel, årtal 

och land 

Syfte Metod Huvudresultat  

Willemse, B et al.  

 

Is an unhealthy work 

environment in nursing 

home care for people with 

dementia associated with 

the prescription of 

psychotropic drugs and 

physical restraint?  

 

2016 

 

Nederländerna 

Undersöka hur egenskaper hos en 

ohälsosam arbetsmiljö i 

vårdboenden för personer med 

demenssjukdom är förknippade 

med mer recept på psykotropiska 

droger och fysiska begränsningar. 

Kvantitativ tvärsnittsstudie. 

 

Urval: Randomiserat urval. 

 

Datainsamling: Enkäter från 111 

långtidsboenden med totalt 5045 

medverkande.  

 

Dataanalys: Statistisk analys med hjälp 

av SPSS 22.0 software. Logistisk 

regression analys. 
 

Bortfall: 2911 personer. 

Mer handledarstöd på vårdboendena 

resulterade i mindre förskrivande av 

bensodiazepiner. Mer stöd visade sig också 

minska användandet av djupa stolar 

Øye, C et al. 

 

Do organisational 

constraints explain the 

use of restraint? A 

comparative 

ethnographic study from 

tree nursing homes in 

Norway.  

 

2016 

 

Norge 

Undersöka vilken typ av tvång som 

används på de tre valda 

vårdhemmen i Norge och hur 

personalen använder tvång under 

vilka organisatoriska 

förutsättningar. 

Mixad metod med kvalitativ metod 

och en slumpmässig kontrollerad 

studie.  

 

Urval: Strategiskt urval. 

 

Datainsamling: Observationer och 

semistrukturerade intervjuer från tre 

vårdhem med 34 personal.  

 

Dataanalys: Tematisk 

dataanalysmetod.  

 

Bortfall: 0 personer. 

 

Alla former av tvångs- och 

begränsningsåtgärder observerades, bland 

de som användes mest frekvent var 

interaktionsbegränsningar. Det framkom att 

vilken tvångs- eller begränsningsåtgärd som 

användes berodde på personens beteende, 

så som agitation och vandring. 
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