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Abstrakt 

I omvårdnaden av dementa uppstår ofta etiska överväganden där hänsyn skall tas till den demenssjuke, 
närstående, medboende samt lagar och riktlinjer. Sjuksköterskan ställs ofta inför svåra etiska situationer 
där beslut ska tas om eventuella tvångsåtgärder oberoende av vilket sorts stöd, moraliskt och/eller 
juridiskt, sjuksköterskan eventuellt har i sina beslut. Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors 
upplevelser av etiska dilemman i demensvården i samband med olika tvångsåtgärder. Data samlades in 
via fokusgruppsintervjuer med sjuksköterskor (n=12) som ansvarade för personer med demenssjukdom 
inom särskilda boenden i en kommun i Norrland. En fallbeskrivning utgjorde grunden i 
fokusgruppsintervjuerna. Materialet analyserades via en kvalitativ manifest innehållsanalys. I resultatet 
framkom fyra kategorier. Etiska dilemman, etiskt förhållningssätt, rättsnormer och verklighet samt behov 
av stöd.  Sjuksköterskorna upplevde att de är ensamma i beslutsfattandet och behövde stöd i de svåra 
besluten kring åtgärder i olika etiska dilemman . Sjuksköterskorna upplevde närståendes delaktighet i 
vården av de dementa som ett bra och viktigt stöd och dialogen med närstående betonades. Det beskrevs 
också en känsla av stress då sjuksköterskan kommer i kläm mellan vårdpersonalens och de närståendes 
motstridiga krav som kan kännas svåra att tillmötesgå. En medvetenhet om de olika lagarna beskrevs 
men sjuksköterskorna upplevde det inte som ett etiskt dilemma att ibland behöva kringgå dem för att 
skydda den demente från skada eller lidande. Det skulle dock kännas bättre om de hade möjlighet att få 
stöd i lagen i sitt handlande. Den slutsats som vi drar är att sjuksköterskorna inte upplever några 
svårigheter att besluta om en tvångsåtgärd men behovet av stöd och handledning är stort.  
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Abstract 

Within the care of people with dementia ethical considerations often occurs and considerations has to be 
taken to the person with dementia, relatives, cohabitants and to laws and guidelines. Ethical dilemmas 
often occurs when the registered nurses (RNs) have to decide  whether or not to use constraints in the 
care, regardless of what kind of support these actions have in a moral or legal sense. The aim of this 
study was to describe the RNs experience of ethical dilemmas in relation to constraints in care of people 
with dementia. Data were collected in focus groups, with RNs (n=12) who worked in a municipal 
residential care for people with dementia in the north of Sweden. A case report initiated the interviews. 
Data were analyzed with qualitative content analysis. Four categories emerged. Ethical dilemmas, ethical 
approach, legal norms and reality, the need of support.  The RNs experienced loneliness in their decision 
making of interventions in different ethical difficult care situations and felt the need of support. They 
experienced that relatives are an important and a fine support in the care and the dialogue are pointed out 
as important. The RNs described feelings of stress when they were caught between conflicting demands 
from nursing staff and relatives. The RNs were aware of the laws related to health care, but they didn`t 
think of it as an ethical dilemma if they had to take sidestep from the law to protect the person with 
dementia from harm or misery. However they would feel better if they were supported by the law. 
Conclusion: The RNs didn´t feel any difficulties if they had to decide to use constraints in the care of a 
person with dementia, but they are in need of support and coaching. 

Keywords: constraints, decision making, dementia, ethical dilemmas, experience, nurses. 
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Inledning 

Det är välkänt att demenssjukdom ofta medför svårigheter för den drabbade individen. Demenssjukdom 

kan också ge upphov till problematiska beteendestörningar och psykiska symtom som till exempel 

aggressivitet, hallucinationer och vanföreställningar som är plågsamt för den sjuke och ofta skapar 

problem i omvårdnaden. Etiska dilemman uppstår lätt i olika situationer då den sjuke har bristande 

förståelse för omgivningens hjälpinsatser. Vårdpersonalen får då ofta svårt att avgöra vilket handlande 

som är rätt eller fel i olika situationer och de etiska dilemman som uppstår kan vara särskilt svåra i 

situationer då personalen behöver använda olika metoder som kan ses som tvång, för att inte den 

demente skall komma till skada (Armanius Björlin et.al 2004; DS 2003:47).  

Bakgrund 

Demens 

Demens innebär en fortskridande och bestående nedbrytning av hjärnans funktioner på grund av att en 

sjukdom eller skada drabbat hjärnan. Demens är ett komplex av olika syndrom, som har vissa 

gemensamma symtom i form av sjukliga störningar av intellektuella funktioner med försämring av 

minne, tanke-, kommunikations- och orienteringsförmåga samt praktisk förmåga, dvs. större svårigheter 

att upprätthålla inlärda färdigheter eller klara vardagssysslor. Vissa personer utvecklar därutöver även 

personlighetsförändringar med bristande insikt, dåligt omdöme, hämningslöshet, aggressivitet, 

känslomässig avtrubbning och brist på empati. Demenssjukdomarna brukar delas in i tre stora grupper, 

varav förlopp och symtom är beroende på skadans uppkomst och lokalisering: Primärdegenerativa 

demenssjukdomar – (60-70% av fallen) kännetecknas av att nervceller dör i onormalt snabb takt av 

okänd orsak. De mest omtalade i denna grupp är Alzheimers demens (AD) (ca 50 %) där skadorna ofta 

lokaliseras till hjäss- och tinningloberna där man se påverkan på funktioner som språk, praktisk förmåga, 

förmågan att tolka sinnesintryck, störningar i minne och rumsuppfattning. I denna grupp återfinns också 

frontallobsdemens (ca 5-10% av fallen) där skadorna främst lokaliseras till pannloberna och orsakar 

främst beteendestörningar och personlighetsförändringar. Vaskulär demens – (ca 20 % av alla fall) 

orsakas av kärlskador i hjärnan till följd av åderförkalkning tex demens efter stroke. Vid skador djupt 

inne i hjärnan förlångsammas både de fysiska och de psykiska funktionerna, stela långsamma 

muskelrörelser, ibland Parkinsonliknande. Förvirring är vanligt. Sekundära demenssjukdomar – 

hjärnskador som uppkommit sekundärt efter somatisk sjukdom tex B12-brist, alkoholskada eller 

lågtryckshydrocefalus. Det förekommer också blandformer av de tre huvudtyperna (Armanius Björlin 

et.al 2004; SBU, 2006; Tabloski 2006; Viitanen & Wahlund, 2006). 
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Beteendestörningar vid demenssjukdom 

BPSD står för beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom (Eriksson et al 2008). 

Denna benämning har fastställts av en internationell grupp som beskrev begreppet som tecken och 

symtom på störd perception ett stört tankinnehåll, förändrat stämningsläge och förändrat beteende som 

ofta förekommer hos personer med demenssjukdom. Symtomen indelades i två grupper varav den ena 

var vad patienten beskrev själv och den innefattade ångest, hallucinationer, vanföreställningar och 

nedstämdhet. Den andra gruppen innefattade symtom som andra observerat såsom aggressivitet, 

rastlöshet, skrikande, agitation, vandrande, socialt oacceptabelt beteende, bristande sexuell hämning, 

samlande och svärande (Eriksson et al 2008; Finkel, Costa e Silva, Cohen, Miller & Sartorius, 1996). I 

ett socialt perspektiv kan BPSD påverka vårdgivaren negativt och bli psykiskt stressande då förmåga till 

interaktion med andra försämras. Vårdgivarens beteende och attityder i form av till exempel. orealistiska 

krav, inkonsekvent agerande eller aggressiva och förödmjukande reaktioner kan också i sin tur bidra till 

att förvärra symtomen. Inom särskilda boenden kan BPSD innebära problem i samspelet med andra 

patienter. Patienter med demens kan ibland påverkas av de medboende och ta över symtom och beteende, 

såsom vandrande och agitation, från varandra (Eriksson et al 2008). Brodaty, Draper och Low (2003) 

påvisar i sin studie att vårdpersonalen upplever det svårt att hantera patienten då denne är 

aggressiv/hotfull, gör motstånd, avsiktligt svår och oförutsägbar. I en skandinavisk interventionsstudie 

(Hallberg & Norberg, 1993) påvisades att när vårdpersonalen fick systematisk handledning i 

omvårdnaden av de dementa samt att individuellt planerad vård gjordes för patienterna minskades 

förekomsten av BPSD.  

Juridiska aspekter inom demensvården 

Ibland uppstår situationer när det blir orimligt att tillmötesgå den dementes vilja, trots sin lagliga rätt att 

göra som han/hon vill. Enligt Svensk lag är dock alla vuxna fria rättskapabla människor med 

grundläggande fri- och rättigheter. Inom sjukvården gäller en praxis som säger att om en patient är 

beslutskompetent har hon/han rätt att neka vård. Det finns alltså egentligen ingen laglig grund för 

påtvingande av vård och behandling på demenssjuka personer eftersom de inte räknas till gruppen 

sjukdomar där beslutsförmågan är nedsatt. Trots detta förekommer ett utbrett tvång i den dagliga 

omvårdnaden av de dementa, eftersom konsekvenserna skulle bli kritiska om det inte gjordes. I samhället 

finns också en antydan till en förväntning på vårdpersonalen, att de på ett ansvarsfullt sätt, skall bortse 

från lagen så den demente inte far illa. Detta bidrar till att ett juridiskt vakuum omger de som vårdar 

dementa och en känsla av etisk stress uppstår lätt (Armanius Björlin et.al 2002; DS 2003:47; Tännsjö 

1998, 2002). 
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Både i SFS 1982:763 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och i SFS 2001:453 Socialtjänstlagen (SoL) 

beskrivs att all vård och omsorg skall ges med respekt för alla människors lika värde,  för den enskilda 

människans värdighet, självbestämmanderätt och integritet. Den betonar också att all vård och omsorg 

skall, så långt det är möjligt, utformas och genomföras i samråd med patienten. Enligt SFS 1974:152 

Regeringsformen 2 kap. har varje medborgare gentemot det allmänna ett skydd mot påtvingade 

kroppsliga ingrepp och frihetsberövanden. Med påtvingade avses i första hand våld, men hit hör även 

undersökningar, smärre ingrepp som vaccineringar och blodprovstagning samt liknande företeelser som 

går under beteckningen kroppsbesiktning. Socialstyrelsen råd för etiska frågor anser också att man inom 

ramen för påtvingande även kan räkna tex  tvingande till bad/dusch, tvinga någon att ta medicin som 

han/hon inte vill ha (SOU 2004:112). Möjligheten att vidta skydds- och begränsningsåtgärder inom 

demensvården utan vårdtagarens uttryckliga samtycke är således begränsade eftersom det inte finns 

något uttryckligt lagstöd, varken i SoL eller HSL, som ger personalen sådana befogenheter. Ibland vidtas 

dock skyddsåtgärder med inslag av frihetsinskränkning ändå med en hänvisning till att åtgärderna 

behövdes för att möjliggöra aktivering/rehabilitering (SOSFS 1980:87). Åtgärder som medför 

frihetsinskränkningar eller tvång får i huvudsak inte användas, men det finns en rad undantagsregler. 

regeln om nödrätt (SFS 1962:700). Enligt den regeln är det inte brottsligt att utan den enskildes samtycke 

handla så att man räddar dennes liv eller hälsa, men eftersom nödbestämmelsen endast är tillämplig i 

nödsituation kan den inte åberopas till stöd för rutinmässigt återkommande åtgärder och får endast vara 

av tillfällig art (SOSFS 1992:17; SFS 1962:700).  

Nuvarande riktlinjer kring regler och förhållningssätt inom demensvården ger inte tillräcklig vägledning 

för vårdpersonalen och även rättsskyddet för personer med nedsatt beslutsförmåga är idag otillräckligt. 

Dessa brister har lett till en statlig utredning SOU 2006:110 som handlar om regler för skydd och 

rättssäkerhet inom demensvården. I utredningsförslaget föreslogs för att undvika att de personer med 

demenssjukdom utsätter främst sig själva, men även andra, för uppenbar risk för allvarlig skada skall 

individuella beslut kunna fattas om bl.a. att: flytta en person mot sin vilja till särskilt boende, låsa 

ytterdörren eller dörren till en avdelning eller enhet, använda pejlings- och larmanordningar, hålla fast 

eller föra bort en aggressiv person, fullfölja nödvändiga omvårdnadsinsatser trots att den enskilde 

motsätter sig insatsen och att blanda medicin i mat eller dryck utan patientens vetskap om patientens 

hälsotillstånd riskerar att allvarligt försämras utan medicinering. Regeringen har dock inte lagt fram 

någon proposition grundat på denna utredning ännu. 
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Etiska aspekter  

Sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig och dessutom förpliktad att främja hälsa, att förebygga sjukdom, 

att återupprätta hälsa och att lindra lidande. Personal inom vården vägleds ofta av de fyra etiska 

principerna, godhetsprincipen, icke-skada-principen, autonomiprincipen och rättviseprincipen (Stryhn, 

2007).  All vårdpersonal är förpliktigad att i omvårdnaden ha ett respektfullt förhållningssätt gentemot 

patientens rätt till självbestämmande/autonomi och integritet enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och 

Socialtjänstlagen (SoL). Personal som vårdar personer med demens måste, förutom att ha en distans till 

sig själv, även ha en förmåga att se det unika i en annan människa och dennes livssituation, behov och 

värderingar (Armanius Björlin et.al 2004). 

I det dagliga omvårdnadsarbetet med personer som har en demenssjukdom uppstår ofta olika etiska 

dilemman då den sjuke har en nedsatt förmåga att förstå, välja och fatta sina egna beslut och därmed har 

bristande förståelse för omgivningens hjälpinsatser. Detta innebär att det inte är självklart i alla 

situationer att dennes rätt till autonomi/självbestämmande kan tillgodoses.  Den demenssjuke kan ibland 

reagera med förvirring, misstro och misstänksamhet vilket ofta leder till olika etiska dilemman då 

vårdpersonalen ska ta ställning till vilka handlingar som känns rätt eller fel.  Att tillgodose den 

demenssjukes själbestämmande i alla situationer kan ibland medföra risken att individen på något sätt 

skadar sig själv eller andra. Att inte göra det kan också innebära att den sjuke påtvingas något där det 

också föreligger en risk att skada patienten. Dessa etiska dilemman som uppstår kan vara särskilt svåra i 

situationer då personalen behöver använda olika metoder som kan ses som tvång, för att inte den 

demente skall komma till skada.  Att fatta beslut enligt icke-skada-principen kan vara svårt i vissa 

situationer då man ställs inför frågan vilket beslut som enbart gör gott och inte skadar. Rättviseprincipen 

kan inte heller tillgodoses för varje individ i alla lägen. Olika prioriteringar måste ofta göras och bör 

bedömas utifrån vem som har det största behovet i den aktuella situationen (Armanius Björlin et.al 

2004). 

Den etiska medvetenhet som sjuksköterskan har innebär att uppmärksamhet riktas på alla perspektiv som 

kan ha betydelse för patient, närstående, sjuksköterska, yrket och samhället samt samspelet dem emellan, 

i en given situation. Inom den normativa etiken beskrivs två inriktningar, pliktetik och konsekvensetik. 

Inom pliktetiken ses just plikten som den viktigaste grunden för en moralisk handling och där anges 

riktlinjer för vilka skyldigheter vi har oavsett vilka konsekvenser som handlingarna får. Handlingen skall 

överrensstämma med lagen men även ske spontant utifrån den egna goda viljan och förnuftet och den ses 

som en plikt. Konsekvensetiken betonar att handlingens moraliska värde är gott när målen och 

konsekvenserna av handlingen är goda. Konsekvensetiken omfattar även nyttoetiken eller utilitarismen 
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som betonar att man ska se handlingens lycka och nytta i förhållande till vad som är bäst för flest 

människor snarare än vad som är bäst för den enskilde individen. Pliktetik och konsekvensetik kan sällan 

användas var för sig och därav försöker man förena dessa i situationsetiken genom att samordna värden, 

plikter och konsekvenser. I situationsetiken ses dessutom varje situation som unik och inte generaliserbar 

(Stryhn, 2007). 

Något som ofta diskuteras inom den normativa etiken är vem som ska få fatta besluten för den 

demenssjuke när den förmågan har blivit nedsatt eller upphört? Beslut kan vara av enklare karaktär i den 

sjukes vardag men även svåra beslut om avslutande av livsuppehållande behandling. Det finns skäl både 

för och emot att de närstående ska fatta sådana beslut och oftast betonas vikten av att besluten ska 

baseras på vad den sjuke själv troligen hade önskat. En tydlig enlighet eller konsensus kring vilka etiska 

värden eller normer som bör gälla för demenssjuka personer saknas i litteraturen, samtidigt som det 

uppstår många etiska överväganden och problemställningar i omvårdnaden av demenssjuka personer. 

Därav är det viktigt att den etiska reflektionen inom demensvården är aktiv (SBU, 2006). 

 

Problemformulering 

Det etiska dilemmat i omvårdnaden av dementa består ofta i att den demente har en nedsatt förmåga till 

att ge uttryck för sin egen vilja och förmågan till självbestämmande blir nedsatt då de ibland inte förstår 

sitt eget bästa. Dock är deras integritet fortfarande stark vilket ofta kan leda till många svåra situationer i 

omvårdnaden.  Frågan som uppstår blir ofta vem som ska föra den demenssjukes talan och 

vårdpersonalen ställs i dessa situationer inför svåra etiska överväganden där hänsyn ska tas till den 

demenssjuke, närstående, eventuella medboende samt lagar och riktlinjer (Armanius Björlin et.al 2004). 

Den omvårdnadsansvariga sjuksköterskan vägleder ofta vårdpersonalen i omvårdnadsarbetet samt 

ansvarar oftast för att närstående blir delaktiga i besluten rörande omvårdnaden. Vi har i vårt arbete som 

sjuksköterskor på demensboende sett att det finns behov av att närmare studera hur sjuksköterskan inom 

vården av demenssjuka personer upplever att det är att ställas inför svåra etiska situationer. Särskilt etiska 

situationer där beslut ska tas om eventuella tvångsåtgärder samt vilket sorts stöd, moraliskt och/eller 

juridiskt, den sjuksköterskan eventuellt har i sina beslut. De flesta studier vi hittat som handlar om 

upplevelsen av att arbeta med personer med demens när det gäller olika sorters tvångsåtgärder och etiska 

dilemman (bl.a. Kirkevold, Sandvik och Engedal, 2004; Kirkevold & Engedal, 2004a; Kirkevold, Laake 

& Engedal, 2003; Karlsson, Bucht, Eriksson, & Sandman, 2001; Moore & Haralambous, 2007; Suvanto, 

2003) tar upp vilka sorts tvångsåtgärder som används, oftast fysiska begränsningsåtgärder, hur ofta de 

används och varför. Några studier (bl.a. Hamers et al. 2008; Karlsson, Bucht, Rasmussen, & Sandman, 
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2000) har också påvisat samband mellan personalens attityder och användandet av olika tvångsåtgärder 

för att hindra den demenssjuke att fara illa. Det har även rapporterats om olika svåra etiska situationer 

kring basal omvårdnad där de äldres autonomi och integritet hotas av personalens omsorg (Brodaty et al 

2003) eller att vårdpersonalen känner sig otillräckliga när de blev tvingade att använda sig av 

tvångsåtgärder i olika vårdsituationer (Kristiansen 2006). Däremot ser vi att det saknas studier som 

beskriver dessa etiska dilemman ur ett sjuksköterskeperspektiv. Det vill säga den omvårdnadsansvariga 

sjuksköterskans upplevelse av att i etiskt svåra situationer besluta om att använda olika tvångsåtgärder 

och vilket sorts stöd, moraliskt och/eller juridiskt, den sjuksköterskan eventuellt har i sina beslut.  

Syfte 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av etiska dilemman i demensvården i 

samband med olika tvångsåtgärder i kommunal äldreomsorgs särskilda boenden. 

Metod 

Denna studie är en kvalitativ intervjustudie. Data samlades in via fokusgruppsintervjuer med sammanlagt 

tolv sjuksköterskor och analyserades därefter med en kvalitativ manifest innehållsanalys. Litteratur till 

bakgrunden är hämtad dels utifrån tidigare kurslitteratur men även annan litteratur inom området 

demenssjukdomar, etik inom omvårdnaden och de lagar och författningar som är aktuella inom hälso- 

och sjukvårdsområdet. De vetenskapliga studierna som är utvalda till bakgrunden berör etiska dilemman 

och tvångsmetoder inom demensvården. Dessa studier har inhämtats via sökning i databaserna Pubmed 

och Chinahl som enligt Willman och Stoltz (2002) är de viktigaste databaserna för intresseområdet hälso- 

och sjukvård. Deras uppslagsverk och intressanta artiklar gav oss tips på användbara sökord. För att få en 

bredare sökning användes även databasen Psykinfo. De sökord som ingick i litteratursökningen till 

bakgrunden var: dementia, restraints, constraints, nurse, care, som kombinerats på olika sätt. En manuell 

sökning har också gjorts utifrån artiklars referenslistor. Studien är utförd systematiskt i olika moment 

som så utförligt som möjligt har beskrivits för att läsarna ska få en översikt av vårt tillvägagångssätt (jfr 

SBU, 1993). 

Urval och procedur 

För att rama in ämnet samt finna material till studien valdes i förväg inklusions och exklusions kriterier. 

Exklusionskriterierna som sattes upp begränsar ytterligare undersökningsområdet och höjer studiens 

kvalitet. Kriterier bestämdes innan studien påbörjats och har inte ändrats i efterhand (jfr SBU, 1993). I 

fokusgruppsintervjuerna deltog sjuksköterskor (n=12) som ansvarade för personer med demenssjukdom 
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inom särskilda boenden såsom ålderdomshem, sjukhem och gruppboenden i en kommun i Norrland.  

Inget krav ställdes på visst antal anställningsår eller viss längd av erfarenhet inom demensvård. 

Sjuksköterskor verksamma inom servicehus exkluderades. Karaktärerna i en fokusgrupp bör besitta 

kvalitativ data och kunna diskutera fokuserat i det aktuella ämnet. (Krueger & Casey, 2000). Deltagarna i 

studien (n = 12) bestod av elva kvinnor och en man. Medelåldern för deltagarna var 49 år (34 – 61 år) 

och de hade arbetat som sjuksköterska 4-39 år och vid nuvarande arbetsplats 1-19 år. Av samtliga 

deltagare hade sju sjuksköterskor enbart grundutbildningen till sjuksköterska (inkl. omvårdnad B), fyra 

sjuksköterskor hade någon typ av vidareutbildning inom geriatrik och två sjuksköterskor hade 

vidareutbildning inom andra områden. 

Informationsbrev (bilaga 1) lämnades först till verksamhetschefen som gav sitt skriftliga godkännande. 

Informationsbrevet och förfrågan om deltagande (bilaga 2) skickades sedan ut till enhetscheferna på åtta 

olika boenden som informerade sjuksköterskorna på respektive boende om studien. Efter att ha fått namn 

på de sjuksköterskor som önskade delta togs personlig kontakt med dessa för vidare information och 

skriftligt godkännande att delta i studien. 

Fokusgruppsintervjuer 

De tolv sjuksköterskorna delades in i tre fokusgrupper med fyra deltagare i varje grupp. 

Fokusgruppsintervjuerna utfördes en gång per grupp och varje tillfälle varade i ca en timme och spelades 

in med hjälp av en i-Pod. Författarna hjälptes åt att vara moderator som ledde intervjuerna. Som 

moderator försökte författarna hålla sig i bakgrunden och inte styra diskussionerna utan låta 

sjuksköterskorna resonera fritt med varandra om sina upplevelser av olika etiska dilemman utifrån en 

fallbeskrivning (bilaga 3). Fallbeskrivningen med en patient inom demensvården med flera etiska 

dilemman utgjorde grunden för diskussionen i fokusgrupperna. Nyckelfrågorna var: sjuksköterskans 

upplevelse av de etiska hinder som kan uppstå i omvårdnaden av dementa, inställning till att använda 

tvångsmetoder inom demensvården, beslutsfattandet kring att använda olika tvångsåtgärder och 

inställning till de nuvarande lagarna och riktlinjerna. I den inledande introduktionsfrågan uppmanades 

sjuksköterskorna att berätta om vilka etiska dilemman de identifierat i fallet. Sjuksköterskorna 

uppmanades sedan att beskriva om de varit med om liknande situationer och hur de upplevt dessa. För att 

utveckla diskussionen ställdes sedan följdfrågor såsom hur har ni hanterat det? Vad var svårt? Hur 

upplevdes det att ta beslutet, att använda en tvångsåtgärd?  Fick ni något stöd när ni måste ta beslut om 

en tvångsåtgärd? osv. Som avslutande frågor leddes samtalet in på de juridiska aspekterna i 

demensvården med frågor som Vilken betydelse har lagarna i besluten om tvångsåtgärder? och Skulle en 
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lagändring underlätta? Intervjuerna avslutades med en summering av vad som framkommit i 

fokusgruppsintervjun. För intervjuguide, se bilaga 4.  

Analys 

Den insamlade datan analyserades med inspiration av en manifest innehållsanalys, detta för att få en 

så detaljerad och systematiskt resultat som möjligt (jfr Graneheim & Lundman 2003). Författarna 

läste igenom det transkriberade materialet med så öppna sinnen som möjligt. För att metodiskt söka 

efter de meningsenheter som utgjorde sjuksköterskornas svar på nyckelfrågorna, jämförde och 

sammanställde författarna materialet tillsammans. Om detta görs av flera sker enligt Willman och 

Stoltz (2002, s.79) en validering och brister kan lättare upptäckas. I bilaga 5 (tabell 1) anges ett 

exempel på hur analysen genomförts. 

1. Intervjuerna skrevs först ut i sin helhet, därefter lyssnade båda författarna var för sig återigen igenom 

det inspelade materialet för att kontrollera att inga data uteblivit.   

2. Författarna hjälptes sedan åt att utifrån det transkriberade materialet ta ut meningsenheter och 

kondensera de meningsenheter som beskrev etiska dilemman. 

3. De kondenserade meningsenheterna kodades och författarna sökte först var för sig efter likheter och 

skillnader som kunde sammanfattas i lämpliga subkategorier. De som beskrev ett innehåll av 

liknande betydelse sammanställdes i fyra huvudkategorier. 

4. Sedan jämförde författarna analyserna med varandra och enades efter diskussioner om vilka 

subkategorier som passat bäst samt vilka huvudkategorier som framkommit. Dessa klassificeringar 

redovisas i resultatet och i dem återfinns svaren på de nyckelfrågor som ställdes under intervjuerna 

representerade var för sig i varierande grad.  

Etiska överväganden 

Detta är en studie på magisternivå som baserats på fokusgruppsintervjuer som föregåtts av klart 

informerat samtycke från verksamhetschef och samtliga deltagare och omfattas därmed inte av 

etikprövningslagen. Informationsbrev har skickats ut till både verksamhetschef, enhetschef och 

deltagande sjuksköterskor där det informerats om studiens syfte, frivillighet att delta och möjlighet att 

avbryta deltagandet när som helst samt att deltagarna är helt anonyma i studien. Intervjumaterialet 

innehåller inga namn på personer eller arbetsplatser, det har kodats för att ingen av deltagarna skall 

kunna identifieras och det har även förvarats på säkert sätt oåtkomligt för obehöriga.  
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Resultat 

Utifrån analysen framkom fyra huvudkategorier. Etiska dilemman, Etiskt förhållningssätt, 

Rättsnormer och verklighet, Behov av stöd. Samt tolv subkategorier som presenteras nedan (tabell 

2). 

Tabell 2. Översikt över huvudkategorier och subkategorier 

Huvudkategorier Subkategorier 
Etiska dilemman Närståendes missnöje 

Integritet och självbestämmande 
Stressfaktorer i verksamheten 
 

Etiskt förhållningssätt God kommunikation 
Gemensamma strategier 
Skapa förtroende 

 
Rättsnormer och verklighet Skyldigheter och realitet 

Rättfärdigandet av tvångsåtgärder 
Närståendes vilja 

 
Behov av stöd Ensam i beslutsfattandet 

Kvalificerat stöd 
Stöd av närstående 
Stöd av vårdplan 

Etiska dilemman 

Närståendes missnöje  

Sjuksköterskorna beskrev att de ibland upplevde etiska dilemman kring närståendes delaktighet i 

omvårdnaden när oförståelse och missnöje uppstod. Till exempel när närstående var negativa till den 

medicinska behandling som läkaren och sjuksköterskan ansåg vara nödvändig för den dementes 

välbefinnande. En sjuksköterska beskrev att hon mådde dåligt då hon visste att det fanns hjälp men blev 

hindrad från att hjälpa. Det framkom också att sjuksköterskorna upplevde ett etiskt dilemma när 

vårdpersonalen och närstående hade olika åsikter och krav på behandling och åtgärder. Sjuksköterskan 

hamnade ofta i kläm då mellan personalens upplevelse av situationen kring den dementes beteende och 

närståendes önskemål om att deras mamma/pappa skulle slippa att ta till exempel en sömntablett.  En 

känsla av hot beskrevs också om närstående var missnöjda.  

Anhöriga är ju en viktig bit ändå, vi har ju faktiskt media och det är ju många som hotar med det, man vill 
gärna hålla sig väl med dom, det behövs inte så mycket förrän det kan bli nånting som står i tidningen. 

Närståendes krav upplevdes stressande då de ibland kändes orimliga. Att bli ifrågasatt av närstående 

kräver mera engagemang hos sjuksköterskan för att undvika missförstånd som i sin tur kan leda till ännu 

mera stress. Detta kom till uttryck när sjuksköterskorna beskrev exempel då närstående säger att nu får 

inte mamma/pappa ramla en gång till, men att detta krav egentligen kändes orimligt för sjuksköterskan 

att uppfylla även om alla tänkbara olika åtgärder, såsom extra tillsyn, larm, grindar mm, används. Samt 

när närstående kräver att all hänsyn ska riktas till just deras mamma/pappa och inte verkar förstå att det 
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finns fler på boendet att ta hänsyn till trots att de fått information och förklaringar om de beteenden som 

kan vara vanliga hos dementa personer från sjuksköterskan. 

Ja, det här med anhöriga är en så viktig bit alltså, och ju mera ifrågasättande desto viktigare bit är det att 
man verkligen måste jobba på det, man får inte gå i omvägar runt en anhörigs ifrågasättande för då blir 
det problem. 

Integritet och självbestämmande.  

Ett annat etiskt dilemma som beskrevs är att det är svårt i ett gruppboende att visa respekt för den 

enskilde individen och samtidigt värna om de medboende. Om en patient är orolig och aggressiv så 

påverkas de medboende negativt. Dilemmat som uppstår då blir att sjuksköterskan måste ta 

ställning till vems integritet som skall värnas.  

Det är ju det där man kan känna ibland.  ja, vad gör man utifrån den här individens, respekten för den, 
och du har 7 st till här?...och då hamnade man ju i det dilemmat, ska vi börja medicinera de övriga för att 
inte de skulle, ja, var är balansen? 

Sjuksköterskorna upplevde också etiska dilemman och svårigheter när de måste gå emot individens vilja 

och självbestämmande, till exempel i samband med dusch, medicinering och låsning av dörrar, då den 

sjuke har nedsatt sjukdomsinsikt. Trots att det kändes fel att gå emot den dementes vilja så betonades det 

ändå att syftet var för att hjälpa och göra gott samt att denna tanke alltid fanns med i 

omvårdnadshandlingen.  

Att värna om självbestämmandet upplevdes också som svårt när individens personlighet förändrades av 

sjukdomen och det blev svårt att avgöra om omvårdnadshandlingen skall avgöras utifrån hur personen 

var innan sjukdomen eller om hänsyn skall tas till hur den personen är just nu.   

Tex detta med duschen, den här damen kanske har varit jättefin och prydlig och tyckt det varit skämmigt 
att lukta, och sen säger lagen låt hon lukta, låt hon vara. Är de det hon vill? Vem värnar lagen egentligen?  

Ett annat etiskt problem som beskrevs var när sjuksköterskan hindrades av lagen från att visa hänsyn till 

den dementes integritet. Att inte få låsa dörren in till den demente om natten trots att denne alltid gjort så 

tidigare för att känna sig trygg, när förmågan att låsa sin egen dörr fortfarande fanns, upplevdes som 

frustrerande.  

Stressfaktorer i verksamheten  

Sjuksköterskorna beskrev ett etiskt dilemma när de såg behovet av extra personal på en avdelning 

med orolig patient, men hindrades från att sätta in den åtgärden på grund av chefens hänvisning till 

de begränsade ekonomiska resurserna. De beskrev en känsla av sorg när de kanske måste initiera 

en medicinändring eller sätta in något lugnande läkemedel istället för extra personal. En av 

sjuksköterskorna uttryckte en önskan att läkaren borde ha mod att säga ifrån i sådana fall och 
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hänvisa till att detta egentligen rör sig om ett miljö- eller resursproblem och inte ett medicinskt 

problem. 

Om vi säger att den här personen skulle bli lugn av att ha en person närvarande intill sig, då är det ändå 
tragiskt att det inte ska få vara så, och vi vet ju att våra dementa behöver den här närheten att se 
personalen nära.  

Sjuksköterskorna beskrev ett etiskt dilemma då de ibland möttes av personalens motvilja att ändra på sin 

attityd och sitt arbetssätt för att kunna genomföra en bättre omvårdnad. Till exempel då sjuksköterskan 

föreslagit en omfördelning av personalen på grund av en orolig patient eller då sjuksköterskan önskat ett 

flexiblare tänkande i rutiner när en dement patient vägrat att duscha.  

Sjuksköterskorna beskrev en stresskänsla av alla nya riktlinjer som ständigt upprättas och som ökar 

kraven på den omvårdnadsansvariga sjuksköterskan. Sjuksköterskerollen upplevdes vara mera utsatt nu 

när all vård ska kvalitetssäkras än tidigare. Kravet på att dokumentera rätt, göra riskbedömningar och 

preventionsåtgärder skapade en känsla av stress. Om olyckan ändå skulle vara framme så kände dom sig 

utsedd till syndabocken.  

…och om någon faller så känner man, har jag gjort allt? Det är ju ungefär som att fastna i en 
poliskontroll. 
Har jag skrivit in allt i formalian? Tänk om jag inte hunnit skriva in allting. Det går ut på att man ska ha 
ryggen fri på nåt sätt som sjuksköterska, man måste ha koll på allt... 

 

Etiskt förhållningssätt 

God kommunikation 

Sjuksköterskorna beskrev olika strategier för att förhålla sig till de etiska dilemman som kan uppstå dels i 

omvårdnaden av de dementa och dels i kontakten med närstående. Strategierna gick ut på att genom ett 

etiskt förhållningssätt skapa förutsättningar för att överbrygga hinder. Sjuksköterskorna betonade vikten 

av att ha ett etiskt förhållningssätt gentemot de närstående för att vinna deras förtroende och därigenom 

få deras stöd. Detta innebar att ha en god och regelbunden kommunikation och dialog med de närstående, 

lyssna på deras önskemål och funderingar, informera, medvetandegöra och att skapa förutsättningar för 

de närståendes delaktighet i utformandet av vårdplanen. Sjuksköterskorna uttryckte också att de måste 

acceptera att de närstående är pålästa och har mera kunskap nu än förr och därmed också vill och kan 

vara mera delaktiga omvårdnaden.  

Ja det här med anhöriga är en så viktig bit alltså, och ju mera ifrågasättande desto viktigare bit är det att 
man verkligen måste jobba på det, man får inte gå i omvägar runt en anhörigs ifrågasättande för då blir 
det problem. 
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När det gäller information till närstående diskuterades det också kring vilken information som egentligen 

är lämplig att ge utifrån etiska aspekter.  Sjuksköterskan har en skyldighet i att informera närstående om 

allt som sker runt deras demenssjuke förälder/släkting men är det etiskt försvarbart att verkligen berätta 

allt?  

“… ska man informera anhöriga det som gör dem illa att höra?” 
“nej, inte allting, ...man vet ju ungefär om man har varit ett tag så man känner anhöriga så pass bra så 
man vet vad man kan ta upp….” 
” en del blir så ledsen om man berättar det som är för tokigt” 
” nej det är inte nödvändigt att berätta allt..” 

Sjuksköterskorna hade olika åsikter om det var nödvändigt att informera närstående att medicinen måste 

gömmas i maten för att få den demente att ta den. Någon utryckte att hon ofta pratar med närstående men 

kanske inte just om att medicinen måste ”luras” i. En annan uttryckte att närstående var informerade att 

det behövdes lite ”trix” för att få honom/henne att ta medicinen. Någon ansåg att det inte behövdes 

informeras om åtgärden gjordes tillfälligt men däremot om det pågick en längre tid. Det framkom också 

att närståendes behov av information såg olika ut, vissa närstående sades vilja ha ”full kontroll” medan 

andra ansåg att omvårdnaden är den bästa och att de inte behöver veta allt. 

Gemensamma strategier 

Sjuksköterskorna beskrev vikten av att vara lyhörd för de etiska problem som kan uppstå i omvårdnaden 

av den demente och att sjuksköterskan utformar vårdplanen tillsammans med både personalen och 

närstående så att det blir gemensamma strategier för att lösa omvårdnadsproblemen. 

Det är jätteviktigt att man pratat igenom det innan, alltså med personalen. Att man tar upp dom här 
problemen och alla får, ja att alla diskuterar det i gruppen och sen att alla följer det. 

Några sjuksköterskor beskrev svårigheten med att lösa omvårdnadsproblem då personalen på 

avdelningen mötte sjuksköterskans förslag till åtgärder med bristande intresse eller brist på förståelse. 

Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att de gav personalen handledning i att ha ett etiskt 

förhållningssätt i omvårdnaden. Personalen behövde ibland hjälp att försöka se vems problem det 

egentligen var när de upplevde en viss vårdsituation som svår.   

Det kanske är personalen som tycker det här är ett problem, anhöriga tycker inte det och den boende 
tycker inte det, men det är kanske personalen som tycker det är problem. Så det är ju en av den biten som 
sköterska, att man måste bena ut vems är problemet. 

Sjuksköterskorna beskrev också hur det är möjligt trots bristande ekonomiska resurser att skapa 

förutsättningar för att undvika etiska dilemman och i det längsta undvika tvångsåtgärder. Detta gjordes 

genom att möjliggöra omfördelning av personal mellan avdelningarna. 
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Skapa förtroende 

Sjuksköterskorna beskrev att ett flexibelt tankesätt skapar förutsättningarna för att den demente ska få ett 

gott förtroende och en personlig relation till några av personalen och därigenom kan etiska problem 

undvikas i den personliga omvårdnaden.  Till exempel om en dement person fungerar bättre ihop med 

vissa av personalen bör det vara den/de personerna som hjälper honom/henne med duschningen och det 

ska finnas en flexibilitet i rutinerna så dusch inte nödvändigtvis måste ske på morgonen en viss bestämd 

dag. Sjuksköterskorna försökte också uppmuntra den övriga vårdpersonalen att se dessa speciella vårdare 

som en tillgång i arbetsgruppen och inte se det som ett personligt nederlag. 

Ja , och även om man säger det här med kläder och alltihopa, jag menar, .om de får förtroende för någon 
person så tror jag att, jag tycker mig se i alla fall, att det till slut brukar fungera. 
 

När sjuksköterskorna diskuterade kring låsta dörrar framkom det att om det inte var möjligt att avleda 

den demente från att ta sig ut så fanns en handlingsplan att en personal följde med ut på en promenad och 

tog telefonen med sig i ett försök att avleda. Andra strategier som beskrevs för att förhindra att den 

demente tog sig ut var att avleda, bjuda på fika eller annat och att använda sig av extrapersonal. När det 

diskuterades kring låsning av dörrarna in till de boendes egna rum framkom en medvetenhet att man inte 

heller där får låsa, om den boende inte själv kan låsa upp eller handha sin egen nyckel. De strategier som 

framkom för att undvika inlåsning av medboende var att använda dörrlarm för att hinna avleda och 

undvika att de medboende gick in till varandra och att stänga dörrar mellan avdelningarna. 

Rättsnormerna och verkligheten 

Skyldigheter och realitet 

Sjuksköterskorna beskrev en medvetenhet om skyldigheten att följa lagarna men det framkom också 

olika strategier för att kringgå dem. Sjuksköterskorna beskrev att det finns skyldigheter att ha en synlig 

kod om dörren till avdelningen måste låsas, men att koden kan ändras eller göras krångligare. Det 

betonades dock att detta bara görs för att fördröja tiden för den demente att ta sig ut själv inte att 

förhindra. I ett fall fick koden lov att tas bort helt och att de som ville ut fick lov att ringa på en klocka så 

personalen kom och öppnade. Detta upplevdes visserligen som besvärligt men kändes ändå rätt då den 

sjuke ändå hade möjligheten att komma ut om någon kom och öppnade och kunde följa med. Det 

beskrevs en medvetenhet om att inlåsning är en tvångsåtgärd men det framkom också att ingen 

egentligen funderat på att det är låsta avdelningar på gruppboenden. Anhöriga är trygga med detta och 

det är bestämt så i de lokala riktlinjerna. 

Jag tror ingen går runt och mår dåligt för att det är låst, för så är det bestämt att det ska vara…det är ju 
för tryggheten för dom som bor här… 
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Rättfärdigandet av tvångsåtgärder 

Sjuksköterskorna beskrev att det inte är svårt att besluta om att använda sig av en tvångsåtgärd när det 

handlar om trygghet, säkerhet och när hänsyn till konsekvenserna av den demente patientens 

självbestämmande måste tas. Detta kom till uttryck när sjuksköterskorna beskrev användandet av 

tvångsåtgärder både när det gäller låsta dörrar, läkemedel, duschning och fastspänning med bälte. Det 

framkom uttryck såsom till exempel tvångsåtgärder är ju inte roligt men ibland har nöden ingen lag, av 

två onda ting måste man ta det minst onda, man måste välja det som blir hanterbart, man utgår från 

patientens bästa, man känner sig tvingad, det är ju för att de ska få må bra och för att de andra 

runtomkring ska få må bra, man gör det ju för att göra gott och inte skada.  

Vi vet att det här är tvunget för att göra gott. Är det här en som får ångest och hallucinationer och ingen 
sjukdomsinsikt eller så, kanske behöver det här lilla Haldol för att trycka ner dom här rösterna som 
kommer eller vad som blir, och dom blir psykotiska, och det vill vi ju inte att nån ska behöva vara.. 

Kring diskussionerna om det etiska dilemmat när en dement person vägrar duscha framkom det att 

åtgärderna i första hand var att prova annan dag, avleda och så vidare, men om det inte gick på annat sätt 

och det förelåg en risk för kroppslig skada såsom infektion och sår av till exempel intorkad avföring så 

ansåg sjuksköterskorna i samtliga grupper att då finns inget annat val än att tvinga den demente att 

duscha. I två av fokusgrupperna framkom även att de kunde tänka sig att tvångsmedicinera tillfälligt för 

att kunna duscha den demente om det inte går på annat sätt. 

Samtliga deltagare i studien beskrev en medvetenhet om att det är fel att ge medicin mot någons vilja 

genom att till exempel krossa den och gömma den i maten. I två av fokusgrupperna framkom det att det 

inte är svårt att ta beslutet att ge läkemedel mot någons vilja när det inte tycks finnas något annat val.  

Annars funkar det ju inte, jag menar, de förstår ju inte själv sitt bästa, det är ju inte för att vi själva vill 
droga ner dem utan det är ju för att det ska fungera. 

Sjuksköterskorna beskrev att det inte är ovanligt att medicinen ges utan den dementes medgivande, men 

att det egentligen är nu på senare tid som detta ifrågasatts. Några sjuksköterskor upplevde dock 

svårigheter att ta sådana beslut och tycker det känns fel att behöva lura i den demente medicinen när de 

helst vill tala om vad man ger och varför.  

Konsekvenserna av ytterligare ett fall hos en dement som redan skadat sig, beskrevs som tillräckligt för 

att känna att det inte finns något annat val än att spänna fast denne i stolen när det uppstår obevakade 

ögonblick på till exempel kvällar när det är mindre personal. 

Samtliga deltagare gav på olika sätt uttryck för att de nog inte skulle tänka annorlunda om det skulle bli 

lagligt att utföra tvångsåtgärder i vissa fall. En tvångsåtgärd kommer ändå att ses som en sista åtgärd. Det 

framkom uttryck såsom: det skulle kännas bättre för samvetet eftersom det inte är roligt att göra något 
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lagvidrigt, känslan skulle bli bättre men att samvetet säger annat, det skulle inte kännas lättare ändå, 

skulle inte tänka på annat sätt, stöd av lagen men lika stort dilemma, skulle kanske kännas bättre för den 

egna känslan när man vet att man har ett annat stöd. 

Närståendes vilja  

Att tillgodose närståendes önskemål genom dialog och att göra en fallriskbedömning beskrevs nästan 

som viktigare än att följa lagen om fastspänning. Sjuksköterskorna medgav dock att det inte blev mera 

lagligt eller etiskt riktigt att spänna fast någon dement person bara för att anhöriga säger så, men 

betonade att man måste lyssna på de närståendes vilja. 

Men anhöriga vill ju oftast det här, de vill ju inte att de ska ramla, de kan ju skada sig… och dom måste 
man ju lyssna på. Men fastsättning är ju också nånting som måste tas med både anhöriga och läkare.  

Behov av stöd 

Ensam i beslutstagandet 

Sjuksköterskorna beskrev att de oftast får ta beslutet själva om en tvångsåtgärd är nödvändigt eller inte i 

en svår omvårdnadssituation, men att de först diskuterar med vårdpersonalen, kollegor och närstående. 

Om en tvångsåtgärd blev nödvändig sökte de även stöd från andra håll för att kunna fatta rätt beslut. 

Flera av sjuksköterskorna beskrev att det är viktigt att få diskutera och få stöd och bekräftelse för sina 

funderingar om åtgärd med dels närstående men även i det multidisciplinära teamet runt patienten, dvs. 

personalen, sjuksköterskor, läkare, enhetschef och eventuellt demensteamet, samt om det gäller 

funderingar kring fysiska begränsningshinder så sökte sjuksköterskan kontakt med rehabteamet för råd 

och stöd av sjukgymnast och arbetsterapeut. 

Man vill ju inte stå ensam, man vill ju dels konsultera kollegor, doktor, boendechef, anhöriga, alltså vi 
brukar vilja ha med alla egentligen innan man, för att känna tänker jag rätt? Finns det nåt annat sätt? Är 
det här förankrat, kan vi verkligen göra så här?… desto fler man är desto fler idéer har man ju också, 
eller uppslag hur man kan göra det här. 

I en av fokusgrupperna uttrycks ett samband mellan lång erfarenhet som sjuksköterska som skapat 

tryggheten i sköterskerollen och att våga ta lite större risker när olika beslut skall tas vid etiska 

dilemman. Till exempel om vad som egentligen måste informeras till närstående. Den långa erfarenheten 

ger en känsla av att vara trygg i sina beslut och det finns inte ett lika stort behov av stöd hos läkaren.  

”Ja jag kan ta större risker, ja…men jag menar inte större risker..jag kan stå mera för vad jag gör… 

Kvalificerat stöd 

Sjuksköterskorna beskrev olika erfarenheter kring upplevelsen av stödet från distriktsläkaren. Det 

framkom att det ofta är sjuksköterskan som styr medicineringen men att det uppskattades när de fick 

möjligheten att diskutera kring medicineringen. Det betonades att det inte bör vara en självklarhet att 
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medicinera vid minsta motstånd av den demente. Sjuksköterskorna gav också uttryck för att de fick dåligt 

stöd av distriktsläkaren vid etiska dilemmor då till exempel stafettläkare sällan var insatt i problematiken 

som kunde uppstå med dementa personer och att de fick lösa det mesta själva i samråd med 

vårdpersonalen och kollegor. Sjuksköterskorna tyckte att det kändes lättare om de fått stöd av doktorn i 

att ge medicinen utan den dementes samtycke. Det framkom dock att den ordinerade läkaren sällan bryr 

sig om hur man får i den demente medicinen, om denne vägrar ta den, och några deltagare beskrev en 

känsla av att detta är något som läkaren förväntar sig att sjuksköterskan kan hantera själv. Det beskrevs 

också en känsla av att läkaren nog egentligen inte vill höra om detta problem. Det framkom också uttryck 

som tyder på att även sjuksköterskan ser det som sin uppgift att bedöma och besluta om medicinen ska 

ges utan patientens medgivande. I ett fall uppgavs det dock att en geriatriker stod för beslutet att vårdarna 

skulle få gömma medicinen i maten för att få patienten att ta den, vilket uppskattades. Sjuksköterskorna 

uppskattade när distriktsläkare insåg sina begränsningar och konsulterade en geriatriker och 

demensteamet. En av sjuksköterskorna hade en geriatriker som ansvarig läkare på sitt sjukhem och såg 

detta som en förmån. Flera av sjuksköterskorna gav uttryck för att geriatrikern är mer insatt i 

vårdproblematiken runt dementa personer än en distriktsläkare vilket upplevdes som ett bra stöd.  

…sen är ju de läkare vi har inte Geriatriker heller, så de har ju sina begränsningar. Vi har ju fall där, då hon 
säger att det där är jag inte kapabel till,  då skriver hon en konsultremiss till demensteamet. Och det har hänt flera 
gånger och det tycker jag känns skönt. 

I ett fall av ett svårt etiskt dilemma kring närståendes ifrågasättande och den dementes behov av 

medicinsk behandling beskrevs en lättnadskänsla och ett bra stöd då en geriatriker blev inkopplad och 

helt tog över ansvaret från sjuksköterskan när det gällde de medicinska diskussionerna med närstående. 

Att få konsultera demensteamet som består av geriatriker och sjuksköterskor med erfarenhet inom 

demensproblematik när det uppstår en etiskt svår situation upplevdes vara ett bra stöd. Demensteamet 

beskrevs också som en ”räddningsplanka” för distriktsläkaren. I en av fokusgrupperna framkom att det 

som upplevdes som positivt i stödet av demensteamets sjuksköterskor var att de då fick någon att tala 

med, någon som förstod. Sjuksköterskorna beskrev att de fick handledning och stöttning i sin 

sjuksköterskeroll då demensteamet dels hjälper till att lösa svåra omvårdnadsproblem men även genom 

att de ofta bekräftade den omvårdnadsplan som sjuksköterskan redan hade gjort för att försöka lösa den 

svåra situationen. Med stödet av demensteamet upplevdes det lättare att ta beslutet om den eventuella 

tvångsåtgärden som kunde bli nödvändig.  

Ja, det rättfärdigar ju den åtgärd vi gör på nåt sätt, för vi har ju ändå haft en plan, vi har ju tänkt igenom 
noga det vi gör…och vi gör ju något gott utav det, det rättfärdigar ju vårt tänkande ändå tror jag … 

Sjuksköterskorna upplevde också ett gott stöd av demensteamet i kommunikationen med och i 

handledningen av vårdpersonalen på avdelningen. När demensteamet kom in och stöttade sjuksköterskan 
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i samtalen med vårdpersonalen framkom egentligen inget nytt, ofta sades samma saker som 

sjuksköterskan redan påtalat. Därav fick sjuksköterskan en känsla av bekräftelse att hon/han tänkt rätt 

och att det med demensteamets hjälp blev lite mer pondus bakom det som redan sagts, samtidigt som 

vårdpersonalen kände att de fått handledning av någon utomstående.  

Sjuksköterskorna saknade möjlighet till egen professionell handledning eller åtminstone att få avsätta tid 

för att sätta sig ner med andra sjuksköterskor och diskutera kring olika upplevelser som handlar om just 

de etiska problem som kan uppstå i omvårdnaden av dementa. Detta för att orka med detta många gånger 

svåra arbeten med dementa personer i svåra omvårdnadssituationer, och för att orka handleda 

vårdpersonalen i deras roll. 

Handledning är ju inte till för att fördöma dig utan för att du ska gå vidare i ditt jobb att du inte ska känna 
att du fylls på som en container …det är ju då som vi går in i väggen… 

Behovet av att ha bra kollegor att prata med framkom då sjuksköterskorna beskrev känslan av att inneha 

en typ av ”containerfunktion” för vårdpersonalen och närstående. De upplevde sig vara väldigt utsatta i 

vissa situationer när vårdpersonalen och även närstående kom med sina behov av att få prata ut om olika 

problem som de ville att sjuksköterskan ska lösa. Det poängterades att det då är viktigt med en chef som 

kan stötta.  

Sjuksköterskorna beskrev att stödet från enhetschefen var beroende utifrån vilken utbildning och vilken 

personlighet hon/han har. Det upplevdes en skillnad på gehör om chefen är sjuksköterska eller har annan 

utbildning. Det upplevdes positivt om chefen hade sjuksköterskeutbildning. Uteblivet gehör från 

enhetschefen skapade en känsla av stress. 

Stöd av närstående  

Sjuksköterskorna upplever ett stort stöd i att ha närståendes samtycke i all omvårdnad och behandling. 

Det upplevdes inte svårt att ge läkemedel utan den dementes samtycke när det bedömdes nödvändigt och 

när närstående gett sitt stöd. Vikten av att närstående även bör vara delaktig i vårdplanen betonades 

också.   

Stöd av vårdplan 

Sjuksköterskorna beskrev att de upplever ett bra stöd, när svåra beslut måste tas, om det finns en 

vårdplan upprättad. Det betonades att vårdplanen ska upprättas i samråd med sjuksköterska, 

personalen på avdelningen och de närstående. I vårdplanen finns de närståendes önskemål och 

inställning till olika problem, vilket blir ett stöd för sjuksköterskan när eventuella beslut ut om 

tvångsåtgärder måste tas.  

När det blivit frågor så har man kunnat hänvisa till dokumentet, det var det som gällde . 
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Metoddiskussion 

Denna studie är baserad på material insamlat från intervjuer i tre olika fokusgrupper med sjuksköterskor i 

en kommun i Norrland. Sjuksköterskorna deltog vid ett tillfälle vardera. Den valda metoden för 

insamling av data ansågs vara mest passande då syftet med studien var att undersöka sjuksköterskornas 

upplevelse av etiska dilemman i demensvården i samband med olika tvångsåtgärder.  Metoden valdes 

med tanke på de fördelar som fokusgruppsintervjuer har i jämförelse med personliga intervjuer. I 

fokusgrupperna får deltagarna möjlighet att höra andras uppfattningar och upplevelser som kan 

underlätta formuleringen av de egna personliga synpunkterna. Deltagarna både får och ger inspiration till 

varandra och stimuleras därmed att reflektera tillsammans över sina erfarenheter genom diskussionerna 

på ett naturligt sätt.  

Antalet sjuksköterskor (n=12) i varje grupp (n=4) valdes utifrån att bortfallet beräknades bli minimalt då 

sjuksköterskorna ansåg det möjligt att närvara då intervjuerna var tidsbegränsade till en timme och varje 

deltagare muntligt och skriftligt godkänt sitt deltagande innan grupperna sattes ihop. Författarna hade 

heller ingen tidigare erfarenhet av att leda fokusgrupper och ansåg därför att det blev mera hanterbart om 

grupperna inte var alltför stora. Författarna ansåg också att samspelet i grupperna skulle bli bättre om det 

inte var alltför många deltagare. Risken med att flertalet av deltagarna var kvinnliga sjuksköterskor var 

att diskussionerna som uppstod i fokusgrupperna inte speglade skillnaden av upplevelsen av etiska 

dilemman i demensvården utifrån varken genusperspektiv eller yrkesperspektiv.  

Intervjuerna i fokusgrupperna baserades utifrån ett fiktivt patientfall som hade skickats ut till samtliga 

deltagare innan intervjuerna. Syftet med det fiktiva fallet var att sjuksköterskorna skulle få möjlighet att 

utifrån detta fall diskutera olika etiska dilemman inom demensvården och det var valfritt att delge och 

beskriva liknande upplevelser som de själva varit delaktig i. Författarna upplevde att det fiktiva fallet var 

dels en bra introduktion för att komma igång med en bra och givande diskussion men även ett sätt att 

göra ett känsligt ämne mindre känsligt eftersom sjuksköterskornas egna uppfattningar inte sätts i fokus 

utan snarare få möjligheten att diskutera ett case. 

Nackdelarna med fokusgruppsintervjuer kan vara att deltagarna gärna vill framhäva en mer positiv bild 

av sig själv då de diskuterar med de andra. Resultatet kan också bli missvisande om en dominant 

deltagare bidrar till att de mera reserverade deltagarna inte kommer till tals och därför är det viktigt att 

fokusgrupperna leds av en väl förberedd och erfaren moderator (Krueger & Casey, 2000). I denna studie 

hjälptes författarna åt att agera moderator eftersom ingen av dem hade några tidigare erfarenheter av att 

leda fokusgrupper. Som moderator försökte författarna hålla sig i bakgrunden och inte styra 

diskussionerna utan låta gruppmedlemmarna resonera fritt med varandra om sina upplevelser av olika 
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etiska dilemman utifrån patientfallet. Samtliga deltagare deltog aktivt i resonemangen och det uppstod ett 

fritt samtalsklimat som bidrog till intressanta och viktiga samtalsämnen inom det valda området. 

Författarna gick ibland in naturligt i samtalen för att ställa några klargörande frågor för att behålla fokus 

på ämnet och utveckla samtalen (jfr Krueger & Casey, 2000). Då även författarna själva besitter 

kvalitativ kunskap i ämnet var det ibland svårt att låta bli att inte vara med och lägga till uttryck för olika 

upplevelser som beskrevs, men detta verkade dock inte ha påverkat sjuksköterskornas resonemang 

negativt, snarare åt de positiva hållet, eftersom det då blev en sorts bekräftelse att sjuksköterskornas 

beskrivelse av sina erfarenheter och upplevelser uppfattats rätt. Kvalitativ innehållsanalys kan enligt 

Granheim & Lundman (2004) anpassas till datamaterial av varierande kvalitet och till forskarens 

erfarenheter och kunskaper. Bra förkunskaper och erfarenhet i ämnet hos forskarna skapar ett mera 

fulländat resultat. Genom att författarna lät intervjudeltagarna fritt utifrån fallbeskrivningen berätta om 

sina erfarenheter och upplevelser och stimulerades att göra detta blev författarna medskapare till texten. 

Nackdelen  med en manifest innehållsanalys är enligt Granheim & Lundman (2004) att om forskarna 

arbetar allt för textnära går helheten av innehållet förlorad. En viss tolkning och abstraktion behövs för 

att få meningsfullt resultat. Om en allt för tolkande ansats använts har svårigheter uppstått under 

bearbetningen att skapa hållbara och logiska kategorier eller teman. Detta kan senare detta skapa 

överblivet material som måste pressas in i dessa kategorier vilket kan ge missvisande resultat.  

Då denna studie är en magisteruppsats i en specialistutbildning för sjuksköterskor så var tidsaspekten en 

faktor som möjligen påverkade författarnas tillfredsställelse med resultatet. Det hade varit önskvärt att få 

fördjupa intervjuerna ytterligare med samma sjuksköterskor vid ett senare tillfälle och diskutera djupare 

kring en eller två av de största diskussionsämnena som framkommit under de första 

fokusgruppsintervjuerna.  

Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av etiska dilemman i 

demensvården i samband med olika tvångsåtgärder i kommunal äldreomsorgs särskilda boenden. I 

resultatdiskussionen presenteras först en sammanfattning av huvudfynden i resultatet och sedan 

följer en diskussion utifrån var och en av de olika huvudkategorierna som framkommit.  

Sammanfattning av resultat 

I resultatet framkom det att sjuksköterskorna upplever att de är ensamma i beslutsfattandet men 

känner ofta ett behov av stöd när de svåra besluten kring olika etiska dilemman ska fattas. Behovet 

av handledning och möjligheten att få sitta ner med andra sjuksköterskor och diskutera etiska 
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dilemman beskrevs som stort. Detta märktes också tydligt i sjuksköterskornas inlevelse och 

engagemang i diskussionerna i fokusgruppsintervjuerna. Sjuksköterskorna upplevde de närståendes 

delaktighet i vården av de dementa både som ett bra och viktigt stöd i besluten av 

omvårdnadsåtgärder men de närstående kunde också vara en bidragande orsak till känslan av stress 

då sjuksköterskan kom i kläm mellan vårdpersonalens och de närståendes motstridiga krav på. 

Vikten av att främja dialogen med närstående för att skapa en bra relation betonades. När det gällde 

etiska dilemman kring de olika tvångsåtgärderna så framkom det att det finns en klar medvetenhet 

om de olika lagarna men att sjuksköterskorna egentligen inte upplevde det som ett etiskt dilemma 

eller kände någon svårighet att till exempel behöva ge läkemedel utan patientens medgivande eller 

att låsa dörrarna för att de dementa inte ska kunna gå ut själva, eftersom detta bara gjordes när det 

inte fanns någon annan utväg och att det var för patientens eget bästa för att förhindra att denna far 

illa. Sjuksköterskorna beskrev dock att det skulle kännas bättre om de hade stöd i lagen.  

Etiska dilemman 

I föreliggande studie framkom att sjuksköterskorna upplevde känsla av stress dels när de hamnade i kläm 

mellan personalens och de närståendes motstridiga krav och dels när närstående var missnöjda och hade 

möjligheten att anonymt vända sig till media.  Detta påvisas också i en studie av Edberg et al (2008) där 

det framkommer att en känsla av stress uppstår hos sjuksköterskan då närståendes begränsade kunskaper 

om demenssjukdomen leder till krav som står i konflikt med vad sjuksköterskan anser vara det bästa för 

den demente. Juthberg (2008) påvisar i sin avhandling ett samband mellan samvetsstress och utbrändhet 

hos sjuksköterskor och vårdpersonal i äldreomsorgens särskilda boenden. En del av det dåliga samvetet 

som sjuksköteskorna beskrev i avhandlingen innebar att de kände sig fångade i maktlöshet då de ofta 

upplevde motstridiga förväntningar från flera håll som de misslyckas i att leva upp till. En annan del av 

det dåliga samvetet var en känsla att vara fångad av maktlöshet då andras försummelser och misstag 

gjorde det omöjligt för sjuksköterskan att fungera som en god sjuksköterska. Detta kan jämföras med 

fynden i föreliggande studie då sjuksköterskorna beskrev att de ibland ser behovet av en attitydförändring 

och ett flexiblare arbetssätt hos vårdpersonalen för att omvårdnaden av de dementa ska bli så bra som 

möjligt. Men att de möts av en ovilja eller bristande intresse av personalen när sjuksköterskan föreslår 

olika strategier för att lösa ett omvårdnadsproblem.  

Enligt Eriksson et al (2008) kan personer med demens påverkas av de medboende och ta över symtom 

och beteenden som oro, vandrande och agitation från varandra. I föreliggande studie beskrevs det etiska 

dilemmat som uppstår i sådana fall. Sjuksköterskorna frågade sig, vems integritet skall värnas, den som 

uppvisar oro/aggressivitet eller de medboendes? Detta framkommer också i en studie av Edberg et al. 

(2008) där det beskrivs att en känsla av stress uppstår då de måste skydda den ene av patienterna från de 
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andra och att detta förekommer speciellt då patienterna som bor tillsammans på en avdelning befinner sig 

i olika stadier av demenssjukdomen. I den studien påvisas också att det skapas en stress då behovet för 

den ena patienten måste balanseras mot behoven av de medboende och att oavsett hur besluten fattas är 

det någon av de boende som får lida.  Armanius Björlin et.al (2004) tar också upp detta kring 

rättviseprincipen, att den inte kan tillgodoses för varje individ i alla lägen och att det krävs olika 

prioriteringar som bör bedömas utifrån vem som har det största behovet i den aktuella situationen. 

Armanius Björlin et.al (2004) beskriver svårigheten att alltid tillgodose den dementes rätt till 

självbestämmande utan risk för att denne att skadar sig själv eller andra. Etiska dilemman uppstår 

ofta då personalen tvingas använda tvångsmetoder för att den demente inte ska komma till skada 

och frågan blir ofta vilket beslut som enbart gör gott och inte skadar. Detta framkommer också 

tydligt i den föreliggande studien då sjuksköterskorna beskrev en känsla av att göra fel då de 

tvingades gå emot den dementes vilja, fastän det var för den dementes eget bästa och att man i 

största möjligaste mån försökte hitta olika strategier för att få den demente att medverka. Det 

framkom också svårigheter att avgöra val av omvårdnadsåtgärd när den dementes personlighet var 

förändrad. Även i studien av Edberg et al (2008) påvisas att personalen känner skuld när de tvingas 

gå emot den dementes vilja i samband med personlig hygien och därmed kanske kränker den sjukes 

integritet. 

I den föreliggande studien framkom att sjuksköterskorna kände sig hindrade från att lindra lidande på 

grund av de begränsade ekonomiska resurser som råder inom vården. Sjuksköterskorna uttryckte sin 

frustration över att en lugnande tablett ofta fick ersätta den extra personal som egentligen hade varit den 

bästa lösningen för den tillfälligt orolige demente patienten. Karlsson (2007) påvisar liknande resultat i 

sin avhandling då sjuksköterskorna blev frustrerade av att inte ha mandat att ta beslut om utökad omsorg, 

bemanning och kompetens som möjliggjorde en god omvårdnad. Karlsson, Bucht, Rasmussen och 

Sandman (2000) påvisar i sin studie att underbemanning av personal främst kvällar och nätter innebär en 

sämre tillsyn av de dementa och därav ökar användandet av olika tvångsmedel i omvårdnadsarbetet.  

Edberg et al (2008) påvisar också ett liknande resultat i sin studie. Där framkom det att bristen på 

resurser tid och stöd påverkar omvårdnaden av de dementa negativt.  

Etiskt förhållningssätt 

Att ha ett etiskt förhållningssätt gentemot de närstående för att skapa förtroende och en god relation 

betonades starkt av sjuksköterskorna i den föreliggande studien. Även Whitaker (2004) betonar att god 

kommunikation är ett nyckelord när det gäller de närståendes delaktighet i omvårdnaden samt att 

närstående vill bli bekräftade och respekterade som kunskapskälla när det gäller den äldre.  
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Sjuksköterskorna i den föreliggande studien beskrev olika strategier för att förhålla sig till etiska 

dilemman. Armanius Björlin et.al (2004) beskriver detta som olika prioriteringar som måste göras utifrån 

vem som har största behovet och i den situation de befinner sig i. Detta kan jämföras med den 

föreliggande studien där sjuksköterskorna beskrev vikten av en gemensamt utarbetad vårdplan som 

tydliggör vad som ska prioriteras i omvårdnaden för att skapa gemensamt arbetssätt. Sjuksköterskorna 

beskrev också vikten av att handleda personalen för att de skall ha förutsättningar att handla 

professionellt mot dementa med beteendestörningar. I en avhandling av Karlsson (2007) framkom det att 

sjuksköterskan förväntades att handleda och vara ledare i omvårdnadsarbetet men samtidigt vara 

jämställd som en av kompisarna i arbetslaget och underordnad, utan möjlighet att påverka ekonomi 

bemanning och kompetens hos vårdpersonalen.  

Rättsnormer och verkligheten 

Sjuksköterskorna i den föreliggande studien beskrev en medvetenhet om de lagar som råder inom 

hälso- och sjukvården, men de hade även olika strategier för att kringgå lagarna. Tvångsåtgärderna 

rättfärdigas genom att se till konsekvenserna om de inte skulle använda sig av dem och 

sjuksköterskorna kände ibland sig tvingade att använda en tvångsåtgärd både av hänsyn till den 

dementes hälsa och säkerhet men även för att det förväntades av de närståendes att sjuksköterskan 

ansvarade för detta. Detta beskrivs också av Tännsjö (1998, 2002) och Armanius Björlin et.al 

(2002) som att ett juridiskt vacuum och en känsla av etisk stress omger de som vårdar de dementa. 

Samhället förväntar sig att sjuksköterskan och vårdpersonalen på ett ansvarsfullt sätt skall bortse 

från lagen så att de dementa inte far illa. Sjuksköterskorna i den föreliggande studien beskrev att de 

är medvetna om lagen men ändå känner sig trygga i sitt handlande då de tillsammans med anhöriga 

kommit överens om vad som blir bästa omvårdnadsåtgärden i svåra omvårdnadssituationer. 

Weiner, Tabak och Bergman, ( 2003) påvisar dock att tvångsmetoder används mera sällan då 

vårdpersonalen har kunskap och kompetens om vilka lagar och riktlinjer som styr. 

Lagarna som reglerar tvångsmedel inom somatisk långtidsvård och skyddsåtgärder för personer med 

demens (SOSFS 1980:87, SOSFS 1992:17) uttrycker båda ett förbud mot användandet av tvångsmetoder. 

Det finns dock undantagsfall som ger vårdpersonalen rätten att använda tvångsåtgärder (SFS 1962:700, 

regeln om nödrätt) och det är när det är risk för att den demente personen utsätter sitt liv och sin hälsa för 

fara. I den föreliggande studien anges ofta att tvångsåtgärderna endast används för att den demente inte 

ska komma till skada och för att denne ska få må så bra som möjligt. Dementa personer utan 

sjukdomsinsikt handlar ofta omedveten om konsekvenserna och detta skulle egentligen kunna betyda att 

deras hälsa och liv ständigt är i fara. Därmed skulle det teoretiskt kunna vara befogat att alltid använda 

tvångsåtgärder inom demensvården, men vilket naturligtvis skulle vara förödande ur etisk och moralisk 
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synpunkt. Lyckligtvis gäller nödbestämmelsen endast i nödsituationer och får bara vara av tillfällig art 

och kan därmed inte åberopas för rutinmässiga återkommande åtgärder (SOSFS 1992:17; SFS 

1962:700). 

Weiner et al 2003 påvisar i sin studie att det inom demensvården finns ett tydligt samband mellan 

användningen av tvångsmetoder och vårdpersonalens strävan efter att skydda och skapa trygghet för de 

medboende. I den föreliggande studien framkom att sjuksköterskorna inte upplever det svårt att ta 

beslutet om att använda tvångsåtgärder när det handlar om den dementes trygghet och säkerhet eller för 

att både den demente och de medboende ska må bra. Några av sjuksköterskorna påtalade dock att det 

känns fel att inte tala om för den demente att medicinen ges eftersom det är något som ligger i 

sjuksköterskans naturliga roll och skyldighet att alltid informera patienten varför läkemedlet ges och när 

denne får det.  

Det upplevdes lättare att ta beslut om tvångsåtgärder när de närstående gett sitt stöd för detta. Vikten av 

att tillgodose de närståendes önskemål betonades som speciellt viktigt, framförallt vid fallprevention och 

användandet av bälte. Att detta egentligen inte är tillåtet utifrån juridisk synpunkt ansågs mindre viktigt 

att betona, det var en fallriskbedömning, dialogen med närstående och läkare som var det primära.  

Karlsson, Bucht, Rasmussen och Sandman (2000) påvisar också i sin studie att vissa av de intervjuade 

sjuksköterskorna gav uttryck för att de känner sig skyldiga att agera i enlighet med de närståendes 

önskemål och är beredda att använda fysiska begränsningsåtgärder om de närstående önskar detta.  Detta 

borde egentligen vara en tankeställare, har de närstående större makt än lagen och ska den individuella 

bedömningen av den dementes behov utgå mest ifrån vad de närstående tycker? Kan det vara så att det är 

sjuksköterskans utsatthet i sin yrkesroll och förväntningarna av de närstående att vara en god 

sjuksköterska som gör att hon/han känner sig tvingad att göra som de närstående vill? 

I den föreliggandestudien uttrycker sjuksköterskorna att de många gånger anser sig inte ha något 

annat val än att spänna fast en orolig dement vårdtagare som precis återhämtat sig från en 

höftfraktur, och som inte ännu kan förflytta sig själv utan risk för fall under obevakade ögonblick 

till exempel på kvällar när det är mindre personal. Edberg et al (2008) påvisar i sin studie att 

vårdpersonalen upplever ett etiskt dilemma då de ofta måste väga den dementes säkerhet mot 

livskvaliteten när det gäller de fysiska begränsningsåtgärderna. De vet att de kan orsaka oro och 

aggressivitet när de använder en fysisk begränsningsåtgärd för att förhindra fall men å andra sidan 

vet de också att de kan orsaka onödigt lidande om den demente faller och får en höftfraktur som 

följd. Oavsett vilket beslut som tas blir det en känsla av att göra fel. Detta framkommer också i den 

föreliggande studien. 
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Sjuksköterskorna i den föreliggande studien beskrev olika strategier för att undvika användandet av 

tvångsåtgärder men även för att de tvångsåtgärderna som ändå används inte ska upplevas kränkande för 

den demente. Armanius Björlin et.al (2004) beskriver dock vårdpersonalens svårigheter att avgöra vilket 

handlande som är rätt och vilket som är fel i olika situationer då personalen behöver använda olika 

metoder som kan ses som tvång. I den föreliggande studien diskuterades olika handlingsplaner kring en 

dement person som vägrar att duscha. Om det inte fungerar med att avleda, lirka, prova annan vårdare 

osv så ansåg samtliga sjuksköterskor att det är befogat att tvinga den demente till duschning om det fanns 

uppenbar risk för kroppslig skada såsom infektion eller liknande av till exempel intorkad avföring.  

I den föreliggande studien framkommer det att sjuksköterskorna inte skulle resonera annorlunda kring 

användandet av tvångsåtgärder inom demensvården även om det skulle bli lagligt i vissa fall genom det 

nya lagförslaget som har lagts fram i Regler för skydd och rättssäkerhet inom demensvården (SOU 

2006:110). Vissa av sjuksköterskorna uttryckte att känslan skulle bli bättre med lagligt stöd medan andra 

betonade att det är bra med ett visst stöd av lagen men det är fortfarande ett lika stort dilemma. Därmed 

påvisar resultatet i den föreliggande studien att de farhågor som Riksföreningen för medicinskt ansvariga 

sjuksköterskor lade fram i sitt yttrande rörande betänkandet om Regler för skydd och rättssäkerhet inom 

demensvården  (SOU 2006:110) inte är helt befogat. De ansåg i sitt yttrande att det finns en viss risk för 

att den forskning och utveckling som pågår inom demensvården kan tappa fart i och med att 

tvångsåtgärder legaliseras.  

Behov av stöd 

Sjuksköterskorna i den föreliggande studien bekräftade att de själva oftast fick ta besluten angående 

användandet av eventuella tvångsmetoder i omvårdnaden av de dementa. De diskuterade dock i första 

hand med vårdpersonalen men även med kollegor och de närstående innan besluten togs. De närståendes 

samtycke och delaktighet i vårdplanen sågs oftast som ett bra stöd när svåra beslut måste tas kring den 

dementes omvårdnad. Oftast konsulterades läkaren bara då det krävdes medicinska insatser. Kirkevold  

& Engedal (2004b) intervjuade sjuksköterskor och vårdare inom demensvården i Norge om bland annat 

beslutsprocessen och dokumentationen av tvångsåtgärder. Där påvisades att i 44 % av fallen togs 

besluten om tvångsåtgärd av sjuksköterskan. Det framkom också stora brister i dokumentationen då det 

påvisades att det i 65 % av fallen inte fanns någon skriftlig dokumentation om bruket av tvångsåtgärder.  

Det framkom i den föreliggande studien att det ibland uppstod en osäkerhet kring det egna beslutet om en 

omvårdnadsåtgärd verkligen var rätt eller om andra tänkbara lösningar fanns. Sjuksköterskorna betonade 

också behovet av att få möjligheten att diskutera kring problemet för att få stöd och bekräftelse i sina 

beslut och då gärna i ett multidisciplinärt team.  Juthberg (2008) påvisar i sin avhandling att en del av 
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innebörden av dåligt samvete är att sjuksköterskor ibland känner sig osäker, underlägsen och misslyckad 

och därmed upplever känslan av otillräcklighet. Det framkom att sjuksköterskorna ibland tvivlade på sin 

kompetens att bedöma vissa situationer rätt och frågar sig om de hade kunnat göra mera, vilket ger dem 

dåligt samvete. Karlsson, Bucht, Rasmussen och Sandman (2000) påvisar i sin studie att vissa av de 

intervjuade sjuksköterskorna diskuterar eventuella fysiska begränsningsåtgärder i teamet runt patienten 

först innan beslut tas om det ska användas eller inte. Andra sjuksköterskor i samma studie betonade 

vikten av att ta hänsyn till de närståendes önskemål om insättandet eller borttagandet av fysisk 

begränsningsåtgärd. 

I den föreliggande studien framkom det olika erfarenheter av stödet från distriktsläkaren. Vissa uttryckte 

ett dåligt stöd av distriktsläkaren på grund av att det ofta var stafettläkare som tjänstgjorde och att de var 

dåligt insatta i den problematik som kan uppstå kring de dementa. Ofta var det sjuksköterskan själv som 

styrde valet av de läkemedel som ansågs nödvändiga. Bästa stödet upplevdes då det blev en geriatrisk 

läkare inkopplad då hon/han hade en bättre förståelse för den problematik som kan uppstå i omvårdnaden 

av de dementa och bättre kunskaper kring olika läkemedelsbehandlingar som är lämpligast för just 

dementa personer. Karlsson (2007) påvisar i sin avhandling att distriktsläkarens förväntningar på 

sjuksköterskan bland annat bestod i att kunna bedöma den äldre och den aktuella situationen, att kunna 

förmedla informationen så läkaren förstod och att våga ifrågasätta läkarens medicinska ordinationer. 

Detta påvisar det dilemma och komplexa situation som sjuksköterskorna i den föreliggande studien 

beskriver då de ska försöka förklara en etiskt svår omvårdnadssituation för en distriktsläkare som inte har 

kunskapen om den problematik som kan uppstå i omvårdnaden av de dementa och som kanske inte heller 

har kunskapen olika läkemedels inverkan på dementa personer. Därav blir det naturligt att sjuksköterskan 

känner en lättnad då en geriatrisk läkare som är specialiserad inom området demens, kopplas in såsom 

det beskrivs i den föreliggande studien. 

Det framkom att sjuksköterskorna i den föreliggande studien oftast själva tog beslutet om tvångsåtgärden 

att medicinen skulle gömmas i maten för att få den demente patienten att ta den, dvs. att ge medicinen 

utan den dementes samtycke. De beskriver en känsla av att distriktsläkaren inte vill behöva ta ställning 

till detta och att distriktsläkaren förväntar sig att det är just sjuksköterskan som tar sådana beslut. Det 

framkom också uttryck som tyder på att vissa av sjuksköterskorna också själva tycker att det är deras sak 

att bedöma och besluta om medicinen ska ges utan patientens medgivande. Liknande resultat påvisas i 

Kirkevold  & Engedal (2005) studie. I 63% av fallen så var det sjuksköterskan som tog beslutet att 

medicinen skulle ges utan den demente patientens medgivande och döljas i maten eller drycken. I bara 20 

% av fallen var det läkaren som tog detta beslut. Därav är detta ingen ovanlig företeelse och det nämns 

också av en sjuksköterska i den föreliggande studien att detta med att krossa medicinen och gömma den i 
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maten är något som pågått länge inom demensvården och att det egentligen är nu på senare tid som det 

har börjat ifrågasättas. 

I den föreliggande studien framkom sambandet mellan lång erfarenhet som sjuksköterska och att känna 

större trygghet i att ta olika beslut och mindre behov av stödet från läkaren. I Karlssons (2007) studie 

framkommer just detta med lång erfarenhet, intuition och förmågan att reflektera som en förväntning på 

den kommunala sjuksköterskan av distriktsläkaren. Det framkom också att hon/han förväntades kunna 

arbeta självständigt och göra självständiga bedömningar under eget ansvar utan att vara underordnad 

läkarens beslut. Läkarna ansåg att deras uppgift var att stödja sjuksköterskorna och det ansågs också att 

sjuksköterskor på äldreboenden var mera självständiga än sjusköterskorna på sjukhus.   

Stödet av demensteamet från sjukhuset uppskattas mycket av sjuksköterskorna i den föreliggande 

studien. Det som betonades mest var att sjuksköterskan på boendet blev bekräftad och stärkt i sin roll 

både som omvårdnadsansvarig men även som handledande sjuksköterska för vårdpersonalen då 

demensteamets sjuksköterskor blir inkopplade. Sjuksköterskorna beskrev också en känsla av att inneha 

en ”containerfunktion” för vårdpersonalen och de närstående då dessa kommer med sina motstridiga krav 

och missnöje över olika situationer i vården av den demente. Sjuksköterskan förväntas kunna lösa alla 

problem och detta gör att hon/han känner sig väldigt utsatt vilket skapar ett stort behov av att få prata 

med och få stöttning av andra sjuksköterskor som upplevt liknande känslor och varit med om liknande 

situationer. Även SBU (2006) betonar att det uppstår det många etiska överväganden och 

problemställningar i omvårdnaden av demenssjuka som är viktiga att få reflektera aktivt över. 

Sjuksköterskorna i den föreliggande studien beskriver också avsaknaden av att ha möjligheten att få egen 

avsatt tid för att sätta sig ner med andra sjuksköterskor och diskutera igenom olika upplevelser som 

handlar om etiska problem som kan uppstå i omvårdnaden kring de dementa. Behovet av den typen av 

stöd av kollegor samt även professionell handledning beskrevs av samtliga sjuksköterskor som mycket 

viktigt att få för att de ska kunna fortsätta utvecklas i sin roll som omvårdnadsansvarig och handledande 

sjuksköterska. Avsaknaden av handledning för sjuksköterskor nämns som ett stort behov. Författarna 

anser att detta bör belysas för de beslutsfattare inom kommunen som ansvarar för att förutsättningarna 

för en god vård ska finnas.  Hallberg & Norberg (1993) påvisade nämligen i sin studie att systematisk 

handledning av sjuksköterskor, i samband med förändrat arbetssätt och individuell planerad vård, 

påverkade personer med beteendestörningar till förbättrat beteende. Därigenom kan man tänka sig att 

systematisk handledning av sjuksköterskorna även kan bidra till att tvångsåtgärderna kan minska i 

omfattning samtidigt som sjuksköterskorna får möjligheten att känna sig tryggare i sin yrkesroll. 
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Att ha en tydlig vårdplan och att den upprättats gemensamt med både vårdpersonalen och de närstående 

beskrivs också som ett sorts stöd för sjuksköterskan. Det framkom också att kravet på att dokumentera 

rätt, göra riskbedömningar och preventionsåtgärder skapade en känsla av stress. Författarna anser att 

detta kan tolkas som en osäkerhet i hur och var dokumentationen skall utföras och påvisar att behovet av 

fortlöpande handledning och utbildning inom dokumentation är stort. 

Slutsats.  

Sjuksköterskorna upplever inte några svårigheter att besluta om en tvångsåtgärd för att skydda den 

demente patienten från skada eller lidande men behovet av stöd och handledning är stort. Närståendes 

åsikter och önskemål är viktiga för sjuksköterskan när beslut om olika omvårdnadsåtgärder skall tas.  Det 

framkom också ett behov av att få sitta ner med andra sjuksköterskor och diskutera etiska dilemman.  

Författarna ser behovet av ytterligare studier kring kommunala sjuksköterskors möjligheter att få 

handledning. 
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Bilagor  

 

Bilaga 1 – Informationsbrev  till verksamhetschef 

Information angående en planerad intervjustudie rörande etiska dilemman inom demensvården. 

Syfte  

Vid institutionen för hälsovetenskap Mittuniversitetet, specialist sjuksköterskeprogrammet med 

inriktning vård av äldre planeras en studie på D-nivå av Maria Westerlund och Anita Hamrin 

legitimerade sjuksköterskor. Syftet med studien är att intervjua sjuksköterskors om deras upplevelser av 

etiska dilemman i demensvården i samband med olika tvångsåtgärder . Du som verksamhetschef 

tillfrågas genom detta brev att ge samtycke till att denna studie får göras inom omsorgsförvaltningen 

Örnsköldsviks kommun. 

Bakgrund  

Det är välkänt att demenssjukdom ofta medför svårigheter för den drabbade individen och att den kan ge 

upphov till problematiska beteenden som ibland skapar problem i omvårdnaden av den sjuke. Etiska 

dilemman uppstår lätt och den som vårdar den sjuke får ofta svårt att avgöra vad som är rätt eller fel i 

olika situationer. Ofta leder dessa situationer till att personalen måste ta till olika metoder som kan ses 

som tvång, för att inte den demente skall komma till skada.  De studier som vi funnit inom området 

påvisar oftast bara vilka sorts tvångsåtgärder som används, hur ofta och varför de används. Däremot 

saknas det studier som beskriver dessa etiska dilemman ur ett sjuksköterskeperspektiv. Det vill säga den 

omvårdnadsansvariga sjuksköterskans upplevelse av att i etiskt svåra situationer besluta om att använda 

olika tvångsåtgärder och vilket sorts stöd, moraliskt och/eller juridiskt, den sjuksköterskan eventuellt har 

i sina beslut.  

Hur går studien till? 

Studien kommer att bestå av intervjuer i grupp om 4-6 personer, i 3 olika fokusgrupper. Förfrågan samt 

informationsbrev med skriftligt godkännande om att delta i fokusgruppsintervju kommer att lämnas ut till 

en utvald grupp sjuksköterskor vars gemensamma nämnare är att de arbetar som omvårdnadsansvarig för 

personer med demenssjukdom.  
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Intervjun handlar om att i utifrån en fallbeskrivning med etiska dilemman inom demensvården diskutera 

olika frågeställningar inom området . Intervjutiden beräknas till ca 1 timme och vi planerar att både föra 

anteckningar och spela in intervjuerna på band för att underlätta bearbetningen av materialet.  

Sekretess 

Allt det material som insamlas kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att alla som deltar garanteras 

anonymitet. I den färdiga texten går det inte att identifiera vad olika grupper eller intervjupersoner har sagt.  

Datamaterialet förvaras på ett betryggande sätt enligt Personuppgiftslagen (PUL, 1998;04). Endast projektledarna 

och handledaren kommer att ha tillgång till materialet. Det insamlade materialet kommer att redovisas vid ett 

examinationsseminarium för studenter vid specialistutbildningen för sjuksköterskor, Vård av äldre. 

Frivillighet 

Deltagandet är frivilligt och de tänkta inbjudna till intervju kan avbryta när de så önskar. 

Du godkänner deltagande till denna studie som kommer att pågå under tre tillfällen under perioden 090414-090420 

genom att underteckna detta informationsbrev längst ned på sidan, därefter returneras det till Maria Westerlund 

eller Anita Hamrin i svarskuvertet. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga projektledare och handledare. 

 

Vänligen Maria och Anita 
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Bilaga 2 – Informationsbrev till intervjudeltagare 

 

Förfrågan om att delta i en vetenskaplig studie  

Du inbjuds härmed att delta i en intervjustudie i fokusgrupp vars syfte är att kartlägga sjuksköterskors upplevelser 

av etiska dilemman i demensvården i samband med olika tvångsåtgärder . Studien är ett studentarbete på 

magisternivå inom omvårdnad och förmodas kunna bidra med ökad kunskap vid etiska dilemman som kan leda till 

förbättringar och kvalitetssäkring inom omvårdnaden. 

Inom en vecka kommer Maria Westerlund eller Anita Hamrin att kontakta dig med frågan om hur Du beslutat. Då 

ges även tillfälle till att ställa frågor samt att få ytterligare information om studien. Om du väljer att delta 

bestämmer vi även i vilken grupp som passar dig bäst att delta i se nedan.  Intervjun kommer att spelas in på band 

och beräknas ta ca 1 timme. Ditt deltagande i studien är naturligtvis helt frivillig och Du kan avbryta studien när 

Du vill utan att behöva förklara Dig. 

Allt insamlat material kommer att behandlas enligt god forskningsetik. Vilket innebär att alla insamlade uppgifter 

kommer att förvaras så att inga personer som deltar i undersökningen kan identifieras.  

Du godkänner härmed deltagande att delta i studien genom att underteckna brevet som du sedan tar med till 

gruppintervjun. Har Du några frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till oss. 

 

 

Vänligen  

Maria Westerlund och Anita Hamrin 
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Bilaga 3 – Fallbeskrivning  

 

Greta 78 år 

Greta har mot sin vilja fått flytta in på gruppboendet då barnen anser att det inte går att vara hemma 

längre. Hon hade dagligen grejat med uppvärmningen i huset och gått hemifrån när som helst dag som 

natt utan kläder eller orientering. Greta har diagnosen vaskulär demens samt frontala skador sedan 4 år 

tillbaka. 

Greta är ofta inne hos medboenden och plockar i deras saker, ibland även på natten, hon blir ofta vulgär i 

språket mot den som försöker säga åt henne att gå därifrån, vilket skrämmer dem och anhöriga klagar. 

Alla dörrar hålls därför låsta nattetid. Greta är orolig och rastlös, hon vill hem och är snabb och 

beräknande då hon bestämt sig för att ta sig ut, vilket kräver ständig passning av personalen. Greta har 

lyckats klura ut dörr-koden på ytterdörren och har tagit sig ut ett par gånger, därav togs anvisning om 

dörrkoden bort. 

Greta får T Sobril x 4, samt en sömntablett som ibland får henne att sova några timmar. Greta anser sig 

inte vara sjuk och vill därför inte ta sina mediciner. Hon äter dock bra och därav kommer man överens 

om att krossa och blanda medicinen i maten. Personalen känner sig dock illa till mods när de måste lura i 

henne medicinen. Ibland har hon också märkt att de blandat medicinen i maten, då skriker hon till övriga 

medboende – se här, de försöker droga oss allihopa, passa er.  De andra blir då också oroliga. 

Greta vägrar också att duscha och byta kläder. Sånt gör jag alltid själv, varje vecka. Hon har god 

rörelseförmåga och skulle praktiskt kunna duscha själv, men hon gör det inte. Hon har nu börjat lukta illa 

och personer i hennes omgivning tycker det börja bli obehagligt.  

Både personalen och döttrarna har på olika sätt lirkat, lockat och erbjudit skönt bad istället för dusch, 

men utan framgång. Det har gått 4 veckor nu sen sist hon duschade. Döttrarna har dock fått henne att 

byta kläder en gång.  

Personalen vill ha hjälp, de tycker det är svårt att avgöra vad som är rätt eller fel, vissa tycker det är 

självklart att sätta henne i en toastol och duscha av henne fastän hon fäktar, värjer sig och vädjar att de 

ska sluta, medan andra tycker det strider mot rätten att själv få bestämma.  
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Bilaga 4 – Intervjuguide  

 

1. Alla hälsas välkomna och tackas för visat intresse att delta i studien. 

2. Presentation av författarna, utbildning samt syftet med studien. 

3. Information om hur focusgrupssintervjun kommer att gå till, moderator, inspelning av intervjun, 
sekretesskyddat material anonymitet osv. 

4. Diskussion utifrån patientfall. Deltagarna uppmanas till fritt samtal inom ämnet, undvik 
ifrågasättande, inga rätt eller fel finnsosv.  

5. Fallet läses upp. 

6. Moderatorn inleder med introduktionsfrågan och sedan ställs några klargörande frågor såsom tex: 

- Berätta om vilka dilemman ni har identifierat i det här fallet.  
- Hur tänker ni då? (Berätta mera…) 
- Har ni varit med om liknande situationer?  
- Hur har ni upplevt dessa?  
- Hur har ni hanterat det?  
- Vad var svårt?  
- Vem beslutar åtgärden att använda sig av tvång?  
- Hur upplevdes det att ta beslutet, att använda en tvångsåtgärd?  
- Får ni något stöd i ert beslut? 
- Var ni tvungna att använda tvång? Hur kändes det? 
- Vi har ju flera lagar att förhålla oss till i vår roll som sjuksköterska. Vilken betydelse har lagarna i 

besluten om tvångsåtgärder? Skulle en lagändring underlätta? 
 

7. Intervjun avslutas med en summering av vad som huvudsakligen framkommit.  
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Bilaga 5 – tabell 1 

Tabell 1. Exempel på analysförfarande: 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori 
Kategori  

1,Hon verkar så jobbig vi skickar 
henne vidare. kommentar på skoj,  
2, inlägg från kollega att det kanske 
finns en sanning i det hela ? 
1,Koden-vi är ju skyldig att ha den vi 
kan ju inte bara plocka bort den hur 
som helst. 
2,man kan ju ändra den så att den blir 
svårare 
1,ändra ja men inte ta bort den 
1,jag tycker inte heller att de ska få 
gå ut men jag har uppfattat tanken 
med koden så att är de så kluriga så 
ska de få gå ut. 
Samtliga-jaa 
1,vi har inte rätten att plocka bort 
koden. 
2, vi får skriva på ett annat språk. 
2, vi får lära personalen ett nytt språk 
1,man kan ju byta kod hela tiden så 
att det tar tid för henne. 
3,men det går ju inte heller, man kan 
ju inte byta kod hela tiden. 

Det finns skyldigheter 
att ha synlig kod vid 
inlåsning av dementa. 
Kan inte ta bort den. 
Patienterna ska inte gå 
ut men om de löser 
koden så får de gå ut. 
Man kan även försvåra 
koden även om det är 
omständigt. Genom att 
ändra den eller skriva 
på ett annat språk, eller 
byta kod ofta. 

Skyldigheter 
Synlig kod 
Inte ta bort 
Lösa koden 
Gå ut 
 
 
 
 
 
Försvåra koden 
Omständligt 
Ändra den 
Annat språk 
Byta kod ofta 

Att vara skyldig att 
följa lagar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att ha strategier för att 
kringgå lagen 

Rättsnormer och 
verklighet 

 


