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Abstrakt 

Bakgrund: Ett vanligt problem hos personer med demens är irritabilitet och aggressivitet 

som försätter personal i svåra situationer. Våldet mot personalen förekommer ofta på 

boenden och är ofta av fysisk karaktär såsom slag, sparkar, nyp, bett och hot. Syfte: Syftet 

med denna litteraturöversikt var att belysa förekomsten av patienter med demens som har 

ett utåtagerande beteende i form av våldsamhet och aggression samt vårdpersonalens 

upplevelser av faktorer som utlöser detta beteende. Metod: Detta arbete är utfört som en 

litteraturöversikt innehållande 13 vetenskapliga artiklar där kvalitativa och kvantitativa 

studier ingår. Analysen resulterade i tre kategorier och sex underkategorier. Resultat: 

Tillsammans visade dessa kategorier förekomsten av agiterat beteende i form av våldsamhet 

och aggression, faktorer som hade störst betydelse för detta beteende samt hur personalen 

upplevde situationerna i sitt arbete. Diskussion: Denna litteraturöversikt resulterade i att 

det framkom att aggressivitet och våldsamhet bland dementa är rätt vanligt. De faktorer 

som orsakade detta beteende var ADL (Anpassning i Dagligt Liv). Personalen upplevde 

dessa situationer som svårhanterade samt att de upplevde stress. Slutsats: Det krävs mera 

utbildning för personalen i vården om hur de ska agera och kommunicera med patienterna 

på ett bra sätt, samt att rutiner bör ses över för att minska stressen hos personalen. 

 

 

Nyckelord: Aggressivt beteende, demens, litteraturöversikt, omvårdnad, våldsamhet, 

vårdhem. 
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Bakgrund 

Demenssjukdomar delas vanligen in i tre grupper: Primärdegenerativa demenssjukdomar, 

vilket är en sjukdomsprocess i hjärnvävnaden av okänd orsak. Vaskulära demenssjukdomar 

beror på kärlskador i hjärnan av åderförkalkning. Sekundära demenssjukdomar,  det är en 

sekundär hjärnskada som orsakas av ett somatiskt tillstånd som t ex alkoholskador, B12 brist 

eller lågtryckshydrocefalus (Larsson & Rundgren, 2010, s. 295). Ernsth-Bravell och Ericsson 

(2011, s. 285-286) menar att demens inte är någon sjukdom i sig utan att det är ett tillstånd 

med förvärvad kognitiv svikt som funnits under en period på minst 6 månader och som nått 

en grad där personens funktionsförmåga påtagligt påverkats. Vanligast är demens i 

åldersgruppen 65 år och äldre, där cirka 8 % är drabbade. Förekomsten av demens ökar 

successivt med stigande ålder upp till 95 år, vid denna ålder har nästan hälften drabbats. 

Cirka 24 000 – 25 000 personer nyinsjuknar varje år och ungefär lika många dör. År 2010 var 

förekomsten av någon typ av demens bland svenskar 148 000. Kostnaden för samhället av 

dessa personer inom vård och omsorg uppskattas till drygt 50 miljarder kronor per år. 

Demens är en folkhälsofråga som kräver en offentlig hälsostrategi och engagemang från alla 

områden inom samhället och kommunerna. Vikten av medkännande vård är relevant för 

alla vård- och omsorgssektorer. Det var också uppenbart att vårdare och andra personer inte 

kräver en fördjupad kunskap om sjukdomen och dess bana för att införliva vänliga 

handlingar i omtänksamhet och leverera vård på ett humant och ett medkännande sätt 

(Crowther, Wilson, Horton & Lloyd Williams, 2013). Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

1982:763) och Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) handlar om att säkerställa att personlig 

integritet och värdighet respekteras i utövandet av omsorg och omvårdnad. I mötet mellan 

äldre och vårdpersonal inom vård och omsorg, så är det vårdpersonalens ansvar, att se till 

att den äldre känner sig värdesatt och respekterad, inte kränkt och ovärdigt behandlad. I 

omvårdnadsarbetet uppstår ofta etiska dilemman, som att vårdpersonal kan ställas inför 

handlingstvång i situationer där det är nödvändigt att handla för den äldres bästa, men där 

motstridiga värden står på spel (Slettebö, 2010, s. 172-174). 

 Ett vanligt problem hos personer med demens är irritabilitet och aggressivitet som försätter 

närstående, andra boende och personal i svåra situationer. Dessa symtom är vanligast bland 

de former av demens som ger skador i frontalloberna i hjärnan. Detta beteende beror då på 
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att personerna inte kan besinna sig och kontrollera sina impulser, eftersom skada i hjärnan 

ger förändringar i personligheten. Kommer sådana tendenser tidigt i beteendemönstret kan 

det leda till att beteendet blir våldsamt (Drivdal Berentsen, 2010, s. 355).  Patienter med 

demens är sårbara för att utveckla delirium i inledningen av fysisk sjukdom. Delirium är 

förknippat med beteendeförändring och aggressivitet kan förekomma. Således måste en 

fullständig bedömning av nylig debut av aggression innebära en noggrann undersökning av 

orsakerna till fysisk ohälsa eller smärta. En bristande förmåga att kommunicera smärta 

effektivt skulle kunna leda till ovetande smärtskov, vid exempelvis bad (Hall & O´Connor, 

2004). 

Våld kan vara en handling som är utförd av en person som har en tanke att skada någon 

annan, hindra en persons frihet eller skada den personens egendom. Våld innebär att man 

ska skada eller försöker att åsamka skada. Våldet mot personalen förekommer ofta på 

särskilda boenden och är ofta av fysisk karaktär såsom slag, sparkar, nyp, bett och hot. 

Underrapportering av våld är ett känt problem när det handlar om våld mot personal som 

oftast accepteras som en del av vardagen (Sandvide, 2008, s. 13-21). Omfattningen av våld 

mot personal på vårdhem korsar kulturella gränser. Med risk för skuld, otrygghet och att bli 

av med jobbet är anledningen till att händelserna inte rapporteras. Omvårdnad är en konst 

om vetenskap och det är färdigheter som kommunikation, empati, medkänsla och förståelse 

som måste användas (Scott, Ryan, James & Mitchell, 2010). 

Teoretisk referensram  

Enligt Joyce Travelbee är omvårdnad en mellanmänsklig process. Den professionella 

omvårdnadspraktikern ska hjälpa en familj, individ eller ett samhälle att bemästra eller 

förebygga upplevelser av lidande och sjukdom och vid behov finna meningen i dessa 

upplevelser. De viktigaste elementen i denna teori är existentialistisk åskådning, människan 

som individ, mänskliga relationer, kommunikation, lidande och mening. Att se människan 

som en unik, oersättlig individ (Kirkevold 2000, s. 130-131). 
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Problemformulering: 

Det behövs mer kunskap om vad som utlöser det agiterande eller våldsamma beteendet hos 

personer med demens, för att kunna säkerställa en god omvårdnad för dessa personer ute i 

vården. Därför undersöktes detta område för att få en bättre kunskap om hur man kan 

förändra och förbättra vården runt dessa patienter. 

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa förekomsten av patienter med demens som 

har ett utåtagerande beteende i form av våldsamhet och aggression, vårdpersonalens 

upplevelser samt faktorer som utlöser detta beteende. 

Metod 

Design 

Litteraturöversikt, dessa studier handlar om att göra en översikt om kunskapsläget inom ett 

omvårdnadsrelaterat område eller om problem inom sjuksköterskans 

kompetensområde/verksamhetsområde (Friberg, 2012, s.133). Detta arbete är utfört som en 

litteraturöversikt för att öka kunskapen i vården om personer med demens och som har ett 

utåtagerande beteende i form av våldsamhet och aggression. 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Beslut om regler ska vara klarlagda och kriterier för inklusion och exklusion av studier ska 

vara tydliga (Polit & Beck, 2012, s.96). Denna litteraturöversikt bygger på kvalitetsgranskade 

vetenskapliga artiklar. Litteraturöversikten inkluderar vårdgivare (sjuksköteskor, 

undersköterskor, vårdare med eller utan utbildning), vuxna patienter med demens av båda 

könen som bor på ett boende och har ett utåtagerande beteende i form av våldsamhet och 

aggression. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades. Patienter som vårdades 

på sjukhus eller i hemmet samt artiklar som handlade om våld som personalen utövade mot 

patienter exkluderades. 

 

 

 

 

Litteratursökning 
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Litteratursökningen bygger på sökning i omvårdnadsbaserade databaser via 

Mittuniveristetets biblioteksdatabaser PubMed och Cinahl. Första sökningen som utfördes 

kan beskrivas som experimentell, det vill säga inte systematisk där vi utgick ifrån syftet när 

sökorden valdes ut. Genom initialsökningen upptäcktes en del användbara MeSH-termer 

som dementia, violence och nursing. Dessa termer användes sedan för att göra en mer 

systematisk sökning (se tabell: 1). Vi försökte även att lägga till ordet experience och fick då 

ett väldigt lågt träffresultat, där det enbart var med dubbletter från de större sökningarna. 

En manuell sökning gjordes där vi fann tre artiklar, en artikel från en uppsats ur Diva och 

två artiklar från en annan litteraturstudie som hittades i databasen PubMed, samt att vi sökt 

i Libris efter annan relevant litteratur där vi funnit några avhandlingar som använts i 

bakgrund och diskussion. 
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Tabell 1. Översikt av litteratursökningar, gjord 2014-01-14 
  Databas Sökord Avgränsningar Antal  Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

relevanta 

träffar 

Pubmed Dementia [Mesh] 

AND Aggressive 

behaviour AND 

Nursing AND 

Nursing home 

  226 226 23 7 3 

Pubmed Dementia [Mesh] 

AND Violence 

behaviour OR 

Aggressive 

behaviour AND 

Nursing care 

AND Sweden 

  21 21 12 5 3 

Pubmed Dementia [Mesh] 

AND Nursing 

[Mesh] AND 

Violence [Mesh] 

AND Agitated 

behavior OR 

Aggressive 

behavior AND 

Nursing home 

5 år 135 135 17 4 1 

Cinahl Dementia AND 

Violence AND 

Nursing care 

  36 36 8 2 2 

Cinahl Dementia AND 

Aggressive 

behaviour AND 

Nursing care 

  24 24 6 1 1 

        
I Urval 1 lästes artiklarnas titel, i Urval 2 lästes artiklarnas abstrakt, 

   
 i Urval 3 lästes hela artikeln och i Urval 4 artiklar för granskning av vetenskaplig kvalitet. 
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Urval och granskning 

De sökord som användes baserades på vårt syfte. Till att börja med lästes alla rubrikerna. De 

rubriker som vi fastnade för och som passade in på vårt syfte lästes abstrakten av båda 

författarna. Abstrakten lästes igenom av båda författarna genom att ord som förekom i vårt 

syfte som demens och våldsamt- och/eller aggressivt beteende samt personalens upplevelser 

markerades med överstryckningspennor i olika färger. Därefter lästes alla artiklarna i sin 

helhet av båda författarna tillsammans för att minska misstolkningar av språket. De 10 

artiklar som passade in på inklusionskriterierna valdes ut (se tabell 1) samt att de stämde 

med vårt syfte. En manuell sökning ur en litteraturstudie gjordes där det valdes ut tre 

artiklar. Artiklarna granskades sedan med SBU:s granskningsmall för kvalitativa artiklar (se 

bilaga 1) samt kvantitativ granskningsmall (se bilaga 2). De kvalitativa artiklar som hade en 

medelhög och hög kvalitet samt kvantitativa artiklar med grad I och grad II valdes ut till vår 

analys. 

Analys 

När alla relevanta studier har hämtats, lästs, abstraherats och kritiskt granskats måste de 

analyseras. En tematisk analys innebär i huvudsak att upptäcka mönster och 

regelbundenheter (Polit et al, 2012, s.119). Efter granskningen så gjordes en tabellöversikt av 

artiklarna (se bilaga 3). Sedan lästes artiklarna flera gånger och resultatet analyserades flera 

gånger fram och tillbaka av båda författarna tillsammans. Vi plockade ut de delar som 

passade till vårt syfte som sedan delades upp i olika delar.  Sedan formades delarna in i 

olika kategorier, som granskades och delades in ytterligare i underkategorier av båda 

författarna tillsammans (se tabell 2). 

                          Tabell: 2 Översikt av kategorier och underkategorier 

 

 

                     

 

 

 

Kategorier Underkategorier 

Förekomst Vårdrelaterad förekomst 

Faktorer Bemötande 

  

ADL - Anpassning i Dagligt 

Liv 

  Känslor 

Personalens upplevelser Stress 

  Personalens agerande 
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Etiska överväganden 

De vetenskapliga artiklarna som inkluderats i denna litteraturöversikt har ett etiskt 

resonemang. Vid genomläsning av dessa artiklar försökte vi vara noggranna med att inte 

förvränga artiklarnas resultat. I omvårdnaden av patienter med demens uppstår ofta etiska 

överväganden där hänsyn skall tas till den demenssjuke, närstående, andra boende samt de 

lagar och riktlinjer vi har att följa. Sjuksköterskan ställs ofta inför svåra etiska situationer när 

det uppstår våldsamma situationer runt de dementa. 

Resultat 

Resultatet grundar sig på 7 kvalitativa vetenskapliga artiklar och 6 kvantitativa 

vetenskapliga artiklar. Från Sverige kom 8 stycken artiklar och resterande fördelade sig med 

en av varje från Japan, USA, Tyskland, Norge och England.  

Förekomst 

 

Vårdrelaterad förekomst 

I en studie som genomfördes på 13 avdelningar på demensboende där det bodde 211 

personer, så fann de att 75,4% hade aggressivt beteende minst 1 gång per vecka och 65,3% 

hade aggressivt beteende flera gånger i veckan (Testad, Aasland & Aarsland, 2007). I en 

studie där de jämförde våldsamt beteende inom demensvård och allmän äldrevård fanns 

det ingen signifikant skillnad att våldsamt beteende skulle vara högre på något av ställena 

(Josefsson, Sonde & Robins Wahlin, 2006). Personen med demens är inte längre den person 

han/hon tidigare varit (Graneheim, Hörnsten & Isaksson, 2012). I en studie där det gjordes 

videoinspelning på 282 duschningar, var det 103 (37 %) deltagare som visade på aggressivt 

beteende. Verbal aggression visade 26 %, 14 % grabbade tag i personer eller saker på ett 

opassande sätt, 10 % slogs och 6 % knuffades (Whall, Colling, Kolanowski, Kim, Hong, 

DeCicco, Ronis, Richards, Algase & Beck, 2008). I ett vårdhem med 309 boende visade 98 

stycken våldsamt beteende under tiden studien pågick, av dessa 98 visade 71 stycken 

våldsamt beteende vid på och av klädning, 69 stycken vid bad/dusch, 65 stycken vid 

toalettbesök, 64 stycken vid i och urstigning av säng, 42 stycken vid måltid, 26 stycken vid 

intag av medicin, 17 stycken vid gångövningar och 37 stycken vid andra situationer (se 

tabell 3) (Isaksson, Granheim, Åström & Karlsson, 2011). 
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1. på och avklädning

2.bad och dusch

3. måltid

4. intag av medicin

5. gång övningar

6. andra situationer

7. toalett besök

8. i och urstigning av
säng

 

                              Tabell: 3 Vårdrelaterad förekomst 

 

 

 8 1 

 

 7 2  

  

 6 5 4 3 

  

Sammanställning av vårdrelaterad  

förekomst, skapad utifrån en artikel. 

(Isaksson, Graneheim, Åström & Karlsson, 2011)  

 

Faktorer 

 

Bemötande 

De boende känner sig hotade om det är fler än en personal som hjälper dem eller att 

personalen är för våldsam vid sitt bemötande, det leder till aggressivt beteende hos de 

boende (Graneheim, et al, 2012). Personalen upplever att om de behåller lugnet och inte 

argumentera emot eller backar tillbaka så förhindras mycket aggressivitet (Duxbury, 

Pulsford, Hadi & Sykes, 2013). Personal och anhöriga kan vara en trigger beroende på deras 

bemötande och attityder mot den demente (Duxbury, et al, 2013). Videoinspelning visade att 

negativt beteende samt negativt deltagande hos personalen vid duschning hade en 

signifikant betydelse för hur de boende uppträdde (Whall, et al, 2008). Tre faktorer som 

spelade stor roll för det våldsamma beteendet var manligt kön, antipsykotisk medicin och 

nedsatt orientering (Isaksson, et al, 2011).  Om personalen visar ett auktoritärt beteende mot 

de boende, som att leda in dem i en agiterad diskussion eller höjer rösten, så är det en 

trigger för de boendes beteende (Graneheim, et al, 2012). 
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ADL – Anpassning i Dagligt Liv 

Personalen tror att det aggressiva beteendet ofta kommer när de boende varken känner igen 

eller förstår vad som händer i det dagliga livet på boendet, som att få hjälp med matning, 

påklädning och toalettbesök (Graneheim, et al, 2012). Hygien är ett stort problem för 

personal och anhöriga, då detta är en trigger och den integrerar på privatlivet (Duxbury, et 

al, 2013). När vårdarna hjälper personen med demens med morgonhygien inkräktar de på 

dennes personlighet och integritet, vilket kan utgöra en trigger för våldsamhet (Isaksson, 

Åström, Sandman & Karlsson, 2008). Två vårdare leder in den boende i duschen och klär av 

henne, den boende slår en av vårdarna och skriker: - Det här är mina kläder, hjälp han tar av 

mina underkläder. Den boende försöker fäkta och slå medan hon skriker på hjälp: - Han 

våldtar mig (Skovdahl, Larsson Kihlgren & Khilgren, 2003). Många boende blir frustrerade 

av att behöva hjälp med saker de kunnat göra själva tidigare (Duxbury, et al, 2013).  

 

 Känslor 

Personalen tror att det är sjukdomen det aggressiva beteendet beror på och att det är det 

enda sätt de boende kan uttrycka sina känslor på och/eller kommunicera med (Graneheim, 

et al, 2012). Observationerna beskrivs i en positiv och en negativ spiral. I den positiva 

spiralen visar vårdarna patienten respekt. Och i den negativa spiralen blir patienten 

negligerad. Den negativa spiralen involverar mycket aggressivitet och våldsamhet 

(Skovdahl, et al, 2003). Vårdtagaren kände sig kritiserad att vara smutsig och otäck, när 

vårdarna ville duscha henne (Skovdahl, et al, 2003). 

 

Personalens upplevelser 

 

Stress 

Personalen tycker att arbetet är stressande och att det är svårt att hantera dessa situationer 

med dementa som har ett utåtagerande beteende (Isaksson, et al, 2008). Personalen upplever 

att de blir psykiskt trötta och dränerade på energi, eftersom personalen ofta blir utsatta för 

nypningar, blir klösta, spottade på, jagade och får grejor kastade efter sig (Kristiansen, 

Hellzen & Asplund, 2006). Vårdarna anser att badning var det svåraste att utföra, ofta blev 

det uppskjutet eller utfört med tvång. Vårdarna känner sig stressade av situationerna och 
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vill gärna lära sig att hantera sina negativa uppkomna känslor på jobbet (Schreiner, 2001). I 

studien kände sig 22 % av personalen spänd och rädd på jobbet samt att de kände hög 

stressfaktor. Personalen upplevde att stöd från de andra kollegorna var viktigt att få i dessa 

situationer (Franz, Zeh, Schablon, Kuhnert & Nienhaus, 2010). 

 

Personalens agerande  

 Uppfattningen av våld ligger i hur betraktaren ser det med sina ögon. Vårdarnas upplevelse 

av våld beror på deras erfarenheter och attityder (Isaksson, Åström & Hällgren Granheim, 

2007). Våldsamheten är inte bara slag utan det kan också vara verbalt beteende som träffar 

vårdaren i hjärtat (Isaksson, et al, 2007). Kaotiska episoder involverar etiska dilemman 

angående om att göra gott för den enskilde eller för alla involverade. På ena sidan, vårdarna 

har svårt att hantera situationen och anser det nödvändigt att hålla tillbaka individen fysiskt 

eller med hjälp av medicin för att skydda andra boende eller dem själv för skada. På den 

andra sidan känns det som om att denna behandling inkräktar på patientens frihet 

(Granheim, Isaksson, Persson Ljung & Jansson, 2005). Personalen måste ibland använda sig 

av våld för att utföra vanliga rutiner. En patient blir nedpressad med våld i en stol. Det 

känns hemskt att behöva använda våld för att utföra arbetet (Kristiansen, et al, 2006). Ibland 

blir även andra boende attackerade och då mår personalen dåligt om de inte hinner agera 

för att förhindra detta. Personalen säger att det är tur att de närstående inte hälsar på så ofta 

och upptäcker skadorna (Kristiansen, et al, 2006). Vårdarna upplever att det inte är 

patientens fel att de utövar våld, personalen orsakar oftast det agiterande beteendet. 

Våldsamheterna ursäktas av att de boende är äldre, har en hjärnskada och kognitiv nedsatt 

förmåga (Isaksson, et al, 2007). Personalen tror att det är de själv som lockar fram det 

aggressiva beteendet hos de boende (Graneheim, et al, 2012). Vårdarna uppgav att de 

boende oftast var en spegel av deras eget humör; om vårdarna var på ett dåligt humör, så 

blev de boende det också. Vårdarna sa att om de hade en dålig dag så blev stämningen 

irriterad bland de boende. När vårdarna hade bra dagar hade de mera tolerans och 

förstående attityd mot de boende (Graneheim, et al, 2012; Kristiansen, et al, 2006). 
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Diskussion 

Studiens syfte var att belysa förekomsten av patienter med demens, som har ett 

utåtagerande beteende i form av våldsamhet och aggression samt vårdpersonalens 

upplevelser av faktorer som utlöser detta beteende. De genomgångna studierna visade att 

personalen ofta triggade igång detta beteende och att den största faktorn var i samband med 

ADL – Anpassning i det Dagliga Livet. 

Metoddiskussion 

Metoden har varit en systematisk litteraturöversikt, för att beskriva förekomsten av 

patienter med demens som har ett utåtagerande beteende i form av våldsamhet och 

aggression mot vårdpersonal, faktorer som utlöser detta samt personalens upplevelser. 

Databaserna PubMed och Cinahl användes för att täcka in ämnesområdet. En brist kan vara 

att databasen Psykinfo inte användes eftersom demenssjukdom är associerat till psykiatrin. 

Sökorden som användes bedömdes som relevanta till syftet. För att undvika språkliga 

feltolkningar lästes och granskades alla artiklarna av båda författarna tillsammans. De 

utvalda artiklarna kommer i största del från Sverige samt några från olika länder och 

kulturella sammanhang som Japan, USA, Tyskland, England och Norge. Båda författarna 

har arbetat inom detta område och vi har med tanke på det försökt att bortse ifrån vår egen 

förförståelse inom området när vi analyserat artiklarna. 

Resultatdiskussion  

Denna litteraturöversikt resulterade i att det framkom att aggressivitet och våldsamhet 

bland dementa är vanligt. De faktorer som orsakade detta beteende var i samband med att 

personal utförde ADL (Anpassning i Dagligt Liv) och när patienterna inte förstod vad som 

var på gång och kände sig trängda i situationen. Personalen upplevde dessa situationer som 

svåra att hantera samt att de upplevde mycket stress. Enligt Stenwall (2009, s. 29) anser 

vårdarna ett de behöver vara på sin vakt i mötet, samt att vara beredda på snabba beslut om 

de ska vara styrande eller följsamma mot patienten. Patienten ändrar sitt beteende snabbt 

och vårdarna känner sig inte kunna lita på patienten och dennes handlande, samtidigt som 

personalen har ett ansvar för patientens integritet och välbefinnande. 

Aggressivt beteende är vanligare bland personer med demens än bland äldre som inte har 

demens. Från ett urval av 848 personal på äldreboenden, visade att 11,4% rapporterade att 
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de hade utsattas för angrepp under den period då utredningen pågick, 4 % av personalen 

erhöll sår och blåmärken och 2 personal fick kontakta allmänläkare på grund av incidenten 

(Pulsford & Duxbury, 2006). 

Det förekom mest aggression och våldsamhet vid duschning/badning bland de förekomster 

som var vårdrelaterade.  Enligt Joyce Travellbees omvårdnadsteori är det viktigt att se den 

unika människan och att planera omvårdnadsbehov på ett professionellt och intellektuellt 

sätt (Kirkevold, 2000, s.140). Enmarker, Olsen och Hellzén (2010) menar att ett 

personcentrerat förhållningssätt vid badning minskar aggression, agitation och obehag för 

patienterna. Att visa patienterna respekt genom att skyla dem med varma mjuka handdukar 

minskar obehaget hos de boende och denna respekt för patienten minskade aggressiviteten 

med nästan 60 %. 

I resultatet beskrivs det att tre faktorer spelade stor roll för våldsamt beteende som manligt 

kön, antipsykotisk medicin och nedsatt orientering. Enemark, et al. (2010) menar att 

depression och en premorbid personlighet är två av de viktigaste orsakerna till aggressivt 

och våldsamt beteende. När människor med personlighetsstörningar blir äldre och utvecklar 

demens är det logiskt att anta att deras våldsamma karaktär stärks och att de fortsätter att 

agera aggressivt och våldsamt. Bland de patienter som bor på vårdhem har nästan 50 % av 

patienter med demens depression. Enligt Pulsford, et al. (2006) är aggressivitet hos personer 

med demens en komplex företeelse med flera möjliga orsaker. Först personen kan ha en 

historia av aggressivt beteende före demenssjukdomen och aggressivitet kan vara ett 

förevigande av vanliga sätt att hantera situationer.  

Ett aggressivt försvar är vanligt när personer upplever svåra situationer som orsakar ångest. 

Svårigheter att kommunicera med personalen kan medföra ångest, irritation och aggression 

(Drivdal Berentsen, 2010, s. 355). Enligt Skovdahl (1997, s.25) ger kunskap om den unika 

människan och sjukdomen större förutsättningar för att ge god omvårdnad. Vårdare som 

visar empati, kunskap och människokärlek har bättre förutsättningar i mötet med 

patienterna. Enligt Nordenfelt (2010, s. 58) kan en människa förolämpas och förnedras i 

vården genom att lämnas naken inför främmande personer till allmän beskådning. 

Dessutom inkräktar man på personens privata sfär.  I kompetensbeskrivningen för 

legitimerade sjusköterskor står det att man ska tillgodose patientens specifika och basala 
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omvårdnadsbehov såväl psykiska, fysiska som sociala, andliga och kulturella 

(Socialstyrelsen, 2005).  Och enligt en ny författning som trädde i kraft 1 Januari 2014 (SOSFS 

2012:12) bör grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg 

om äldre dels ha teoretiska kunskaper om demenssjukdom och dess påverkan på en persons 

fysiska, psykiska och sociala funktioner, dels ha förmåga att omsätta kunskaperna i det 

praktiska arbetet. 

Det är viktigt hur man bemöter patienten i vården, särskilt de som lider av demens. Att man 

bemöter patienten så som man själv kulle vilja bli bemött i de olika situationerna. Det är 

viktigt som vårdpersonal att ta ett steg tillbaka och fundera ”hur skulle jag vilja bli bemött i 

denna situation”.  Enligt Skovdahl (1997, s.25) är förmågan att visa flexibilitet och fantasi för 

att kunna möta den andra människan, där han/hon befinner sig just nu en viktig 

förutsättning. Kunskaper om den unika människan kan även vara en guide när det uppstår 

etiska svåra beslut. Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor så ska sjuksköterskor ge 

omvårdnad som respekterar mänskliga rättigheter och tar hänsyn till människors vanor, 

värderingar och tro (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). 

Det agiterade beteende som sammanföll med de perioder av ökad samverkan mellan 

sjuksköterskor och de boende. De flesta av dessa interaktioner är de som är associerade med 

ADL (Keatinge, Scarfe, Bellchambers, McGee, Oakham, Probert, Stuart & Stokes, 2000). 

Aggressivt beteende som begås av en person med demens är ändamålsenligt och ofta 

underbyggs av att behöva ta bort ett upplevt hot. Forskning visar att aggressivt beteende 

händer oftast när personen tar emot intim vård (Pulsford, et al, 2006). Enligt Joyce 

Travelbees omvårdnadsteori är det viktigt att förstå interaktionen mellan sjuksköterskan och 

patienten och vilka konsekvenser det kan få för patienten och dennes upplevelser 

(Kirkevold, 2000, s.130). 

Enligt Skovdahl (1997, s.25) måste det vara den unika individen i den unika situationen som 

avgör hur man ska förhålla sig. Skovdahl ser det ur två perspektiv: först utifrån patienten 

med demenssjukdom som uttrycker sig aggressivt genom vårdarnas tolkande uppfattningar 

och sen utifrån vårdares upplevelser om förhållningssättet till dessa.   
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Att få känna personen väl och behandla de boende med respekt och uppskattning, lämplig 

kommunikationstekniker, bland annat validering av personens uttalanden; beteendeanalys 

av aggressiva incidenter, undvikande eller modifiering av individuella påskyndande 

faktorer; och distraktion, inklusive användning av musik under omvårdnads aktiviteter 

(Pulsford, et al, 2006). Enligt Joyce Travelbees omvårdnadsteori är kommunikation något 

som kan lindra eller förstärka den dementes ensamhet och isolering. Hon säger att 

kommunikation är en komplicerad process som kräver kunskap och förmåga att tillämpas, 

välutvecklat sinne för timing samt ett behärskande i de olika kommunikationsteknikerna.  

Travelbee menar att ett effektivt utnyttjande av kommunikation ingår i sjuksköterskans 

terapeutiska användande av sig själv, detta innebär ett medvetet bruk av sin personlighet 

och kunskap. Man försöker etablera ett band till patienten och strukturera 

omvårdnadssituationerna för att möta patientens behov, för att hjälpa patienten att 

acceptera de mänskliga villkoren samt sjukdom och lidande (Kirkevold, 2000, s.137). Även 

kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor lyfter fram att man ska ha förmåga 

att kommunicera med patienter, personal, närstående och andra på ett respektfullt, 

empatiskt och lyhört sätt (Socialstyrelsen, 2005). 

Optimal hantering av aggressiva och våldsamma handlingar från boende med demens som 

bor i vårdhem är ett personcentrerat tillvägagångssätt. Med hjälp av ett personcentrerat 

synsätt kan det göra det lättare att kommunicera med personer som lider av demens och på 

så sätt lyckas förhindra eller minska aggressivt och våldsamt beteende (Enmarker, et al, 

2010). 
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Slutsats 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa förekomsten av patienter med demens 

som har ett utåtagerande beteende i form av våldsamhet och aggression vilket visade sig 

vara större än vi hade kunskap om. De faktorer vårdpersonalen upplevde som utlöste detta 

beteende skedde ofta i samband med de basala vårdrutinerna som man använder sig av för 

att hjälpa patienterna. Det krävs mera utbildning för personalen i vården om hur de ska 

agera och kommunicera med dessa patienter på ett bra sätt när basala omvårdnadsrutiner 

ska genomföras eftersom personalens förhållningssätt är av betydelse i dessa situationer. 

Dessutom bör personaltätheten ses över för att minska på stressen för personalen och för att 

det lättare ska kunna undvika dessa situationer som kan uppstå.  Det krävs mera forskning 

inom detta område för att kunna förbättra både för patienter och personal. 
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Bilaga 1: Översikt av inkluderade artiklar 
     Författare Studiens syfte Typ av studie Deltagare 

(/bortfall) 

Metod Huvudresultat Kommentarer 

gällande 

kvalitet  Årtal Datainsamling 

Land Analys 

Duxbury, Pulsford, Hadi 

& Sykes                  (2012)                  

England. 

För att undersöka synpunkter 

från sjuksköterskor och 

anhöriga om orsakerna till, 

samt mest effektiva sätt att 

reagera på aggressivt beteende 

från personer med demens i 

boende vård. 

Kvalitativ 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

fokusgrupper. 

8 vårdare, 8 

anhöriga ( 2 

bortfall från 

anhöriga) 

Intervjuer: 

semistrukturerade 

intervju scheman som 

bandades 22-52 

minuter.Focus grupperna 

intervjuades och 

bandades i 45 minuter. 

All inspelning skrevs om 

till text, och delades in i 

teman. 

Resultaten visade att personalen 

omfamnade en personcentred syn på 

aggressionshantering. Främst mot 

aggressiva incidenter med personliga 

strategier, såsom distraktion i motsats 

till medicinering eller tvång. Anhöriga 

var positiva i sin syn på personal som 

använder icke-tvingande åtgärder 

Medelhög 

  

  

Franz, Zeh, Schablon, 

Kuhnert & Nienhaus 

(2010)                  Tyskland 

Att undersöka hur ofta, vilken 

typ och allvarlighet av verbal 

och fysisk aggression mot 

anställda på vårdhem, 

psykiatrisk klinik och skyddad 

verkstad och att utreda 

konsekvenserna av sådant 

beteende. 

Kvantitativ 

tvärsnitt 

retrospektiv 

studie. 

123 (inget 

bortfall) 

Intervjuer med hjälp av 

standard formulär med 

20 frågor i 3 delar.Data 

spelades in och 

analyserades i SPSS 

version13. Beskrivande 

statestik användes samt 

skalor. 

Under 12 månader som studien pågick 

svarade 70,7% att de upplevde fysiskt 

och 89,4% verbal aggression. Fysisk 

aggrssion mot anställda (83,9%) var 

vanligare i vårdhem. 

Poäng: 30     

73%            

Grad II 

  

  

Graneheim, Isaksson, 

Persson Ljung & Jansson        

(2005)                   Sverige 

Att belysa meningen med 

interaktion hos människor 

som lider av demens och har 

beteende störning, som 

återberättas av vård personal. 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

hermeneutisk 

studie 

6 (inget bortfall) Berättande intervjuer 34-

68 minuter spelades in 

och gjordes sedan om till 

text 

Interaktionen innebär att möta 

patieneten vid olika tidpunkter: möta 

personen i min kontra hans/hennes 

värld, Känna sig maktlös konta 

kapabel och känslan av att avvisas 

kontra accepteras. Vårdgivares 

engagemang i etiska dilemman 

spänner över samtliga teman i studien. 

Medelhög 
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Författare Studiens syfte Typ av studie Deltagare 

(/bortfall) 

Metod Huvudresultat Kommentarer 

gällande 

kvalitet  
Årtal Datainsamling 

Land Analys 

Graneheim, Hörnsten & 

Isaksson                  (2012)                   

Sverige 

Att undersöka kvinnliga 

vårdares uppfattning om 

anledningen till våldsamt 

beteende bland sjukhems 

boende. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

41 (inget 

bortfall) 

Intervju: Vårdarna fick 

reflektera över en vinjett 

som dom sedan fick 

följdfrågor på. 

Intervjuerna spelades in 

och skrevs sedan om till 

text som analyserades i 

flera steg. 

Kvinnliga vårdare i sjukhem beskrev 

boendes våldsamhet som att det inte 

längre är den person dom en gång 

varit, vårdarna själv uppförde sig 

opassande, och dom var alla 

omringade av sjukdom. 

Hög 

  

  

Isaksson, H. Graneheim, 

Åström & Karlsson 

(2011)                      

Sverige 

Att undersöka olika typer av 

vårdsituationer och boendes 

egenskaper relaterat till fysiskt 

våldsamt beteende samt 

vårdares hantering av fysiskt 

våldsamt beteende. 

Kvalitativ 40 grupp 

boenden och 

309 boende 

(inget bortfall) 

Bekvämlighetsurval. 

Strukturerade intervjuer, 

baserade på 

frågeformulär. Flera olika 

mätinstrument. 

98 (31,7%) av de boende visade fysiskt 

våldamt beteende under studiens tid. 

Tre faktorer visade sig vara associerade 

till fysiskt våldsamt beteende: manligt 

kön, antipsykotisk behandling och 

dåligt orienterad. 

Poäng: 37    

90%                 

Grad I 

Isaksson, Åström & 

Hällgren Graneheim 

(2008)                       

Sverige 

Denna studie belyser hur 

kvinnliga vårdgivare i 

vårdhem uppfattar våld. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

41 (inget 

bortfall)  

Intervju: Vårdarna fick 

reflektera över en vinjett 

som dom fick följdfrågor 

på som varade 17-54 

minuter. Intervjuerna 

spelades in och sedan 

överfördes till text. 

Analyserades i fyra steg. 

Huvudresultatet visar att 

uppfattningen av våld ligger i 

betraktarens öga. Vårdpersonal 

upplever våld som utmanande, 

avsiktliga, ursäktande och vanliga i 

förhållande till den egna erfarenheten 

och attityden. 

Hög 
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Författare Studiens syfte Typ av studie Deltagare 

(/bortfall) 

Metod Huvudresultat Kommentarer 

gällande 

kvalitet  
Årtal Datainsamling 

Land Analys 

Isaksson, Åström, 

Sandman & Karlsson 

(2008)                   Sverige 

Syftet med denna studie var 

att undersöka sambanden 

mellan miljö- och 

organisatoriska faktorer samt 

boende och vårdgivares 

egenskaper i vårdhems 

avdelningar med hög 

respektive låg förekomst av 

boende med våldsamt 

beteende. 

Kvantitativ 

Tvärsnitts studie 

som är 

beskrivande. 

450 boende och 

364 vårdare 

(inget bortfall) 

Data samlades in med 

hjälp av flerdimensionell 

demens skala och 

geriatrisk bedömnings 

skala samt frågeformulär. 

Data analyserades med 

hjälp av SPSS för 

windows version 13,0 

Denna studie visar att våldsamt 

beteende signifikant associeras med 

andra beteenden och psykiska symtom 

och ADL-funktion, samt vårdarnas 

upplevelser av arbetstillfredsställelse 

och psykologisk arbetsbelastning. 

Poäng: 36 

87%            

Grad I 

  

Josefsson, Sonde & 

Robins Wahlin              

(2006)                    Sverige 

Huvudsyftet var att beskriva 

registrerade sjuksköterskors 

egna upplevelser av våld och 

hot mot dem själva, annan 

personal och andra boende 

inom kommunal omsorg. Det 

andra syftet vara att beskriva 

RN´s tillgång till instrument 

och rutiner för att hindra våld 

och hot. Det tredje syftet var 

att jämföra mellan 

demensboenden och allmän 

äldreomsorg. 

Kvantitativ icke 

experimentell 

beskrivande 

studie med en 

undersökande 

forskningsansats. 

213 RN´s (n=95) 

DC (n=118)GC 

DC- 

demensboende 

GC- allmän 

äldreomsorg 

(inget bortfall) 

Frågeformulär, data 

samlades under 1 år. 

Data analyserades med 

hjälp av SPSS för 

windows version 13,0. 

Tyngdpunkten i denna studie var att 

beskriva registrerade sjuksköterskors 

inställning till våld och hot mot sig 

själva och annan personal inom 

kommunal äldrevård. Resultatet visade 

att hälften av registrerade 

sjuksköterskor hade upplevt ett 

indirekt hot om våldshandling och 

drygt 40 % hade upplevt 

våldshandling. 

  

Poäng: 35   

85%                 

Grad I 

  

Kristiansen, Hellzén & 

Asplund                    

(2006)                       

Sverige 

Att beskriva upplevelsen av 

arbetstillfredsställelsen hos 

vårdpersonal som jobbar på 

två gruppbostäder för 

människor som lider av 

demens med 

beteendestörning. 

Kvalitativ 

tematisk 

innehållsanalys 

24 (4 bortfall) Berättande intervjuer 

som spelades in och 

medeltiden var 35 

minuter. Texten 

analyserades i flera steg 

och bröts ner i 

meningsenheter och 

koder. 

Arbetstillfredsställelsen är en process 

mellan att bryta samman och bygga 

upp en person. En positiv relation 

mellan kollegor gjorde att de jobbade 

kvar. Organisationen och de boendes 

beteende ansågs vara negativt. En del 

vårdare beskrev situationer där de vart 

spottade på , sparkade, klösta och 

slagna utan att ge tillbaka. 

Medelhög 
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Författare Studiens syfte Typ av studie Deltagare 

(/bortfall) 

Metod Huvudresultat Kommentarer 

gällande 

kvalitet  
Årtal Datainsamling 

Land Analys 

Schreiner                     

(2001)                             

Japan 

Undersöker frekvensen av 

aggressivt beteende i ett urval 

av vårdhem för dementa i 

Japan. 

Kvantitativ  391 (2 bortfall) Personalen tränades i hur 

de skulle använda 

mätskalorna och sedan 

användes de under två 

veckor. Efter det 

sammanställdes data och 

personalen intervjuades. 

Män var betydligt mer benägna att 

manifestera fysiskt aggressivt 

beteende, men det fanns ingen köns 

skillnad för verbal aggression. Ålder 

hade ingen relation till aggressivt 

beteende. Boende som var mest 

beroende av egenvård hade signifikant 

högre frekvens av aggressivt beteende. 

Vårdpersonal rapporterade att 

aggressivt beteende ägde rum under 

personlig omvårdnad 

Poäng: 30     

73%                

Grad II 

Skovdahl, Larsson 

Kihlgren & Kihlgren 

(2003)                        

Sverige 

Syftet med denna studie var 

att belysa från video inspelade 

sekvenser, interaktioner 

mellan personer med demens 

och aggressivt beteende och 

vårdgivare som rapporterat 

problem med ett sådant 

beteende och vårdgivare som 

inte gjorde det. 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

hermeneutisk 

studie 

11 (inget 

bortfall) 

Video inspelningar 3 ggr/ 

patient. Analyserades av 

första författaren för att 

se att instruktionerna 

följts. Varje sekvens var 

mellan 20-35 minuter. 

Omvandlades till text av 

författarna. Både verbal 

och icke verbal 

kommunikation 

dokumenterades. 

Interaktionen kan endera vara positiv 

eller negativ. Vårdarna som hade 

rapporterat problem fokuserade på att 

klara uppdraget, där mesta fokus låg 

på att klara det. Och andra sekvenser 

med vårdarna som hade vart nöjd med 

vad de åstakommit så låg fokus på hur 

de hade nått sitt mål. 

Medelhög 

Testad, Aasland & 

Aarsland                        

(2007)                          

Norge 

Att uppskatta förekomsten och 

orsaker till agitation i boende 

med demens i norska 

vårdhem. 

Kvantitativ  211 (inget 

bortfall) 

Strukturerade intervjuer 

samt flera mätskalor. 

Analyser bestod i 

huvudsak av 

beskrivande uppgifter.  

All statistik analyserades 

med hjälp av SPSS 12. 

Resultatet visade att 75,4% av de 

boende med demens uppvisade minst 

ett agiterat beteende minst varje vecka 

och 65,3% upprepade gånger i veckan. 

De sex vanligaste agiterade beteenden 

var enformiga meningar eller frågor, 

klagar, svordomar, negativism och 

allmän rastlöshet. 

Poäng: 32   

78%                

Grad II 
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Författare Studiens syfte Typ av studie Deltagare 

(/bortfall) 

Metod Huvudresultat Kommentarer 

gällande 

kvalitet  
Årtal Datainsamling 

Land Analys 

Whall, Colling, 

Kolanowski, Kim, Hong, 

DeCicco, Ronis, Richards, 

Algase & Beck (2008)                             

USA 

Att mer noggrant beskriva 

förekomsten av aggressivt 

beteende hos dementa genom 

att använda bakgrunds fakta 

samt proximala faktorer. 

Kvantitativ 

mulitivariat 

tvärsnittsstudie 

som är descriptiv. 

107 ( bortfall 27) Videoinspelningar av 3 

badningar/ deltagare 

som varde under ca 13 

minuter/gång. Flera olika 

mätskalor. Data 

analyserades med hjälp 

av SPSS version 12. 

Resultaten gäller endast aggressivt 

beteende som inträffat under badning, 

eftersom det var den enda vård 

händelse där aggressivt beteende har 

signifikant förekomst. I denna studie 

undersöktes två viktiga relationer: att 

vissa bakgrundsfaktorer är riskfaktorer 

för aggressivt beteende vid demens, 

och att vissa proximala faktorer i den 

fysiska och sociala miljön fungerar som 

utlösare för aggressivt beteende i 

demens. 

Poäng: 34    

83%               

Grad I 

  


