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Abstrakt  

 

Bakgrund: Människor med intellektuell funktionsnedsättning lider oftast av annan psykisk 

och somatisk sjukdom, vilket resulterar i ökat vårdbehov. På grund av den ökade 

livslängden och det ökade vårdbehovet hos dessa människor är bemötandet i vården 

gentemot denna patientgrupp den centrala delen till en lyckad vård. Syfte: Syftet var att 

belysa bemötandet av personer med intellektuell funktionsnedsättning inom sjukvården. 

Metod: En litteraturöversikt med induktiv ansats, 14 kvalitativa och 1 kvantitativ studie. 

Kvalitetsgranskats och analyserats till ett sammansatt resultat med teman och underteman. 

Resultat: Två huvudteman framkom, “Det sociala samspelet i sjukvården ur patienters 

perspektiv” och “Mötet i vården ur sjuksköterskans perspektiv”. Huvudresultatet visar att 

hanteringen av komplexa vårdbehov hos patienter med intellektuell funktionsnedsättning 

brister, på grund av kunskapsbrist hos sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Diskussion: 

Personer med intellektuell funktionsnedsättning har länge varit en komplicerad 

patientgrupp att bemöta i hälso- och sjukvården, trots det ökade vårdbehovet är bristen på 

kunskap och utbildning påtaglig. Slutsats: Hindren i bemötandet mellan patient och 

sjuksköterska är påtaglig, det behövs mer utbildning och kunskap för att vården ska bli 

jämlik för patienter med intellektuell funktionsnedsättning.  

 
Nyckelord: Bemötande, intellektuell funktionsnedsättning, litteraturöversikt, 

patientperspektiv, sjuksköterskeperspektiv  
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Inledning 
 

Personer med intellektuell funktionsnedsättning är en patientgrupp som i många fall kan 

vara svåra att bemöta. Det finns en kunskapsbrist i hälso- och sjukvården när det kommer till 

bemötandet och kommunikationen med dessa patienter. Men detta är en grupp individer 

som sjuksköterskor kommer att möta inom vården oberoende av expertis eller område de 

arbetar inom. Därför är det av intresse att ta del av skillnader i upplevelser av vårdmöten 

från patient- och sjuksköterskeperspektiv. 

Bakgrund  
 

Definition av intellektuell funktionsnedsättning 
Socialstyrelsen definierar funktionsnedsättning som en nedsättning av en människas fysiska, 

psykiska eller intellektuella förmåga. Funktionsnedsättningen kan uppstå till följd av 

sjukdom, vara medfödd eller förvärvad skada (Socialstyrelsen, 2007). Termen 

funktionsnedsättning innefattar synonymer som kognitiv funktionsnedsättning, 

utvecklingsstörning och intellektuell funktionsnedsättning (1177 Vårdguiden, 2013). I DSM-

IV (American Psychiatric Association, 2013) används termen intellektuell 

funktionsnedsättning, vilket kommer att göras i denna litteraturöversikt.  

 

Intellektuell funktionsnedsättning är en diagnos som innefattar en störning i utvecklingen. 

Denna störning kännetecknas av begränsningar i intellektuell funktion och anpassningsbart 

beteende och uppkommer oftast i utvecklingsperioden (Tassé, Luckasson & Nygren, 2013). 

Svår funktionsnedsättning diagnostiseras oftast i de första levnadsåren, medan de mildare 

funktionsnedsättningarna tillkommer under de första skolåren (Nylander, Fernell & 

Björkman, 2014). Utmärkande är också ett IQ mellan 70-75 som omfattar de nedsatta 

beteendena, svårigheterna i vardagens sociala och praktiska förmågor, så som lärande, 

resonemang och problemlösning (American Association on Intellectual and Developmental 

Disabilities, 2013). Nedsatt intellektuell funktion innebär att ha en reducerad förmåga att 

förstå komplex och ny information, inhämta ny kunskap samt oförmåga i självständig 

hantering. Dessa svårigheter skiljer sig mellan individer och kan ge uttryck i 
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kommunikationsskillnader, sociala förmågor samt hantering i sociala situationer/ skillnader i 

beteende (Cartlidge & Read, 2010). I funktionsnedsättningen framträder nästan alltid 

exekutiva brister, samt svårigheter att korrigera uppmärksamhet och aktivitetsnivå 

(Nylander et al., 2014). 

 

Hälsoproblem 

Folkhälsomyndigheten har i sin publikation av före detta Folkhälsoinstitutet presenterat en 

studiesamling om hälsa hos personer med intellektuell funktionsnedsättning av Umb-

Carlsson (2008), där författaren skriver att livslängden hos personer med intellektuell 

funktionsnedsättning de senaste 30 åren har ökat. Samtidigt som de löper högre risk att 

drabbas av både somatisk och psykisk sjukdom än resterande befolkning, då de oftast har en 

samsjuklighet utöver den funktionsnedsättning de lider av. Vanligast är nedsatt hörsel, 

synproblem, rörelsehinder, epilepsi samt psykiska problem så som självskadebeteende, 

aggressivitet, depression och ångest. Enligt Finlayson, Morrison, Jackson, Mantry och 

Cooper (2010) har personer med intellektuell funktionsnedsättning också högre grad skador 

i form av fallolyckor än resterande befolkning. Nylander et al. (2014) skriver att denna 

patientgrupp är relativt liten, men väldigt vårdkrävande och är många gånger i stort behov 

av kompetenta specialiteter.  

 

Personer med intellektuell funktionsnedsättning är i mer behov av vård, men har inte 

åtkomst till vård i samma utsträckning som resterande befolkning (Jones, Mclafferty, Walley, 

Toland & Melson, 2008). Det som styr behovet av vård är främst den psykiska ohälsan som 

träder in (Taua, Neville & Scott, 2015; Jones et al., 2008). Taua et al. (2015) skriver att även 

fast forskning ökar kring hur man hanterar psykisk ohälsa hos patienter med intellektuell 

funktionsnedsättning, hanteras detta mest genom debatter hur vida man ska gå till väga. De 

personliga upplevelserna hos patienterna sätts inte i fokus. I studien av Young och Chesson 

(2006) framkommer det att det finns en brist på redogörelser utifrån patienters egna 

vårdupplevelser, främst gentemot vården av psykisk ohälsa, men också patienters egen syn 

på bland annat kompetensutveckling för det vardagliga livet.  
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Vårdmötet 
Patienters delaktighet och god kommunikation är förutsättningar för ett gott bemötande 

(Socialstyrelsen, 2013). Patienterna befinner sig i ett underläge i vårdmötet på grund av sin 

medicinska okunskap, sjukdom och oron de upplever. Vårdpersonalen befinner sig i ett 

överläge på grund av sin yrkeskunskap och kompetens, som i sin tur gör att patienten 

hamnar i en beroendeställning. Denna maktobalans är vårdpersonalen ofta ovetande om och 

det är därför viktigt för alla inom hälso- och sjukvården att bemöta patienten på ett 

ansvarsfullt och professionellt sätt som ger patienten lika rättigheter och möjligheter i mötet 

med vården (Socialstyrelsen, 2015). Det är därför viktigt att reflektera kring människors 

ömsesidiga beroende av varandra och de olika aspekterna av makt, för att vårdare och 

patient är av lika värde. (Svensk sjuksköterskeförening, 2010, s. 7). Sjuksköterskan verkar för 

jämlikhet och social rättvisa när det kommer till fördelningen av resurser och tillgång till 

hälso- och sjukvård, och har därför ett ansvar att tillgodose allmänheteten, men till synnerhet 

den sårbara och utsatta gruppen i samhället med hälsa och sjukvård. Omvårdnad är 

sjuksköterskans expertis och ansvarsområde, vilket avser att ha vetenskaplig kunskap samt 

ett patientnära arbete (Svensk sjuksköterskeförening, 2014, s.3-4). 

 

Hälso- och sjukvårdslagen säger att vården ska ges med respekt för alla människors lika 

värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- 

och sjukvård skall ges företräde till vården. Samt att en god hälsa och en god vård ska ges på 

lika villkor för hela befolkningen (SFS: 1997:142). Socialstyrelsen (2013) presenterar ett 

resultat där det framkommer att vården inte alltid är jämlik, framför allt inte för personer 

med intellektuell funktionsnedsättning. Dessa patienter har enligt Nylander et al. (2014) 

sämre kommunikationsförmåga, nedsatt beslutskompetens och nedsatt autonomi vilket 

resulterar i att vården därför inte ges på lika villkor för dem som övrig befolkning. Svensk 

sjuksköterskeförening (2010, s.8) skriver i värdegrund för omvårdnad att respekt för 

människors sårbarhet, värdighet, integritet och självbestämmande ska bejakas, då detta kan 

ge patienten en möjlighet att uppleva tillit, hopp och mening. I sin tur kan detta ge upphov 

till lindrat lidande. 
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Kommunikation 

Kommunikation innebär överföring av information. Inom hälso- och sjukvården möter man 

olika personer med skiftande förutsättnigar för att följa rekommendationer som rör deras 

hälsa, därför är kommunikation livsnödvändigt och bör lyftas fram oftare. Det är viktigt att 

vårdtagare och vårdgivare förstår varandra i vårdmötet, dels för patienters följdsamhet i 

behandling samtför att uppnå en patienttillfredsställelse. Under kommunikation hamnar inte 

endast det verbala uttrycket utan även kroppspråk och andra aspekter. Kommunikation 

används för att samarbeta, överleva, samt tillfredsställa de personliga behoven (Fossum, 

2013, s.25-27).  

 

Livsvärldsperspektiv 
När patienter och dess anhörigas perspektiv bejakas innebär det att dess livsvärld 

uppmärksammas. Ett livsvärldsperspektiv definieras som att människans vardagsvärld och 

dagliga tillvaro beaktas. I perspektivet innebär det att man ser, förstår, beskriver samt 

analyserar delar av den enskilde människans värld. Utifrån detta perspektiv bildas en 

kunskap om varje människas verklighet, vilket åstadkommer metoder och tillvägagångssätt 

som bildar stommen för vårdandet. I teorin lägger man inte fokus på antingen bara 

människan eller bara världen, utan på relationen där emellan. En människas livsvärld är den 

levda världen, direkt given i erfarenhet och handling. När vården använder livsvärld som 

ansats så fordras det att man har ett förhållningssätt där varje patients levda och kanske 

komplexa verklighet bekräftas. Livsvärldsansatsen tillsammans med vårdvetenskapens 

ontologiska utgångspunkt medför att varje människas unikhet uppmärksammas. Det man 

då eftersträvar är att varje människas individualitet är högre prioriterat än en grupp med 

likheter. Detta är viktigt att uppmärksamma i hälso- och sjukvården där det annars kan 

kategoriseras och ettikeras. (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003, s. 24-

25).  

 

Problemformulering  

Forskning visar att personer med intellektuell funktionsnedsättning ofta lider av 

samsjuklighet i form av somatisk och psykisk ohälsa. Dessa problem leder till ett ökat behov 

inom hälso- och sjukvård. Med den nedsatta funktionen tillkommer komplexa behov från 

vårdpersonal. För att hjälpa och stötta denna patientgrupp behöver den uppmärksammas 
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mer både inom den somatiska vården, den psykiatriska vården och inom kommunala 

boenden. Det är en patientgrupp som finns överallt där det krävs kunskap och förståelse så 

de ska bemötas på ett adekvat sätt.  

 

Syfte 
 

Syftet var att belysa bemötandet av människor med intellektuell funktionsnedsättning inom 

sjukvården. 

Frågeställning: 

 
 Hur upplever sjuksköterskor att vårda människor/personer med intellektuell 

funktionsnedsättning? 

 
 Hur upplever människor/personer med intellektuell funktionsnedsättning 

sjukvården? 

 

 

Metod 
 

Design 
Denna studie är en litteraturöversikt baserad på femton vetenskapliga artiklar. Enligt Friberg 

(2012, s.133) har en litteraturöversikt för avsikt att skapa en bredare översikt av 

kunskapsläget i ett visst omvårdnadsrelaterat område, samt belysa problem inom 

sjuksköterskans kunskapsområden. En litteraturöversikt kan även skapa en översikt av ett 

forskningsläge samt skapa en grund för kommande forskning. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 
Inklusionskriterier för denna litteraturöversikt var att artiklarna skulle vara publicerade efter 

år 2005. Deltagarna ur patientperspektivet skulle vara över 18 år och ha en intellektuell 

funktionsnedsättning. 

Artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska och vara vetenskapligt uppbyggda.  



6 
 

 

Exklusionskriterier var artiklar som var gjorda på barn, artiklar där ett etiskt resonemang 

inte framgår. Artiklar som innefattar andra neuropsykiatriska funktionenedsättningar.  

 

Litteratursökning 
De aktuellasökningarna gjordes i de omvårdnadsinriktade databaserna PubMed och Cinahl 

med tillhörande mesh och headings. Sökorden som främst har använts är ”Mental disorders 

diagnosed in childhood”, “Neurodevelopmental disorders” och ”Intellectual Disability” med 

tilläggande sökord som ”patient satisfaction”, ”patient attitudes”, ”nurse-patient relations”, 

”life experiences” och ”patient perspective” för att hitta de perspektiv som belyses, så som 

patienters upplevelser av mötet med vården samt sjuksköterskans upplevelse av att vårda 

denna patientgrupp. Även manuella sökningar och en fritextsökning har gjorts. En 

översiktstabell över litteratursökning är bifogad i Bilaga 1. 

 

Urval relevansbedömning och granskning   
Studierna till denna litteraturöversikt är vald utifrån fyra steg med fokus på syftet. 

Inledningsvis lästes rubriker, därefter abstrakt, sedan lästes hela artiklarna för att få en 

helhetssyn. De artiklar som passade syftet valdes ut för en kvalitetsgranskning. Ett 

granskningsprotokoll av Carlsson & Eiman (2003) användes (bilaga 3 & 4) ett för kvalitativ 

forskning och ett för kvantitativ forskning. Protokollen reviderades då en punkt gällande 

lungcancer inte var relevant till litteraturöversiktens syfte, en ny mer passande punkt ersatte 

den gamla så poängskalorna inte förändrades. De granskade artiklarna skulle uppnå grad ett 

eller grad två för att komma med. Poängskalorna på vardera protokoll var, kvalitativa totalt 

48 poäng, kvantitativa totalt 47 poäng. Grad ett innebar 80% och uppåt, grad två innebar 70% 

till 80%.  En översiktstabell redovisas i Bilaga 2. 

 

Analys 
Analysarbetet ska enligt Friberg (2012, s.140-141) ske i tre steg. Där de femton granskade 

artiklarna delades upp och lästes av författarna för att få en helhetssyn, huvudfynd som var 

relevant för syftet skrevs ned av var och en. Författarna skiftade sedan artiklar för att få ett 
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bredare och gemensamt perspektiv över innehållet. Huvudfynd lästes igenom och eventuella 

nya fynd tillades. Alla huvudfynd skrevs ned i texter och likheter och skillnader började 

sökas. Utifrån texterna identifierades meningsenheter, som sedan kondenserades och 

bildade koder för de framtida huvud- och underteman i det kommande resultatet. 

 

Huvudtema Undertema  

 Det sociala samspelet i sjukvården ur patienters 

perspektiv 

-Ångestpåslag relaterat till sjukvårdsbesök 

 

-Negativa faktorer som påverkar  

 

-Vikten av kontinuitet och trygga relationer 

 

Att bli förbisedd 

 

-De svåra kommunikationsbehoven 

 

-Att vara beroende av någon 

 Mötet i vården ur sjuksköterskors perspektiv     -Bristande tid som negativ faktor 

 

-Användbara kommunikationsstrategier som 

underlättar  

 

-Fördomar 

 

-Svåra utmaningar 

 

-Kunskapsbrist 

 

-Vikten av stödperson och familj/närstående 

 

Etiska överväganden  
Tre olika aspekter uppmärksammas för att en studie ska kallas etisk. De tre aspekterna 

innefattar att ha god vetenskaplig kvalitet, att den genomförs på ett etiskt sätt samt att 

väsentliga frågor ställs i studien (Kjellström, 2012, s.76). Medicinsk forskning ska följa en 

etisk standard som skyddar människors hälsa och rättigheter (Helsingforsdeklarationen, 

2013). Litteraturöversiktens artiklar har noga översatts för att resultatet inte ska förvanskas 

eller bli missvisande. De citat som använts har tagits direkt ur artiklarna. I de artiklar som 

inkluderades till litteraturöversikten hade ett etiskt resonemang förts och/eller blivit 

godkänd av en etisk kommitté. 
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Resultat 

 
Under analysarbetet framkom två teman med underteman. Det första huvudtemat blev Det 

sociala samspelet i ett vårdsammanhang ur patienters perspektiv, underteman som “ångestpåslag 

relaterat till sjukvårdsbesök”, “negativa faktorer som påverkar”, “vikten av kontinuitet och 

trygga relationer”, “att bli förbisedd”, “de svåra kommunikationsbehoven”, “att vara 

beroende av någon”. Huvudtema nummer två blev Mötet i vården ur sjuksköterskors perspektiv 

med underteman som “bristande tid som negativ faktor”, “användbara 

kommunikationsstrategier som underlättar”, ”Fördomar”, “svåra utmaningar”, 

“kunskapsbrist”, “vikten av stödperson och familj/närstående”. 

 

Det sociala samspelet i sjukvården ur patienters perspektiv  

 

Ångestpåslag relaterat till sjukvårdsbesök  

Personer med intellektuell funktionsnedsättning beskrev att tidigare negativa upplevelser 

inom sjukvården ofta påverkade känslorna inför nästkommande besök. De kände stor ångest 

och rädsla inför besök på sjukhus, procedurer som undersökningar, utredningar, injektioner, 

operationer, situationer som innefattar andra patienter och vita rockar gav ångestpåslag. 

Rädsla över att inte helt kunna förstå vad läkarna informerade om eller vad som skulle ske 

var en gemensam faktor (Gibbs, Brown & Muir, 2008). Den bristande informationen inför 

nästkommande besök resulterade i att de inte var nog förberedda, detta gjorde skillnad i 

förväntningar och upplevelser av olika moment (Wilkinson, Deis, Bowen & Bokhour, 2011). 

Men något som reducerade denna ångest var att innan få information om det kommande 

sjukvårdsbesöket, så de fick en chans att förbereda sig, ofta krävdes flera dagar till detta. Att 

ha sällskap av en familjemedlem eller en stödperson vid sjukvårdsbesöken underlättade 

också för ångesten (Gibbs et al., 2008). Denna assistans var speciellt värdefull och lugnande 

vid tillfällen där det diskuterades medicinska behandlingar och andra svåra problem, som 

kunde vara svåra för patienten att förstå (Wilkinson, Dreyfus, Bowen & Bokhour, 2013).  

 

Negativa faktorer som påverkar 
När förberedelser inför olika moment från sjukvårdens sida brast, uppstod ofta frustration 

på grund av den undanhållna informationen patienterna hade velat haft (Wilkinson et al., 
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2011). Oärligheter kunde också resultera i aggressivitet hos patienterna (Clarkson et al., 

2009). Frustrationer kunde ofta uppkomma i möten med vården, dels på grund av att 

patienterna ibland kände att de blev jäktad under vårdbesök, men också för att de inte fick 

spendera så pass lång tid de kände att de behövde under vårdmöten (Wilkinson et al., 2013). 

I en artikel där syftet var att undersöka kvaliteten på vården, med både patienter och 

familjemedlemmar som deltagare, beskrev familjemedlemmarna att det var viktigt att 

sjukvården var flexibla och tillgängliga för de olika problem som kunde uppkomma med 

dessa patienter. De ansåg att bristerna satt i organisationen när vården inte kunde levereras 

utifrån individuella behov (Barelds et al., 2009). 

Patienterna i artikeln av Berlin Hallrup (2012) beskrev att det som gjorde dem mest sårbar 

var det negativa bemötandet de fick av viss vårdpersonal, vilket ofta resulterade i att de 

kände sig mindre värd än andra. Clarkson et al. (2009) skriver att patienterna ofta upplevde 

arrogans och ren motvillighet till att hjälpa från viss vårdpersonal.  

 

Vikten av kontinuitet och trygga relationer  
Personer med intellektuell funktionsnedsättning beskrev att kontinuitet hos vårdpersonalen 

inom sjukvården var viktig (Berlin Hallrup, 2012; Clarkson, Murphy, Coldwell & Dawson 

2009) Det var en lättnad för dem om samma vårdpersonal som tidigare närvarade vid 

sjukvårdsbesök (Gibbs et al., 2008). När en god kontakt mellan patienten och vårdpersonal 

skapades ökade förtroendet mellan dem, vilket främjade båda parter då det underlättade för 

vårdpersonal att känna till hur patienterna fungerade. Särskilt viktigt i de skeden då 

patienterna var nedstämd och behövde stöd men inte hade förmågan att be om det. Patienter 

beskrev den svåra processen i att lära känna ny vårdpersonal då en relation redan byggts 

upp med någon annan “It feels strange them leaving and then some other new staff come in and you 

have to get used to them” (Clarkson et al., 2009,s. 286) Att ha en trygg och säker relation mellan 

patienten och vårdpersonal gjorde vården mer lättsam och pålitlig (Clarkson et al., 2009).  

 

Vårdpersonal som lyssnade och visade respekt gentemot patienterna värderades högt (Berlin 

Hallrup, 2012). Det var också uppskattat när vårdpersonalen hade ett lugnt bemötande och 

tillvägagångssätt, speciellt när det ibland bara var viss vårdpersonal som hade mer förmåga 
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än andra att kunna lugna ner en patient i en jobbig situation (Clarkson et al., 2009). I artikeln 

av Wilkinson et al. (2011) undersökte man hur kvinnor med intellektuell 

funktionsnedsättning upplevde mammografi. Många av deltagarna rapporterade att få prata 

med en sjuksköterska innan och få förståelse i syftet med undersökningen, samt vad de 

kunde förvänta sig under undersökningen, hur det går till och hur lång tid det tar, gjorde att 

den framtida undersökningen hade bättre förutsättningar. Barelds, van de Goor och van 

Heck (2009) skriver att lyhörd vårdpersonal som lyssnade efter de önskningar patienter 

önskade kring deras sjukvård värderades högt, att de blev seriöst tagna i sina tankar och 

funderingar kring deras vård och planering. I studien av Baumbusch, Phinney och 

Baumbusch (2014) beskriver personer med intellektuell funktionsnedsättning lyckan de 

upplevde när de träffade på vårdpersonal som var lyhörd och upprepade sig när de inte 

förstod, dock var det inte alla som gav dem den tiden. Enligt Clarkson et al (2009) var den 

emotionella relationen till vårdpersonalen viktig, när de var tålmodig, omtänksam och 

förstående, samt tänkte på patientens bästa i svåra situationer utifrån de komplexa behoven 

som fanns.     

         

Att bli förbisedd 
I studien av Hemsley, Balandin och Worrall (2011) har en stödperson åt en person med 

intellektuell funktionsnedsättning berättat hur denne upplevde att vårdpersonal ignorerade 

patienten när det gällde smärtbedömning och smärthantering. Ofta frågade bara 

vårdpersonalen om patienten hade ont, utan att göra en närmare bedömning på 

ansiktsuttryck och kroppsspråk. Smärtan kunde visa sig på patientens beteende men 

vårdpersonalen frågade oftast bara, har du ont? utan att titta på patienten. 

Hemsley et al. (2011) skriver vidare att patienter vid inneliggande vård på sjukhus var i 

underläge i den stressade arbetsmiljön, och inte fick deras behov tillgodosedda. Det 

framkom att en patient flera gånger hade försökt tagit kontakt med vårdpersonalen men inte 

fått gehör, ”Every night they put in an order in for the same food. And every morning, I tried to tell 

them that I don`t like porridge. But they didn`t listen” (Hemsley et al., 2011, s. 55). 
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De svåra kommunikationsbehoven 
Enligt stödpersoner åt personer med intellektuella funktionsnedsättningar kunde ångesten 

och den svåra kommunikationsdelen resultera i att patienterna blev utåtagerande när de inte 

blev förstådd eller själva förstod, vilket också ibland kunde resultera i rädsla hos 

vårdpersonalen. Många av dessa deltagare kände av rädslan hos vårdpersonalen, vilket ofta 

yttrades i form av agitation (Gibbs et al., 2008). Den kommunikativa delen drabbades hårt 

när oförståelsen och relationen mellan patienten och vårdpersonalen inte fungerade 

optimalt, det uppstod förtvivlan och vilsenhet hos dessa patienter (Clarkson et al., 2009).  

 

Gibbs et al. (2008) skriver fortsatt om hur deltagarna upplevde att vårdpersonal, i synnerhet 

läkare såg på dem med en konstig blick och stirrade på dem när de inte förstod. Detta gjorde 

att deltagarna föredrog att tala med sjuksköterskor för att få klarhet i vad som framkommit 

under besöket. I artiklar med Gibbs et al. (2008) och Hemsley et al. (2011) upplevde vissa 

deltagare att vårdpersonal talade över huvudet på dem till den medföljande stödpersonen 

istället för att föra en konversation direkt till dem. I de möten där vårdpersonalen 

involverade patienterna i konversationen, så upplevde de att det blev en bättre dialog då 

patienterna kände att de hade möjlighet att vara delaktiga och ställa frågor. I en artikel av 

Baumbush et al. (2014) beskriver deltagarna att ett sätt för dem att förstå kommunikationen i 

en interaktion med vårdpersonal var att be dem använda sig av ett tydligt och enkelt språk.  

 

Att vara beroende av någon 
Patienterna i studien av Berlin Hallrup (2012) berättade hur sårbart det var att leva på en 

avdelning för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Särskilt när de var så 

beroende av vårdpersonalen då de inte kunde klara sig själva, och inte hade andra att vända 

sig till. Men att vara beroende av någon som inte bemötte dem på ett värdigt sätt med ett 

negativt och ovänligt bemötande, fick dem att känna känslor av meningslöshet “One of the 

staff is always yelling at me...he totally dictates my life with his angry attitude” (Berlin Hallrup. 

2012, s. 1587).  
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Att vara beroende av någon involverar alla patienters dagliga rutiner, Hemsley et al. (2011) 

skriver att kommunikationssvårigheterna gjorde inneliggande patienter på sjukhus sårbara 

och beroende av vårdpersonalens förståelse och hjälpsamhet. En patient beskrev en situation 

då den inte kunde nå sin mat ur sängen, men att ingen uppmärksammade detta. När 

kökspersonalen kom tillbaka för att hämta brickan frågade de “aren`t you hungry today?” 

(Hemsley et al., 2011, s. 55).  

 

Patienter i studien av Baumbusch et al. (2014) beskriver hur deras husläkare hjälpte dem att 

navigera i sjukvårdssystemet, då de annars inte visste hur de skulle bära sig åt för att få den 

vård de var beroende av, samt olika sätt att nå de mediciner som var viktig för dem som de 

annars inte hade råd med. Husläkarens hjälp gjorde livet enklare för dem, underlättade saker 

de annars inte hade kunskap om. 

 

Mötet i vården ur sjuksköterskors perspektiv 
 

Bristande tid som negativ faktor  
Sjuksköterskor uppgav att patienter med kommunikationssvårigheter hade samma 

tidsbegränsade vårdmöten som andra patienter (Hemsley et al., 2011; Melville, Finlayson, 

Cooper, Allan, Robinson, Burns, Martin & Morrison, 2005). I flera artiklar framgick det även 

att denna tidsbegränsning resulterade i att den tid som gavs inte var tillräcklig för att 

kommunicera med patienten på ett adekvat sätt. Sjuksköterskorna ansåg att det var 

arbetsbelastningen och personalbristen på sjukhusen som styrde tidsfördelningen, vilket 

också var en stor anledning till kommunikationsproblemen med dessa patienter (Antonsson, 

Granheim, Lundström & Åström, 2008;Doody, Markey & Doody, 2012;Hemsley et al, 2011).  

 

Användbara kommunikationsstrategier som underlättar 
Sjuksköterskor diskuterade många olika kommunikationsstrategier inför bemötandet av 

patienter med intellektuell funktionsnedsättning. Att spendera mer tid med patienten och 

försöka kommunicera genom att vara öppen, tillgänglig och samtidigt skoja lite försiktigt 

reducerade den frustration som redan fanns hos dessa patienter. Denna strategi förmedlade 

lättnad, öppenhet och förtroende i kommunikationen. “If you communicate better, and you have 
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a person with an intellectual disability who understands what is happening, they´re going to be more 

compliant with a procedure and it´s going to be much easier to do” (Hemsley et al., 2011, s. 120).  

I flera artiklar tar de upp att sjuksköterskor angav underlättande alternativa metoder till 

kommunikation när verbal kommunikation inte fungerade. Bildböcker, 

kommunikationsbrädor och olika föremål tillhör den kategori av strategier inom icke verbal 

kommunikation. Detta sparade sjuksköterskorna tid i mötet med patienten samt att det 

minskade lidande för patienten då de kände sig förstådd och hörd (Healy & Noonan Walsh, 

2007; Hemsley, Balandin & Worrall, 2010; Hemsley et al. 2011).   

 

Hemsley et al. (2010) skriver att sjuksköterskorna uppgav att när kommunikationen inte var 

framgångsrik och patienten hade givit upp, gick sjuksköterskorna ofta iväg i frustration över 

en misslyckad situation som de kände att de inte kunde påverka mer. Hemsley et al. (2011) 

skriver i en senare artikel om en strategi där sjuksköterskorna tog ett steg tillbaka för att 

underlätta denna frustration i mötet med patienten, då de ansåg att kommunikationen 

kunde bli mer framgångsrik om patienten fick chansen att lugna ned sig och sedan försöka 

igen. Det medförde dock skuld då sjuksköterskorna var rädd att det uppfattades som att de 

undvek kommunikationen på grund av svårigheterna.  

”And sometimes they just give up and they get frustrated because they can´t speak what they need to 

say – and you feel really guilty and horrible – but sometimes you just come back later when they’ve 

maybe calm down and try to give it another go” (Hemsley et al., 2011, s.120).  

Fördomar  
Sjuksköterskor förmodade i vissa situationer att patienten inte förstod, och tog sig då inte tid 

att kommunicera. Detta blev en förutfattad mening från sjuksköterskornas perspektiv, vilket 

gav en begränsad chans till kommunikation. Trots dessa brister diskuterade 

sjuksköterskorna anledningar till varför dessa fördomar uppkom, samt hur de borde 

undvikas. Självförtroende och kompetens troddes vara grundorsaken. Vikten av att ha 

självförtroende nog att be någon annan om hjälp i en svår situation diskuterades, till exempel 

att kunna ha förmågan att be en annan sjuksköterska ta över kommunikationen om den inte 

fungerade (Hemsley et al. 2011). Sjuksköterskor tog upp vikten av att lära känna patienten 

för att en god kommunikation mellan de båda parterna skulle kunna ske, verbal som 

ickeverbal (Doody et al., 2012; Healy & Noonan Walsh, 2007). De tog även upp vikten av att 
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se människan bakom diagnosen och inte bara fokusen på den intellektuella 

funktionsnedsättningen. När viss vårdpersonal hade svårigheter och bristande intresse till 

detta uppstod en viss frustration bland vårdpersonalen i den okunskap som fanns. (Doody et 

al., 2012). “They look at their disability and the person behind the disability is not seen they did’t give 

the time or wish to understand the client” (Doody et al., 2012, s.1116). 

Svåra utmaningar  
Melville et al. (2005) beskriver i sin kvantitativa artikel med 190 deltagare att majoriteten av 

deltagande sjuksköterskor upplevde svårigheter angående samarbets- och 

kommunikationssvårigheter gentemot patienter med intellektuell funktionsnedsättning, som 

kunde resultera i förvirring angående patientens faktiska problem. Aggressivitet erfarades 

av cirka en fjärdedel. Hemsley et al. (2010) beskriver att sjuksköterskorna upplevde agitation 

från patienterna när de inte förstod eller blev förstådd, vilket i sin tur gjorde det svårare att 

vårda dem, samt att det växte fram en distans i relationen mellan sjuksköterskan och 

patienten. Antonsson et al. (2008) skriver i sin artikel att sjukvårdspersonal ansåg att orsaken 

till ett utmanande beteende var brist på kommunikation som fick patienten att känna sig 

osäker. “I’m convinced that this outburst and self-destructive behavior is caused by some sort of lack 

of communication. We do not understand him and he does not understand us.” (Antonsson et al., 

2008, s.487) För att förebygga ett självdestruktivt beteende och våld var det viktigt att se 

tidiga tecken på aggression (Antonsson et al., 2008) 

 

Kunskapsbrist  
Sjuksköterskor upplevde att de fått för lite träning och utbildning i att vårda patienter med 

intellektuell funktionsnedsättning, ändå förväntades de kunna detta (Sowney & Barr, 2005). 

Flera artiklar visade att de varken hade teoretiska förkunskaper eller praktiska egenskaper 

för att vårda denna patientgrupp (Capri & Buckle, 2014; Sowney & Barr, 2005). Utbildning 

och träning skulle öka kunskapen inom kommunikationen men också öka patienternas 

livskvalitet (Healy & Noonan Walsh, 2007). ”We would provide a better service for our clients and 

we would have better communication skills” (Healy & Noonan Walsh, 2007, s.133). Bristen på 

utbildning ansåg sjuksköterskor vara associerad till sämre sjukvård som var relaterad till 

dagens sjukvårdsproblem (Sowney & Barr, 2005). Problem som misslyckande i 

kommunikation bidrog ibland till distansering till dessa patienter, vilket skapade 
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skuldkänslor hos sjuksköterskor då de var rädda att patienter trodde att de ignorerade dem 

av andra anledningar (Hemsley et al., 2011). Misslyckade situationer i interaktioner ansåg 

sjuksköterskorna äventyra sjukvården för dessa patienter då de ibland var svårt att se 

problemet bakom själva diagnosen (Sowney & Barr, 2005). Obehagskänslor uppkom ofta då 

sjuksköterskorna gick från en resultatlös situation, de kände sig osäkra på om de gjort allt de 

kunnat för patienten (Hemsley et al., 2011). Bristen på kunskap för att hantera dessa 

situationer påverkade sjuksköterskors självförtroende och kompetens i vårdandet av 

patienter med intellektuell funktionsnedsättning (Sowney & Barr, 2005). 

Vikten av stödperson och/eller familj/närstående  
Sjuksköterskor på en akutvårdsavdelning hade stor förmåga att hantera akuta situationer när 

det kom till patienter. Dock upplevde de en rädsla och sårbarhet när det gällde bemötandet 

av patienter med intellektuell funktionsnedsättning, då deras stödperson inte befann sig, och 

de inte litade på sin egen kommunikationsförmåga om något skulle gå fel (Sowney & Barr, 

2005). Sjuksköterskorna rapporterade att de oftast väntade in patientens stödperson eller 

familj/närstående innan de startade kommunikationen angående information till patienten 

(Hemsley et al., 2011). En läkare förklarade den lättnad han kände när en stödperson 

närvarade vid vårdmöten, att hans ångest blev reducerad då han inte annars visste om 

patienten hade förstått instruktionerna på vården fullt ut (Wilkinson et al., 2013). Att ha 

familj närvarande hade identifierats som ett stort stöd för sjuksköterskor, dess insats sågs 

som grundläggande för att vården av patienter med intellektuell funktionsnedsättning skulle 

bli så optimal som möjligt (Doody et al., 2012). När patienten inte kunde kommunicera 

verbalt var det familj/närstående som sjuksköterskor föredrog att kommunicera med 

(Hemsley et al., 2011). Sjuksköterskorna betonade vikten av att uppmuntra sjukvården att 

kommunicera effektivt med familj/närstående under sjukvårdsvistelse och planering av 

vård, då det gynnade alla parter och skapade en trygghet under vårdprocessen. Det allra 

viktigaste familj/närstående bidrog med var det emotionella stöd de gav patienten när 

sjuksköterskorna inte kände att de räckte till (Doody et al., 2012). 

“Family inputs is vital, we welcome and applaud it and keep families informed of everything, we 

acknowledge what they do and try to keep all doors of communication open, their input can sometimes 

get things done so much faster, if they push, it happens”. (Doody et al., 2012, s. 1115). 
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Sjuksköterskor och en läkare blev tillfrågad om faktorer som ökade deras förmåga att kunna 

ge patienter med intellektuell funktionsnedsättning god vård. Det gemensamma svaret var 

att patientens stödperson var involverad, då de kunde få den information om patienten som 

behövdes för planering av god vård, som de ibland annars inte kunde få direkt från 

patienten (Sowney & Barr, 2005; Wilkinson et al., 2013). 

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 

De sökmotorer som användes för litteraturöversikten var PubMed och Cinahl med 

tillhörande mesh och headings. Dessa databaser är knutna till ämnesområdet omvårdnad. 

Sökningar gjordes i PsychInfo, dock fann inte författarna artiklar de kände var relevant för 

det valda ämnet. Artiklar funna via manuella sökningar och frisökningar valdes att ta med. 

Enligt Östlundh (2012, s.75) kan sekundärkällor användas för att ta vara på intressant 

information och är en effektiv metod att tillämpa. Denna metod är gynnsam att använda sig 

av för att få fram ett bra slutresultat.  

 

Efter granskning, valdes femton artiklar ut till litteraturstudiens resultat. Av de femton valda 

artiklarna var fjorton kvalitativa och en kvantitativ. Litteraturöversiktens syfte var att ta reda 

på erfarenheter och upplevelser hos de medverkande, därför ansåg författarna att valet att 

till störst del använda sig av kvalitativa artiklar är en styrka med arbetet. Dahlberg Lyckhage 

(2012, s.32-33) skriver att en kvalitativ ansats används för att fånga upp det studerade 

fenomenet, där intervjuer, observationer och berättelser används. Om man har ett 

problemområde som syftar till att beskriva människors upplevelser och erfarenheter är den 

kvalitativa ansatsen bra att använda sig av. Författarna diskuterade kring om den 

kvantitativa artikeln skulle ha exkluderats eller ej, men efter ett intressant fynd som 

författarna ansåg vara viktig valdes den att inkluderas.   

 

En av exklusionskriterierna i artiklarna var att deltagarna inte fick vara under 18 år. Detta för 

att författarna ansåg att det var av intresse att belysa vuxnas erfarenheter, då de flesta studier 

gjorts på barn. Samt att mötet och arbetet med barn i vården är utformat på ett annat sätt. En 
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av inklusionskriterierna var att artiklarna inte skulle vara publicerade innan 2005, 

tidsperioden 10 år valdes för att inte exkludera relevanta studier som gjorts men samtidigt 

inte ha för gammal forskning. Författarna valde att inte begränsa sig till ett visst land eller en 

kontinent då det skulle begränsat bredden av sökningarna och resultatet.  

 

Analysarbetet ska gå från helhet, delas upp och sedan bygga en ny helhet utifrån de artiklar 

som utgör det nya resultatet. Detta är en sammanfogning av de bärande aspekterna i de 

funna fynden under analysarbetet (Friberg, 2012, s.127). I analysarbetet delade författarna 

upp artiklarna på hälften, artiklarna lästes och sedan bytte författarna artiklar med varandra 

och de lästes på nytt. Denna process avsåg att båda författarna skulle få en uppfattning av 

vad alla artiklar handlade om. Sedan diskuterades likheter och skillnader i dess resultat och 

bröts ned för att finna bärande kategorier. Författarna anser detta vara en styrka med arbetet 

då det ger upphov till ett mer trovärdigt och bearbetat resultat.  

 

Huvudsyftet med arbetet var att se patienters upplevelser av vården, samt upplevelserna av 

att vårda patienter med intellektuell funktionsnedsättning utifrån sjuksköterskor perspektiv. 

I vissa artiklar är andra yrkeskategorier medverkande, som läkare och stödpersoner. 

Författarna diskuterade därför om det var relevant att ha med annan vårdpersonal än 

sjuksköterskor i resultatet, och ansåg för att förstå patientens helhetsupplevelse samt 

helheten av vårdkedjan var detta av intresse. Detta kan anses vara en svaghet då en 

litteraturöversikt ska gynna sjuksköterskan i hennes framtida arbete.  

 

I flera studier tas vikten av anhörig/vårdare upp. De är ofta med i mötet med sjukvården och 

ses som en tillgång och trygghet när kommunikationen inte är lyckad. Författarna har därför 

valt att ta med vikten av deras närvaro i mötet med vården. Författarna anser att detta kan 

vara en styrka då vissa av patienterna inte alltid kan tala för sig själva, förstå information 

eller bli sedd. 

 

Resultatdiskussion 

Huvudresultatet visade att patienter med intellektuell funktionsnedsättning, deras 

stödpersoner och familj/närstående upplevde betydande brister i kompetens i bemötande 
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och vårdande inom hälso- och sjukvården. Ett patientcentrerat arbete där patienten inte sågs 

utifrån sin levda situation saknades. Enligt sjuksköterskor och annan vårdpersonal framkom 

det i huvudresultatet att de upplevde stor problematik att tillfredsställa de behov som 

patienter med intellektuell funktionsnedsättning har. Det framkom även att dessa patienter 

inte fick vård på lika villkor som den resterande befolkningen. Jones et al. (2008) skriver att 

tydliga bevis på ojämlikheter inom långvarig hälso- och sjukvård fanns, att vårdbehoven var 

otillfredsställda.      

 

I föreliggande huvudresultat framkom vikten av att skapa relationer och kontinuitet mellan 

patient och vårdpersonal, för fortsatt trygghet och god vård. Det beskrivs även i flera studier 

hur viktigt relationer var för att skapa ett synsätt över patientens individuella förmågor 

(Martin, Connor-Fenelon & Lyons, 2012; Williams, Roberts, Irvine & Hastings, 2010). Martin 

et al. (2012) skriver vidare, för att få ett individuellt synsätt som leder till en patientcentrerad 

vård måste sjuksköterskor skapa en vårdrelation. Jones et al. (2008) beskriver att det 

individuella synsättet och kunskapen om patienten förenklade upptäckten av ohälsa och 

problem genom att vara medveten om beteende och uttryck hos patienten, främst enligt 

Bradbury-Jones, Rattray, Jones och MacGillivray (2012) för att kunna bedöma smärta. Även 

Cartlidge & Rean (2010) beskriver att vikten av att kunna identifiera ett problem ligger i 

kunskapen att kunna kommunicera med patienten, därav att skapa en vårdrelation 

tillsammans med patienten för att veta hur denne funkar. Enligt Husslers 

livsvärldsperspektiv lägger man inte bara fokus på människan eller världen denne lever i, 

utan relationen mellan dessa två. Utifrån detta perspektiv bildas en kunskap om varje 

enskild människas verklighet. Inom sjukvården kan detta ses som ett förhållningssätt till där 

varje patients levda och komplexa verklighet bekräftas (Dahlberg et al., 2003, s.24-25).  

 

För att skapa en relation och undvika ångest hos patienten förekommer det i huvudresultatet 

att kommunikationen mellan vårdpersonal och patient måste fungera. Fler studier påtalade 

främst för att vårdpersonal skulle kunna förklara tillvägagångssätt inför olika moment, men 

också för att patienterna skulle känna sig aktivt delaktig i sin egen vårdprocess (Jones et al., 

2008; Lunsky & Gracey, 2009; Young & Chesson, 2006; Williams et al., 2010).  
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Huvudresultatet belyser också patienternas frustration över att de inte förstod information, 

Bradbury-Jones et al. (2012) skriver också att den bristande förståelsen av vårdpersonalens 

yrkesspråk gjorde vårdmöten mer komplicerad. Jones et al. (2008) beskriver också bristen på 

förståelse, att vårdpersonal, främst läkare öste information över patienten, men tänkte aldrig 

på att dessa patienter inte hann processa all information samtidigt.   

 

I huvudresultatet beskrivs strategier och metoder för att underlätta kommunikationen 

mellan vårdpersonal och patient, även Bradbury-Jones et al. (2012) beskriver en diskussion 

som sjuksköterskor hade gällande icke-verbal kommunikation, broschyrer och symboler 

användes för att patienterna skulle kunna välja den mat de ville vid inneliggande på sjukhus.  

 

Kunskapsbrister hos vårdpersonal framgår i huvudresultatet, samt önskan om utbildning 

och träning. Även redan år 2000 skrev McConkey och Truesdale (2000) att vårdpersonal 

hade nedsatt kunskapsförmåga då de oftast var oförberedda att möta patienter med 

intellektuell funktionsnedsättning. Socialstyrelsen (2015) skriver också om bristen på 

kunskap i bemötande, som kan utlösa ett utmanande beteende hos dessa patienter, även där 

framkommer en orsak som bristande resurser som i föreliggande resultat. Flera studier 

framställer att det behövs insatser i form av utbildning i bemötande (Nylander et al., 2014; 

Willems, Embregts, Stams & Moonen, 2010).  

Det framkom också kunskapsbrist inom de psykiska aspekterna, i fler artiklar framkom 

vårdpersonalens avsaknande av kunskap inom bemötande och kommunikation av den 

emotionella aspekten (Morgan & McEvoy, 2014; Taua et al., 2015). Morgan & McEvoy (2014) 

skriver vidare att vårdpersonal uttryckte den nedsatta förmågan att kunna hantera 

bemötandet av sorg hos patienterna med intellektuell funktionsnedsättning, att de kände sig 

otillräcklig inför patienten då sorg ofta kunde uppkomma.  
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Slutsats 
 

Syftet med denna litteraturstudie var att ta reda på patienter med intellektuell 

funktionsnedsättnings upplevelse av vården samt hur det är att vara sjuksköterska och 

vårda denna patientgrupp. I föreliggande resultat framgick det att hälso- och sjukvården 

brister i både bemötande och kommunikation gentemot patienter med intellektuell 

funktionsnedsättning. Det framkom att den tid som krävs för att bemöta denna 

patientgrupp, göra sig förstådd och förstå, inte fanns. Författarna anser att detta inte ger 

patienter en chans att få hälso- och sjukvård på lika villkor som resterande befolkning, samt 

att det begränsar sjuksköterskan i hennes omvårdnadsarbete och ansvar i att se till att 

patienter får en god hälsa och sjukvård. Fortsatt forskning inom området är väsentligt då 

denna patientgrupp är en växande grupp inom sjukvården som kommer ha ett ökat 

vårdbehov relaterat till längre livslängd och ökad samsjuklighet.  

Författarna anser att denna litteraturstudie har gett dem en ökad kunskap om bemötandet av 

personer med intellektuell funktionsnedsättning. Denna kunskap kommer att kunna 

tillämpas i det framtida arbetet som sjuksköterska.  
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Bilaga 1. Översikt av litteratursökning  
Databas Sökord Avgränsningar Antal 

relevanta 

träffar 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

Urval 4 

Cinahl (MH”Mental Disorders 

Diagnosed In 

Childhood+”) AND 

(MH”Patient Attitudes”)  

2005-2016 

Peer reviewed 

19-44 Adult 

English/Swedish 

65 

 

65 22 5 4 

Cinahl (MH”Mental Disorders 

Diagnosed In 

Childhood+”) AND 

(MH”Life Experiences+”) 

2005-2016 

Peer reviewed 

19-44 Adult 

English/Swedish 

89 89 16 3 1 

PubMed (“Neurodevelopmental 

Disorders”[MeSh]) AND 

“Patient 

Satisfaction”[MeSh] 

20050101-

20160101 

English/Swedish 

Adult: 19-44 years 

95  13 2  

1 

PubMed (“Neurodevelopmental 

Disorders”[MeSh]) AND 

“Nurse-Patient 

Relations”[MeSh] 

20050101-

20160101 

English/Swedish 

Adult: 19-44 years 

30 30 9 5 2 

Cinahl  (MH”intellectual 

disability”) AND 

(MH”Nurse-Patient 

relations”) 

2005-2016 

Peer reviewed 

19-44 Adult 

English/Swedish 

14 14 9 3 3 

Cinahl  

(frisökning) 

Intellectual Disability 

AND Patient Perspective 

2005-2016 

Peer reviewed 

19-44 Adult 

English/Swedish 

29 29 10 2 1 

Manuell 

sökning 

 20050101-

20160101 

English/Swedish 

Adult: 19-44 years 

    3 

Urval 1 lästes artiklarnas titel, urval 2 lästes artiklarnas abstrakt, urval 3 lästes hela artikeln och i urval 4 artiklar 

för relevansbedömning och granskning av vetenskaplig kvalitet.  
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Bilaga 2 översikt över inkluderade artiklar i resultatet 

Författare        

Årtal 

Land 

 

 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare  

(bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kommentarer 

gällande kvalitet.  

Hemsley et al. 

(2010) Australien 

 

Syftet med studien var att 

fastställa synpunkter från 

patienter, betalda vårdare och 

sjuksköterskor angående 

kommunikationsbehov hos 

patienter med intellektuell 

funktionsnedsättning och 

komplexa 

kommunikationsbehov på 

sjukhus.  

Kvalitativ 45 st  

15 intellektuell 

funktionsnedsättning 

15 betalda vårdare 

15 sjuksköterskor 

(0) 

 

 

Intervjuer.  

Narrativ analys  

Alla deltagare var överens om 

att kommunikation kring 

fysiska behov var viktigt. 

Deltagarna med intellektuell 

funktionsnedsättning betonade 

vikten i att prata om 

information inom vården, samt 

om emotionell status. De 

betalda vårdarna betonade tillit 

till dem för att kunna 

kommunicera och 

sjuksköterskorna betonar vikten 

av att använda sig av 

kommunikationsstrategier när 

verbal kommunikation inte 

kunde användas. De tar även 

upp vikten av att känna 

patienten för att känna igen 

tecken på viktiga företeelser 

som om de har ont, är hungrig 

eller andra behov.  

Grad 2             

75% 

Healy & Noonan 

Walsh. (2007) 

Irland 

  

Syftet var att undersöka 

kommunikationsstrategier hos 

sjuksköterskor som stöttade 

personer i bostadscenter som 

hade svår och djupgående 

Kvalitativ 10 sjuksköterskor 

(0) 

Observationer, 

individuella intervjuer, 

intervjuer i fokusgrupp  

Sjuksköterskorna identifierade 

personalrelaterade faktorer, den 

kommunikativa miljön och 

alternativa metoder som 

nyckelelement i att 

Grad 2 

73% 
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intellektuell 

funktionsnedsättning som 

använde icke-verbala metoder 

som kommunikation.  

kommunicera med patienter 

med intellektuell 

funktionsnedsättning. Det fanns 

en skillnad på agerandet inom 

kommunikationen angående 

omnämna strategier och 

observationerna när 

sjuksköterskorna interagerade 

med patienterna.  

Wilkinson et al. 

(2013) USA 

 

Syftet var att undersöka 

hindren inför mammografi för 

kvinnor med intellektuell 

funktionsnedsättning och att 

ta reda på hur åtkomsten till 

sjukvård för dessa kvinnor är 

samt hur de upplever den 

Syfte nr 2 var att ta reda på 

husläkares behov av 

utbildningsbehov i vård av 

vuxna med intellektuell 

funktionsnedsättning och samt 

att beskriva upplevelser av att 

vårdas av läkare. 

Kvalitativ 

 

27 intellektuell 

funktionsnedsättning 

22 läkare 

(0) 

Grounded theory 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Både patient och vårdpersonal 

hade tid gemensamt som en 

viktig komponent, hur den 

medföljande vårdaren ska 

användas i vårdmötet samt 

typen av relation mellan läkare 

och patient. Patienter uttryckte 

frustration angående hur lite tid 

de fick med sin läkare, samt 

önskan om att läkaren skulle 

prata direkt till dem istället för 

till den medföljande   

vårdaren. Läkarna tyckte att 

patienter med intellektuell 

funktionsnedsättning tog för 

lång tid, samt att de önskade att 

hellre prata med den 

medföljande vårdaren än med 

patienten.  

 Grad 2 

76% 

Barelds et al. 

(2009) 

Nederländerna 

Syftet var att identifiera 

kvalitetsaspekterna av 

servicebanor som anses vara 

viktig utifrån patienter med 

intellektuell 

funktionsnedsättnings 

perspektiv samt deras 

föräldrar/anhöriga.  

Kvalitativ 46 st 

25 intellektuell 

funktionsnedsättning  

21 anhöriga 

(0) 

Fokusgrupper Deltagarna med intellektuell 

funktionsnedsättning betonade 

vikten av kvalitetsaspekter, som 

tid, uppmärksamhet samt att 

hålla avtalade tider. De 

anhöriga påpekade mer breda 

aspekter som 

organisationsproblem, tillgång 

till stöd och problem med 

Grad 2 

76% 



29 
 

placering.  

Sowney & Barr. 

(2005) 

Storbritannien  

 

 

Syftet var att utforska 

upplevelserna hos 

sjuksköterskor som jobbar på 

akutavdelningar i 

bedömningen och åtgärden för 

vuxna med intellektuell 

funktionsnedsättning.  

Kvalitativ 27 sjuksköterskor 

(0) 

Fokusgrupper  Sjuksköterskorna ansåg att de ej 

hade tillräcklig kunskap och 

utbildning för att ta hand om 

patienter med intellektuell 

funktionsnedsättning i den mån 

de förväntas kunna göra det på. 

Den bristande kunskapen 

gjorde att de inte förstod dessa 

patienter, var rädda och tyckte 

det var svårt att ta hand om 

dem om inte det fanns en 

medföljande vårdare till hands.  

Grad 1 

88% 

Clarkson et al. 

(2009) 

Storbritannien  

Syftet var att undersöka de 

egenskaper brukare med 

personer med intelektuell 

funktionsnedsättning värderar 

hos de personliga assistenter 

som arbetar på en sluten 

psykiatrisk vårdavdelning. 

kvalitativ 21 intellektuell 

funktionsnedsättning  

(0) 

Fokusgrupper och 

Semistrukturerade 

intervjuer, 

Fenomenologisk analys.  

Patienterna värderade en god 

relation till personalen högt, 

egenskaper så som ärlighet, tillit 

och omtänksamhet. Personal 

som uppfattades som omogen, 

oerfaren och med ett hett 

temperament ledde till känslor 

som missnöje hos patienterna.  

Grad 1  

86% 

Gibbs et al. (2008) 

Storbritannien  

Syftet var att beskriva de 

erfarenheter vuxna med 

intellektuell 

funktionsnedsättning, och 

deras vårdare har av allmänna 

sjukhus.  

Kvalitativ 25st 

11 intellektuell 

funktionsnedsättning 

9 föräldrar 

5 betalda vårdare  

(0) 

Fokusgrupper. 

Grounded theory.  

Deltagarna med intellektuell 

funktionsnedsättning beskrev 

att de oftast inte kände sig 

delaktig i sin egen vård, att 

vårdpersonal till exempel 

pratade direkt till deras 

anhöriga/vårdare istället för 

direkt till dem. De önskade vara 

med delaktig i sin egen vård. 

Vårdarna/anhöriga kände en 

skyldighet till att närvara för att 

missförstånd eller att personen i 

fråga glöms bort av 

vårdpersonal då den ej kan tala 

för sig själv och tala om vad för 

hjälp som behövs.  

Grad 2  

73% 
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Berlin Hallrup. 

(2012) Sverige 

Syftet var att beskriva de levda 

erfarenheterna hos vuxna med 

funktionsnedsättning inom 

slutenvården.  

Kvalitativ 55st 

(0) 

Fördjupade intervjuer, 

observationer. 

Fenomenologisk analys. 

Deltagarna beskrev upplevelsen 

av att bo på en avdelning för 

personer med intellektuell 

funktionsnedsättning  på två 

olika sätt. Det var meningsfullt 

för att de fick ett bredare socialt 

nätverk då de fick interagera 

med andra boende och 

personal. Samt att de visste i 

vilken utsträckning de behövde 

hjälp och av den anledningen 

inte kunde bo på egen hand, då 

de var beroende av att ha någon 

nära till hands. Men samtidigt 

kände de en meningslöshet då 

de upplevde att livsutrymmet 

var begränsat. De kände också 

att de var tvungna att befinna 

sig i en social miljö 24h om 

dygnet och att det inte var ett 

val de valt själva. 

Grad 2  

78% 

Wilkinson et al. 

(2011) 

USA 

Syftet var att undersöka beslut 

angående mammografi utifrån 

perspektivet av kvinnor med 

intellektuell 

funktionsnedsättning, att 

utforska aspekter av deras 

kunskap, upplevelser och 

förväntningar som leder till att 

de gör mammografi eller inte.  

Kvalitativ 27 intellektuell 

funktionsnedsättning  

(0) 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Grounded theory 

Deltagarna rapporterade att de 

kände sig dåligt förberedda av 

vårdpersonalen och visste inte 

hur undersökningen skulle gå 

till, om den skulle vara 

smärtsam eller syftet till varför 

den gjordes.   

De upplevde att 

sjukvårdspersonalen inte 

förstod omfattningen av deras 

kunskapssvårigheter. Detta 

gjorde att deltagarna fick en 

negativ uppfattning av 

undersökningen och besöket då 

skillnaden mellan förväntning 

och upplevelse blev allt för stor.  

Grad 2 

71% 
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Capri & Buckle. 

(2014)  

Sydafrika   

Studien vill lyfta fram 

svårigheterna i den 

psykiatriska vården för 

personer med intellektuell 

funktionsnedsättning och vill 

identifiera platser för 

förändring i ett försök om att 

återställa de svåra 

utmaningarna i vården.  

Kvalitativ  16 sjuksköterskor  

(0) 

Narrativa intervjuer 

Tematisk analys   

Sjuksköterskorna uppger 

svårigheterna med att jobba 

med personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. De 

uppger att det är svårt att 

handskas med dessa patienter 

och svårigheten av att ha 

övertaget när de blir aggressiva.  

Hög arbetsbelastning 

resulterade i känslomässig 

utmattning. 

Grad 2 

77% 

Hemsley et al. 

(2011) Australien 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskors uppfattning av 

tid som ett hinder för effektiv 

kommunikation i interaktion 

med patienter med 

intellektuell 

funktionsnedsättning. 

Kvalitativ 15 sjuksköterskor  

(0) 

Fördjupade intervjuer. 

(Ljudinspelade) 

Narrativ analys.  

Sjuksköterskorna ansåg att 

kommunikation var en viktig 

aspekt o god vård. Men att 

många gånger fanns ej tiden till 

en god kommunikation med 

dessa patienter. God 

kommunikation gav bättre vård 

och ett förtroende. 

Grad 2  

78% 

Melville et al. 

(2005) 

Storbritannien  

Att mäta attityder, kunskap, 

self-efficacy och 

utbildningsbehov hos 

sjuksköterskor i deras arbete 

med personer med 

intellektuell 

funktionsnedsättning.  

Kvantitativ 201 sjuksköterskor  

(0) 

Enkätundersökning Många av sjuksköterskorna 

upplevde svårigheter i 

kommunikationen med 

personer med 

funktionsnedsättning. Det var 

en patientgrupp de inte kom i 

kontakt med varje dag, men 

som växte. De ansåg även att 

framtida utbildning inom detta 

område var högt prioriterat då 

många av dem ansåg att de inte 

hade tillräcklig utbildning eller 

kunskap om just intellektuell 

funktionsnedsättning.  

Grad 2  

75% 

Baumbusch et al. 

(2014) Canada  

Syftet var att utifrån 

perspektivet av vuxna med 

intellektuella 

funktionsnedsättningar 

Kvalitativ 11 intellektuell 

funktionsnedsättning  

(0) 

Semistrukturerade 

intervjuer  

 

Deltagarna rapporterade att 

deras husläkare hjälpte dem 

kommunicera på ett sätt så att 

de förstod, bland annat genom 

Grad 1 

83% 
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undersöka upplevelser av 

husläkare.  

att prata vanligt språk och inte 

facktermer, samt att de använde 

sig av egna metoder så som att 

ta med sig någon, eller att spela 

in mötet, metoder som 

patienterna och husläkaren 

arbetat fram.  Husläkaren 

hjälpte dem navigera inom 

vården utifrån deras 

hälsobehov och de komplexa 

socioekonomiska situationer de 

befann sig i, vilket uppskattades 

och var viktigt för deltagarna.   

Antonsson et al. 

(2008) 

Sverige 

Syftet var att beskriva 

vårdares reflektion av deras 

egna interkationer med 

människor med 

inlärningssvårigheter 

Kvalitativ 16 vårdare 

(0) 

Observationer 

Intervjuer  

Sjukvårdspersonalen diskuterar 

kring svårigheter i 

kommunikationen och hur man 

på ett icke-verbalt sätt kan 

kommunicera. Att det viktiga 

inte är hur man kommunicerar 

utan att man kommunicerar och 

patienten får chansen att göra 

sig förstådd. Misslyckad 

kommunikation ledde ofta till 

frustration, irritation, våld och 

aggressivitet från patienten. Vid 

aggressivitet uppger 

sjuksköterskorna att det 

enklaste sättet att lugna 

situationen är genom att försöka 

avleda.  

Grad 1 

85% 

Doody et al. 

(2012) 

Irland 

Syftet var att utforska 

upplevelser hos sjuksköterskor 

som vårdar äldre människor 

med intellektuell 

funktionsnedsättning  

Kvalitativ 20 sjuksköterskor 

(0) 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Tematisk analys  

Sjuksköterskorna tar upp vikten 

av att känna patienten för att 

kunna se personen bakom 

diagnosen och på så vis kunna 

ge patientcentrerad vård.  

Grad 1 

83% 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grad I: 80% 

Grad II: 70% 

Grad III: 60% 

Titel 

Författare 

 

 

Exempel på bedömningsmall för studier med kvalitativ metod 

Poängsättning   0 1 2                3 

Bilaga 3 

Abstrakt (syfte, metod, 

resultat=3p) 

 

Saknas 
 

1/3 
 

2/3 
 

Samtliga 

Introduktion 
 

Saknas 
 

Knapphändig 
 

Medel 
 

Välskriven 

Syfte 
 

Ej angivet 
 

Otydligt 
 

Medel 
 

Tydligt 

Metod 
    

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet 

möjlig) 

 

Ej angiven 

 

Knapphändig 

 

Medel 

 

Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, 

beskrivning, 

representativitet) 

 

Ej acceptabel 

 

Låg 

 

Medel 

 

God 

Patienter med ID  

Ej undersökt 

 

Liten andel 

 

Hälften 

 

Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse 

för resultatet 

Analys saknas / 

Ja 

 

Nej 

  

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat 
    

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning 

(redovisning, kodning 

etc) 

 

Saknas 

 

Otydlig 

 

Medel 

 

Tydlig 

Tolkning av 

resultatet (citat, 

kod, teori etc) 

 

Ej acceptabel 

 

Låg 

 

Medel 

 

God 

Diskussion 
    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av 

egenkritik och 

felkällor 

 

Saknas 

 

Låg 

 

God 

 

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser 
    

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter 

belyses) 

 

Slutsats saknas 

 

Låg 

 

Medel 

 

God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
 

Total poäng (max 48 p) p p p p 

 p 

% 

Grad 
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Grad II: 70% 

Grad III: 60% 

Titel 

Författare 

 

 

Exempel på bedömningsmall för studier med kvantitativ metod 

Poängsättning 0 1 2 3 

Bilaga 4 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) 
 

Saknas 
 

1/3 
 

2/3 
 

Samtliga 

Introduktion 
 

Saknas 
 

Knapphändig 
 

Medel 
 

Välskriven 

Syfte 
 

Ej angivet 
 

Otydligt 
 

Medel 
 

Tydligt 

Metod 
    

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) 

 

Ej angiven 

 

Knapphändig 

 

Medel 

 

Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 

 

Ej acceptabel 

 

Låg 

 

Medel 

 

God 

Patienter med ID   

Ej undersökt 

 

Liten andel 

 

Hälften 

 

Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för 

resultatet 

Analys saknas / 

Ja 

 

Nej 

  

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat 
    

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning 

(redovisning, tabeller etc) 

 

Saknas 

 

Otydlig 

 

Medel 

 

Tydlig 

Statistisk analys 

(beräkningar, metoder, signifikans) 

 

Saknas 

 

Mindre bra 

 

Bra 

 

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   

Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion 
    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av 

egenkritik och felkällor 

 

Saknas 

 

Låg 

 

God 

 

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser 
    

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) 

 

Slutsats saknas 

 

Låg 

 

Medel 

 

God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
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