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ABSTRAKT 

 

Bakgrund: Personer med intellektuell funktionsnedsättning har en ökad risk för 

fysisk och psykisk ohälsa och lider av samsjuklighet i större grad än övriga 

befolkningen. Medellivslängden för personer med intellektuell funktionsnedsättning 

har ökat vilket leder till en växande grupp människor med särskilda behov som 

behöver tillgodoses av hälso- och sjukvården. 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva vårdpersonals erfarenheter av att 

vårda personer med intellektuell funktionsnedsättning. 

Metod: Litteraturstudie med kvalitativ ansats där åtta vetenskapliga studier som 

svarade mot syftet valdes ut, kvalitetsgranskades, analyserades och sammanställdes. 

Artikelsökningen genomfördes i databaserna Cinahl, PsycInfo, PubMed och Scopus. 

Resultat: Analysen resulterade i fyra huvudkategorier med sammanlagt nio 

underkategorier. Vårdpersonalen beskrev erfarenheter av otillräcklighet och 

organisatoriska hinder, svårigheter och möjligheter i kommunikationen, betydelsen 

av goda relationer samt känslor kring utmanande beteende och preventiva åtgärder 

mot utmanande beteende. 

Konklusion: Vårdpersonal upplever hinder för att ge god vård till personer med 

intellektuell funktionsnedsättning. För att överkomma hinder krävs en öppen attityd, 

en vilja att lära känna personen, en god relation till familjen och personliga 

assistenter samt ett bra team-arbete.  

 

Nyckelord: Intellektuell funktionsnedsättning, vårdpersonal, omvårdnad, 

litteraturstudie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Background: People with intellectual disabilities are at increased risk for physical 

and mental illness and suffer from comorbidity in greater degree than the rest of the 

population. Life expectancy for people with intellectual disabilities has increased, 

leading to a growing group of people with special needs that must be met by the 

health sector. 

Aim: The aim of this study was to describe healthcare personnel´s experiences of 

caring for people with intellectual disabilities. 

Method: Literature study with qualitative design. Eight scientific studies that 

corresponded with the aim was selected, quality assessed, analyzed and compiled. 

Databases used to search for articles was Cinahl, PsycInfo, PubMed and Scopus. 

Results: The analysis resulted in four main categories with a total of nine 

subcategories. Healthcare personnel described experiences of inadequacy and 

organizational constraints, difficulties and possibilities in communication, the 

importance of good relationships and their feelings about challenging behavior and 

preventive measures against challenging behavior. 

Conclusion: Healthcare personnel´s experience obstacles in providing good care to 

people with intellectual disabilities. In order to overcome the obstacles it requires an 

open attitude, a willingness to get to know the person, a good relationship with the 

family and the personal-assistants and a good teamwork. 

 

Keywords: Intellectual disability, healthcare personnel, nursing, literature study. 
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BAKGRUND 

Socialstyrelsen definierar funktionsnedsättning som en nedsättning av en persons 

fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsförmåga. Funktionsnedsättningen kan 

uppstå till följd av sjukdom, eller medfödd eller förvärvad skada (Socialstyrelsen 

2007). I Sverige har ca 1 procent av befolkningen en utvecklingsstörning, ca hälften 

av dessa har en medelsvår eller svår störning (Larsson & Holmbom 2014). 

Utvecklingsstörning kan användas synonymt med olika begrepp som intellektuell 

funktionsnedsättning, kognitiv funktionsnedsättning samt även mental retardation. I 

DSM-V (American Psychiatric Association 2013, 33) används begreppet intellektuell 

funktionsnedsättning och hädanefter kommer detta begrepp att användas. 

 

Intellektuell funktionsnedsättning är en utvecklingsavvikelse som har sin inledning 

under utvecklingsperioden. Funktionsnedsättningen innefattar både intellektuella 

och adaptiva funktionssvårigheter inom kognitiva, sociala och praktiska områden. 

Det finns tre kriterier för diagnosen och dessa är (A) Brister i intellektuella funktioner 

som slutledningsförmåga, problemlösning, planering, abstrakt tänkande, omdöme, 

studieförmåga och förmåga att lära av erfarenheter. (B) Brister i adaptiv 

funktionsförmåga. (C) De intellektuella och adaptiva funktionsbristerna visar sig 

under utvecklingsperioden (American Psychiatric Association 2013, 33). I DSM-V 

skiljer man på fyra grader av intellektuell funktionsnedsättning; lindrig, medelsvår, 

svår och grav. De indelas utifrån den intellektuella funktionsnivån som bedöms med 

hjälp av begåvningstest. Vid lindrig intellektuell funktionsnedsättning har personen 

en intelligenskvot (IQ) på 55-70, medelsvår 40-55, svår 25-40 och grav under 25 

(American Psychiatric Association 2013, 34-36). 

 

Umb-Carlsson har på uppdrag av Statens Folkhälsoinstitut, numera 

Folkhälsomyndigheten, gjort en sammanställning av hälsa hos personer med 

intellektuell funktionsnedsättning. Det framkommer att dessa personer har en ökad 

risk för fysisk ohälsa. En stor andel av personer med intellektuell 

funktionsnedsättning har även någon annan form av funktionsnedsättning. Vanligast 

är synnedsättning, hörselnedsättning, rörelsehinder och epilepsi. Denna grupp har 

även en ökad sårbarhet för psykisk ohälsa där de vanligaste problemen är 
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aggressivitet, självskadebeteende, depression och ångest (Statens Folkhälsoinstitut 

2008). Sammantaget lider personer med intellektuell funktionsnedsättning av 

samsjuklighet i större grad än den övriga befolkningen (Wolverson 2012). Personer 

med intellektuell funktionsnedsättning ådrar sig även mer skador och råkar oftare ut 

för olyckor än resten av befolkningen (Finlayson et al. 2010). I en studie undersöktes 

tillgången till vård på lika villkor för personer med intellektuell funktionsnedsättning 

jämfört med övriga befolkningen. Det visade sig att vuxna med intellektuell 

funktionsnedsättning inte har möjlighet att få hälso- och sjukvård på lika villkor. På 

grund av den ökade risken för både fysisk och psykisk ohälsa för dessa individer 

behöver hälso- och sjukvården riktlinjer för omhändertagande och riktade 

hälsoundersökningar av gruppen (Nylander, Fernell & Björkman 2014). Målet för 

hälso- och sjukvården är att hela befolkningen ska ha en god hälsa och få vård på lika 

villkor (SFS 1982:763). Att personer med funktionsnedsättning får ett bra bemötande 

är en viktig förutsättning för att vården ska bli mer jämlik (Socialstyrelsen 2013). 

Sjuksköterskan har ett ansvar att respektera mänskliga rättigheter. Omvårdnad ska 

ges respektfullt oberoende av ålder, tro, funktionsnedsättning, kön etc. 

Sjuksköterskan ska ha patientens hälsa som det främsta målet och principen om 

människors lika värde får aldrig frångås (Svensk sjuksköterskeförening 2014). 

 

Studier har visat att vårdpersonal har en mindre positiv attityd till att vårda personer 

med intellektuell funktionsnedsättning än till att vårda personer med fysiska 

funktionsnedsättningar (Lewis & Stenfert-Kroese 2010; McConkey & Truesdale 

2000; Slevin & Sines 1996). Vårdpersonal uppger att de känner sig mindre självsäkra 

vid mötet med personer med intellektuell funktionsnedsättning än vid mötet med 

personer med fysisk funktionsnedsättning (McConkey & Truesdale 2000). I studier 

har man jämfört attityderna gentemot personer med intellektuell 

funktionsnedsättning hos vårdpersonal med högre och lägre utbildning. Det framkom 

att en ökad kunskap leder till bättre attityd gentemot denna grupp, att vårdpersonal 

med högre utbildning hade en positivare attityd mot personer med intellektuell 

funktionsnedsättning (Rose, Kent & Rose 2012; Slevin & Sines 1996). 
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Personer med intellektuell funktionsnedsättning kan ha kommunikationssvårigheter 

vilket kan leda till en dålig kontakt med hälso-och sjukvården (Wolverson 2012; 1000 

Lives Improvment 2014). Vårdpersonals brist på kunskap om intellektuell 

funktionsnedsättning kan leda till att ohälsa förblir oupptäckt och obehandlad 

(Merrifield 2011; Wolverson 2012; 1000 Lives Improvment 2014). För att en person 

med intellektuell funktionsnedsättning ska få en bra upplevelse av vården är det 

viktigt att personalen förstår personens kommunikationsbehov samt att 

interaktionen mellan vårdare och patient är god (Merrifield 2011). I sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning framgår det att sjuksköterskan ska ha förmågan att 

kommunicera med patienter på ett respektfullt och empatiskt sätt (Socialstyrelsen 

2005). Denna grupps särskilda behov behöver uppmärksammas av vårdpersonal och 

genom detta kan bemötandet förbättras (Socialstyrelsen 2013).  

 

Tidigare var det ovanligt att personer med intellektuell funktionsnedsättning 

uppnådde hög ålder. Idag har medellivslängden ökat för gruppen och personer med 

intellektuell funktionsnedsättning lever längre (Doody, Markey & Doody 2013a; 

Janicki et al. 1999; Patja et al. 2000). Med den ökade livslängden kommer antalet 

personer med intellektuell funktionsnedsättning att öka och detta leder till en ny 

växande grupp människor med särskilda behov som behöver tillgodoses av hälso- och 

sjukvården (Caples et al. 2010; Fäldth & Krantz 2014; Patja et al. 2000). 

 

Motiv för studien  

Studier visar på att det finns svårigheter vid vården av personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. Genom att beskriva erfarenheter av att vårda dessa personer 

kan blivande vårdpersonal, men även yrkesverksamma, bli medvetna om svårigheter 

och utmaningar i vården av personer med intellektuell funktionsnedsättning och få 

en bättre förståelse inför kommande möten. En bättre förståelse kan leda till att 

vårdpersonal känner sig säkrare i vårdandet och får lättare att kommunicera med 

personer med intellektuell funktionsnedsättning. Detta kan leda till att vårdpersonal 

kan ge en bättre omvårdnad till personerna.  
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Syfte  

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva vårdpersonals erfarenheter av att 

vårda personer med intellektuell funktionsnedsättning. 

 

METOD 

En litteraturstudie innebär att systematisk söka, kritiskt granska och sammanställa 

litteratur inom ett valt område och syftar till att sammanställa data från tidigare 

empiriska studier. Litteraturen utgör informationskällan och litteraturstudiens 

resultat bygger på vetenskapliga tidskriftsartiklar (Forsberg & Wengström 2013, 30). 

 

Sökmetoder 

För sökning av artiklar användes främst Cinahl men även PsykInfo, PubMed och 

Scopus. Enligt Forsberg och Wengström (2013, 75-77) täcker dessa databaser 

områden som berör omvårdnad. Sökord som användes är bland annat Intellectual 

disability, Developmental disability, nurses, experience. För övriga sökord, olika 

kombinationer av sökorden och utfallet se bilaga 1, tabell 1. Avgränsningar var Peer 

Reviewed, år 1995-2015, all adult och full pdf. Peer Reviewed är en avgränsning för 

att enbart söka artiklar ur vetenskapliga tidskrifter (Östlundh 2012, 76). 

 

Urval 

Urvalet till studien utgick från sökning på ovannämnda sökord, med dess 

avgränsningar, i olika kombinationer. Vid en första sorteringen lästes rubrikerna, om 

rubrikerna kändes relevanta för syftet lästes abstrakt för att få en kort 

sammanfattning av innehållet för att då kunna göra en ytterligare sortering. Detta 

beskriver Östlundh (2012, 73-74) som ett sätt att göra ett bra litteratururval. 

Artiklarna lästes därefter i sin helhet för att säkerställa att resultatet gav svar på 

syftet. Urvalsprocessen presenteras i bilaga 1, tabell 1. Artiklarna kvalitetsgranskades 

i enlighet med Olsson och Sörensens (2011, 285) bedömningsmall för kvalitativa 

studier (se bilaga 2). Kvalitetsgranskningen värderade artiklarna efter grader där 
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grad I är hög kvalité grad II är medel kvalité och grad III är låg kvalité. Redovisning 

av kvalitetsgranskningen presenteras i bilaga 3, tabell 2. 

 

Inklusionskriterier var vuxna personer, 18 år eller äldre. Personal från både boenden 

och sjukhus inkluderades. Artiklar som bedömdes vara av hög kvalitet samt medel 

kvalitet inkluderades i studien. Alla studier som inkluderats är kvalitativa. 

Exklusionskriterier: Studier där termen learning disabilities inkluderat 

funktionsnedsättningar som ADHD och dyslexi har exkluderats. Även personer som 

vårdas i ett palliativt skede exkluderades. De artiklar som inkluderats och analyserats 

presenteras i bilaga 3, tabell 2. 

 

Analys 

Friberg (2012, 127) beskriver analysarbetet som en rörelse från helheten till delarna, 

och därifrån till en ny helhet. Helheten utgörs av de valda artiklarna och delarna 

uppkommer när artiklarnas resultat styckas ner för att finna de centrala aspekterna. 

Den nya helheten skapas av att de viktigaste aspekterna sätts ihop, alltså när 

litteraturstudiens resultat bildas. Analysarbetet i denna litteraturstudie har 

genomförts med inspiration av den metod som beskrivs av Graneheim och Lundman 

(2004). Analysprocessen skedde i olika steg som började med att författarna enskilt 

läste igenom de valda studierna flertalet gånger för att få en god insikt i vad 

artiklarna handlade om. Nästa steg innebar att meningar och fraser som innehöll 

relevant information som svarade mot syftet med denna litteraturstudie 

identifierades och plockades ut ur artiklarnas resultat, vilket gjordes på var sitt håll. 

Sedan sammanställdes dessa meningar och fraser gemensamt vilket gav en första 

översikt över likheter och olikheter i de olika artiklarnas resultat. När likheter 

identifierats kondenserades meningarna och fraserna. De kondenserade meningarna 

och fraserna kodades och grupperades utifrån likheter och skillnader in i 

underkategorier. Utifrån dessa underkategorier bildades slutligen huvudkategorier 

(se tabell 3). 

 

Forskningsetik 
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Helsingforsdeklarationen (2013) är det grundläggande dokumentet med etiska 

riktlinjer för humanforskning. Deklarationen lyfter bland annat fram vikten av 

forskarens kompetens och kunnande i området som berörs, att forskningen ska 

generera viktig kunskap, risker och obehag för försökspersoner måste noga vägas mot 

den förväntade vinsten och vinsterna måste vara större än riskerna samt att 

försökspersonen har rättighet att avbryta sin medverkan när som helst. Olsson och 

Sörensen (2011, 86) skriver att forskning endast får godkännas om den kan utföras 

med respekt för människovärdet och mänskliga rättigheter ska alltid beaktas vid en 

etikprövning. Ett godkännande från en etikprövningsnämnd krävs för att få publicera 

artiklar i medicin - och vårdvetenskapliga tidskrifter. Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) tolkas alltid texten i någon form, men tolkningen kan vara mer eller mindre 

djup. För att minska risken för feltolkningar har författarna försökt vara så textnära 

som möjligt och gått tillbaka till den studerade studiens resultat flertalet gånger. 

Genom att säkerställa att artiklarna är etiskt godkända och försökt minimera risken 

för feltolkningar av studiernas resultat har ett etiskt förhållningssätt hållits genom 

uppsatsskrivandet. 

 

RESULTAT 

Resultatet grundar sig på en analys av åtta vetenskapliga artiklar. Genom analysen 

framkom fyra huvudkategori med nio underkategori. 

 

Tabell 3. Översikt av huvudkategori och underkategori. 

Huvudkategori Underkategori 
 

Vårdpersonals otillräcklighet och 
organisatoriska hinder 

Vårdpersonals känslor av otillräcklighet 
 
Vårdpersonals tillkortakommanden 

 
Personalbrist och bristande stöd 

Svårigheter och möjligheter i 
kommunikationen 

Hinder för en god kommunikation 
 
Strategier för en lyckad kommunikation  

Betydelsen av goda relationer Vikten av en bra relation till personen 
 

Vikten av en god relation mellan olika 
vårdprofessioner 

Vårdpersonals känslor kring utmanande Utmanande beteende leder till osäkerhet och rädsla 
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beteende och preventiva åtgärder mot 
utmanande beteende 

bland vårdpersonal 
 

Strategier för att förebygga utmanande beteende 

 

 

Vårdpersonals otillräcklighet och organisatoriska hinder 

 

Vårdpersonals känslor av otillräcklighet 

I ett flertal studier framkom det att vårdpersonal beskrev en känsla av att inte räcka 

till (Antonsson et al. 2008; Capri & Buckle 2015; Hemsley, Balandin & Worral 2012; 

Sowney & Barr 2006). Vårdpersonal beskrev en känsla av rädsla när de vårdade en 

person med intellektuell funktionsnedsättning. En rädsla att de inte kommer förstå 

vad personen menar, en rädsla att personen kommer tro att de behandlar dem 

annorlunda för att de har en intellektuell funktionsnedsättning och en rädsla att 

missa viktiga tecken på ohälsa (Sowney & Barr 2006). Vårdpersonal beskrev en 

känsla av att inte kunna ge personerna det som de ville (Capri & Buckle 2015) och 

även en känsla av uppgivenhet när de misslyckades med att förstå personen beskrevs 

(Antonsson et al. 2008). De berättade också att det var svårt att förstå personer med 

intellektuell funktionsnedsättning och ibland ignorerade de personerna på grund av 

denna svårighet. Detta ledde till skuldkänslor och en känsla av att inte ha gjort 

tillräckligt när personen inte kunde föra fram sina behov (Hemsley, Balandin & 

Worral 2012). I en studie framkom det trots att vårdpersonalen beskrev en känsla av 

att inte räcka till berättade de även om en stolthet över att jobba med dessa personer 

och att det var deras passion (Capri & Buckle 2015). 

 

Vårdpersonals tillkortakommanden 

Studier visar att vårdpersonal uppgav att de varken hade teoretiska förkunskaper 

eller praktiska erfarenheter inom ämnet (Capri & Buckle 2015; Sowney & Barr 2006). 

Denna brist på förkunskaper beskrevs leda till att de upplevde att de saknade 

kompetens och att de kände en osäkerhet inför mötet med personer med intellektuell 

funktionsnedsättning (Hemsley, Balandin & Worral 2012; Sowney & Barr 2006). 

Bristen på förkunskaper beskrevs även leda till svårigheter att förstå vad personens 



12 

 

beteende betydde. Vårdpersonal berättade att de hade svårt att fånga upp ledtrådar 

som visades genom personens beteende, att beteendet sågs som en aspekt av den 

intellektuella funktionsnedsättningen och inte som en indikation på att något var fel. 

Detta uppgavs kunna leda till antingen onödigt lång utredning eller feldiagnostisering 

(Sowney & Barr 2006). Utbildning för studenter beskrevs som något som borde 

utvecklas, vårdpersonal ansåg att studenter borde få både teoretisk och praktisk 

utbildning inom intellektuell funktionsnedsättning (Doody, Markey & Doody 2013b; 

Sowney & Barr 2006). Vårdpersonal beskrev det som en svaghet att de inte fått någon 

förberedande utbildning. Några hade haft praktik på boende för personer med 

intellektuell funktionsnedsättning under studietiden. Dessa berättade att de upplevde 

sig vara mer kompetenta att vårda personer med intellektuell funktionsnedsättning 

än de som inte haft någon praktik. De upplevde även att de hade bättre förståelse för 

hälsoproblemen som patienterna kunde lida av efter att de haft praktik (Sowney & 

Barr 2006). 

 

Personalbrist och bristande stöd 

Studier visar att brist på personal beskrevs som en bidragande orsak till att det 

kändes tungt att arbeta med personer med intellektuell funktionsnedsättning (Capri 

& Buckle 2015; Doody, Markey & Doody 2013b; Raczka 2005). Personalbristen 

beskrevs leda till tung arbetsbörda och vårdpersonal berättade om fysisk och 

känslomässig utmattning. Personalbristen beskrevs även bidra till att de inte kunde 

ge vård av god kvalité till personerna (Capri & Buckle 2015). Vårdpersonal beskrev att 

personalbrist bidrog till att de inte klarade av att hantera personer med utmanande 

beteende (Raczka 2005). Svårigheter vid genomförandet av personcentrerad vård 

uppgavs bero på för lite personal på för stort antal patienter. En frustration framkom 

över att bristen på personal gick ut över personernas sociala liv. Vårdpersonalen 

berättade att de hade mindre möjligheter att gå på promenader med personerna eller 

följa dem till olika sociala mötesplatser, att få dem inkluderade i samhället kändes 

således svårt (Doody, Markey & Doody 2013b). 

 

I studier framkom det att vårdpersonal beskrev att de fick för lite stöd från ledningen 

(Capri & Buckle 2015; Raczka 2005). De beskrev hur det dåliga stödet ledde till att de 



13 

 

kände sig undervärderade och ouppskattade när de gav vård utanför ramarna av 

deras plikter. Vårdpersonalen beskrev en känsla av att ledningen inte intresserade sig 

för deras känslor eller deras åsikter, de uppgav att ledningen inte hade en aning om 

vad som hände på avdelningen (Capri & Buckle 2015). Vårdpersonal skyllde den 

svåra arbetssituationen på dålig kommunikation från ledningens sida (Raczka 2005). 

De uppgav att de inte visste vart de kunde vända sig för stöd och råd angående vård 

till personer med intellektuell funktionsnedsättning (Sowney & Barr 2006). 

 

Svårigheter och möjligheter i kommunikationen 

 

Hinder för en god kommunikation 

I studier framkom det att vårdpersonal uppgav att det var svårt att kommunicera 

med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Vårdpersonal berättade att 

pressat tidsschema gjorde att de kände att de inte hade den tid som krävdes för att 

undersöka vad personen försökte förmedla (Antonsson et al. 2008; Hemsley, 

Balandin & Worrall 2012). Vårdpersonal berättade att de ansåg att vårdperioden var 

för kort för att hinna lära sig personernas ”språk” (Hemsley, Balandin & Worrall 

2012). 

 

I en studie framkom det att en dålig attityd gentemot personernas förståelse och 

kommunikation belystes. En vårdare berättade att det antogs att personerna med 

intellektuell funktionsnedsättning inte förstod vad de sa. Andra berättade att 

vårdpersonalen inte var beredda att ge den tid det tar att förstå personernas budskap 

samt att det kändes som bortkastad tid att försöka kommunicera med dem. En 

vårdare ansåg att vårdpersonal var uppgiftsorienterade, att de ville få jobbet gjort och 

förklara för personen vad som ska hända negligerades (Hemsley, Balandin & Worrall 

2012). Denna brist på kommunikation uppgavs kunna leda till att personer med 

intellektuell funktionsnedsättning kände sig otrygga (Antonsson et al. 2008). 

Vårdpersonal uppgav att de ofta fick gissa vad personer med intellektuell 

funktionsnedsättning menade och berättade att de kände sig osäkra på om personen 

förstod vad de försökte delge dem (Antonsson et al. 2008). Vårdpersonal beskrev att 
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genom ja och nej frågor kunde de ibland lista ut personens basala behov men mer 

komplexa budskap var komplicerat att förstå. Vårdpersonal berättade att de ofta 

kände ett behov av stöd vid kommunikation med personer med intellektuell 

funktionsnedsättning och väntade därmed in familjen innan de talade med personen. 

Detta kunde leda till försenad diagnos och vårdplanering (Hemsley, Balandin & 

Worrall 2012). 

 

Strategier för en lyckad kommunikation  

I studier framkom det att för att få till en lyckad interaktion med personer med 

intellektuell funktionsnedsättning beskrev vårdpersonal olika strategier. Dessa 

innefattade en vilja att försöka kommunicera och en strävan efter en bra 

kommunikation, att försäkra personen att tid inte är en begränsning samt att ge den 

extra tid som krävs. Det innefattade även att vara tålmodig och att arbeta 

tillsammans med personen för att bygga delad mening (Hemsley, Balandin & Worrall 

2012). Vårdare beskrev även att interaktionen underlättades om omgivningen och 

samtalsämnet var relaterade, exempelvis att man talade om mat i köket för att 

undvika förvirring (Antonsson et al. 2008). 

 

I en studie framkom det att den verbala kommunikationen mellan vårdpersonal och 

personer med intellektuell funktionsnedsättning beskrevs bestå i huvudsak av 

instruktioner genom korta fraser (Antonsson et al. 2008). En vårdare berättade att 

det fanns andra sätt att kommunicera på än att enbart förlita sig på det verbala 

språket, och vårdaren ansåg att om vårdpersonalen var villig att testa andra sätt 

kunde kommunikationen underlättas. Vårdpersonal berättade att de använde både 

verbala och icke-verbala strategier såsom att göra sig tillgänglig, vara vänlig och 

skämta medan de kämpade med kommunikationen (Hemsley, Balandin & Worrall 

2012). Vårdpersonal beskrev att de försökte hitta personliga sätt att kommunicera 

med personerna. Dessa personliga sätt kunde vara att klia personen på ryggen, smeka 

på kinden eller att imitera varandra (Antonsson et al. 2008). Att försöka 

kommunicera bättre beskrevs som ett sätt att visa respekt till personen och dennes 

autonomi (Hemsley, Balandin & Worrall 2012). 
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I en studie framkom det att för att underlätta kommunikationen mellan vårdpersonal 

och personer med intellektuell funktionsnedsättning beskrev vårdpersonal vikten av 

att ge tid och ha en öppen attityd. En vårdare berättade att om vårdpersonalen trodde 

att det personen hade att säga var värdefullt så var de redo att ge mer tid. En vårdare 

ansåg att det var värt att ge den extra tiden för att det var viktigt att förstå personen 

för att kunna ge bra vård, en annan beskrev vikten av att personen förstod 

vårdpersonalen för att omsorgen skulle gå smidigare (Hemsley, Balandin & Worrall 

2012). Vårdpersonal beskrev att det blev lättare med tiden att kommunicera med och 

förstå personerna med intellektuell funktionsnedsättning. En vårdare beskrev att 

genom att observera personens interaktion med andra på avdelningen kunde man få 

en bättre förståelse och lära sig att kommunicera med personen (Hemsley, Balandin 

& Worrall 2012). Vårdpersonal beskrev att det var viktigt att känna personen för att 

kunna tolka icke-verbal kommunikation (Doody, Markey & Doody 2013b). 

Vårdpersonal beskrev att det var viktigt att ha en bra kommunikation med familjen 

och beskrev vikten av deras kunskap och åsikter för att ge en bra vård (Doody, 

Markey & Doody 2013b). En vårdare berättade att även om familjen kunde ge bra 

information så var det viktigt att inte tala över huvudet på personen med intellektuell 

funktionsnedsättning för i slutändan är det ändå dem som vet bäst (Hemsley, 

Balandin & Worrall 2012). 

 

Betydelsen av goda relationer 

 

Vikten av en bra relation till personen 

I en studie framkom det att vårdpersonal beskrev vikten av att se personen och inte 

funktionsnedsättningen, vilket de berättade inte var fallet i samhället överlag (Doody, 

Markey & Doody 2013b). Vårdpersonal beskrev att en bra relation till personerna 

byggdes genom förtroende, närhet och bekräftelse (Berlin Hallrup, Heikkilä & Tops 

2010). Även humor och skämt beskrevs som användbart för att skapa en bra relation 

(Antonsson et al. 2008). Vårdpersonal beskrev vikten av att känna personerna med 

intellektuell funktionsnedsättning väl för att kunna tolka och förstå deras ”språk” 
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(Doody, Markey & Doody 2013b; Antonsson et al. 2008), men även för deras 

välmående och för att kunna se tecken på ohälsa (Doody, Markey & Doody 2013b). 

 

I en studie framkom det att vårdpersonalen uppgav att observation av personer med 

intellektuell funktionsnedsättnings interaktion med andra användes som en hjälp till 

att förstå dem bättre (Hemsley, Balandin & Worrall 2012). En familjär relation med 

personerna beskrevs som viktig, men även en relation med familjerna för att få en 

helhetsbild över personen och dess situation (Slevin & Sines 2005). Vårdpersonal på 

boenden beskrev hur de skapade en stark personlig relation till de boende, och att de 

gick in i en mamma- och papparoll. Dessa roller ansågs skapa en bättre miljö för de 

boende (Berlin Hallrup, Heikkilä & Tops 2010; Capri & Buckle 2015). 

 

Vikten av en god relation mellan olika vårdprofessioner 

I studier framkom det att team-arbete beskrevs som viktigt av vårdpersonalen för att 

tillhandahålla bra vårdkvalité (Doody, Markey & Doody 2013b; Slevin & Sines 2005; 

Sowney & Barr 2006) men även som värdefullt i vårdandet av personer med 

intellektuell funktionsnedsättning och utmanande beteende (Slevin & Sines 2005). 

Vårdpersonal beskrev personliga assistenter som en faktor som ökade deras förmåga 

att både bedöma och ge vård till personer med intellektuell funktionsnedsättning. 

Vårdpersonal beskrev att de kände sig sårbara utan stöd från personernas personliga 

assistenter då personer med intellektuell funktionsnedsättning kan ha svårigheter att 

förmedla sina besvär. Personliga assistenterna beskrevs därför värdefulla genom att 

de känner till personens anamnes bättre och kan förmedla information å personens 

vägnar (Sowney & Barr 2006). Personliga assistenterna beskrevs som skickliga, men 

en vårdare funderade över ett etiskt dilemma när vårdpersonal erhåller och 

accepterar mycket information av de personliga assistenterna utan att veta något om 

assistenternas kompetens (Sowney & Barr 2006). 

 

Vårdpersonals känslor kring utmanande beteende och preventiva 

åtgärder mot utmanande beteende 
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Utmanande beteende leder till osäkerhet och rädsla bland vårdpersonal 

I studier framkom det att vårdpersonal vittnade om att våld och fysiska aggressioner 

ofta var en del av vardagen (Antonsson et al. 2008; Raczka 2005). De beskrev verbala 

och fysiska övergrepp av personer med intellektuell funktionsnedsättning (Berlin 

Hallrup, Heikkilä & Tops 2010). Fysiskt våld kunde innebära slag, spott mot ansikte, 

hot med tillhygge och saker som kastas mot personal (Raczka 2005). Våldsamma 

situationer beskrevs kunna leda till rädsla bland vårdpersonalen (Antonsson et al. 

2008; Capri & Buckle 2015; Raczka 2005). Dessa situationer uppgavs vara svåra att 

förutse vilket ledde till att vårdpersonalen kände sig osäkra (Antonsson et al. 2008). 

De beskrev att på grund av rädslan kunde de inte ge vård av god kvalité till personer 

med intellektuell funktionsnedsättning (Capri & Buckle 2015). Vårdpersonalen 

beskrev att det var svårt att hantera våldet och att de fick skuldkänslor när de 

misslyckade att förhindra våldsamma situationer (Berlin Hallrup, Heikkilä & Tops 

2010). De berättade att de ansåg att personerna inte agerade våldsamt mot någon 

speciell vårdare eller av illvilja utan för att få utlopp för deras känslor (Antonsson et 

al. 2008). Vårdpersonal beskrev att de kände sig rädda, arga och upprörda vid 

situationer som innehöll utmanande beteende. De berättade även hur de kände sig 

stressade och otrygga på jobbet (Raczka 2005). Vårdpersonal berättade att det 

upplevdes svårt att jobba med personer med intellektuell funktionsnedsättning 

samtidigt som de gillade den utmaningen det innebar (Capri & Buckle 2015; Raczka 

2005). De upplevde det även som psykiskt påfrestande att handskas med utmanande 

beteende (Raczka 2005). Vårdpersonal beskrev att utmanande beteende kunde bero 

på dålig kommunikation (Antonsson et al. 2008). 

 

Strategier för att förebygga utmanande beteende 

Studier visar att vårdpersonal belyste vikten av att upptäcka tidiga tecken på ilska för 

att förhindra våldsamma situationer (Antonsson et al. 2008; Berlin Hallrup, Heikkilä 

& Tops 2010). Ordning och struktur på vardagen hjälpte vårdpersonalen att vara 

uppmärksamma på situationer som kunde uppstå (Berlin Hallrup, Heikkilä & Tops 

2010). Att avleda personen med intellektuell funktionsnedsättning beskrevs kunna 

förhindra utmanande beteende (Antonsson et al. 2008; Slevin & Sines 2005), även 

positiv förstärkning och omdirigering användes (Slevin & Sines 2005). Genom små 



18 

 

steg försökte de vägleda personerna att ersätta det utmanande beteendet med nya 

färdigheter (Slevin & Sines 2005). Om avledningen inte fungerade behövde 

vårdpersonalen vara bestämda och sätta gränser. Ett annat sätt att hantera 

utmanande beteende var att vårdpersonal strategiskt placerade ut sig i boendet för att 

få en överblick över situationen (Antonsson et al. 2008). Rutiner beskrevs skapa 

trygghet för personer med intellektuell funktionsnedsättning (Antonsson et al. 2008) 

och hjälper till att få vardagen att fungera (Berlin Hallrup, Heikkilä & Tops 2010). 

 

DISKUSSION 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vårdpersonals erfarenheter av att 

vårda personer med intellektuell funktionsnedsättning. Resultatet visar att 

vårdpersonal har brist på erfarenhet och utbildning kring intellektuell 

funktionsnedsättning samt att de upplever organisatoriska hinder för att kunna ge 

god vård till personer med intellektuell funktionsnedsättning. Resultatet visar även 

på vikten av en god kommunikation och goda relationer för att ge vård av bra kvalitet 

till dessa personer. Vårdpersonal upplever utmanande beteende som känslomässigt 

påfrestande och beskriver strategier för att förebygga utmanande beteende. I 

resultatet framgår det även att vårdpersonal upplever arbetet som en positiv 

utmaning och de känner en stolthet av att arbeta med personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. 

 

Resultatdiskussion 

I denna litteraturstudies resultat framkommer det att vårdpersonal beskriver en 

känsla av att inte räcka till när de vårdar personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. Vårdpersonal beskriver att det kan vara svårt att förstå 

personerna vilket kan leda till att vårdpersonalen ignorerar dem och detta kan leda 

till skuldkänslor bland vårdpersonalen. I en studie av Storey, Collis och Clegg (2012) 

framkommer liknande känslor där vårdpersonalen beskriver känslor som osäkerhet 

och maktlöshet i vården av personer med intellektuell funktionsnedsättning. Dessa 

känslor beskrivs kunna bero på att vårdpersonalen inte har nog med utbildning för 

att vårda personer med intellektuell funktionsnedsättning. I litteraturstudiens 
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resultat framkommer det att brist på förkunskaper kan leda till osäkerhet bland 

personalen och svårigheter att förstå personernas beteende. Det framkommer att de 

som har praktiskt erfarenhet känner sig kompetenta till att vårda personer med 

intellektuell funktionsnedsättning och har en förståelse för dem. I en artikel av 

Siasoco (2014) framkommer det att vårdpersonal känner att de inte har möjlighet att 

ge vård av samma kvalité till personer med intellektuell funktionsnedsättning jämfört 

med andra patienter. Detta beskrivs bero på att vårdpersonalen har för lite 

erfarenheter och utbildning av att vårda personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. I en studie av Read och Rushton (2013) deltog vårdpersonal i 

studiecirklar som hade till syfte att öka förståelsen av hälsobehoven hos personer 

med intellektuell funktionsnedsättning. Deltagarna beskriver att studiecirkeln gav 

dem bättre förståelse och kunskap om bemötande och vårdande av personer med 

intellektuell funktionsnedsättning. Deltagarna beskriver även att de ansåg att de fått 

en positivare attityd gentemot denna grupp. En reflektion är att det inte alltid krävs 

månader av utbildning utan det kan räcka med en eller ett par dagar för att 

vårdpersonalen ska känna sig säkrare vid vården av personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. I en studie av Storey, Collis och Clegg (2012) framkommer det 

att personalbrist och många vikarier leder till att personalen känner sig stressade och 

vårdpersonalen beskriver en osäkerhet över om personer med intellektuell 

funktionsnedsättning får god vård. Detta styrker denna litteraturstudies resultat där 

det framkommer att brist på personal kan leda till att personalen känner att de inte 

kan ge god vård till personer med intellektuell funktionsnedsättning och bristen på 

personal upplevs leda till svårigheter att genomföra personcentrerad vård. Svensk 

sjuksköterskeförening (2010) skriver att organisatoriska förutsättningar krävs för att 

underlätta för personalen att arbeta personcentrerat. Enligt modellen för omvårdnad 

(2015) påverkas relationen mellan vårdpersonal och patient av både inre och yttre 

faktorer. De yttre faktorerna kan vara tid, situation och sammanhang. En reflektion 

är att en konsekvens av brister i organisationen, som till exempel personalbrist, kan 

leda till att relationen till personen med intellektuell funktionsnedsättning blir 

lidande samt att det blir svårt att arbeta personcentrerat och en god vård till 

personerna blir svårt att uppnå. En ytterligare reflektion är att 

kommunikationsproblem kan bero på personalbrist, att personalen känner att de inte 

har tid eller ork att kämpa med kommunikationen. 
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Litteraturstudiens resultat visar att vårdpersonal upplever det svårt att kommunicera 

med personer med intellektuell funktionsnedsättning och att de känner att de inte 

har den tid som krävs för en lyckad kommunikation. I en studie där man undersökt 

personerna med intellektuell funktionsnedsättning och deras personliga assistenters 

perspektiv framkommer det att personerna med intellektuell funktionsnedsättning 

anser att kommunikationen har brustit på grund av att vårdpersonal har talat för 

snabbt, ställt för många frågor, gett för mycket information och inte gett nog med tid 

till personen för att svara (Ali et al. 2013). I en studie av Blair (2012) framkommer det 

att vårdpersonal bör tala långsamt, undvika långa fraser och medicinska termer samt 

att kontrollera att personen har förstått för att underlätta kommunikationen. 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att både verbala och icke-verbala strategier så 

som korta fraser, vara tillgänglig och vänlig samt personliga sätt som till exempel 

smekningar på kinden eller imitation är strategier som används för att underlätta 

kommunikationen. Liknande strategier beskrivs i en studie av Gibbs, Brown och Muir 

(2008) där vårdpersonal på ett sjukhus även beskriver hur de talar direkt till 

personer med intellektuell funktionsnedsättning och att detta kan medföra att 

personerna känner sig säkrare och bekvämare med att ställa frågor. Det framkommer 

i denna litteraturstudies resultat att observation av personerna med intellektuell 

funktionsnedsättning används som en strategi för att förstå personerna bättre. Davies 

(2008) beskriver observationen som en viktig färdighet i omvårdnaden av personer 

med intellektuell funktionsnedsättning. I en studie av Martin, O´Connor-Fenelon och 

Lyons (2012b) beskriver vårdpersonal på ett boende att de observerar personen med 

intellektuell funktionsnedsättning och deras interaktion med andra. Vårdpersonalen 

beskriver att de observerar ögon- och ansiktsuttryck, kroppsspråk, gester och 

beteenden. De beskriver även betydelsen av att vara medveten om händelser i 

personens liv som kan ge ledtrådar till vad personen med intellektuell 

funktionsnedsättning försöker förmedla. I flera studier framkommer det att om 

personen med intellektuell funktionsnedsättning inte förstår vårdpersonalens 

budskap kan vårdpersonalen försöka ändra deras språk och meningsuppbyggnad. 

Det tas även upp om att stödja den verbala kommunikationen med gester och 

kroppsspråk för att underlätta kommunikationen (Blair 2011; Finlay & Antaki 2012; 

Martin, O´Connor-Fenelon & Lyons 2012b). I resultatet av denna litteraturstudie 



21 

 

beskrivs vikten av att vårdpersonal och personer med intellektuell 

funktionsnedsättning förstår varandra för att personerna ska få tryggare och säkrare 

vård. I studier beskriver vårdpersonal på boenden för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning att den viktigaste aspekten för en bra kommunikation är att 

vårdpersonal och de boende känner varandra väl (Hagan & Thompson 2014; Martin, 

O´Connor-Fenelon och Lyons 2012a). En reflektion är att en god kommunikation 

mellan vårdpersonal och patient främjar samspelet dem emellan. Fungerar 

kommunikationen kan omvårdnaden av personerna med intellektuell 

funktionsnedsättning underlättas och personerna kan ha lättare att förstå vad som 

ska hända. Enligt Socialstyrelsen (u.å) är det viktigt för patientsäkerheten att 

säkerställa en god kommunikation mellan vårdpersonal och patient. Det är viktigt att 

patienten får information på ett sätt som han eller hon förstår och kan ta till sig samt 

att vårdpersonal följer upp att patienten eller patientens företrädare korrekt uppfattat 

det som sagts. I en studie av Dalton och Sweeney (2013) framkommer det att om man 

kan underlätta kommunikationen för personen med intellektuell 

funktionsnedsättning kan man förbättra livskvalitén för dessa personer. En fortsatt 

reflektion är att det är viktigt att ha en bra kommunikation och relation med 

personliga assistenter och närstående då dessa kan ge bra information till 

vårdpersonalen som kan underlätta för dem att lära känna och få en bra relation till 

personerna med intellektuell funktionsnedsättning. 

 

Litteraturstudiens resultat visar att vårdpersonal ibland känner ett behov av stöd när 

de ska kommunicera med personer med intellektuell funktionsnedsättning, detta 

söker de hos familjen eller personliga assistenter. I en studie av Blair (2012) 

framkommer det att när personer med intellektuell funktionsnedsättning har svårt 

att förmedla sina behov är det bra att kunna vända sig till de personliga assistenterna 

och familjen för att få viktigt information. I resultatet framkommer det att 

vårdpersonal anser att familjens och personliga assistenters kunskap och åsikter är 

värdefulla, men betonar även vikten av att inte tala över huvudet på personen med 

intellektuell funktionsnedsättning. I andra studier framkommer det att även 

personerna med intellektuell funktionsnedsättning tycker det är bra att ha sin 

personliga assistent eller familj närvarande för att underlätta kommunikationen och 

förståelsen (Ali et al. 2013; Gibbs, Brown & Muir 2008). Dock kan personerna med 
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intellektuell funktionsnedsättning känna sig ignorerade och att det talas över huvudet 

på dem om de personliga assistenterna och familj är närvarande (Royal College of 

Nursing 2013). I studier framkommer det att familjen ofta känner sig missnöjda med 

deras samspel med vårdpersonalen, de känner att vårdpersonalen inte lyssnar på 

dem (Dinsmoer 2012; Webber, Bowers & Bigby 2010). I modellen för omvårdnad 

(2015) tas det upp betydelsen av att se närstående som en ”förlängning” av personen. 

Benzein, Hagberg och Saveman (2012, 49) beskriver detta som en del i 

familjecentrerad omvårdnad där relationen mellan vårdpersonal och familj är icke-

hierarkisk, ömsesidig, där båda innehar en kompetens för vårdandet och både 

vårdpersonal och familj tar med sig styrkor och resurser till relationen. I 

litteraturstudiens resultat framkommer vikten av en bra relation med familjen för att 

få en helhetsbild över personen och en reflektion är att för att kunna ge god vård till 

personer med intellektuell funktionsnedsättning är det viktigt att involvera 

närstående i vården och ta tillvara på deras kunskap. Blair (2011) skriver för att 

förbättra vården av personer med intellektuell funktionsnedsättning är det viktigt att 

se personerna, deras personliga assistenter och familjen som experter på personens 

vårdbehov. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2010) är det viktigt att involvera 

närstående i vården för att arbeta personcentrerat, personcentrerad vård är något 

annat är individfokuserad vård. Personen är beroende av sitt sociala sammanhang 

och sina närstående och närstående inkluderas i begreppet personcentrerad vård 

eftersom de också påverkas av personens ohälsa och sjukdom. I en studie av Ross, 

Tod och Clarke (2015) beskriver vårdpersonal vikten av en att ha en bra relation och 

kommunikation till personer med intellektuell funktionsnedsättning och dennes 

familj för att kunna arbeta personcentrerat.  

 

I resultatet framgår det att en familjär relation med personerna anses viktig och att 

vårdpersonal på boende skapade en stark relation med de boende likt en mamma- 

papparoll. Vårdpersonal i Martin, O´Connor-Fenelon och Lyons (2012a) studie 

beskriver också relationen med personerna som mycket nära relationer. De talar om 

mor till barn relationer mellan dem och personerna med intellektuell 

funktionsnedsättning och beskriver att det är svårt att inte bli djupt bunden till 

personerna. Att skapa en djup relation, likt familjerelationer, beskrivs som något 

positivt i studierna. En reflektion är att det är bra att vara personlig för att skapa en 
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bra relation till personen men vårdpersonal bör skilja på att vara personlig och privat 

för att förhålla sig professionellt. Socialstyrelsen (2011) skriver att i mötet med 

patienter krävs det att vårdpersonal är både personlig och professionell. Holm (2001, 

13-14) skriver att ett professionellt förhållningssätt kan definieras som en strävan att 

styras av det som gagnar klienten och inte styras av sina egna behov, känslor och 

impulser. Författaren förklarar att detta ställer två krav, att acceptera att relationen 

inte är jämlik och att den professionella har självkännedom, att bland annat vara 

medveten om de egna behoven och känslorna. Professionellt förhållningssätt kräver 

att vårdpersonal frångår det naturliga sättet att utgå från sig själv och istället ger 

personen företräde. Holm (2009, 54) skriver att det kan vara en missuppfattning att 

personlig och privat är samma sak. Att visa uppmärksamhet, intresse och att se 

personen som en medmänniska är att vara personlig. Författaren menar att vara 

privat är oprofessionellt och det innebär att styras av de egna behoven och inte sätta 

personen i fokus. En reflektion är att om vårdpersonal är för privata kan det leda till 

att de blir ouppmärksamma på personerna och att det i sin tur kan leda till att 

personerna med intellektuell funktionsnedsättning känner sig åsidosatta, men även 

att tecken på sjukdom kan förbises. 

 

I litteraturstudiens resultat framgår det att vårdpersonalen anser att team-arbete är 

viktigt för att tillhandahålla en bra vårdkvalité. Detta styrks av Haddleton (2015) och 

Forum för Health Policy (2013). I en studie av Davies (2008) framkommer det att ett 

bra team-arbete kan möjliggöra att hälsoproblem hos personer med intellektuell 

funktionsnedsättning kan upptäckas i ett tidigt skede. En reflektion är att 

personalbrist kan leda till tidspress hos vårdpersonal och tidspressen i sin tur kan 

leda till stressad personal som kan göra misstag, som till exempel att överföring av 

viktig information till medarbetare glöms. I enlighet med modellen för omvårdnad 

(2015) är det viktigt att komma ihåg att man inte är ensam, utan en del i ett team. En 

reflektion är att arbeta som ett team kan leda till att sådana misstag skulle kunna 

undvikas. I en studie av Kalisch och Lee (2011) framkommer det att större 

personalstyrka leder till bättre team-arbetet då personalen har mer tid till att 

kommunicera med varandra. En annan reflektion är för att kunna ge personerna med 

intellektuell funktionsnedsättning säker och trygg vård är det viktigt med ett gott 

team-arbete mellan olika vårdprofessioner. Enligt Svensk sjuksköterskeförening 
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(2013) kan bristfällig professionell kommunikation påverka personens säkerhet och 

trygghet. Ett gott team-arbete anses inkludera att arbeta tillsammans för att undvika 

missar i kommunikationen så att inte viktig information går förlorad. Ett bra sätt för 

att minimera risken för missförstånd vid informationsöverföring kan vara att 

använda sig av standardiserade metoder, som exempelvis SBAR (Sveriges kommuner 

& landsting 2015). I en studie av Gibbs, Brown och Muir (2008) framkommer det att 

föräldrar till personer med intellektuell funktionsnedsättning har reagerat på dålig 

överförande av information mellan personal och avdelningar på sjukhus. Eide och 

Eide (2009, 27) skriver att en dålig kommunikation kan leda till att det uppstår en 

fara för professionella fel och brister. Bra kommunikation innebär alltså en 

kvalitetssäkring av omvårdnadsarbetet. En annan reflektion utifrån modellen för 

omvårdnad (2015) är att inte se team-arbete som bara ett arbete mellan olika 

vårdprofessioner, utan även se personerna med intellektuell funktionsnedsättning 

och deras närstående som en del i teamet. Detta skulle kunna leda till tryggare och 

säkrare vård. 

 

I en studie av Ingram och Lovell (2011) framkommer det att utmanande beteende kan 

vara ett tecken på fysisk sjukdom eller smärta hos personer med intellektuell 

funktionsnedsättning som inte kan uttrycka sig verbalt. Dessa fynd överensstämmer 

med denna litteraturstudies resultat där vårdpersonal anser att utmanande beteende 

hos personer med intellektuell funktionsnedsättning är ett sätt för dem att få utlopp 

för deras känslor. Detta styrks även av Royal College of Nursing (2010) där det 

framkommer att utmanande beteende kan bero på personens kommunikations behov 

eller tecken på fysiskt obehag. I litteraturstudies resultat framkommer det att 

vårdpersonal upplever verbala och fysiska övergrepp och att detta kunde leda till 

rädsla och osäkerhet. Dessa känslor beskrivs av vårdpersonal i en studie av 

Lundström, Åström och Graneheim (2007) där rädslan bidrar till en sämre relation 

till personen med intellektuell funktionsnedsättning. I litteraturstudiens resultat 

framkommer det att observationer är viktiga för att upptäcka utmanade beteende i 

tid, att struktur skapar trygghet för personer med intellektuell funktionsnedsättning 

och att avledning kan förhindra utmanande beteende. Detta styrks i en studie av 

Camble (2012) där det framkommer bland annat att observationer, planering och 

sysselsättning är bra redskap för att förebygga utmanande beteende. 
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I litteraturstudiens resultat framkommer det även positiva erfarenheter av att vårda 

personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det framgår att vårdpersonal ser 

det som en positiv utmaning att arbeta med dessa personer samt att de känner en 

stolthet och en passion för arbetet. Martin, O'Connor-Fenelon och Lyons (2012b) 

belyser också en passion för yrket där vårdpersonalen berättar att de älskar sitt 

arbete. I en studie av Lundström, Åström och Graneheim (2007) beskriver 

vårdpersonal nöjet de upplever med att jobba med personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. Detta nöje innebär erfarenheter som glädje, nya insikter om 

sig själv och bekräftelse från personerna de ger vård till. En reflektion över att det 

främst framkommer negativa erfarenheter och problem i studier är att även om 

vårdpersonal har goda erfarenheter av sitt arbete, och älskar det, blir de nertyngda 

och tappar motivationen när det brister i organisationen. En brist i det 

organisatoriska kan vara till exempel brist på personal vilket leder till en stressad 

arbetsmiljö. Stressen som uppkommer hos vårdpersonalen kan ge en känsla av att 

inte räcka till på arbetet och en känsla av att inte kunna ge god vård. Detta i sin tur 

kan leda till att vårdpersonalen tappar sin glöd och den glädje de känner av att arbeta 

med personer med intellektuell funktionsnedsättning. 

 

Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie har grundat sig på analys av kvalitativ forskning. Kvalitativa 

studier syftar till att skapa förståelse för en person och dennes livssituation. Denna 

metod bidrar till att få en fördjupad förståelse för ett valt fenomen som har med 

individers upplevelser, erfarenheter, förväntningar eller behov att göra (Segesten 

2012, 99). Inom kvalitativ forskning betonas förståelse av människans upplevelser av 

ett fenomen i sitt sammanhang (Forsberg & Wengström 2013, 54). Kvalitativ ansats 

är således en relevant metod till denna litteraturstudie då syftet är att beskriva 

vårdpersonals erfarenheter av att vårda personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. En nackdel med kvalitativ forskning kan vara att det finns en 

stor mängd forskning att tillgå, detta kan innebära en svårighet att urskilja det 

specifika och väsentliga då det finns så mycket att välja bland. Detta kan bli 

problematiskt i omsättningen av forskningsresultat till praktiskt omvårdnadsarbete 
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(Friberg 2012, 121). Detta ansågs inte vara ett problem vid denna studie då studier 

inom det valda ämnet var begränsat. 

 

Sökningar har gjorts i olika databaser som innefattar omvårdnad. Dessa var Cinahl, 

PubMed och PsycInfo. Ytterligare sökningar har även gjorts i databasen Scopus. 

Enligt Henricson (2012, 473) kan arbetets trovärdighet stärkas genom att söka i olika 

databaser för att öka chansen att hitta relevanta artiklar. Trovärdigheten kan även 

stärkas genom att använda sökord som är relevanta för syftet. Sökorden som 

användes till denna litteraturstudie var till en början bland annat Intellectual 

disability, nurses, experience (se bilaga 1, tabell 1). Enligt Östlundh (2012, 74) är 

vetenskapligt material en färskvara. På grund av problem att hitta tillräckligt med 

material breddades avgränsningen i tid från 2005-2015 till 1995-2015. Efter fortsatt 

problem med att hitta nog med antal artiklar som svarade mot syftet kompletterades 

sökningar med ett till sökord, detta var Challenging behaviour. Att använda en 

vinklad artikel hade varit önskvärt att undvika, men eftersom detta blev nödvändigt 

valdes challenging behaviour på grund av att detta var något som framkom i flera av 

de andra studierna. Dock kan detta ses som en svaghet. I slutändan inkluderades 

bara artiklar från år 2005-2015. 

 

Till en början var tanken att endast inkludera sjuksköterskor som arbetar på sjukhus, 

men efter svårigheter med att hitta relevant material behövde inklusionskriterierna 

utökas till all vårdpersonal på olika verksamheter. Att välja en för stor kontext kan 

medföra problem med att sålla bland alla texter (Friberg 2012, 124). Detta upplevdes 

inte som ett problem då materialet ändå var begränsat trots inklusion av olika 

kontexter. Endast vuxna personer, alltså personer över 18 år, inkluderades. Detta på 

grund av att författarna anser att arbeta med barn skapar andra erfarenheter. Ett 

exklusionskriterie var att utesluta vård i palliativt skede på grund av att även detta 

anses generera andra erfarenheter hos vårdpersonalen. Vid sökning av artiklar 

upptäcktes att forskare har olika definition på vad Learning disability innebär. En del 

forskare använder termen som en synonym till termen intellektuell 

funktionsnedsättning och en del inkluderar andra funktionsnedsättningar som till 

exempel ADHD och dyslexi. I de fall där forskarna har inkluderat annat än 
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definitionen av intellektuell funktionsnedsättning som beskrivs i DSM-V (American 

Psychiatric Association 2013, 33-36), har dessa exkluderats på grund av att det inte 

var litteraturstudiens syfte att undersöka. Kvalitetsgranskningen av artiklarna 

utfördes enligt Olsson och Sörensen mall (se bilaga 2). Samtliga artiklar granskades 

var för sig av båda författarna och sedan jämfördes och diskuterades granskningarna, 

vilket kan stärka pålitligheten i ett arbete (Henricson 2012, 473). Alla artiklar som 

inkluderats i denna litteraturstudie värderades ha medel eller hög kvalitet. En 

svaghet kan vara att detta var första gången författarna gjorde en kvalitetsgranskning 

och inte besitter den kunskap som krävs för att få ett pålitligt resultat av 

kvalitetsgranskningen. Kvalitetsgranskningen resulterade i att sju artiklar bedömdes 

ha medel kvalité och en artikel hög kvalité. Önskvärt hade varit om fler artiklar var av 

hög kvalité men oerfarenheten ledde till att författarna kände sig osäkra och var 

därför restriktiva med poängen. 

 

Trovärdighet innebär att det finns en överensstämmelse mellan verklighet och 

tolkning (Olsson & Sörensen 2011, 107). Författarna har enskilt noggrant läst varje 

artikel och plockat ut meningar och fraser. Sedan har meningarna och fraserna 

jämförts för att se om samstämmighet råder mellan författarna. Tillsammans har 

materialet kodats och kategorier bildats. Detta analyssätt kan anses stärka 

trovärdigheten. Litteraturstudiens resultat har diskuterats och jämförts med annan 

forskning vilket även kan stärka trovärdigheten (jfr Henricson 2012, 473-474). 

 

Åtta artiklar har inkluderats till litteraturstudiens resultat, vilket kan anses vara få till 

antalet och ses som en svaghet. Dock anses artiklarna hålla god kvalitet och innehålla 

betydelsefulla erfarenheter av att vårda personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. Ytterligare en svaghet kan vara att en av de inkluderade 

studierna har haft som fokus att undersöka stressen som vårdpersonalen upplever 

när de vårdar personer med utmanande beteende. Stress är inget som denna 

litteraturstudie fokuserar på men studien har inkluderats på grund av att det 

framkommer rikligt med erfarenheter av att vårda personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. En annan svaghet kan anses vara att alla artiklar är skrivna på 

engelska, som inte är författarnas modersmål, vilket kan öka risken för feltolkningar. 



28 

 

Det går inte att säkerställa att författarnas förförståelse inte har påverkat resultatet av 

denna litteraturstudie. Enligt Lindseth och Norberg (2004) går det inte att befria sig 

från sin förförståelse, man förstår och tolkar i förhållande till sin förförståelse. De 

beskriver att genom diskussion med andra kan man bli medveten om sin 

förförståelse. Det kan vara nödvändigt att bredda sin förförståelse genom att studera 

relevant litteratur eller tala med kunniga människor. För att minimera risken att 

förförståelsen har lett till feltolkningar har författarna diskuterat sin förförståelse och 

haft denna i åtanke genom arbetets gång, och gått tillbaka till artiklarnas resultat i 

helhet för att undvika att feltolkningar gjorts. Detta kan stärka pålitligheten 

(Henricson 2012, 474). 

 

Studierna som inkluderats är genomförda i Australien, Irland, Storbritannien, 

Sverige och Sydafrika och de olika studierna visar på liknande erfarenheter av att 

vårda personer med intellektuell funktionsnedsättning. Att studierna är genomförda i 

olika länder och av olika forskare men ändå har liknande resultat kan stärka 

pålitligheten i denna litteraturstudie (Willman, Stoltz & Bahtsevani 2011, 110). Då 

inga markanta skillnader i vården av personer med intellektuell 

funktionsnedsättning, relaterat till vilket land studien är genomförd, har 

uppmärksammats bör studiens resultat vara överförbart till andra delar av världen. 

 

Forskningsetisk diskussion 

I en av de åtta inkluderade studierna framkommer inget etiskt tillstånd. Denna studie 

har dock ett bra etisk resonemang och är Peer Reviewed, och borde därmed vara etisk 

granskad, därför inkluderades den i litteraturstudien. Övriga studier har ett etiskt 

tillstånd, är etiskt granskade och har ett gott etiskt resonemang. Ett gott etiskt 

resonemang innefattar att forskaren har informerat potentiella deltagare om studiens 

innehåll och syfte, att deltagarnas anonymitet är säkrad och uppgifterna 

konfidentiella, att ett samtycke erhålls från deltagarna samt att deltagarna kan dra sig 

ur studien när de vill utan någon förklaring (jfr Vetenskapsrådet). 

 

Etiska övervägande har gjorts under hela arbetets gång genom att välja artiklar som 
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har ett etiskt tillstånd eller där noggrant etiskt resonemang är redovisat. Författarna 

har presenterat resultat från studierna även om det inte överensstämmer med deras 

åsikter. För att visa att litteraturstudien är fri från plagiat har samtliga referenser 

redovisats korrekt (Forsberg & Wengström 2013, 69-70). Som tidigare nämnts har 

författarna försökt vara så textnära som möjligt och vidtagit åtgärder för att minska 

risken för feltolkningar. En god dialog har funnits mellan författarna genom hela 

arbetets gång, där skilda åsikter funnits har dessa diskuterats för att nå enighet. 

 

Konklusion 

Vårdpersonal kan uppleva hinder för att ge god vård till personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. Dessa hinder är brist på utbildning, personernas utmanande 

beteende, kommunikationssvårigheter och personalbrist. För att överkomma hinder 

krävs en öppen attityd, en vilja att lära känna personen, en god relation till familjen 

och personliga assistenter samt ett bra team-arbete. Det verkar vara viktigt att vården 

organiseras så att vårdpersonal har tillräckligt med utbildning för att kunna ge god 

och säker vård till personer med intellektuell funktionsnedsättning. För att 

vårdpersonal ska kunna ge god och säker vård till dessa personer verkar det även vara 

viktigt att vården organiseras så att det finns tillräckligt med personal. En slutsats 

utifrån begrundan av modellen för omvårdnad (2015) är att om det brister i någon av 

aspekterna i modellen, som till exempel team-arbetet, så kan det leda till svårigheter 

att ge god och säker vård till personer med intellektuell funktionsnedsättning. 

 

Mer forskning behövs som belyser sjuksköterskans erfarenheter av mötet med 

personer med intellektuell funktionsnedsättning på ett sjukhus. Detta på grund av att 

för lite forskning finns om detta och att personer med intellektuell 

funktionsnedsättning lever längre idag och är en växande grupp. Därmed kommer 

sjuksköterskor som arbetar på sjukhus möta dessa personer allt oftare. 

 

Betydelse för omvårdnad 

Personer med intellektuell funktionsnedsättning upplever att de blir indirekt 

diskriminerade på grund av vårdpersonals brist på kunskap om personernas behov 
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och på grund av att hälso- och sjukvården misslyckas med att tillgodose deras behov 

(Ali et al. 2013). Resultatet av denna litteraturstudie visar att vårdpersonal känner en 

osäkerhet i mötet med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det 

framkommer även att vårdpersonal vill men upplever att de inte kan ge god vård till 

dessa personer. Denna litteraturstudie kan leda till att vårdpersonal får en ökad 

förståelse för personer med intellektuell funktionsnedsättning och en ökad 

medvetenhet för de problem som man kan stöta på i mötet med dessa personer. En 

ökad medvetenhet och förståelse kan leda till att vårdpersonal får lättare att 

kommunicera med personer med intellektuell funktionsnedsättning. En bättre 

kommunikation kan underlätta vårdandet och kan leda till att dessa personer känner 

sig tryggare. En ökad medvetenhet kan även leda till att vårdpersonal känner sig 

säkrare vid vården av personer med intellektuell funktionsnedsättning vilket kan 

resultera i att vården för dessa personer förbättras. 
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Bronwyn; 

Balandin, 

Susan; 

Worrall, Linda 

2012 

Australien 

Nursing the 
patient with 
complex 
communication 

needs: time as a 
barrier and a 
facilitator to 
successful 
communication in 
hospital 

Att undersöka 
sjuksköterskor 
uppfattningar 
om ”tid” som ett 

hinder för eller 
hjälp till effektiv 
kommunikation i 
interaktionen 
med 
sjukhuspatienter 
med intellektuell 

funktionsnedsätt

ning. 

 

 
Narrativ metod. 
Intervjuerna varade 20-45 
min. De bandades, 
transkriberades ordagrant och 
innehållet avidentifierades. 

 

15 sjuksköterskor 
från 2 olika sjukhus. 
Kriterier: 
Kommunicerat med 
minst 3 personer 

med intellektuell 
funktionsnedsättnin
g. 

 

Sjuksköterskorna 
uppmärksammade tid som både en 
fiende och en vän till bra 
kommunikation.  
Tid som fiende relaterades till att 

undvika direkt kommunikation med 
patienten samt att låta anhöriga 
prata istället för patienten. 
Tid som vän relaterades till att man 
ger extra tid till och uppskattar 
kommunikation med patienterna 
samt att man använder olika 

kommunikationsstrategier för att få 
till en bra kommunikation. 

 

Medel 
K 

Raczka, Roman A focus group 

enquiry into 

Vårdpersonals 

upplevelser av 

 
Semi-strukturerade intervjuer 

i fokusgrupper. Intervjuerna 

 
19 vårdpersonal. 

Nattarbetare och 

 
Personalen arbetade i miljöer där 

de utsätts för potentiella 

 
Medel 

K 



Tabell 2. Artikelöversikt och bedömd kvalitet   Bilaga 3. 

 

 

Författare, 
År, Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 
Typ 

2005 

Storbritannien 

stress 

experienced by 
staff working with 
people with 
challenging 
behaviors 

stress vid 

vårdandet av 
personer med 
intellektuell 
funktionsnedsätt
ning och 
utmanande 

beteende. 

varade i genomsnitt en timme, 

bandades, transkriberades och 
avidentifierades. 

chefer exkluderades 

på grund av att de 
har mindre kontakt 
med de boende. 
Deltagarna hade 
arbetat på boendet i 
genomsnitt 1 år och 

11 månader. 

arbetsrelaterade stressfaktorer och 

majoriteten av deltagarna 
rapporterade känslomässiga 
reaktioner som kan tolkas som 
stressrelaterade. 
Faktorer förknippade med de 
boendes begränsade 

funktionsförmåga såsom brist på 
grundläggande sociala färdigheter 
och egenvård visade sig vara en 
stor stressfaktor och en källa till 
missnöje bland personalen. 

Slevin, Eamonn 

Sines, David 

2005 

Storbritannien 

The role of 

community 
nurses for people 
with learning 
disabilities: 
working with 

people who 
challenge 

Att förklara den 

roll som distrikt-
sköterskor har i 
sitt dagliga 
arbete med 
personer med 

intellektuell 
funktionsnedsätt

ning och 
utmanande 
beteende. 

 
Utifrån en första undersökning 
bestående av ett 

frågeformulär, med frågor som 
antal patienter med utmanade 
beteende och deras 

vårdtyngd, valdes deltagare 
ut. Semi-strukturerade 
intervjuer gjordes som 
bandades och transkriberades. 

  
22 sjuksköterskor 
som jobbade i 

arbetslag som 
antingen hade hand 
om vuxna eller 

barn. 3 av 
sjuksköterskorna 
arbetade med 
beteendeterapi. 

 
Om vårdare ej involveras i hela 
vårdprocessen misslyckas man att 

uppfylla de behov som personer 
med utmanande beteende har. 

 
Medel 
K 

Sowney, 
Margaret 

Barr, Owen G. 

2006 

Storbritannien 

Caring for adults 
with intellectual 

disabilities: 
Perceived 
challenges for 

nurses in accident 
and emergency 
units 

Att undersöka 
sjuksköterskors 

upplevelser av 
bedömning och 
vård till vuxna 

personer med 
intellektuell 
funktionsnedsätt
ning på en 

akutmottagning. 

 
Kvalitativ metod med fem 
fokusgrupper från fem olika 
sjukhus. Intervjuerna varade 

ca 60 minuter, bandades och 
transkriberades ordagrant 

samt avidentifierades. 

 
27 sjuksköterskor 
med minst ett års 
jobberfarenhet. 

 
Ökad medvetenhet bland 
vårdpersonal på akutmottagningar 
behövs avseende förmågor och 

behov för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning. Deltagarna 

upplevde rädsla och sårbarhet på 
grund av deras brist på kunskap.   

 
Hög 
K 

K = Kvalitativ studie 


