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Sammanfattning Integreringen av utvecklingsstörda personer i samhället, har resulterat 

i att vården i större utsträckning än tidigare möter personer med detta 
funktionshinder. Finns det problem som kan uppstå i bemötandet av 
patienter med utvecklingsstörning som inte finns hos övriga patienter?  

 Syftet med denna uppsats var att belysa bemötandet av patienter med 
utvecklingsstörning i vården. Uppsatsen är utförd som en 
litteraturstudie, och är baserad på tio vetenskapliga artiklar. Resultatet 
som framkom av artiklarna var en genomgående problematik kring 
kommunikationen mellan vårdpersonalen och patienter med 
utvecklingsstörning. Problemen med kommunikationen ansågs bero på 
kunskapsbrist hos vårdpersonalen, gällande funktionshindret 
utvecklingsstörning. 

 Patienter med utvecklingsstörning kommer från början i ett underläge 
då inte kommunikationen fungerar. För att underlätta för 
vårdpersonalen och patienten med utvecklingsstörning i 
kommunikationen är det viktigt att mötet får ta tid. Att lära känna 
patienten med utvecklingsstörning underlättar bemötandet och 
kommunikationen. Ett bra bemötande ökar förståelsen för den 
sjukdom som patienten sökt vård för samt för insatt behandling. Detta 
leder till ökad autonomi för patienten med utvecklingsstörning.  
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Abstract The integration of mentally disabled persons in the community, has 

led to a greater deal of work with mentally disabled for the general 
health care. Are there any problems which may arise in the meeting 
with mentally disabled patients, wich does not occur in the meeting 
with ordinary patients.  

 The purpose of this review litterature study is to describe the meeting 
of mentally disabled patients in general heath care. The essay is 
performed as a litterateur study, based on ten scientific articles. The 
results in the articles pointed out a recurring problem of 
communication between healthcare staff and the patient. The 
communication problems was considered to exist due to the 
healthcares staff lack of knowledge regarding, both the disability 
mental retardation, and communication with mentally disabled 
patients. 

 When the communication does not gratify the meeting, it puts the 
mentally disabled patient in a minor position. To facilitate for the 
health care staff and the patient it is crucial to make enough time in 
the meetings. To get to know the mentally disabled patient facilitates 
the communication and thereby the understanding from the patients 
point of view of the illness of which the patient is seeking healthcare 
for, and for the medical treatment they receive.  
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Inledning 
 
Sjuksköterskors bemötande av patienter är ett väl belyst ämne idag. Detta med all rätt då det 
har visat sig att många anmälningar sker utifrån brister i bemötandet (Landstinget Halland, 
2006). Mellan 1950- och 1960-talet beslutades att utvecklingsstörda skulle integreras och få 
en plats i samhället (Olsson & Olsson, 2000). Detta innebär att utvecklingsstörda söker och 
kommer att söka sig i större grad till sjukvården, detta förekom inte då sjukvården fanns 
tillgänglig vid de institutioner där utvecklingsstörda placerats (Graninger & Lovén, 1994).  
I dag finns uppskattningsvis 38 000 personer med funktionshindret utvecklingsstörning i 
Sverige (FUB, 2007). Personer med utvecklingsstörning har sämre hälsostatus än övriga 
friska personer (Tideman, 1996). Den hälsostatus som är lägre och som personerna söker vård 
för består främst i psykisk ohälsa i form av ängslan, oro och ångest samt sömnbesvär. Fysiska 
problem som leder till sjukvårdsbesök är huvudvärk och ett försämrat immunförsvar 
(Tideman & Jedeskog, 2003). Finns det problem som kan uppstå i mötet med 
utvecklingsstörda patienter som inte finns i mötet med övriga patienter? Vad är det i sådana 
fall för problematik, och har sjukvårdens personal kunskap kring den eventuella 
problematiken? 
 
Bakgrund 
 
Nationalencyklopedins definition av bemötande är, ”uppträda (på visst sätt) mot ngn: han 
bemöter alla kunder med samma artighet och respekt” (Nationalencyklopedin, 2007). Denna 
litteraturstudie kommer att belysa bemötande utifrån; empati, verbal och icke verbal 
kommunikation, respekt, acceptans, och intresse.  
 
Enligt socialstyrelsen är funktionshinder och funktionsnedsättning synonymer. 
Socialstyrelsens definition av funktionshinder är ”nedsättning av fysisk, psykisk eller 
intellektuell funktionsförmåga” (Socialstyrelsen, 2007). I denna litteraturstudie används 
genomgående funktionshindret utvecklingsstörning som begrepp och som manifesteras i 
samband med födseln. 
 
Orsakerna till att en utvecklingstörning utvecklas är många de vanligaste orsakerna är 
hjärnskada som inträffat prenatalt (under graviditet), perinatalt (under förlossning) eller 
postnatalt (senare under barndomen). Utöver hjärnskada kan kromosomavvikelse, genetiska 
skador eller arvsanlag vara bidragande orsaker till att en utvecklingstörning uppstår  
(Gotthard, 2002). 
 
Ett barns utveckling sker fram till 16-års ålder och det är under denna period som 
funktionshindret utvecklingsstörning upptäcks. Att barnet är utvecklingsstört innebär en 
bestående nedsatt intellektuell funktion (Tideman & Jedeskog, 2003). Det som skiljer ett barn 
med utvecklingsstörning från ett friskt barn är att ett barn med utvecklingsstörning inte kan 
uppnå samma kognitiva utveckling som ett friskt barn det vill säga det abstrakta tänkandet 
(Gotthard, 2002; Olsson & Olsson, 2000). Detta innebär att ett barn med utvecklingsstörning 
har svårt att föreställa sig saker och att barnet utgår från det som händer här och nu. Den 
fysiska utvecklingen tar längre tid då det gäller till exempel att krypa, gå och tala. Ett barn 
med utvecklingsstörning får svårigheter med inlärning och när barnet börjar i förskolan 
upptäcks problemen. 
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Ett barn med utvecklingsstörning har även perceptionssvårigheter. Det innebär att barnet inte 
kan sortera sina intryck och få en helhetsinformation utan koncentrerar sig på detaljer i sin 
omgivning. Detaljtänkandet gör att det blir svårt att hålla många saker i minnet och hantera 
många intryck samtidigt (Gotthard, 2002; Olsson & Olsson, 2000).  
 
Funktionshindret utvecklingsstörning kan yttra sig som lindrig, måttlig eller grav. Den 
vanligast förekommande formen av utvecklingsstörning är den lindriga  
(Olsson & Olsson, 2000) . Denna utvecklingstörning skiljer inte personen något nämnvärt 
ifrån en frisk person utan visar sig främst som ett behov av mer tid; tankemässigt och för att ta 
till sig ny kunskap. Den måttliga utvecklingsstörningen visar sig med yttre tecken så som 
tilläggshandikapp. Det är vanligt att måttligt utvecklingsstörda har svårighet att generalisera. 
Dessa personer kan vanligtvis endast möta en händelse åt gången. Måttligt utvecklingsstörda 
kan i viss mån föra ett verbalt språk. Den grava utvecklingsstörningen kännetecknas av att 
personen har en omfattande funktionsnedsättning både fysiskt och psykiskt. Personer med en 
grav utvecklingsstörning har ett flertal handikapp i form av rörelsehinder, synskada, 
hörselskada och epilepsi. Dessa personer kan inte tala och kan ha svårt att förstå vad andra 
säger.   
 
Före Sveriges första omsorgslag kom, 1968 placerades alla personer med utvecklingsstörning 
på institutioner, men efter att lagen trädde i kraft beslutades att personer med lindrig eller 
måttlig utvecklingsstörning skulle integreras i samhället (Söderman & Nordlund, 2005).  
Detta gjorde att synen på detta funktionshinder så sakta började förändras. Omsorgslagen 
reviderades 1977 och ett omarbete påbörjades vilket resulterade i en ny omsorgslag som stod 
färdig 1985. Denna lagen innebar att samtliga vuxna med utvecklingsstörning skulle flytta 
ifrån vårdhem och ut till gruppbostäder. Barn med utvecklingsstörning skulle få bo hos sina 
familjer eller i familjehem. Härefter fick barn och ungdomar med utvecklingsstörning inte 
skrivas in på vårdhem men lagen efterföljdes dåligt och 1997 beslutades att alla 
specialsjukhus och vårdhem skulle vara avvecklade år 2000 (Kangas Fyhr, 2001). Den lag 
som idag stöttar de utvecklingsstörda är 1994 års lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, [LSS]. Lagen säger att brukaren själv måste söka efter aktuella insatser för 
att få hjälp enligt LSS. När brukaren inte själv kan söka hjälp eller om personen är under 
femton år måste ansökan ske med hjälp av en förmyndare (Socialstyrelsen, 1994). 
 
En person som behöver någon form av omvårdnad är ofta i ett tillstånd där de själva inte kan 
styra över sin situation, vilket innebär att patienten är i ett utsatt läge (Jahren Kristoffersen & 
Nortvedt, 2005). I de fall där patienten dessutom har någon form av funktionshinder så som 
till exempel utvecklingsstörning gör det att personen än mindre kan kontrollera situationen 
och är i ett ännu mera utsatt läge. I dessa situationer måste sjuksköterskan ha kunskap kring 
funktionshindret utvecklingsstörning för att kunna åstadkomma ett gott bemötande. Om 
sjuksköterskan ska få kunskap kring funktionshindret utvecklingsstörning samt orsaken till 
det och vilka konsekvenser det ger är det viktigt med kunskaper kring människans 
utveckling(Gotthard, 2002). Med denna kunskap kan sjuksköterskan få en ökad förståelse, 
och lättare bemöta personer med utvecklingsstörning. Det krävs utbildning och diskussioner 
kring bemötande av personer med utvecklingsstörning för att sjuksköterskan ska kunna 
bemöta dessa patienter (Gotthard, 2002; Statens offentliga utredningar, 1999). Ett gott 
bemötande ska bli en självklarhet och skapa ett tankesätt om att alla har lika värde och att alla 
har utvecklingsmöjligheter  
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Sjuksköterskan måste bygga upp en mellan mänsklig relation för att kunna förstå patienten så  
bemötandet blir bra (Travelbee, 1977). Det är därför viktigt att sjuksköterskan tar sig tid att 
genomgå de faser som omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee beskriver. Det första mötet 
med en patient beskriver Travelbee som den första fasen till en mellanmänsklig relation. I 
denna fas kommer sjuksköterskan och patienten att bilda sig en uppfattning om den andra 
parten. Sjuksköterskan får inte vara dömande i sitt bemötande, utan måste se varje patient som 
en egen individ (Gustafsson, 2004). Sjuksköterskan kommer att se denna nya individen som 
unik och inte bara som en patient i den andra fasen. Patienten kommer att se sjuksköterskan 
som den person hon är (Travelbee, 1977). I detta möte kommer sedan Travelbees tredje fas att 
påbörjas, sjuksköterskan känner och visar empati för patienten eftersom hon inte längre ser en 
patient utan en unik individ. Empatin kommer enligt Travelbee sedan att övergå i sympati i 
den fjärde fasen då sjuksköterskan fått en ömsesidig förståelse och kontakt vilket Travelbee 
menade är den slutgiltiga femte fasen för att uppnå en mellan mänsklig relation.   
 
Sjuksköterskans kommunikation är en del i bemötandet av patienter (Kangas Fyhr, 2001). 
För att uppnå en god omvårdnad behövs en god kommunikation (Jahren Kristoffersen, 2002).  
Personer med måttlig och grav utvecklingsstörning har mer eller mindre problem med 
kommunikationen och behöver till skillnad från den friska patienten mer tid och acceptans 
från sjuksköterskan. Många personer med utvecklingsstörning är i behov av en personlig 
assistent som medföljer till sjukvården för att bland annat underlätta i kommunikationen 
(Gotthard, 2002; Olsson & Olsson, 2000). Sjuksköterskan måste vara medveten om risken att 
förbise och tala överhuvudet på patienten med utvecklingsstörning i dessa situationer.  
 
När en patient visas respekt ges också patienten en styrka i sin autonomi och 
självkänsla(Croona, 2003). Sjuksköterskan visar respekt och empati genom att vara 
närvarande, aktivt lyssna samt att ha förståelse för personen. Vad som även innefattas av 
begreppet respekt är patientens egenvärde, att sjuksköterskan accepterar det egenvärde som 
varje patient har. Begreppet acceptans innebär att visa respekt och ge plats för patientens 
integritet även då sjuksköterskan inte kan sätta sig in i patientens unika person. Det är av vikt 
att inge en öppenhet och att visa ett intresse för patienten, så att denne känner tillit och 
förtroende (Gustafsson, 2004).  
 
Syfte 
 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa bemötande av patienter med 
utvecklingsstörning i vården.  
 
Metod 
 
Denna studie är genomförd som en litteraturstudie. Att sammanställa en litteraturstudie 
innebär att en forskningsfråga studeras utifrån tidigare vetenskapliga studier. Resultatet kring 
forskningsfrågan fastställs genom analys av vetenskapliga artiklar som sammanställs till en 
litteraturstudie, baserad på så aktuell forskning som möjligt (Friberg, 2006). 
 
 
 
 
 
 



4 

Datainsamling    
 
Vid sökning av vetenskapliga artiklar användes databaserna PubMed, Cinahl samt Academic 
Search Elite. Sökorden som användes var nurse patient relations, mental retardation, 
communication, nurses samt respect. I Cinahl och Academic Search Elite användes även 
sökordet healthcare. I Academic Search Elite användes även sökordet mentally disabled 
persons. I PubMed användes inte sökordet healthcare då ordet inte fanns som mesh term i rätt 
bemärkelse. Sökordet mentally disabled persons användes även i PubMed, då som 
frisökningsord. Anledningen till att sökordet mentally disabled persons inte användes i 
databasen Cinahl, var att denna mesh term inte används för att hitta artiklar publicerade före 
år 2007, utan kommer i bruk endast för artiklar publicerade efter år 2007. Istället var 
hänvisningen att använda mesh termen mental retardation. I Cinahl och PubMed var 
inkusionskriterierna att artiklarna skulle vara på engelska. I Cinahl och Academic Search Elite 
var inklusionskriterierna att artiklarna skulle vara Peer Reviewed. I PubMed skulle artiklarna 
även ha abstract och i Academic Search Elite skulle artiklarna även vara i fulltext. 
Exklusionskriterier användes inte i någon av databaserna för att expandera sökningarna. Vi 
ville med detta få fram även de artiklar som annars inte kommit upp och istället själva göra 
vårt urval. Valet att inte använda tidsbegränsningar gjordes för att kunna se när artiklar kring 
detta ämne publicerades som mest. Tiden avgränsades istället genom att endast läsa abstract i 
artiklar publicerade från 1997 fram till dags datum. Fyra frisökningar gjordes i två olika 
databaser, PubMed och Cinahl. Sökorden som användes var: mental retardation AND health 
care AND nurses samt intellectual disability AND nurse patient relations. Inklusionskriterier 
som användes var att abstrakt skulle finns tillgänglig samt att artiklarna skulle vara på 
engelska. I Cinahl skulle artiklarna även vara Peer Reviewd. Exklusionskriterier som 
användes på samtliga frisökningar var NOT learning disabilities. Detta användes då 
föregående sökningar med mesh termer givit många artiklar med just learning disabilities. 
Eftersom dessa sökningar var frisökningar skulle antalet träffar bli allt för höga och ge allt för 
många orelevanta artiklar. Manuell sökning gjordes i tidskriften Journal of intellectual 
disability research, där fyra artiklar valdes ut.  
 
Databearbetning 
 
Allt som allt lästes fyrtioen abstract och tjugotre artiklar valdes ut som ett första urval. De 
tjugotre artiklarna som valdes ut lästes och sammanfattades utifrån introduktion, bakgrund, 
metod, resultat och diskussion. Därefter granskades artiklarna utifrån deras relevans kopplat 
till studiens syfte, samt deras vetenskapliga kvalitet enligt granskningsmallen från projektet 
”Evidensbaserad omvårdnad” (Carlsson & Eiman, 2003).  Granskningsmallen gav en 
övergripande bild av artiklarnas vetenskapliga kvalitet genom att ta upp abstract, inledning, 
bakgrund, syfte, metod, resultat, diskussion och konklusion och i varje del låta grankaren 
gradera den vetenskapliga kvalitén utifrån tre olika grader poängsatta i procent  
Av de tretton artiklarna som valdes bort var tre review artiklar som av misstag kommit med, 
en artikel valdes bort på grund av ålder, nio artiklar svarade inte mot syftet.  
Efter urval två återstod tio artiklar. De tio utvalda artiklarna lästes sedan på nytt, och för att 
strukturera resultatet färg kodades artiklarna utifrån bemötande, kommunikation samt 
kunskap/utbildning. Av artiklarnas huvudresultat valdes sedan de delar ut som svarade mot 
denna litteraturstudies syfte. 
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Resultat 
 
Kommunikation 
 
Patienter med utvecklingsstörning som blivit tillfrågade om deras uppfattning av bemötandet 
från vårdpersonal i sjukvården uttalade att den svåraste delen i bemötandet är 
kommunikationen. Detta problem utmärktes speciellt när vårdpersonalen var stressad 
(Ziviani, Lennox, Allison, Lyons & Del Mar, 2004). I bemötandet tyckte sjuksköterskor att 
kommunikationen var en svårighet och inom den palliativa vården av personer med 
utvecklingsstörning utgjorde detta ett av de större problemen (Tuffrey-Wijne, Hollins & 
Curfs, 2005). Oro fanns hos sjuksköterskorna att kommunikationssvårigheterna från deras 
sida gjorde att patienter med utvecklingsstörning inte alltid kunde förstå sin sjukdom och 
behandling. Sjuksköterskorna kände även svårighet när det gällde att förstå den icke verbala 
kommunikationen från patienter med utvecklingsstörning. Därför ansåg sjuksköterskorna att 
de var i behov av mer utbildning när det gällde kommunikationen. De ville även utveckla sina 
kommunikationsfärdigheter gentemot patienter med utvecklingsstörning. 
 
Läkares syn på sin roll kring vården av patienter med utvecklingsstörning visade att 
majoriteten av läkarna tycket att de hade en betydande roll i vården av dessa patienter (Dovey 
& Webb, 2000). De flesta läkare ansåg att beteendet hos patienter med utvecklingsstörning 
inte orsakades av psykisk sjukdom, utan ingick i diagnosen utvecklingsstörning(Dovey & 
Webb, 2000). Därför ansåg läkarna att de hade behov av specialistkonsultation för att förstå 
patienter med utvecklingsstörning. Problemen med kommunikationen var ett av de områden 
som läkare upplevde som ett problem då detta gjorde att mötet med patienter med 
utvecklingsstörning krävde mer tid (Ziviani, Lennox., et al, 2004). Läkare kände en frustration 
över detta, som de även trodde att patienterna upplevde.  
 
Patienter med utvecklingsstörning som sökte sjukvård tillsammans med en assistent upplevde 
att läkaren använde fel sorts kommunikation (Ziviani, Lennox., et al, 2004). 
Kommunikationen mellan läkaren och patienten uppfattades vara på ett barns nivå och 
läkaren föredrog att tala till assistenten istället för till patienten. Ett annat problem som 
patienterna med utvecklingsstörning upplevde besvärande var känslan av att aldrig få tala 
ostört med sin läkare eftersom en assistent alltid var närvarande. När patienter med 
utvecklingsstörning sökte sjukvård tyckte de ändå att det upplevdes som en trygghet att ha 
med sig en assistent.  
 
Vårdpersonalen på en gruppbostad för patienter med utvecklingsstörning med grava 
kommunikationssvårigheter beskrev att de använde flertalet olika sätt att kommunicera på för 
att kunna bemöta de boende (Bradshaw, 2001). Trots kommunikationsproblemen ansåg 
personalen att ett verbalt språk var att föredra då de menade att de ville tala till dessa patienter 
som om de talade till vilken patient som helst.  
 
Ett problem som läkarna upplevde i kommunikationen var att fastställa den rätta medicinska 
diagnosen hos patienter med utvecklingsstörning (Ziviani., et al, 2004). Då detta var 
tidskrävande gjorde det att det var svårare att samla in rätt information från patienten. Detta 
ledde till en försiktighet när det gällde att ställa den medicinska diagnosen hos patienter med 
utvecklingsstörning. Assistenterna till personer med utvecklingsstörning upplevde en oro över 
att dessa personer fick en felaktig vård eller inte fick den vård de hade rätt till, på grund av 
kommunikationssvårigheterna vid kontakten med sjukvården.  
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Läkarna tyckte att kommunikationssvårigheterna gjorde att personer med utvecklingsstörning 
inte alltid förstod förklaringarna och instruktionerna som de gav (Ziviani., et al, 2004). Detta 
ansåg läkarna skulle förbättras genom att personer med utvecklingsstörning fick tillgång till 
samma läkare vid sina besök i sjukvården. Läkaren lär då känna patienten och känner igen 
deras sjukdomshistoria och deras sätt att kommunicera på.  
 
Genom att lära känna en patient kan den goda kommunikationen upprätthållas. Detta görs på 
bästa sätt genom dokumentation i form av livs- och sjukdomshistoria kring patienten med 
utvecklingsstörning som visar den verkliga unika personen (Meninger, 2005).  
 
För att underlätta mötet och på bästa sätt bemöta patienter med måttlig eller grav 
utvecklingsstörning som hade smärta, uttryckte sjuksköterskor att de måste förstå patientens 
kommunikation (Zwakhalen, van Dongen, Hamers & Huijer Abu-Saad, 2004). Sjuksköterskor 
som arbetat hos patienter med utvecklingsstörning en längre tid hade lärt sig att de flesta 
uttrycker smärta genom att visa fysiologiska tecken som till exempel ansiktsuttryck, 
svettningar samt genom speciella rörelser som visade smärta.  
 
Även läkare ansåg att det skulle underlätta besöket och öka förståelsen för patienten med 
utvecklingsstörning, om en presentation av patientens livs- och sjukdomshistoria fanns 
tillgänglig. Denna dokumentation skulle då innehålla information från tidigare besök, samt 
uppdateras efter varje besök (Dovey & Webb, 2000; Ziviani., et al, 2004).   
 
Kunskap/Utbildning  
 
Sjuksköterskor som kom i frekvent kontakt med patienter med utvecklingsstörning kom fram 
till att flertalet kände sig ganska säkra i att arbeta med dessa patienter, detta trots att de ansåg 
att deras utbildning inte tagit upp funktionshindret utvecklingsstörning i någon större 
utsträckning (Walsh, Hammerman, Josephson & Krupka, 2000). Få av sjuksköterskorna hade 
gått en vidareutbildning gällande utvecklingsstörning efter att de tagit sin 
sjuksköterskexamen. Trots detta resultat framkom att majoriteten ändå tyckte att utbildningen 
borde ha tagit upp ämnet utvecklingsstörning bättre, samt att studenterna skulle ha haft mer 
tillgång till praktik som gett kontakt med patienter med utvecklingsstörning.  
 
Enligt en utvärdering som sjuksköterskor gjort av sin utbildning ansåg de att de inte fått någon 
speciell utbildning eller träning kring kommunikation och bemötande av patienter med 
utvecklingsstörning (Melville, Finlayson, Cooper, Allan, Robinson, Burns et al, 2005).  
När dessa sjuksköterskor kom i kontakt med patienter med utvecklingsstörning i yrket 
saknade de dessa kunskaper vilket ledde till svårigheter i dessa möten  
Sjuksköterskor som fått möjlighet till extra utbildning kring bemötande av patienter med 
utvecklingsstörning ansåg att de hade en större insyn i funktionshindret utvecklingsstörning 
(Melville., et al, 2006). Detta hade förändrat synen på bemötandet av patienter med 
utvecklingsstörning. Tillexempel lät sjuksköterskorna patienter med utvecklingsstörning få 
längre tid på sig vid mötena samt att de nu i sin kommunikation med dessa patienter inte bara 
använde verbalt språk utan kompletterade med foton, symboler och bilder.  
 
Anhörig till patienter med utvecklingsstörning upplevde att vården från vårdpersonal med 
extra utbildning kring funktionshindret utvecklingsstörning, var mycket bra. De kände 
trygghet i att lämna sina anhöriga till dessa vårdare då de ansåg att vårdarna fått den 
utbildning och kompetens som behövdes (Koch, Marks & Tooke, 2001).  
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Diskussion 
 
Metoddiskussion 
 
Sökning efter data gjordes i databaserna PubMed och Cinahl som ett första alternativ. 
Därefter utökades sökningarna till att söka i tillgängliga databaser inom vård och omsorg då 
vi ansåg att antalet artiklar var för få. Dessa sökningar gav inget resultat mer än i databasen 
Academic Search Elite. Eftersom syftet begränsar sökningarna gav inte databassökningarna 
tillräckligt med artiklar. Därför söktes manuellt i de funna artiklarnas litteraturlistor efter 
artiklar som svarade mot syftet. Dessa sökningar resulterade i manuella sökningar i tidningen  
Journal of intelectual disability research. Begränsningarna på grund av syftet gjorde att 
sökningarna fick utökas till att innefatta de som vi anser att ett bemötande innefattar. Istället 
för att endast använda sökordet bemötande, användes kommunikation och respekt.  
Efter sökningar som gjordes utifrån sjuksköterskans bemötande framkom flera artiklar som 
utgick ifrån läkare och annan vårdpersonal. Eftersom antalet artiklar utifrån sjuksköterskor 
var för få, beslutades att artiklar som behandlade annan vårdpersonal även skulle ingå i 
studien. Det fanns svårigheter att hitta artiklar som direkt berörde bemötande av 
utvecklingsstörda. Därför valdes även artiklar kring bemötande där också kommunikation, 
dokumentation och kunskap/utbildning gällande utvecklingsstörning berördes, och på så vis 
innefattade bemötande. Att belysa uppsatsens ämne utifrån en litteraturstudie gynnar inte 
kunskapen kring ämnet bemötande av utvecklingsstörda då detta ämne är allt för lite belyst.  
Artiklarna granskades enligt granskningsmallen ”Evidensbaserad omvårdnad” (Carlsson & 
Eiman, 2003) denna granskningsmall underlättade bedömningen av resultatartiklarnas 
relevans och vetenskapliga kvalité, genom sin överskådliga uppläggning samt genom 
graderingen i procent som granskarna själva får bedöma. Genom granskningsmallen framkom 
att flertalet resultatartiklar inte angivit de etiska aspekterna, endast tre av artiklarna hade detta 
angivet. Utöver detta visade granskningsmallarna att resultatartiklarna hade genomgående hög 
gradering. 
 
Resultatdiskussion  
 
Studierna i artiklarna som valdes ut för att representera resultatet var genomgående utförda 
utanför Sverige. Detta gjorde att ämnet bemötande av utvecklingsstörda inte belystes utifrån 
hur situationen ser ut i Sverige. Detta ses som negativt då det var utifrån ett svenskt perspektiv 
som intresset låg. De utvalda artiklarna kom från fyra olika länder. Fyra kom ifrån England 
(Bradshaw, 2001; Melville., et al. 2005; Melville., et al, 2006 & Tuffrey-Wijne, Hollins & 
Curfs, 2005), tre kom ifrån Australien (Dovey & Webb, 2000; Koch, Marks & Tooke, 2001 &  
Ziviani., et al, 2004), två kom ifrån Nederländerna (Meninger, 2005 & Zwakhalen, van 
Dongen, Hamers & Huijer Abu-Saad, 2004), och en artikel kom ifrån USA (Walsh, 
Hammerman, Josephson & Krupka, 2000). Två av artiklarna var studier utförda av samma 
forskare (Melville., et al. 2005; Melville., et al, 2006), vilket ses som positivt då studie 
nummer två (Melville., et al, 2006), var en uppföljnings studie som gav mer insyn i det ämne 
som belystes i studie nummer ett (Melville., et al. 2005) Att i resultatet även ta med 
vårdpersonal utöver sjuksköterskor ses som positivt då litteraturstudien blev belyst utifrån fler 
håll inom vården. Den vetenskapliga kvalitén är genomgripande god i alla artiklar. Samtliga 
artiklar svarar mot denna litteraturstudies syfte från olika infallsvinklar.  
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Kommunikation 
 
Resultatet visar genomgående att det är just kommunikationen som är den betydande 
svårigheten i själva bemötandet av patienter med utvecklingsstörning, detta ses av både 
läkare, sjuksköterskor och övrig vårdpersonal (Bradshaw, 2001; Tuffrey-Wijne., et al, 2005; 
Ziviani., et al, 2004). Det framkom även att flertalet vårdgivare som arbetar med patienter 
med utvecklingsstörning har för lite utbildning och kompetens inom området (Melville., et al, 
2005; Walsh., et al, 2000). Vårdpersonalens kommunikation är en stor del i bemötandet av 
patienter (Kangas Fyhr, 2001). För att en god omvårdnad och ett gott bemötande ska finnas 
behövs en god kommunikation (Jahren Kristoffersen, 2002). En god kommunikation är när 
vårdpersonalen aktivt lyssnar och kommunicerar med patienten både med verbal och icke 
verbal kommunikation. Detta visar ett engagemang gentemot patienten och ger patienten en 
känsla av att vara bekräftad. Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska är 
det patientens rättighet att bli bemött på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt, samt att 
sjuksköterskan skall ha förmåga att kunna kommunicera med patienter (Socialstyrelsen, 
2005). Patienter med utvecklingsstörning finns överallt i vården idag därför borde denna 
patientgrupp beröras i större utsträckning i utbildningen till allmänsjuksköterska.  
 
Antalet anmälningar till patientnämnden gällande bemötande har ökat (Landtinget Halland, 
2006). Detta har resulterat i att ämnet mer tagits upp till diskussion, och vårdpersonalens 
bemötande har kommit i fokus vilket är positivt. När det gäller bemötande av personer med 
utvecklingsstörning ses inte utbildning som den självklara lösningen (Ziviani., et al, 2004).  
Flertalet av vårdpersonalen ser istället en lösning i att patienter med utvecklingsstörning har 
med sig en assistent som för deras talan eller en dokumentationshandling över deras 
sjukdomshistoria. Patienter med utvecklingsstörning är i behov av hjälp med 
kommunikationen vid sjukvårdsbesök (Gotthard, 2002 & Olsson & Olsson, 2002). Denna 
hjälp får patienter med utvecklingsstörning oftast från en personlig assistent. Assistenter 
ledsagar ofta patienter med utvecklingsstörning till vården. Resultatet visar att det finns en 
upplevd oro hos assistenterna över att patienterna med utvecklingsstörning inte får den vård 
de har rätt till eller att vården de får är felaktig på grund av kommunikationssvårigheterna 
(Ziviani., et al, 2004). När informationen inte uttalas av patienten själv utan går igenom en 
mellanhand riskeras informationen att bli felaktig. Felaktig information kan orsaka att den 
medicinska diagnosen blir svår att ställa då det är patienten som har den största kunskapen 
kring sina symtom.  
 
Ett annat problem som uppstår i samband med att en assistent ledsagar patienter med 
utvecklingsstörning är att patienter med utvecklingsstörning upplever att vårdpersonalen 
förbiser dem. De blir inte tilltalade på den åldersnivå som de befinner sig och vårdpersonalen 
talar över deras huvuden. Att inte heller få tala ostört med läkaren upplevs som ett problem av 
patienterna med utvecklingsstörning (Ziviani., et al, 2004).  
 
Att tala över huvudet på patienten kan lätt hända i situationer där någon annan för en patients 
talan och det är därför viktigt att vårdpersonalen är uppmärksam på denna risk.  
En sådan händelse kan för en patient ge en dålig utgångspunkt i mötet och sätta patienten i ett 
än större underläge. Detta gör att patientens autonomi sätts ur spel.  
Att en patient känner autonomi visar att vårdpersonalen har bemött patienten på ett 
respektfullt sätt. Respekten ges genom att vårdpersonalen är närvarande och lyssnar på 
patienten, samt visar förståelse för denne (Croona, 2003). En person i behov av vård är i ett 
utsatt läge eftersom de är i ett tillstånd där personen inte längre kan styra över situationen 
själv.  
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Har personen dessutom en utvecklingsstörning som gör att patienten även i sitt 
habitualtillstånd inte kan kontrollera situationen är patienten i ett än mer utsatt läge (Jahren 
Kristoffersen & Nortvedt, 2005). I situationer där patienten riskerar att hamna i ett utsatt läge 
ska vårdpersonalen ta hänsyn till de medicinsketiska principerna som säger att vårdpersonalen 
ska värna om patientens autonomi, utgå från en godhets och ickeskadande princip samt visa 
rättvisa gentemot alla patienter och behandla alla lika (Beauchamp & Childress, 1994). 
 
Frekvent kontakt med en och samma läkare gör att läkaren får lättare att lära känna en patient 
med utvecklingsstörning (Ziviani., et al, 2004). Detta gör att kommunikationen mellan 
patienten och läkaren blir bättre, eftersom läkaren då lättare kan se hur patienten med 
utvecklingsstörning bäst kan kommunicera. Att kunna kommunicera med patienten med 
utvecklingsstörning gör det lättare för läkaren att ställa rätt medicinsk diagnos, vilket läkare 
tyckte var tidskrävande och svårt att göra då de inte kunde kommunicera med patienten med 
utvecklingsstörning. Vad som även underlättar mötet mellan patienten med 
utvecklingsstörning och läkaren är om mötet får ta tid (Ziviani., et al, 2004). Extra tid gör att 
läkaren kan fokusera på kommunikationen och på så vis bättre förstå den. Det gör även att 
patienten med utvecklingsstörning bättre kan ta till sig den information som läkaren ger, då 
utvecklingsstörda är i behov av extra tid för att kunna ta till sig ny kunskap (Olsson & Olsson, 
2000). I mötet med patienter med utvecklingsstörning måste ett empatiskt förhållningssätt 
finnas (Gotthard, 2002; Olsson & Olsson, 2000). I ett empatiskt förhållningssätt bekräftar 
vårdpersonalen patienten genom att ge patienten med utvecklingsstörning tid att tala. Det 
empatiska förhållningssättet ska verka stödjande, accepterande och uppvisa tålamod så att 
patienten med utvecklingsstörning känner sig bekräftad i bemötandet.  
 
Läkare vill att personalen på gruppboenden ska skriva en livs- och sjukdomshistoria kring 
patienten med utvecklingsstörning för att läkarna lättare ska kunna lära känna patienten. 
Dokumentationen ska innehålla information från tidigare besök, samt uppdateras efter varje 
besök (Ziviani., et al, 2004). Detta för att det underlättar i kommunikationen med personen 
med utvecklingsstörning. En livshistoria gör det lättare att lära känna patienten med 
utvecklingsstörning (Meninger, 2005). För att underlätta kommunikationen vid besök i vården 
hjälper denna dokumentation till om den innehåller specifik information kring hur just denna 
unika person kommunicerar. Därför är det viktigt att denna dokumentation medföljer till 
vården. Här sker ett utbyte av kunskap från personalen på gruppboendet som har stor kunskap 
kring patienten med utvecklingsstörning som de kan föra vidare till övriga inom vården. 
Vårdpersonal måste bygga upp en mellanmänsklig relation till sina patienter för att kunna 
förstå patienten som en unik individ. En person är unik, har en egen personlighet och egna 
upplevelser (Travelbee, 1977). Detta är något som alla inom vården bör tänka på. Det är också 
detta som gör vårdyrket så unikt.  
 
Kunskap/Utblidning 
 
När den utvecklingsstörda patienten inte själv är delaktig i sin vård, utifrån sin förmåga, blir 
det svårare för patienten att förstå den sjukdom som denne sökt för eller får behandling för. 
Patienten hamnar då i ett utsatt läge och det finns risk att patientens integritet och autonomi 
blir åsidosatt. Både sjuksköterskor och läkare känner oro för detta i mötet med 
utvecklingsstörda patienter. (Tuffrey-Wijne, Hollins & Curfs, 2005; Ziviani., et al, 2004).  
För att minska oron hos sjuksköterskor och läkare då det gäller risken att försätta patienten 
med utvecklingsstörning i ett utsatt läge behövs det kunskap kring patientens 
utvecklingsstörning (Jahren Kristoffersen & Nortvedt, 2005).   
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Vikten av att dokumentera i vården har lyfts och är något som sjuksköterskor efter ökad 
kunskap blivit bättre på. När det gäller patienter med utvecklingsstörning som söker till 
vården är det viktigt att dokumentation medföljer. Detta underlättar mötet och 
sjukvårdspersonalen kan lättare lära känna patienten med utvecklingsstörning genom den 
medföljande dokumentationen (Meninger, 2005). Vårdpersonal kan då få en möjlighet att lära 
känna den unika patienten och lättare bemöta denne. I dokumentationen sker ett viktigt utbyte 
av kunskap från assistenter kring patienten med utvecklingsstörning till sjukvårdspersonalen. 
Att dokumentera kring den utvecklingsstörda patientens livs- och sjukdomshistoria gör det 
lättare att bygga upp den mellanmänskliga relationen som är så viktig (Travelbee, 1977). 
 
Dokumentationen ska skrivas tillsammans med de utvecklingsstörda eller deras närstående så 
att det blir en livshistoria som är unik för denna person. Det krävs ett samarbete mellan 
personen med utvecklingsstörning, eventuella närstående och vårdpersonalen så att det som 
dokumenteras blir det som sjukvårdpersonalen vill veta och som kan vara till hjälp för dem. 
Det är inte endast dokumentationen som underlättar för sjukvårdpersonalen när det gäller att 
bemöta patienter med utvecklingsstörning, utan även den kontinuitet som sjukvårdspersonalen 
själva tar upp gör att patienten med utvecklingsstörning och sjukvårdspersonalen lär känna 
varandra (Ziviani., et al, 2004). Kontinuiteten som är så viktig i vården resulterar i att 
bemötandet av varje unik patient blir till ett gott bemötande.  
 
Konklusion 
 
Resultatet visade att det största problemområdet inom vården vid bemötande av patienter med 
utvecklingsstörning är kommunikationen. Problemet innefattade både att göra sig förstådd och 
att förstå den andra parten. På grund av kommunikationssvårigheterna ville majoriteten inom 
vården ha någon form av assistans i mötet med patienter med utvecklingstörning. Detta skulle 
ske i form av att patienten med utvecklingsstörning ledsagades av en assistent eller hade med 
sig någon form av livs- och sjukdomshistoria. En annan lösning på 
kommunikationssvårigheterna såg läkarna i kontinuitet genom att patienter med 
utvecklingsstörning skulle få möjlighet att komma till samma läkare. Detta skulle göra att 
läkaren fick så stor möjlighet som möjligt att lära känna patienten, och på så sett lättare förstå 
patientens kommunikation. Det framkom att sjuksköterskor fått för lite utbildning kring 
patienter med utvecklingsstörning i sin utbildning. Detta var något som majoriteten ansåg sig 
vara i mer behov av. De som fått möjlighet till utbildning kring funktionshindret 
utvecklingsstörning ansåg sig ha användning av detta i sitt yrke.  
 
Implikation 
 
Personer med någon grad av utvecklingsstörning är en patientgrupp som har ökat i vården på 
grund av integreringen av denna persongrupp i samhället. Bemötande av utvecklingsstörda i 
vården är ett dåligt belyst ämne. Resultatet av denna litteraturstudie visar att fortsatt forskning 
kring ämnet behövs på grund av svårigheterna i bemötandet av utvecklingsstörda, speciellt 
kommunikationen, som genomgående uttryckts i resultatet. Fortsatt forskning som belyser 
bemötandet genom observation är en rekommendation på vidare studier. Det hade varit att 
föredra att göra en intervjustudie med personer med utvecklingsstörning och vårdpersonal, där 
studiens syfte är att belysa bemötande. Som rekommendation i det praktiska vårdarbetet ska 
bemötandet av patienter med utvecklingsstörning uppmärksammas. Denna patientgrupp som 
ofta har med en assistent som stöd, riskerar att bli förbisedda.  
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Det är viktigt att ta sig tid att lyssna aktivt på dessa patienters verbala och icke verbala 
kommunikation så att patienter med utvecklingsstörning upplever bekräftelse. Personer inom 
vården ska få den utbildning och kunskap som behövs för att öka förståelsen för patienter med 
utvecklingsstörning och därmed utöva ett professionellt bemötande.
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