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Nyckelord Lex Sarah, missförhållanden, särskilt boende för äldre, integritet 
 

 

SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund Tidigare studier visar att vårdtagare inom äldreomsorgen utsätts för brister och 

missförhållanden av olika former. Den vanligaste formen av missförhållanden är försummelse 

av vårdtagaren. En av Socialstyrelsens uppgifter är att värna att god och jämlik vård bedrivs. 

God vård bedrivs genom att respektera och bevara vårdtagarens integritet. 

 

Syfte Syftet var att studera huruvida vårdpersonal uppmärksammat brister och 

missförhållanden på särskilt boende för äldre samt vilka typer av brister de i så fall 

uppmärksammat. Syftet var även att undersöka orsaker till eventuella brister och 

missförhållanden och personalens kunskap om Lex Sarah. 

 

Metod Studiespecifik enkätstudie med kvantitativ ansats. 

 

Resultat Av respondenterna hade 69 av 80 stycken uppmärksammat någon form av brist och 

missförhållande under de senaste sex månaderna. Brister i omsorgen gällande vårdtagarens 

tand- och munhygien samt personliga hygien var de brister som uppmärksammats mest. 

Respondenterna ansåg bland annat att tidsbrist och kunskapsbrist var troliga orsaker till de 

brister och missförhållanden som uppmärksammats. 

 

Slutsats Studien visar att brister och missförhållanden existerar och uppmärksammas inom 

äldreomsorgen. Orsaker till de rådande missförhållande är okunskap och tidsbrist hos 

vårdpersonalen. Det framkom att kunskap om Lex Sarah var hög. 
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ABSTRACT 

 
Background 

Equal and good care is a right for every person in Sweden according to National Board of 

Sweden. Previous studies show that patients in geriatric care are exposed to abuses of various 

shapes. The most common form of abuse is neglect of the resident. To give good care the care 

workers need to respect and maintain the integrity of the resident. 

 

Aim The aim of the study was to investigate if care workers in nursing homes observed any 

abuse against the elderly and what kind of abuse. The aim was also to find out what possible 

causes of the abuse could be and investigate the care workers knowledge of Lex Sarah. 

 

Method Study-specific questionnaire with quantitative approach. 

 

Result The result shows that 69 of the 80 respondents had noticed any kind of abuse or 

neglect in the last six months in their nursing home. The most common abuse or neglect was 

inadequate care of the teeth and hygiene among the elderly. The respondents think that lack of 

education and stressful situations may be the cause of the abuse and neglect. 

 

Conclusion The study shows that abuse and neglect does exist in Swedish nursing homes. 

Causes of the current abuse is ignorance and lack of time among careworkers. The knowledge 

of Lex Sarah was high among the careworkers. 
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BAKGRUND 
	  

Äldre i Sverige 

Enligt Statistiska centralbyrån [SCB] (2014) uppmättes Sveriges befolkningsmängd till 9 694 

194 personer den 30e juni 2014. Motsvarande siffra den 30e juni 2012 var 9 514 406 [SCB] 

(2014). Enligt socialstyrelsens statistikdatabas (i.d.) bodde 86 781 vårdtagare, år 2012, på 

särskilt boende inom äldreomsorgen. Socialstyrelsen (2013a) undersökning visade att trots 

ökad befolkningsmängd och ökad medellivslängd i landet, minskar antalet platser på särskilt 

boende. Vårdtagarna bor kvar allt längre i sitt eget hem med hemtjänst, trots ett ökat 

omvårdnadsbehov. I och med att medellivslängden ökar, ökar behovet av platser på särskilda 

boenden för äldre. Det innebär att vårdtunga vårdtagare får plats på särskilt boende och 

därmed ökar även kravet på personalens kunskap och deras tid för varje vårdtagare. Dobrzyn-

Matusiak, Marcisz, Bak, Kulik och Marcisz (2014) visar att vårdtagarnas ökade livslängd ger 

ett växande behov av hjälp med aktivitet i dagliga livet (ADL) vilket gör att risken för 

försummelse tilltar. 
 

Särskilt boende för äldre 

Ädelreformen genomfördes i Sverige år 1992 och innebar bland annat att de institutioner där 

de äldre vistades som inte klarade att ta hand om sig själva blev till egna hem med 

lättillgängligt stöd och service till de som var i behov av det. Detta gjordes dels för att stärka 

de äldres autonomi och integritet. Benämningen patient blev till brukare eller boende och 

betäckningen sjukhem försvann (Hauge, 2008). Definitionen Särskilt boende för äldre 

(SÄBO) innebär de boendeformer där äldre är i behov av stöd i det dagliga livet och innefattar 

samtliga olika typer av boende. Boendet är anpassat för att tillgodose den äldres medicinska 

och sociala behov (Socialstyrelsen, 2011). Enligt kapitel 5 4§ i Socialtjänstlagen (2001:453) 

syftar särskilt boende för äldre till att de äldre ska bo i trygga förhållanden. Vidare i kapitel 5 

5§ (2001:453) framgår att kommunen ska ge de äldre det stöd de behöver samt upprätta 

bostäder som, så långt det är möjligt, tillfredsställer den enskildes behov. 

 

Brister och missförhållanden inom äldreomsorgen 

Socialstyrelsen är en nationell tillsynsmyndighet vars syfte är att värna om människors hälsa 

genom tillgång till god vård och omsorg med betoning på jämlikhet, individanpassad vård, 

säker vård samt att den vård som bedrivs ska vara kunskapsbaserad. Socialstyrelsens 

verksamheter stöds främst av socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen (Socialstyrel-
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sen, 2013b). Enligt socialstyrelsen innebär brister och missförhållanden i vården sådana 

handlingar som medfört ett hot mot vårdtagarens liv, säkerhet och psykiska eller fysiska 

hälsa. Det kan ske genom faktiska handlingar och/eller försummelse av vårdtagaren. Brister 

och missförhållanden kan undvikas genom att god vård bedrivs som dels är beroende av 

personaltäthet. Vid utbrändhet hos personal ökar bristen av vårdtagarnas omvårdnad. 

Bristfällig omvårdnad kan i sin tur leda till missförhållanden. Den höga belastningen och 

stressfulla situationer medför en ökad risk för missförhållanden (Socialstyrelsen, 2013a). 
 

I en studie av Cooper, Dow, Hay, Livingstone och Livingstone (2013) framgår att en fjärdedel 

av vårdtagarna i äldreomsorgen med nedsatt funktion utsätts för någon form av 

missförhållanden. Omedvetna handlingar som medfört försummelse av vårdtagare är en 

vanlig form utav missförhållande. I en studie av DeHart, Webb och Cornman (2009) framgår 

att den vanligaste formen av missförhållande inom äldreomsorgen är försummelse, 

exempelvis att vårdpersonalen ignorerar vårdtagarna när de ber om hjälp eller att de inte byter 

dennes inkontinensskydd. Psykiska övergrepp visas vara den näst mest frekventa formen utav 

missförhållanden så som hotelser, kränkande språk gentemot vårdtagarna och/eller reta 

vårdtagarna. 
 

I en studie av Cooper och medarbetare (2013) framgår att de brister och missförhållanden som 

personalen rapporterade är 1) Situationer där vårdtagaren blev försummad eller vårdtagaren 

fick vänta en längre tid för att få den hjälp den behöver. Personalen ansåg att dessa brister och 

missförhållanden uppkommer på grund av bristande resurser och otillräckligt med tid. 2) 

Tillfällen då vårdpersonalen hotade vårdtagaren att utföra vissa vårdhandlingar, exempelvis 

av vårdtagarens personliga hygien.  Personalen ansåg att detta var det enda alternativet för att 

få vårdtagaren att utföra specifika handlingar. 3) Händelser som var relaterade till 

vårdboenden, exempelvis att vårdtagarna inte fick äta upp sin mat på grund av att köket 

stängde.  I alla beskrivna situationer menade personalen att vårdtagarna ofta fick vänta länge 

på hjälp av personalen, längre än vad som känns acceptabelt. 
 

I en studie av Payne och Fletcher (2005) beskrivs att psykiska övergrepp, såsom ekonomiska 

övergrepp, försummelse och emotionella övergrepp ger liknande symtom som vid fysiska 

övergrepp. De menar att försummelse av vårdtagare kan leda till döden. Cooper och 

medarbetare (2013) talar om vikten av utbildning bland personalen som en del i arbetet att 
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förhindra vidare missförhållanden och övergrepp gentemot vårdtagare på särskilda boenden 

för äldre. 
 

Lex Sarah 

Lex Sarah kom till när en ung kvinna, vid namn Sarah, år 1997 uppmärksammade och slog 

larm efter att ha observerat brister och missförhållanden på ett särskilt boende för äldre. Detta 

ledde senare till rapporteringsskyldighet hos vårdpersonal och vårdgivare inom socialtjänsten 

(Larsson, 2011). Skyldigheten att rapportera omfattar påtaglig risk för missförhållande samt 

redan uppkomna missförhållanden. Syftet med Lex Sarah är att utveckla verksamheten och 

undvika framtida missförhållanden. Socialtjänsten har som skyldighet att kvalitetssäkra 

respektive verksamhet och genom att införa rapporteringsskyldigheten enligt Lex Sarah är ett 

sätt att kvalitetssäkra socialtjänstens verksamheter. Syftet är inte att straffa någon verksamhet 

eller enskild person utan att använda Lex Sarah-rapporterna till det systematiska 

förbättringsarbete vilket socialstyrelsen kontinuerligt arbetar med (Socialstyrelsen, 2013a). 

Det är viktigt att uppmuntra rapportering av missförhållanden inom socialtjänsten. De 

personer som är skyldiga att rapportera enligt Lex Sarah är anställda inom socialtjänsten, 

uppdragstagare, praktikanter under utbildning samt deltagare i samhällspolitiskt program. 

Anställda omfattar såväl fast anställda till timanställda (Larsson, 2013). Enligt socialstyrelsen 

(SOSFS 2011:5) ska information kring rapporteringsskyldigheten, vad som ska anmälas och 

till vem detta ska ske, ges till samtliga personer som är anmälningsskyldiga inom 

verksamheten. 
 

Exempel på brister och missförhållanden enligt Lex Sara är fysiska övergrepp, psykiska 

övergrepp, sexuella övergrepp, ekonomiska övergrepp, brister i bemötande, brister i 

utförandet av insatser samt brister i fysisk miljö, utrustning och teknik (Socialstyrelsen, 

2013a).  Exempel på fysiska övergrepp kan vara slag, nypningar och hårda tag. Hot, 

trakasserier, skrämsel, kränkningar och bestraffningar anses vara psykiska övergrepp. 

Ekonomiska övergrepp mot vårdtagare är stöld, förskingring och utpressning, detta ska 

rapporteras enligt Lex Sarah. Brister i bemötande anses vara bemötande som klart avviker 

från grundläggande krav på respekt för självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet. 

Brister i omsorgen av vårdtagaren som har rapporteras enligt Lex Sarah är brister i tand- och 

munhygien, personlig hygien, mathållning samt brister i tillsynen (Socialstyrelsen, 2002). 
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I en studie av Malmedal, Hammervold och Saveman (2009) beskrivs det att vissa fall av 

missförhållanden inte anmäls på grund av den negativa klang en avvikelse innebär. 

Personalen uppfattar ofta att syftet med avvikelser och anmälningar är att sätta dit enskild 

personal snarare än att förbättra verksamheten och dess rutiner och därmed även förbättra 

vårdtagarnas omvårdnad. Det framkommer att äldre personal i större utsträckning motsätter 

sig att skriva avvikelser i jämförelse med den yngre personalgruppen, de äldre menar att vissa 

saker ska diskuteras internt på avdelningen. Enligt studien framkommer det att högre 

utbildning hos vårdpersonalen speglar synen på avvikelserapportering som något positivt.  
 

Handlingar som lett till missförhållanden kan vara både avsiktliga och/eller oavsiktliga. 

Exempel på detta är att avsiktligt låta bli att byta ett vått inkontinensskydd på en vårdtagare 

varje gång denna har tömt blåsan, eller oavsiktligt glömma bort att byta på grund av tidsbrist 

och tung arbetsbörda (Zhang et al., 2011). Ett inkontinensskydd som byts för sällan kan leda 

till hudeksem, ett högre pH i genitala, sveda och hudskador för vårdtagaren d.v.s. risk för 

missförhållande (Gjerland & Vinses, 2005). Försummelse kan även innebära att 

vårdpersonalen negligerar vårdtagarens personliga hygien (Buzgová & Ivanová, 2009).  

 

Inspektionen för Vård och Omsorg [IVO] (2013) syftet är att inspektera	  de verksamheter som 

går under socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen. Enligt socialtjänstlagen 

(2001:453) kapitel 13 §3 ska IVO bland annat kontrollera att brister och missförhållanden 

korrigeras och ge råd för att förhindra att ytterligare brister uppstår. En Lex Sarah anmälan till 

IVO görs av vårdgivaren utsedd anmälningsansvarig som svarar för att ärendet förs vidare. 

Vårdpersonalen rapporterar således enbart till ansvarig vårdgivare som avgör om en anmälan 

till IVO skall genomföras. Det faktum att brister inom äldreomsorgen existerar framgår bland 

annat av de anmälningar till Inspektionen av Vård och Omsorg som görs, det vill säga främst 

Lex Sarah anmälningar. Enligt Socialstyrelsen (2013a) sker de flesta handlingar helt 

omedvetet av personalen och för inte med sig någon konsekvens för vårdtagaren, men i vissa 

fall medför det stort lidande för vårdtagaren  
 

Integritet - Hel och okränkbar  

Med stöd av Socialtjänstlagen (2001:453) första kapitlet 1§ ska den vård som bedrivs ta 

hänsyn till vårdtagarens självbestämmande och integritet. Svensk sjuksköterskeförening 

(2010) visar att integriteten är något alla människor har trots sviktande intellekt eller fysiska 

handikapp.  I en studie av Dobrzyn- Matusiak och medarbetare (2014) framgår att med 
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stigande ålder minskar den fysiska förmågan att klara sig själv vilket ökar vårdtagarens 

beroendeställning till vårdpersonalen.  Johnson, Ling och McBee (2010); Choo, Hairi, 

Othman, Francis och Baker (2013) studier visar att vårdtagare som vårdas inom 

äldreomsorgen och hamnar i en beroendeställning till vårdpersonal är en utsatt grupp för 

försummelse och psykiska missförhållanden. I en annan studie av Lindbloom, Brandt, Hough, 

och Meadows (2007) framgår att personer med kognitiv nedsättning, personer med 

beteendeavvikelser samt personer som har nedsatt fysisk förmåga är en särskilt utsatt grupp 

för vårdpersonalens övergrepp. När en vårdtagare hamnar i beroendeställning till 

vårdpersonalen är det vårdpersonalens uppgift att bibehålla vårdtagarens integritet. Med den 

personliga integriteten menas att se och vårda varje vårdtagare som en unik individ. 

Integriteten bevaras genom att respektera självbestämmande i den mån det är möjligt, det är 

en balansgång mellan att låta vårdtagaren ta egna beslut samtidigt som vårdpersonalen tar 

beslut som gynnar vårdtagare mest (Kirkevold, 2008). Problematiken som uppstår inom 

äldreomsorgen när vårdpersonalen inte beaktar vårdtagarens livshistoria, värderingar, 

önskningar eller traditioner. Brist på respekt och hänsyn inför dessa gör att vårdtagarens 

integritet blir kränkt (Matusitz, Breen & Zhang, 2013).  I en studie av Svanström, Johansson 

Sundler, Berglund och Westin (2013) framgår det att vårdpersonalen har dålig insyn i och 

förståelse för patientens tidigare liv. Det framkommer även att vårdpersonalen endast utför 

sina uppgifter utan att ta hänsyn till vårdtagarens unika person. Detta medför att vårdtagaren 

upplever en känsla av tomhet och brist på sammanhang.	  
 

Problemformulering 

Svensk lagstiftning syftar till att god och säker vård ska ges på lika villkor till hela 

befolkningen. Lex Sarah syftar till att utreda missförhållanden och risk för missförhållanden 

som påträffats inom socialtjänsten, bland annat på särskilt boende för äldre. Tidigare studier 

visar att brister och missförhållanden existerar inom äldreomsorgen samt att försummelse är 

den vanligaste formen av missförhållande (Zhang et al., 2011; Cooper et al., 2013; Choo et 

al,. 2013; DeHart et al., 2009). Studier gjorda i Sverige och i norden är svårt att hitta inom det 

valda ämnet och det är därför av stor vikt att utöka kunskapen i ämnet. 
 

Syfte 

Syftet var att studera huruvida vårdpersonal uppmärksammat brister och missförhållanden på 

särskilt boende för äldre samt vilka brister de i så fall uppmärksammat. Syftet var även att 
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undersöka orsaker till eventuella brister och missförhållanden och om personalen anser att de 

har kunskap om Lex Sarah. 
 

Frågeställning 

1.   Hur stort antal av vårdpersonalen har uppmärksammat brister och missförhållanden på sin 

arbetsplats på särskilt boenden för äldre under de senaste sex månaderna? 

2.    Hur yttrar sig eventuella brister och missförhållanden på särskilt boende för äldre? 

3.  Vad anser personalen är möjliga orsaker till brister och missförhållanden inom 

omvårdnaden? 

4.    Hur stort antal av vårdpersonalen anser att de har kunskap om Lex Sarah samt vet hur en 

anmälan går till? 

METOD 
 

Design 

Designen som valdes för studien var deskriptiv kvantitativ tvärsnittsstudie. 

 

Urval 

Urvalskriterierna för studien bestod av att respondenterna arbetade inom äldreomsorgen i ett 

utvalt län i mellersta Sverige vid tillfället då datainsamlingen ägde rum. 20 stycken 

verksamhetschefer för särskilt boende kontaktades, varav sex stycken av dessa godkände att 

medverka i studien. Urvalet var således ett bekvämlighetsurval. De inklusionskriterier i 

studien var såväl vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor som arbetar på särskilt 

boende för äldre. Dels fast anställda, vårdpersonal med vikariat samt timanställd 

vårdpersonal. De exklusionskriterier som beaktades var vårdpersonal som arbetat mindre än 

30 arbetsdagar i verksamheten samt personer under 18 år. Målet var att samla in 100 stycken 

enkäter. Det externa bortfallet var två personer som nekade till att medverka i studien.  
 

Datainsamlingsmetod 

Studiens datainsamling bestod av en studiespecifik enkätstudie där enkäten (se bilaga 1) 

ämnade besvara syftet samt frågeställningarna. Enkäten bestod av sju frågor, två av 

enkätfrågorna bestod av öppna svarsalternativ, två frågor bestod av ja- och nej-frågor, 
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resterande frågor bestod av fasta svarsalternativ grundade på kriterier som anmälts i Lex 

Sarah (Socialstyrelsen, 2013a). Enkäten var egenkonstruerad, varav största delen utformades 

efter Socialstyrelsens Lex Sarah-anmälningsblankett (Socialstyrelsen, 2002). 
 

Tillvägagångsätt 

Verksamhetschefer på flertalet boende för äldre kontaktades och blev tillfrågade att delta i 

studien samt blev informerade om studiens upplägg. Till de verksamheter som tackade ja att 

delta delades enkäterna ut under ett tillfälle på verksamheternas respektive avdelning. Såväl 

omvårdnadsavdelning som avdelning för vårdtagare med demenssjukdom ingick i studien. 

För att besvara syfte och frågeställningar tillfrågades sjuksköterskor, undersköterskor samt 

vårdbiträden att besvara enkäten. Information gavs i form av ett informationsbrev (se bilaga 

2). Enkäter samt informationsbrev delades ut personligen där även muntlig information om 

konfidentialitet garanterades. Personalen uppmanades att fylla i enkäterna enskilt för att 

undvika påverkan av kollegor. Enkäterna lades sedan ner i en låst medhavd postlåda. 
 

Forskningsetiska överväganden 

Informationsbrevet som delades ut i samband med enkäten innehöll väsentlig fakta gällande 

studiens genomförande och hur redovisning av resultatet skulle ske. Det framgick tydligt att 

konfidentialitet utlovades samt att det var frivilligt att delta. Muntlig och skriftlig information 

kring det frivilliga deltagandet och konfidentialitet gavs till varje respondent i samband med 

att enkäten delades ut. Möjlighet att ta del av det slutgiltiga resultatet utlovades till 

verksamhetschefer samt respondenterna (Codex, 2013). 
 

Bearbetning och analys 

De enkäter som respondenterna ämnade svara på innehöll frågor med flersvarsalternatv, ja-  

och nejfrågor samt öppna frågor. Efter insamling av samtliga enkäter numrerades 

flersvarsalternativfrågor och sammanställdes manuellt i en tabell, se tabell 1. De frågor i 

enkäten som bestod av öppna svarsalternativ analyserades med hjälp av en modifierad 

kvalitativ innehållsanalys. En modifierad kvalitativ innehållsanalys valdes då den öppna 

frågan ansågs vara för begränsad för en djupare analys. Svaren sammanställdes och 

kategoriserades i fyra kategorier, se bilaga 3 (Lundman & Hellgren Graneheim, 2012). Enbart 

två frågor i enkäten besvarades av öppna frågor och utrymmet för att besvara dessa var 

begränsat ansågs att en djupare tolkning av texten inte var nödvändig (Danielson, 2012).  
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Frågeställning nummer ett besvarades genom att ta reda på antal personer som 

uppmärksammat missförhållanden inom äldreomsorgen. Detta gjordes genom att manuellt 

räkna de enkäter som ingick i utvalda inklusionskriterier och sammanställa de brister och 

missförhållanden som uppmärksammats. I frågeställning ett skedde ingen uppdelning av 

yrkeskategori eller typ av anställning då syftet enbart var att kartlägga om vårdpersonal 

uppmärksammat brister och missförhållanden på sin arbetsplats. Frågeställning två besvarades 

i en deskriptiv tabell för att tydliggöra svaren, se tabell 1. Frågeställning tre besvarades med 

hjälp av en öppen fråga i enkäten och en modifierad innehållsanalys gjordes av svaren 

(Lundman et al., 2012). Frågeställning fyra besvarades med hjälp av ja- och nejfrågor i 

enkäten. Resultatet redovisades i en tabell, se tabell 2. 

RESULTAT 
 

I studien medverkade 80 personer som arbetar på särskilt boende för äldre, varav sex 

sjuksköterskor, 61 undersköterskor samt 13 vårdbiträden. Enkäten delades ut på sex stycken 

oberoende av varandra särskilda boende för äldre i en stad i Mellansverige. Personalen hade 

arbetat mellan 90 dagar upp till 40 år. 

 

Antal vårdpersonal som uppmärksammat brister och missförhållanden på sin 

arbetsplats under de senaste sex månaderna 

Av de 80 respondenter som besvarade enkäten angav 69 stycken (86%) av dessa att de 

uppmärksammat någon form av brist och missförhållande inom verksamheten de senaste sex 

månaderna. 

 

Brister och missförhållandens yttrande i äldreomsorgen enligt vårdpersonal 

Sammantaget svarade vårdpersonalen att de brister som tas upp i enkäten har 

uppmärksammats någon gång under de senaste sex månaderna av någon eller flera av 

respondenterna. Grad av förekomst varierar, se tabell 1. De missförhållanden som 

uppmärksammats i störst grad var brister inom tand- och munhygien samt vårdtagarens 

personliga hygien. Brister i bemötande av vårdtagare så som respekt för självbestämmande, 

integritet, trygghet och värdighet var också brister vårdpersonal uppmärksammat de senaste 

sex månaderna. En öppen fråga ställdes som gav respondenten möjlighet att svara på om brist 



	   13	  

av något annat slag i omsorgen hade uppmärksammats. Som svar på den öppna frågan om 

brist av annat slag framkom; tidsbrist,	  att	  vårdtagaren	  får	  sitta	  länge	  och	  vänta	  på	  hjälp,	  att	  

det	  finns	  otillräckligt	  med	  hjälpmedel,	  hygienartiklar	  och	  dylikt	  samt	  att	  personalen	  inte	  

följer	  sjuksköterskornas	  ordination.	  

	  

Tabell 1.	  Uppmärksammade	  brister	  och	  missförhållanden	  

Fråga N=80	  (%)	  

 

Brister i bemötande 

Fysiska övergrepp 

Psykiska övergrepp 

Ekonomiska övergrepp 

Personlig hygien 

Tand- och munhygien 

Mathållning 

Brister i tillsynen 

Brister av annat slag 

Försummelser 

 

	  

27	  (34)	  

7	  (9)	  

5	  (6)	  

3	  (4)	  

33	  (41)	  

34	  (43)	  

9	  (11)	  

24	  (30)	  

12	  (15)	  

4	  (5)	  

	  

	  
 

Personalens uppfattning kring orsaker till brister och missförhållanden 

I enkäten fanns en öppen fråga om anledningen till brister och missförhållanden. Vid analys 

av svaren framkom fyra kategorier: brist i organisationen, okvalificerad personal, svårigheter 

i kommunikationen samt olämplig personal.  

 

Brist i organisationen 

I den öppna frågan vad trolig orsak till uppmärksammade brister och missförhållanden ansågs 

vara skrev flertalet respondenter vad de trodde att det berodde på. Främst ansågs tidsbrist, låg 

bemanning och stress vara orsaker, vilket kan tolkas som brist i organisationen.  

 

”Mycket beror nog på för lite personal, vårdtunga vårdtagare och tidsbrist” 
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Okvalificerad personal 

Ett par av respondenterna menade att personalen inte alltid har den kunskap som krävs för att 

utföra de arbetsuppgifter som ingår, vilket kan leda till brister och missförhållanden.   

 

”Osäkerhet hur uppgifter ska utföras” 

 

Svårigheter i kommunikation	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Flertalet skrev att kommunikationsbrist och svårigheter i det svenska språket kunde bidra till 

att vårdtagarna blir oroliga samt att denne förstår vad som ska ske. En respondent menade att 

det är svårt att kommunicera med vårdtagaren med demenssjukdom. Det kan leda till att vissa 

åtgärder blir svåra att fullfölja då vårdtagaren inte vill medverka vid exempelvis 

tandborstning. 

”Brist i kommunikation /../ detta gör att de boende eventuellt upplever 

försummelse”	  

Olämplig personal 

Några av svaren som analyserades beskrev att orsaken till brister och missförhållanden beror 

på olämplig personal. Flertalet av respondenterna angav lathet bland sina kollegor som en 

orsak till de brister och missförhållanden som uppmärksammats. 

 

”Finns personal som ej borde vara här i detta yrke”  

 

 

Personalens kunskap gällande Lex Sarah och hur en anmälan går till 

Vårdpersonalens ansåg att de hade god kunskap gällande Lex Sarah, endast tre personer 

svarade att de inte visste vad Lex Sarah var, se tabell 2. Något sämre var kunskapen om hur 

en Lex Sarah-anmälan går till, där antalet som inte visste hur de skulle gå till väga vid en Lex 

Sarah-anmälan var nio stycken. 
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Tabell 2.   Vårdpersonalens kunskap kring Lex Sarah 

  
Ja N=80 (%) 

 
Nej N=80 (%) 

 
Jag vet vad Lex Sarah 
innebär 

 
77 (96) 

 
3 (4) 

 
Jag vet hur en Lex 
Sarah- anmälan går till 

 
71 (89) 

 
9 (11) 

 

DISKUSSION 
 

Studiens resultat visar att brister och missförhållanden inom äldreomsorgen förekommer. Av 

respondenterna svarade 69 stycken av de 80 tillfrågade att någon typ av brist 

uppmärksammats de senaste sex månaderna. Den vanligaste formen av brister och 

missförhållande var brister i omsorgen av vårdtagarna, så som brister av deras tand- och 

munhygien samt brister i den personliga hygienen. Brister i bemötande av vårdtagare hade 

uppmärksammats hos 27 av de 80 tillfrågade. Troliga orsaker till brister och missförhållanden 

och bemötande ansågs av respondenterna vara kunskapsbrist och tidsbrist. Den självskattade 

kunskapen kring Lex Sarah var god medan kunskapen gällande hur en Lex Sarah- anmälan 

gick till var något sämre. 

 

Resultatdiskussion 

Antalet uppmärksammade brister och missförhållanden som resultatet av studien visar speglar 

troligtvis inte antalet avvikelserapporteringar som inkommit de senaste sex månaderna. 

Malmedal, Hammervold och Saveman (2009) studie visar att vårdpersonalen ofta vill 

diskutera och lösa det uppkomna problemet internt på avdelningen snarare än att skriva en 

avvikelse. Högre utbildning visar att man ser positivt på avvikelserapportering och ser det 

som en hjälp till ökad kvalitet och säkerhet, vilket delvis är syftet med avvikelser och Lex 

Sarah- rapportering. Kunskapsbrist och nonchalans kring ämnet är troliga orsaker till varför 

enbart ett fåtal rapporteringar görs i förhållande till de brister och missförhållanden som 

uppmärksammas. Malmedal, Ingebrigtsen och Saveman (2009) studie visar att legitimerade 
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sjuksköterskor är mer empatiska gentemot de äldre på särskilt boende i jämförelse med 

omvårdnadspersonalen. Högre utbildning och högre kompetens är troliga orsaker till detta. I 

en studie av Winsvold Prang och Jelness – Jörgensen (2014) framgår att underrapportering av 

brister och missförhållanden förekommer inom äldreomsorgen, detta beror dels på att 

personalen ifrågasätter syftet med dem och om det verkligen leder till någon förändring och 

förbättring. Svårigheter och tidsbrist att skriva en avvikelserapport, kunskap kring vikten av 

att rapportera samt ignorans hos de som tar emot amälan är flera orsaker till varför 

underrapportering existerar. 

 

Av de 69 respondenter som uppmärksammat någon form av brist och missförhållande de 

senaste sex månaderna uppgav endast fyra stycken att de uppmärksammat någon form av 

försummelse. Enligt Zhang och medarbetare (2011); Cooper och medarbetare (2013); Choo 

och medarbetare (2013) samt DeHart och medarbetare (2009) är försummelse och/eller 

underlåtelse den vanligaste formen av missförhållande i äldreomsorgen (Zhang et al., (2011); 

(Cooper et al., 2013); (Choo et al., 2013); (DeHart et al., 2009). Av dessa studier är ingen 

gjord i Sverige vilket kan vara en förklaring till att olika resultat visades. En öppen fråga gav 

respondenterna möjlighet att skriva andra brister de uppmärksammat. Sju av respondenterna 

uppgav att vårdtagarna får vänta länge på hjälp, att de kan få sitta länge ute i dagrummet mot 

sin vilja. Detta är en typ utav försummelse, varför försummelse inte valdes som en brist kan 

bero på att vårdpersonalen inte förstod vad som menades med försummelse.  

 

Den brist och missförhållande flest hade uppmärksammat på sin arbetsplats de senaste sex 

månaderna var brister i tand - och munhygien hos vårdtagarna samt den personliga hygienen 

hos densamma. Flertalet av respondenterna menar att tidsbrist och kunskapsbrist är en trolig 

orsak till detta, däremot kommenterade någon att vissa vårdtagare med en demenssjukdom 

vid flertalet tillfällen nekade hjälp med duschning och tandborstning. Detta i sin tur skulle 

kunna leda till dålig munstatus trots vårdpersonalens vilja att hjälpa dem. I en studie av 

Matusitz och medarbetare (2013) framgår att det krävs värdigt bemötande från 

vårdpersonalen för att bevara vårdtagarens integritet. Kirkevold (2008) belyser vikten av 

medvetenhet om vårdtagarens historia, värderingar, traditioner och önskemål. Detta är 

kunskap vårdpersonalen bör ha för att bevara dennes integritet. Genom att se varje vårdtagare 

som den individ de är stärks känslan av självbestämmande. I Gjerland och Vinses (2005) 

framkommer det att i vissa avseenden kan det vara svårt för personalen att tillgodose 

vårdtagarens önskan när denne inte alltid vet vad som är bäst. Exempelvis när det gäller 
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vårdtagare med en demenssjukdom. Duschar vårdpersonalen vårdtagaren trots ett nekande 

strider det mot vårdtagarens autonomi, om de inte sköter deras hygien kan det leda till svamp 

och hudeksem.  

 

Av respondenterna ansåg nästan hälften att tidsbrist var en bidragande orsak till bristerna de 

uppmärksammat. Några svarade att personalbrist var en orsak vilket skulle kunna jämföras 

med tidsbrist. Tidsbristen medför troligtvis att respondenterna känner sig tvungna att 

prioritera och att alla vårdtagare inte får den hjälp de är beviljade. Det kan leda till 

försummelse av vårdtagaren. Socialstyrelsen (2013a); Goergen (2001) har också beskrivit att 

stressiga situationer och personalbrist medför en ökad risk för missförhållanden.  

 

Av de 69 som uppmärksammat brist inom verksamheten de senaste sex månaderna ansåg 

flera av dessa att kunskapsbrist var en bidragande faktor till brister och missförhållanden 

inom verksamheten. Malmedal, Ingebrigtsen och Saveman (2009) menar att högre utbildning 

och mer kompetens ökar den empatiska förmågan samt förmågan att se personen som en 

individ med individuella behov och önskemål kring sin omvårdnad. Brist på empati och 

kunskap gällande identifiering av vårdtagarens behov kan sedan orsaka brister i bemötandet 

och vårdandet av vårdtagaren. 

 

Fler sjuksköterskor kan behövas och kompetensen de innehar på särskilda boende för äldre 

för att ytterligare kunna kvalitetssäkra den omvårdnad som bedrivs inom socialtjänsten.  Det 

skulle förhoppningsvis innebära mer tid för sjuksköterskorna att arbeta mer patientnära även i 

basal omvårdnad och se varje individ med egna ögon och inte enbart förlita sig på den 

information omvårdnadspersonalen rapporterar om vårdtagarna. Fokus borde ligga på det 

preventiva arbetet och för att upptäcka eventuella risker skulle utbildning och kompetens 

inom området kunna vara av vikt.  

 

Metoddiskussion 
Studien omfattade dels stora vårdboenden belägna mitt i centrum och dels små vårdboenden 

belägna utanför staden. Ett särskilt boende var specialiserat på vårdtagare med 

demenssjukdom medan de andra hade både omvårdnadsavdelningar och demensavdelningar. 

Personalen uppmanades att besvara enkäten enskilt. Däremot kan svaren påverkats av 

varandra då fåtalet av respondenterna satt och diskuterade enkäten medan de fyllde i. Målet 
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var att samla in 100 stycken ifyllda enkäter. Summan blev slutligen 80 stycken enkäter som 

ingick i de inklusionskriterier som valts ut. Kön och ålder på respondenterna varierade och 

även verksamma år inom verksamheten. Det förekom två externa bortfall vilket kan ses som 

godkänt i relation till antalet deltagare. 

Forskningsetisk reflektion bör vara en naturlig del i forskningen och enkäter kan väcka olust 

och negativa känslor hos individen som har besvarat enkäten (Ejlertsson, 2012). Det är troligt 

att enkätens frågor väckte en del känslor hos respondenten och det var då av stor vikt att det 

framgick i informationsbrevet att det enbart var i studiesyfte samt att konfidentialitet 

utlovades. Dels genom att enkäterna samlades in låst låda samt att de dess data redovisades så 

att informationen i dessa inte kan återföras till enskild person (Kjellström, 2012).  

 

Styrkan med den egenkonstruerade enkäten var dess utformning; den var enkelt utformad, den 

besvarade studiens frågeställning, lagom lång för att respondenterna skulle ta sig tiden att 

fylla i den på arbetstid och skriva egna åsikter i de öppna frågorna. Svagheterna med enkäten 

var att den i vissa avseenden var kortfattad och inte gick in på djupet exempelvis gällande 

kunskapen kring Lex Sarah och hur en anmälan går till. Frågorna kan feltolkas och 

missförstås av respondenterna, frågorna kan ha uppfattats olika beroende på vem som svarat. 

Respondenterna kan ha misstolkat innebörden av ordet försummelse och underlåtelse då 

enbart ett exempel till detta framgick i enkäten. Flertalet av respondenterna svarade istället på 

den öppna frågan att vårdtagarna får vänta länge på hjälp istället för att välja försummelse 

som ett alternativ till en typ av brist eller missförhållande. Det framkommer inte vad och hur 

mycket respondenterna faktiskt vet om Lex Sarah då denna fråga var en ja- och nejfråga. 

Endast tre av respondenterna angav att de inte visste vad Lex Sarah innebar. I Eljtertsson 

(2013) påvisas att risk för bias kan ha förekommit i den öppna frågan där respondenterna fick 

ange möjlig orsak till brister. I enkäten stod två exempel som kan vara orsak till brister och 

missförhållanden. Dessa två var kunskapsbrist och tidsbrist, vilket kan ha påverkat 

respondenterna till att ange dessa orsaker som anledningar till brister och missförhållanden.  
 

Genomförandet av datainsamlingen fungerade väl eftersom respondenterna uppmanades att 

fylla i enkäterna på plats. Den låsta lådan som fanns kan ha stärkt intrycket av 

konfidentialitet. Studiens validitet anses vara god då den mäter studiens syfte (Ejlertsson, 

2010). Validiteten stärks då enkäten var utformad efter Lex Sarahs anmälningsblankett och att 

respondenterna besvarat samtliga frågor i enkäten. Det som kan vara en brist är att externa 

faktorer kan påverka den interna validiteten, exempelvis om någon av respondenterna som 
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tillfrågades var stressade och därmed fyllde i enkäten utan att begrunda vad som egentligen 

menades med frågorna. Under ett tillfälle då datainsamling skedde satt enhetschefen med 

samtidigt som några få av respondenterna besvarade enkäten, vilket kan vara en störande 

extern faktor som påverkar den interna validiteten. Den externa validiteten kan anses som hög 

och skulle gå att generalisera i det utvalda länet (Polit & Beck, 2010), då de sex vårdboenden 

som undersöktes var oberoende av varandra och styrs av både kommunen och privata aktörer. 

 

Då syftet med studien var att kartlägga huruvida vårdpersonal på särskilda boende för äldre 

uppmärksammat olika former av missförhållanden de senaste sex månaderna, ansågs att 

konfidentialitet var av stor vikt. Genom att använda enkäter vid datainsamlingen kunde detta 

garanteras. Hade istället en intervjustudie gjorts är det osäkert om respondenten känt att denne 

kunnat vara helt ärlig då det känns mer utlämnande att prata om det än att fylla i en anonym 

enkät. En annan nackdel med att genomföra intervjuer är att det är betydligt mer tidskrävande 

och mer kostsamt. Fördelar med att välja intervjuer som datainsamlingsmetod är att det ger en 

större förståelse för en situation eller ett sammanhang. Respondenterna kan förklara med egna 

ord sina tankar och känslor. Det finns utrymme för frågor och förklaringar om missförstånd 

skulle uppstå (Danielsson, 2012). 

 

Det framkommer i denna studie att kunskap kan vara en orsak till förekomsten av brister och 

missförhållanden på särskilt boende för äldre. Svanström och medarbetare (2013) framför att 

det inte är ovanligt att vårdpersonalen inte beaktar vårdtagarens tidigare liv, därmed kränks 

vårdtagarens integritet. För att kunna ge en bra vård för den unika individen krävs det att 

vårdpersonalen har insikt i vårdtagarens tidigare liv och intressen (Svanström et al., 2013).  I 

sjuksköterskans kompetensbeskrivning tydliggörs att sjuksköterskan ska bibehålla integriteten 

hos vårdtagaren, sträva efter att vårdtagaren blir bemött och respekterad som en unik individ. 

För att kunna utföra god vård kan tänkas att sjuksköterskan utbildar vårdpersonalen om vikten 

av etiskt handlade i omvårdnadssituationer och därmed värna om dennes integritet 

(Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskan bör även informera vårdpersonal om konsekvenser av 

utebliven behandling eller omvårdnad. Verksamhetschefer på särskilt boende bör uppmana 

vårdpersonalen att anmäla brister och missförhållanden.  Konkret information bör förmedlas 

till vårdpersonalen, att en avvikelse inte är till för att sätta dit enskilda vårdpersonal utan är en 

del av det förbättringsarbete. 
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Studiens resultat kommer framföras till de sex olika verksamheter som har medverkat i denna 

studie. Resultatet kommer förhoppningsvis uppmärksamma vårdpersonalen och 

verksamhetschefernas att det finns brister och missförhållande i vården som kanske inte alltid 

anmäls och därmed även lägga mer fokus och resurser på det preventiva arbetet. Vidare i 

forskning i ämnet bör göras för att förbättra vården och ge en ökad livskvalitet för 

vårdtagarna. Fördjupning gällande uppmärksammade brister och missförhållanden och vad 

som har gjorts för att förhindra dessa.  

 

Slutsats 

Det är tydligt att brister och missförhållanden existerar på särskilt boenden för äldre. Den 

vanligaste typen av brist och missförhållanden är brister i tand- och munhygien och även den 

personliga hygienen hos vårdtagarna. Orsakerna till dessa brister och missförhållanden anses 

av vårdpersonal till största del vara på grund av tidsbrist och kunskapsbrist hos vårdpersonal. 

Vårdpersonalens kunskap om Lex Sarah var god då endast tre stycken angav att de inte visste 

vad Lex Sarah innebar. Däremot var det fler som inte visste hur en Lex Sarah anmälan går till. 
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BILAGA 1 
	  
ENKÄTUNDERSÖKNING 
 

1. Yrkeskategori 

 

Sjuksköterska ☐ Undersköterska ☐ Vårdbiträde ☐ 

 

 

2. Hur länge har du arbetat inom verksamheten? 
 

___________ 

 

 

3. Anställning 

 

Fast anställd ☐        Vikariat  ☐ Timanställd  ☐ 

 

 

4. Har du uppmärksammat något av nedanstående under de senaste 6 månaderna på 

din arbetsplats ? (fler än ett svarsalternativ är möjliga) 

 

Brister i bemötande mot vårdtagare (dvs. bemötande som klart avviker från grundläggande 

krav på respekt för självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet)   ☐ 

 

Övergrepp mot vårdtagare 

Fysiska (t.ex. slag, nypningar, hårda tag)   ☐ 

Psykiska (t.ex. hot, bestraffningar, trakasserier, skrämsel, kränkningar) ☐ 

Ekonomiska (t.ex. stöld, utpressning, förskingring)    ☐ 

 

Brister i omsorgen av vårdtagaren 

Personlig hygien     ☐ 

Tand- och munhygien     ☐ 
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Mathållning      ☐ 

Brister i tillsynen     ☐ 

Brister av annat slag i omsorgen ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Försummelse/Underlåtelse (t.ex. vårdtagare glöms bort på toaletten) ☐ 

 

5. OM du uppmärksammat någon typ av brist, vad tror du anledningen till det är? (ex. 

kunskapsbrist, tidsbrist) 

 

 

 

 

 

6. Vet du vad Lex Sarah innebär? 

Ja ☐ 

Nej ☐ 

 

 

7. Vet du hur du ska gå till väga om du uppmärksammar en brist enligt Lex Sarah? 

Ja ☐ 

Nej ☐ 

 

 

Tack för din medverkan! 
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BILAGA 2 

INFORMATIONSBREV 
 

Till vårdpersonalen 

Hej! 

Vi är två sjuksköterskestudenter som studerar i termin 6 vid Uppsala universitet. Under hösten 

skriver vi vår kandidatuppsats och hoppas att ni vill delta i vår undersökning. Syftet med 

denna studie är att undersöka vårdpersonalens uppfattning gällande brister i vården och 

eventuella orsaker till detta. Vi kommer dela ut en enkät som består av 8 frågor om förhållan-

den inom verksamheten. Enkäten tar ca 5 minuter att besvara, svara så sanningsenligt som 

möjligt. Efter att ni svarat på enkäten lägger ni den i en låda med lås som vi har med oss. Den 

personalkategori vi önskar svara på vår enkät är sjuksköterskor, undersköterskor och 

vårdbiträden. Ni ska vara över 18 år och ha jobbat inom verksamheten mer än 30 dagar. 

 

Det är givetvis frivilligt, men för att få en så bred bild av förhållanden inom verksamheten 

som möjligt vore vi tacksamma om ni vill ställa upp. Om ni väljer att delta garanterar vi full 

konfidentiellt, det vill säga att ingen enskild person kommer att kunna spåras. I vår studie 

kommer vi inte berätta vilken stad eller vilka äldreboenden vi undersöker utan kommer hän-

visa till en stad i Mellansverige. Svaren kommer sedan analyseras och vara grunden för vår 

kandidatuppsats. 

 

Ni kommer givetvis få ta del av resultatet efter vi sammanställt det. Har ni några frågor om 

studien är ni välkomna att ta kontakt med oss. 

 

Tack för Er medverkan! 

Med vänliga hälsningar 

 

Kristin Hansson                                                                             Sofia Falck 

hanssonkristin@hotmail.com                 sofia_falck@hotmail.com 

070-4966098                                                               072-1817025 

                                        

Vår handledare är 

Lena Hedlund, Universitetsadjunkt Uppsala Universitet 
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lena.hedlund@pubcare.uu.se 

Tel: 018 – 4716629 
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BILAGA 3 
	  
	  
Tabell 3. Exempel på meningsbärande enheter och kategorier 
 
 

Meningsbärande enhet Kategori 

 
”Stress relaterat till låg bemanning i 
förhållanden till vårdtyngden” 
”Mestadels tidsbrist då det är periodvis 
stressigt” ” Mycket beror nog på för lite 
personal, vårdtunga vårdtagare och tidsbrist” 
”Brist i ansvarsområden” ” Tidsbrist och att 
vi måste prioritera, viljan och kunskap finns” 
” Tidsbrist gällande tillsyn vid ex 
fallolyckor”” Brist på fortbildning, en åtgärd 
för att åtgärda detta. Dock finns ej ekonomi” 
 
 
”Kunskapsbrist, speciellt vad gäller 
mathållning för diabetiker””Osäkerhet hur 
uppgifter ska utföras” ” Brist på förståelse av 
uppdraget”  
 
 ”Kunskapsbrist och språkförståelse” ” Brist i 
kommunikation /…/ detta gör att de boende 
eventuellt upplever försummelse” ” En del 
som jobbar här pratar dålig svenska och det 
blir missuppfattningar, de boende blir oroliga 
då” ”Brist i anhörigrelationer” ”Brist i 
bemötande” 
 
”Finns personal som ej borde vara här i detta 
yrke” ”Lathet” ”Smita från arbetsuppgifter, 
lathet” 

 
Brist i organisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okvalificerad personal 
 
 
 
 
Svårigheter i kommunikationen 
 
 
 
 
 
 
 
Olämplig personal 

	  
 


