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ABSTRACT  

 
 

Constipation is a common problem for people with dementia and it may result in discomfort, 

suffering and lower quality of life. Nurses in municipal nursing homes have difficult to observe 

and prevent these problems because they do not participate in the daily caring work.  

 

The aim of this study was to illustrate the nurse assistants’ reflections about the care they gave 

people with dementia and constipation. Main questions vas how they became aware of such 

problems and what they did when someone had problem with constipation. It also asked about 

their methods to prevent constipation and if they thought anything could be done better in the 

future. The method used was a qualitative interview study. The study included eight nurse 

assistants who worked in municipal nursing homes for people with dementia. The interviews 

where tape recorded, then written and analysed with a phenomenological method. The result 

illustrate how the nurse assistants used their sense for observing and their personal feelings to 

share the experience with the person. This gave trust and renders possibility to get knowledge and 

also gave opportunity to prevent problems and give help, in a way that not reduced dignity for the 

person. Bowel control, fluid, food and the possibility to get out for a walk was important. It was 

also important to have enough time for sharing reflections. Small units gave possibility to 

personal knowledge.  
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SAMMANFATTNING 
 

 

Vid demens, som är en av de största orsakerna till vård på institution, är förstoppning ett vanligt 

hälsoproblem. En stor andel av äldre personer som vårdas på institution har 

förstoppningsproblem. Förstoppning kan ge stort obehag och lidande samt sänkt livskvalitet. Det 

kan vara svårt att uppmärksamma och förebygga förstoppningsproblem hos dementa personer. 

Detta är ett särskilt problem för sjuksköterskor som arbetar inom kommunal vård och inte deltar i 

det dagliga omvårdnadsarbetet. 

  

Syftet med denna kvalitativa intervjustudie var att belysa undersköterskors och vårdbiträdens 

tankar om den omvårdnad som ges vid förstoppning hos dementa personer. Sammanlagt 8 

undersköterskor och vårdbiträden ingick i studien. Den genomfördes på kommunala 

boendeenheter för dementa under våren 2006. Intervjuerna spelades in på band, skrevs ned 

ordagrant och analyserades fenomenologiskt. Fyra frågeområden var grunden i intervjuerna. 

Dessa områden fokuserade på hur informanterna kunde uppfatta förstoppningsproblem, vad och 

hur de gjorde vid problem med förstoppning, vad de gjorde för att förebygga problem samt om de 

ansåg att något kunde förbättras i omvårdnaden vid förstoppning. En deskriptiv utsaga skrevs som 

ett resultat av intervjuerna. Studien visar hur informanterna använde alla sina sinnen för att kunna 

tolka de dementas kroppsspråk och den beskriver hur de använde sig av sina personliga förmågor 

till att dela de dementas upplevelser. Detta möjliggjorde att informanterna kunde upptäcka 

problem, förstå behov, hjälpa vid problem samt förebygga problem utan att de dementa 

personerna förlorade värdighet.  Kontroll av avföringslistor uppgavs viktigt, men acceptabel 

frekvens av toalettbesök varierade. Dryck, kost och att komma ut och gå var viktigt men ansågs 

även kunna förbättras. Små enheter ansågs ge bättre möjligheter till personlig kännedom och 

uppsikt. Tid att förmedla kunskaper var viktigt. 
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BAKGRUND 

 

 

Åldersförändringar och vanliga problem 
 

Förstoppning är ett av de vanligaste folkhälsoproblemen hos äldre människor (1). Det är ungefär 

dubbelt så vanligt hos kvinnor som hos män (2). Upp till 80 % av vårdberoende äldre har 

förstoppningsproblem. En svensk undersökning visar att 71 % av äldre på institution använder 

laxermedel (3). Många äldre upplever ofta att hård avföring och ansträngning vid avförings-

tillfällen är mer relaterat till förstoppning än frekvens. De kan alltså lida av förstoppning även om 

de har avföring dagligen (4,5). 

 

Åldersförändringar som kan förekomma i mag- tarm- organen är atrofiska slemhinnor, minskad 

laktaskoncentration i microvilli, minskad saltsyreproduktion, lägre absorption samt nedsättning 

av myenteriska reflexer, d v s reflexer som styr rörelser för kontraktion av ventrikeln. 

Smaklökarna minskar i antal och tröskeln för smak ändras, mat smakar inte som förr. Dessa 

förändringar tillsammans med problem att tugga eller svälja påverkar hur mycket och vilken sorts 

mat äldre äter. Många äldre över 80 år har inflammation i tarmslemhinnan som kan ge sämre 

näringsupptag (6).  

 

Muskelfunktionen i tjocktarmen försvagas något med åren, men tarminnehållets tid för passage är 

normalt lika lång hos friska äldre som hos yngre personer. Många äldre har små 

avföringsmängder. I den industrialiserade världen producerar en vuxen i genomsnitt 100g 

avföring per dag, vilket kan jämföras med landsbygdsbefolkningen i Afrika och Asien som 

producerar cirka 500g avföring dagligen. Detta beror på större intag av naturliga fibrer i Afrika 

och Asien (7).  

 

Gastrointestinal blödning är relativt vanligt hos äldre och den kan yttra sig som blödningsanemi. 

Den kan bero på cancer, ulcus eller angiodysplasier, vilket är små kärlnystan eller utbuktningar på 

små blodkärl i mag- eller tarmslemhinnorna. Orsak till det har ej hittats. Diarré kan förekomma 

och den kan bero på inflammatorisk tarmsjukdom, infektion, biverkning av läkemedel eller 

rektumförstoppning. Minst 50 % av alla i västvärlden över 80 år har colondivertiklar, och dessa 
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kan ge infektioner, s k. divertikulit, eller orsaka tarmblödning. Orsak till divertikulit kan vara 

förstoppning, slaggfattig kost och användning av laxermedel (6).  

 

 

Orsaker till och följder av förstoppning  
 

Förstoppning hos äldre är ofta multifaktorell; Grundläggande orsaker är funktionsstörning som 

förlångsammad passage eller att defekationsreflex inte utlöses normalt. Den som är sjuk eller 

handikappad kan lätt bli förstoppad men det är inte direkt relaterat till åldrandet. Orsaker till 

förstoppningen kan vara immobilitet och sängläge vilket kan göra tarmpassagen långsammare 

och absorbtionen sämre. Förlängd tarmpassagetid kan även ses vid ängslan, oro och ångest (2). 

Aptiten och behovet av näring minskar också vid immobilitet.  Vid sängläge reduceras även 

plasmavolymen och i kombination med dehydrering orsakar det förstoppning.  

 

Försvagad bukmuskulatur, och att ligga och vänta på att få tömma tarmen eller att behöva 

använda bäcken i sängen i en svår kroppsställning och i ovan miljö förstärker förstoppningen. 

Försvagad bäckenbotten, prolapser och ovarialcystor kan orsaka förstoppning. Fler faktorer kan 

vara lågt fiber- och vätskeintag, olika läkemedel, missbruk av laxermedel, svårighet att klara 

toalettbesök och felaktiga toalettvanor. (6). Det finns en risk att vårdtagare på äldreboenden inte 

får komma till toaletten regelbundet på grund av att de bär blöja, vilket påpekas i en studie från 

Jönköping (8).  
 

Vid förstoppning kan det bildas en hård klump av avföring i ändtarmen, så kallat fekalom. Detta 

kan ge en ständig känsla av behov av att gå på toaletten samt att lös avföring kan rinna runt 

klumpen och orsaka fekal inkontinens (6). Fler symtom på fekalom kan vara avmagring, 

illamående, kräkning, anorexi, urinretention, täta urinvägsinfektioner, lågt sittande smärta i buk 

och rygg, feber, snabb andning och rytmrubbningar (4). Fekalom kan bidra till förstoppning och 

båda kan ge cirkulationsproblem som blodtrycksförändringar med yrsel och svimning. En 

komplikation till fekalom är dilatation av sigmoideum, där en perforation kan leda till döden (2). 

Om fekalom uppstår i divertiklar finns risk för divertikulit och peritonit, vilket är ett allvarligt 

tillstånd (7). 

 

Det är även viktigt att skilja på kronisk förstoppning och akut förstoppning, då den akuta kan vara 

första tecknet på allvarig sjukdom (4). Sjukdomar som kan medverka till förstoppning är bland 
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annat depression, rematoid artrit, olika neurulogiska sjukdomar som Parkinssons sjukdom och 

multipel skleros, samt endokrina och metabola tillstånd som diabetes och hypotyreos (9).  

 

Läkemedel som kan ge förstoppning är morfin och morfinanaloger, kodeinhaltiga analgetika, 

tricykliska antidepressiva, antikolinergika, kalciumantagonister, kolestyramin, antacida, järn och 

diuretika (3,9).  På ett kommunalt äldreboende hade 95 % av vårdtagarna en eller flera diagnoser 

som förknippas med förstoppningsrisk, och drygt 85% hade läkemedel på stående ordination som 

har förstoppning som biverkning(8). 
 

Studier från USA har visat att förstoppningsproblem kan vara kostsamt på vårdhem för gamla. En 

mycket stor tid användes av vårdpersonal för att administrera laxermedel. Kostnaden för 

personalens tid att administrera läkemedel visade sig vara 70 % av den totala kostnaden för 

laxermedel och personaltid (10,11). I en studie på en geriatrisk avdelning i Sverige där det 

serverades fibergröt till frukost framkom att kostnaden för laxermedel var 93 % lägre i 

undersökningsgruppen än i kontrollgruppen. Båda grupperna fick äta valfri normal frukost utan 

några restriktioner, men i undersökningsgruppens frukost ingick även 1,8 dl fibergröt dagligen 

(12). 
 

Det finns ett starkt samband mellan förstoppning och lägre livskvalitet.  Personer kan känna 

hopplöshet och resignation av att leva med förstoppningsproblem (13,14). Flera undersökningar 

har visat att förstoppning kan orsaka stort lidande med smärta, illamående, kräkning, gaser, 

blödningar och även isolering, rädsla och oro, sömnrubbning, aggressivitet och konfusion 

Förstoppningsproblem sänker livskvalitet och påverkar på alla plan, fysiskt, mentalt, socialt och 

existentiellt. Smärta och förstoppning är två av de största problemen i palliativ vård (15,16).  
 

 

Metoder mot förstoppning 
 

Äldre hanterar problem själva genom att försöka äta mer fibrer och frukt samt provar sig fram 

med olika preparat från apotek och affärer (14). Egenvård som rekommenderas är att äta på 

regelbundna mattider i lugn och ro, tugga maten väl, äta rikligt med fibrer, yoghurt med 

bakteriekultur, frukt och fruktjuice, gärna plommondryck. Vidare rekommenderas regelbunden 

motion, rikligt med vätska, gärna en liter extra vätska per dag. Det anses att pasta, te, mjölk och 

mjölmat ska undvikas då det har förstoppande bieffekter.  Vidare är det viktigt med regelbundna 
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toalettbesök, att utnyttja den gastrokoliska reflexen samt att det är lugn och ro vid toalettbesöket. 

Toaletten ska vara ren, anpassad i höjd samt ha de hjälpmedel som behövs (1,9).  

 

Om laxermedel behövs, ska i första hand bulkmedel med växtfibrer användas, dock är det 

kontraindicerat vid sämre tarmperistaltik som förekommer vid olika sjukdomar och vid 

opioidbehandling. Det får heller inte ges vid tarmobstruktion eller vid lågt vätskeintag. Osmotiska 

medel som bryts ner av tarmbakterier till organiska syror och binder vatten är att föredra för 

personer som har svårt att dricka tillräckligt, men kan ge besvär av gaser och magkramper och tar 

vatten från kroppen. Polyetenglykol är ett annat osmotiskt medel som binder endast den vätska 

det ges i, och påverkar i regel inte elektrolytbalansen.  Det bildar heller inte gaser och kan ges 

även för att lösa fekalom. Tarmirriterande medel rekommenderas endast tillfälligt (1,9,17). 
 

Det är viktigt att försöka ta reda på orsaken till förstoppning i varje enskilt fall, för att kunna 

behandla och förebygga på rätt sätt.  Laxermedel ska ordineras först efter att andra åtgärder inte 

gett resultat (2,9,17).  Möjligheten att förebygga förstoppning förbises ofta då det gäller äldre (6).  

Det finns kunskap om många riskfaktorer och genom att använda sig av patientens anamnes, 

orsak och riskbedömning finns möjlighet att arbeta förebyggande (14). Sjuksköterskan har en 

viktig roll i att identifiera risker tidigt, och att planera och följa upp omvårdnaden (18). 

 

Studien på en geriatrisk avdelning i Sverige där det infördes fiberrik gröt dagligen till frukost, 

visade att tarmfunktionen förbättrades och användningen av laxermedel minskade markant. 

Välbefinnandet ökade till 6,5 jämfört med en kontrollgrupp som hade 2,5 på en 10-gradig skala 

(12). En annan studie vid två äldreboenden använde katrinplommon och/eller extra fibrer i olika 

former.  Andra metoder användes endast i några få fall. Studien visade även att det var svårt att se 

någon gemensam nämnare som kunde betyda för risk för förstoppning (8). Massage av magen har 

provats med bra resultat. Detta uppgavs i en studie där personer själva fick lära sig att massera 

magen för att lindra obehag och minska förstoppningsproblem. Det var en liten studie men 

positiva resultat sågs och vidare forskning om detta ansågs nödvändigt (16). Andra studier visar 

att det inte finns tillräckliga bevis för att fibrer, vätska och motion verkligen är effektivt, samt att 

det inte finns någon behandlingsmetod som kan sägas vara bättre än någon annan. Riktlinjer är 

oftast erfarenhetsbaserade (19,20).  
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Omvårdnad och Parse`s  teori 
 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen finns ingen vedertagen definition av begreppet omvårdnad. 

Syftet med omvårdnad går däremot att beskriva, och det är att; stärka hälsa, förebygga sjukdom 

och ohälsa, utifrån patientens egna möjligheter och behov återställa och bevara hälsa, minska 

lidande och ge möjlighet till värdig död. Inom hälso- och sjukvård betyder det att hjälp ska ges, 

för en kortare eller längre tid, till personer som på grund av sitt hälsotillstånd inte själva klarar att 

planera/genomföra handlingar som hör till deras dagliga liv. Omvårdnad kan vara allmän eller 

specifik och den sistnämnda kräver sjuksköterskans utbildning. Vidare ska omvårdnad planeras 

och genomföras så att patientens självständighet respekteras och behovet av säkerhet och 

integritet tillgodoses. Grundläggande för all omvårdnad är ett respektfullt bemötande (21). 

 

I boken ”Nursing theorists and their work”  beskrivs olika omvårdnadsteoretiker och deras arbete 

(22). Där beskrivs Parce och hennes omvårdnadsteori. En teori som menar att omvårdnad bör ses 

ur ett humanistiskt perspektiv där människan ses som en öppen varelse med frihet att välja 

mening i alla situationer, med förmåga att ta ansvar för sina val. Livserfarenheter och 

relationsmönster ger mening, skapar processer av ”att vara”, att existera. Hon har även förmåga 

till trancendens, att på ett mångdimensionellt sätt överskrida tid och rum. Omvårdnad är enligt 

Parse en odelbar enhet, vårdaren och den som tar emot vård, och genom att vara nära och följa 

med i upplevelser, frigörs energi som får personen att röra sig mot bättre välbefinnande och hälsa 

(22). 

 

 

Omvårdnad vid demens och förstoppning 
 

Antalet personer som var 80 år och äldre var 260 000 år 1980, och beräknas vara ca 580 000 år 

2025, alltså mer än dubbelt så många. Med ökningen av antalet äldre följer en ökning av antalet 

dementa personer. Det beräknas att 30 % av alla 90-åringar har någon form av demens, varav 

Alzheimers sjukdom är vanligast, följt av vaskulär demens. Demens beskrivs som ett syndrom 

med förlust av kognitiva och emotionella förmågor som är tillräckligt allvarligt för att inverka på 

den dagliga funktionen och livskvaliteten. Förmågan att ta hand om sig själva försämras gradvis 

för dessa personer. Demens och kognitiv funktionsnedsättning är de största orsakerna till vård på 

institution (23).  

 

 



  11 

När en dement person försämras i sin sjukdom behövs ständig tillsyn och hjälp. Någon annan 

måste successivt ta över ansvaret för den egenvård som personen skött själv tidigare. En dement 

person blir mer och mer beroende av att andra bestämmer vad han/hon ska äta, ha på sig och även 

att besluta om privata och kanske generande rutiner som när och hur han/hon ska sköta magen. 

Detta ska ske utan att personen ska tappa sin värdighet och integritet (24,25).  

  

Ett vanligt hälsoproblem vid demenssjukdom är förstoppning (6). Det är då viktigt att ordna 

omvårdnaden så etiskt rätt som möjligt för att de demenssjuka ska känna säkerhet och behålla 

värdighet. Det går att arrangera toalettmönster genom att följa de dementa till toaletten 

regelbundet under dagen, vilket kan förebygga både inkontinens och förstoppning (12,26). En 

undersökning visade att de flesta sjuksköterskor och många läkare ansåg att förstoppning var 

mycket viktigt att beakta då det gäller dementa personer. Förstoppning ansågs i hög grad bidra till 

rastlöshet och aggression (27). Andra orsaker till avvikande beteende kan vara rädsla, smärta, 

feber, inkontinens och urinvägsinfektion (26). Att hantera avföringsbesvär hos personer med 

demens ses som en speciell utmaning då det ofta är svårt att förstå orsaken. Besvären kan vara 

neurologiskt relaterade, bero på svårighet att identifiera föremål eller utföra ändamålsenliga 

rörelser, desorientering, depression eller rädsla. Förståelsen för personen är nödvändig för att få 

effektivare planering och kontroll (1). Det är viktigt att känna till den demente personen för att 

kunna tolka olika beteenden och förstå vad personen behöver, fatta beslut om vilken hjälp som 

behövs och på vilket sätt den ska ges (25).  

 

 

Ansvar för vård och behandling 
 

Kommunerna ansvarar för medicinsk vård till samhällets äldsta och sjukaste personer. Vid 

genomförandet av Ädelreformen år 1992, tog kommunerna över ansvaret för vården av långvarigt 

sjuka. Sjukvårdstänkandet skulle inte dominera längre, som i den gamla långvården. Vidare 

skulle äldrevården ”avmedikaliseras” och sjukvårdsinsatser bara ges där det var nödvändigt. 

Minskad medicinsk kompetens kan emellertid leda till ökad konsumtion av medicinska resurser. 

Det kan hända att vårdpersonal tvingas skicka den boende till akutmottagning om det inte finns 

tillräcklig medicinsk kunskap på plats. Det finns även en risk att allvarliga tillstånd bagatelliseras 

eller inte uppmärksammas i tid (7). Lagstiftningen gör att ansvar för vård, behandling och annat 

bistånd delas mellan kommuners hälso- och sjukvård, socialtjänsten och verksamheten för stöd 

och service till funktionshindrade. Vägledande är att hälso- och sjukvården bör avgränsas till att 
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omfatta vårdbehov som kräver hälso- och sjukvårdspersonalens kompetens. Inom äldre- och 

handikappomsorgen kan det vara svårt att koordinera sociala och medicinska insatser samt att 

upprätthålla en helhetssyn på de äldres vård- och omsorgsbehov, både på övergripande nivå och i 

verksamheten (28).  

 

Yrkesgruppernas ansvar regleras genom helt olika bestämmelser. Hos omsorgstagaren möts 

undersköterskor och vårdbiträden med korta yrkesutbildningar och med olika lång vårderfarenhet. 

Sjuksköterskor har egen profession och ett långtgående yrkesansvar vilket socialsekreterare och 

biståndsbedömare formellt sett saknar. Generellt sett saknar även vårdbiträden och 

undersköterskor ett självständigt yrkesansvar, då kommunens boenden formellt inte betraktas som 

sjukvårdsinrättningar. Detta har de endast när de arbetar utifrån en legitimerad sjuksköterskas, 

sjukgymnasts eller läkares direktiv. Samordning av sociala och medicinska insatser försvåras av 

att dokumentationen inom hälso- och sjukvården respektive socialtjänsten är två helt olika system 

med delvis olika syften (28). 

 

 

Sjuksköterskans roll och omvårdnadsansvar 
 

Sjuksköterskan på kommunala boenden arbetar med två olika perspektiv; hälso- och sjukvård 

och/eller social omsorg och dessa perspektiv kan samverka eller konkurrera med varandra. Hon 

kan ha en roll som varierar mellan konsult, pedagog eller projektledare i förhållande till patienter 

och personal. Rollen varierar beroende på om sjuksköterskor arbetar inne, på ofta större 

sjukhemsliknande enheter, är placerade på särskilda boenden, eller har ansvar för flera enheter 

som besöks i olika frekvens (29). 

 

En omvårdnadsansvarig sjuksköterska ska ansvara för planering, genomförande och utvärdering 

av omvårdnadsåtgärder, samt ansvara för att de omvårdnadsteoretiska och etiska grunderna för 

dessa tydliggörs (21). Det finns inte så många andra situationer där det är så viktigt att kunna 

behålla värdighet och integritet, som vid avföringsbesvär hos dementa. Hur detta besvär hanteras 

skulle kunna ses som en måttstock på hur bra kvalitet det är på omvårdnaden av de gamla (1).  

Socialstyrelsen påpekar i ett ansvarsfall att förstoppning är vanligt hos sängliggande och att det 

kan vålla patienten stora obehag och ibland mera ansträngningar än patienten bör utsättas för. De 

säger vidare att all hälso- och sjukvårdspersonal som deltar i vården bör känna till och bry sig om 

detta (30).  
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Omvårdnad som ges av undersköterskor och vårdbiträden 

 

Då förstoppning är ett mycket vanligt problem som kan innebära stort lidande för de drabbade, 

speciellt för dementa personer, som är beroende av andras tolkning av deras behov, är det viktigt 

att belysa detta område mer ingående. Undersköterskor och vårdbiträden arbetar dagligen med 

dementa personer som har förstoppningsproblem. Sjuksköterskor deltar inte i det dagliga arbetet 

och kan ha svårt att se och förebygga problem i tid. Genom ökad kunskap om omvårdnaden som 

ges av undersköterskor, samt hur problem upptäcks och hanteras, kan sjuksköterskor få en bättre 

grund till sitt förebyggande arbete mot förstoppning. 

 

 

 

Syfte  

 

Att belysa undersköterskors och vårdbiträdens omvårdnad vid förstoppning hos dementa personer 

i kommunala boenden. 

 

 

Frågeområden 
 

1. Hur uppfattas att någon har förstoppning? 

2. Hur hanteras misstänkt förstoppning? 

3. Vad görs för att förebygga förstoppning? 

4. Kan något förbättras i omvårdnaden vid förstoppning? 

 

 

 

Definition  

 

Med förstoppning avses att ha avföring färre än tre gånger per vecka, förändringar av 

avföringsfrekvensen och/eller hård avföring med tömningssvårigheter, vilket leder till krystning 

eller en känsla av ofullständig tarmtömning (9).    
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METOD 

 

 

Design 
 

En intervjustudie med kvalitativ ansats. 

 

 

Undersökningsgrupp  

 

Undersökningsgruppen bestod av 8 undersköterskor och vårdbiträden som arbetade inom 

kommunala boenden för dementa i mellersta Sverige under juni månad 2005. De valdes ut genom 

besök på 9 gruppboenden och avdelningar för dementa. De personer som var i tjänst vid besöket 

tillfrågades om intresse att delta. Två valdes ut genom personlig kännedom och två efter 

rekommendation från någon av personalen som var i tjänst vid besöken.  Ett inklusionskriterium 

var att de skulle ha arbetat minst ett år och minst halvtid på den enheten, detta för att ha god 

kännedom om de boende och om rutiner. Ett annat kriterium var att de skulle vara 

undersköterskor. På två enheter som besöktes fanns ingen undersköterska i tjänst vid 

besökstillfället och det var svårt att hitta lämplig dag att träffa någon. Två vårdbiträden som var 

intresserade uppfyllde de andra kriterierna och fick ingå i undersökningsgruppen. Samtliga hade 

dock gått utbildning i omvårdnad vid demens.  

 

 

Datainsamlingsmetod 

 

Information samlades in med hjälp av personliga intervjuer, enligt en intervjuguide som 

utarbetats utifrån fyra frågeområden som svarade mot syftet med studien.  Detta gjordes för att få 

en så rik och djup beskrivning som möjligt av den omvårdnad som gavs. Informanterna fick fritt 

berätta om dessa frågor och när det behövdes följdes det upp av sonderande, specificerande och 

klargörande frågor. Intervjuerna tog mellan 25-40 minuter per informant. 
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Tillvägagångssätt 

 

En frågeguide utarbetades och ett missivbrev skrevs. Enhetschefer för respektive enhet 

kontaktades och gav sitt tillstånd till att intervjuerna fick utföras på informanternas arbetstid.   

Besök gjordes på gruppboenden och avdelningar för dementa, sammanlagt 9 enheter. Muntlig 

information om de planerade intervjuerna gavs till de personer som arbetade vid besökstillfället. 

Bakgrund och syfte förklarades och ett önskemål om frivilliga informanter delgavs gruppen. En 

informant per enhet önskades. På grund av svårighet att hitta lämpliga intervjutider blev 9 

informanter på 7 enheter utvalda att delta. Skriftlig information gavs till de tänkta informanterna 

där syftet med intervjun förklarades, hur intervjun skulle gå till, hur lång tid den skulle ta samt att 

intervjuerna skulle spelas in på band. Information gavs också om att intervjuerna skulle behandlas 

konfidentiellt samt om möjligheten att ta del av den färdiga studien. Endast en tillfrågad ville 

efter betänketid inte delta. Informanterna intervjuades på sin arbetsplats och bandspelare 

användes. Vid intervjutillfället informerades igen om det som stod i missivbrevet och ca 5-10 

minuter användes sedan till att prata lite om hur länge de arbetat i vården och med dementa och 

hur de upplevde sitt arbete. Bandspelare användes några minuter av den tiden för att 

informanterna skulle få möjlighet att prova och känna efter hur det var att bli inspelad på band. 

Efter att ha provat och fått respons på att det fungerade bra startade själva intervjun. En fråga i 

taget ställdes och informanten berättade fritt omkring denna. Om det fanns behov av att klargöra 

vad som sagts eller för att få rikare eller djupare svar ställdes fler frågor. I slutet av intervjuerna 

informerades att det inte var fler frågor och bandspelaren stängdes av. De tillfrågades om det var 

något mer de som önskade prata om, och det kunde resultera i en liten pratstund till. Det som 

framkom efteråt hörde ofta inte till frågeområdena men vid två tillfällen resulterade det till att 

bandspelaren sattes på igen efter godkännande av informanterna. Efter intervjuerna frågades 

informanterna om hur de hade upplevt intervjustunden. Intervjuerna genomfördes, skrevs ut och 

analyserades våren 2006.  

  

 

Dataanalys 

 
Texterna bearbetades och analyserades fenomenologisk. Varje intervju transkriberades ordagrant 

från tal till text efter att först ha avlyssnats. Intervjuerna kategoriserades A - H. Efter att ha läst 

igenom en intervju togs meningsenheter ut som svarade mot studiens syfte och frågeområde 1-4. 
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Innebörden av det som berättades i meningsenheten omformulerades genom 

meningskoncentrering och uttrycktes mer koncist. Ett tema som dominerade enheten togs ut och 

formulerades för att beskriva innebörden av vad som berättats utifrån informantens synvinkel. 

Efter att ha bearbetat alla intervjuer ställdes frågor till dessa koncentrerade meningsenheter 

utifrån de fyra frågeområdena. Resultatet som framkom kunde sammanföras i olika teman som 

relaterade till frågeområde 1-4. Detta resultat uttrycktes sedan i en större deskriptiv 

sammanfattning. Detta gjordes för att ej förlora för mycket värdefull information. Denna 

koncentrerades ytterligare till en slutlig deskriptiv utsaga av undersköterskors och vårdbiträdens 

syn på omvårdnad vid förstoppning hos dementa personer i kommunala boenden (31).  
 

 

Exempel på meningskoncentrering: 

 

Meningsenhet:                                                   Meningskoncentrering:              Tema:  

        

 

Frågeområde 1. Det är svårt att se något på 

henne, förr var det mer, då var hon ganska 

aggressiv, det är inte lika påtagligt nu, eller 

om det är det att man är van nu och vet hur 

hon är. Då kunde hon bli aggressiv och då 

visste man att nu är det bara att försöka gå 

till toaletten. Gjorde man det och det blev 

klart blev hon lugn och nöjd, jag förstår 

henne. 

Personalen uppfattade den 

dementa personens 

aggression som ett behov att 

gå på toaletten och 

personalens kännedom om 

personen kunde göra 

personen lugn. 

Aggressivitet 

visade behov. 

Personlig 

kännedom gav lugn 

 

Frågeområde 2. Hur, ja hon försökte slå 

efter en om man försökte hjälpa. Det var 

bara att locka och pocka och lirka och 

försöka på olika sätt att sätta henne på 

toaletten. Man fick vara en riktig teaterapa 

och locka med röst och gester. 

Den dementa personen slog 

efter personalen om de 

försökte hjälpa. Genom att 

locka, lirka och spela teater 

kunde personalen få 

personen att sätta sig på 

toaletten 

Slog efter hjälpen. 

Teaterspel och 

lirkande lockade 

till toalett. 
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Frågeområde 2-3. En dam som var svår att 

få till toaletten och det blev sällan, hon och 

jag vi var väldigt nära varandra. Hon kunde 

inte sitta still på toa när andra hjälpte henne, 

då var hon ofta arg och sur. Hon visste inte 

vad jag hette, men kände igen mig och 

kallade mig för ett speciellt namn, och det 

fick hon tro. Jag spelade med och hon var 

glad och vi kom överens, så jag fick hjälpa 

henne. Varje gång vi skulle duscha, och det 

är ju intimt, så stod hon i duschen. Senare 

när hon inte orkade stå utan satt på en 

duschstol så hände en olycka en gång och 

då ville hon själv sitta på toalettstolen. Efter 

det gick det bra att använda toaletten, direkt 

på morgonen och dusch efter och det kunde 

bli att hon satt på toaletten flera gånger i 

veckan. 

En dement person var svår 

att hjälpa, hon blev ofta arg 

då hon skulle hjälpas till 

toaletten. En undersköterska 

kom nära genom att spela 

med i hennes upplevelser. 

Den dementa personen blev 

glad och undersköterskan 

fick hjälpa henne med 

dusch.   Personen kunde 

senare sitta lugnt på 

toaletten när den 

undersköterskan var med, 

var ofta arg mot andra. 

Att spela med gav 

glädje, förtroende, 

närhet och lugn vid 

toalettbesök. 

Aggressioner mot 

andra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Frågeområde 4. Det är ju små knep man 

hittar, det är väl så att man går och funderar 

på de här magarna ganska mycket. Det är ju 

inte som förr då det var fikonsirap. Vissa 

dagar skulle de ha och vissa dagar skulle 

andra ha, oavsett hur det såg ut, men det var 

ju så, laxerbrickan gick runt på kvällarna. 

De blev påtvingade vanor. Sen tror jag att 

det är så liten grupp så det fungerar mycket 

bättre, man ser mera symtom och sätt och 

man får olika knep för att se om det är något 

som är fel speciellt om de inte kan tala för 

sig 

Personalen tänkte ofta på 

magarna. Förr påtvingades 

fikonsirap eller andra medel 

vissa dagar även om de inte 

behövde. Undersköterskan 

ansåg att en liten 

personalgrupp kunde se mer 

och de hade olika knep för 

att se symtom på om något 

är fel, speciellt hos de som 

inte kan tala för sig 

Tänker mer nu, förr 

påtvingad 

tidsbestämd 

laxering oavsett 

behov.  

Symtom hos 

dementa som inte 

kan förmedla sig, 

uppmärksammas 

mer av liten grupp. 
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Etiska överväganden 

 

Ansökan till etisk nämnd var inte nödvändig eftersom inga omsorgstagare ingick och inga 

journalhandlingar skulle studeras. Informanterna upplystes skriftligt och muntligt om att intervjun 

var frivillig samt om sin rätt till att avbryta intervjun. Vidare informerades om att allt under 

intervjun skulle behandlas konfidentiellt.  Information gavs även om hur intervjun skulle gå till 

och om rätten till konfidentialitet. Intervjuerna ansågs inte ge några konsekvenser för 

informanterna då det inte rörde sig om några kontroversiella frågor, därför skedde samtycket 

muntligt. Efter intervjuerna frågades informanterna om hur de upplevt att bli intervjuade. 

 

 

Studiens kliniska betydelse 

 
Studien beskriver undersköterskors och vårdbiträdens tankar om den omvårdnad de ger dementa 

personer med förstoppningsproblem. Detta kan ge en ökad förståelse för och kunskap om den 

komplexa bilden av detta fenomen. Den förståelsen och kunskapen kan användas av 

sjuksköterskor för att göra bättre ställningstaganden till omvårdnadsåtgärder, kontroll och 

förebyggande insatser.  
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RESULTAT  

 

 

Uppfattande av förstoppning 
 

Att tolka kroppsspråk 

 

Informanterna berättade att de kunde misstänka förstoppning genom att de såg symtom på att 

någon mådde illa, hade ont, eller att någon hade sämre aptit och drack mindre. Trötthet, 

rastlöshet, oro, aggressivitet eller ledsenhet observerades.  De kunde se att någon ville vara ifred 

eller att någon letade efter en toalett. De kunde även se att personerna ofta gick på toaletten eller 

gick på något annat ställe. Informanterna beskrev vidare hur de såg ansiktsuttryck, ansiktsfärg 

och kroppshållning och sätt att röra sig och det uppgavs även att de kunde se och känna på 

formen på magen. Informanterna beskrev vidare hur de kunde höra olika läten och att några 

dementa personer kunde tala om sina behov själva. Andra pratade med eget språk och egna ord. 

Informanterna såg hur de dementa kunde kladda med avföring som kunde vara lös eller hård. 

Flera försökte göra ren sig själva och någon kunde visa upp hårda kulor för personalen. 

Informanterna upplevde att en del dementa personer kunde visa onormalt plockande med olika 

saker eller kunde öppna och stänga skåpdörrar som att de letade efter något.  En person uppgavs 

bli intensivare eller bestämdare, andades snabbare och höll i saker hårdare. 

 

 Det kunde vara svårt att förstå nyinflyttade dementa personers symtom och behov.  

Informanterna uppgav att på mindre enheter med få dementa personer gick det lättare att lära 

känna personerna, vilket ansågs viktigt. Vidare ansågs det att vikarier inte kunde känna till olika 

personer och att de hade svårare att förstå de dementa.  

 

   

Att göra kontroller vid misstanke 

 

Om någon uppvisade något av ovanstående symtom eller beteenden tänkte informanterna på 

magen och avföringslistan kontrollerades. En informant berättade om ett system med en prick på 

avföringslistan, vilket betydde att det var dags att tänka mer på magen. Informanterna bildade sig 

en uppfattning genom att känna på magen och gissa. De kunde fråga och misstänka att det var 
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förstoppningsbesvär. Flera uppgav att de kunde smyga in och lukta eller titta i toalett och 

papperskorg. Om de såg spår i toaletten borde det inte vara hård avföring. Olika anledningar 

hittades på för att få följa med in på toaletten, och att spela förstoppad själv kunde öppna för att 

prata och få kännedom om personens besvär.   

 

En svårighet informanterna uppgav var att alla tolkade storleken på avföring olika och skrev på 

olika sätt på avföringslistan. En annan svårighet uppstod när någon hade lös avföring. De visste 

inte vad det kunde bero på eller vad de skulle göra åt det. En informant uttryckte att de inte hade 

fått hjälp av sjuksköterska eller läkare när en person hade problem med detta. Det upplevdes 

hemskt och informanten tyckte synd om den dementa personen som hade besvär och kände sig 

skamsen. Det uppgavs även vara svårt eller omöjligt att ha kontroll på de dementa personer som 

gick på toaletten själva. Dessa kunde gå på olika toaletter och de svarade inte adekvat på 

informanternas frågor. Informanterna berättade att de dementa personerna kanske inte kände sina 

behov och ansåg även att de måste få ha sin integritet.  

 

Informanterna ansåg att det var viktigt att sköta avföringslistan, att rapportera och att prata 

mycket med varandra om hur det var med personerna. Genom att kontrollera listan samt ha god 

kännedom om personernas olika vanor och olika sätt att uttrycka sina behov kunde informanterna 

bilda sig en uppfattning. En informant beskrev; ”vi har allas vanor i bakhuvudet”. 

 

 

Hantering av misstänkt förstoppning 

 
Att hjälpa till toaletten 

 

Då det gått mer än 3-5 dagar tillfrågades de dementa personerna om eventuellt behov av att gå på 

toaletten. Den dementa personen kunde sedan tas till toaletten oavsett vilket svar som gavs. Det 

uppgavs att det fungerade bra om personen fick sitta på toaletten oftare och längre tid än vanligt. 

Alla informanter beskrev att personerna togs till toaletten om de kunde uppfatta behov, men det 

kunde vara svårt att hinna se och att prioritera, då det var få som arbetade och de var upptagna 

hos andra. En informant berättade om att det kändes svårt när någon behövde omedelbar hjälp. 

Detta gav upphov till oro för att det skulle ske en olycka. Samtidigt kunde inte den person som 

fick hjälp just då lämnas, och det var inte bra för någon att skynda för då blev det oroligt.  
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Att förstå och leva sig in  

 

Informanterna upplevde att de dementa personerna var medvetna om vad som hänt om det skett 

t.ex. en olycka, och att dessa kände det pinsamt. De uppgav att det kändes som de dementa oftast 

var tacksamma för att få hjälp. Ibland kändes det osäkert om de dementa kände det pinsamt, men 

informanterna uppgav att de trodde det ändå. Informanterna berättade att en del var känsliga för 

att ta emot hjälp, framförallt av nya ansikten. Detta förde med sig mer arbete för ordinarie 

personal. De dementa personerna hittade inte eller förstod inte vad toaletten skulle användas till. 

De kunde heller inte uttrycka vad som gjorde att de blev oroliga och irriterade. Dessa dementa 

personer kunde bli arga av att inte förstå vad som hände. De kunde även bli arga av försök till 

förklaringar och hjälp. Informanterna ansåg att det var svårt för vikarier att förstå och kunna 

hjälpa på bra sätt innan de lärt känna de dementa personerna. De sa vidare att det var lättare att ge 

hjälp då de dementa blivit sämre i sin sjukdom 

 

Det var viktigt att berätta vad som skulle ske även om de inte visste hur mycket de förstod. De 

kunde vänta utanför dörren eller sällskapade inne på toaletten, beroende på vad personen ville. En 

informant berättade att de satt och ”dinglade ben ihop som förr på dass”. För att kunna få in 

personen på toaletten berättade flera att de spelade med i den dementa personens värld. En 

informant brukade berätta för en dement person som ofta gick ut för att leta efter ett ”utedass”, att 

det nyss var moderniserat så nu fanns det vattentoalett inne. Hon följde sedan med och visade hur 

fin den var. I en annan intervju berättades att informanten kunde locka och lirka med röst och 

gester. Om det inte gick bra provades att byta personal. De brukade även sjunga då det var ett sätt 

att komma nära och få förtroende. Detta gav möjlighet att hjälpa, och då kunde personalen få 

personen att följa med, en bit i taget. Att sjunga verkade även lugnande vilket betydde att 

personen kunde sitta längre på toaletten.  

 

 

Mat, dryck och andra metoder  

 

Extra dryck gavs, helst sött och gott, då drack de mest. Informanterna tänkte på att inte ge 

stoppande mat och de gav mer plommon eller Molinogröt. Om den demente personen hade 

förstoppning gav informanterna det laxermedel som de dementa personerna hade vid behov. 

Informanterna uppgav att de ibland provade andra metoder först. En informant berättade att hon 

hade tänkt mycket på hur mycket mat och dryck som ska i en människa och hur mycket urin och 
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avföring som ska ut speciellt mot livets slut. Det var naturligt att det blev mindre och mindre. 

Dessa tankar hjälpte henne då det kunde vara svårt att få en person att ta emot vätska.  

 

Andra metoder som uppgavs hjälpa vid förstoppning kunde vara att massera skinkorna och/eller 

magen. Det var något de kommit på själva som behandling för några dementa personer. Hjälp 

kunde även ges med ett tvålat finger, vilket uppgavs underlätta att avföringen kom ut. Flera 

personer fick hjälp med att komma upp i lift och hjälptes med att sköta magen hängande över 

sängen, efter att ha fått laxermedel. Det upplevdes för riskabelt och obekvämt för personerna att 

åka ut till toaletten, och att sitta på toalettstol gjorde ont och blev obekvämt. De kunde då inte 

sitta still tillräckligt länge. De uppgav även att avföringen kom ut bättre sittande i sele, då det blev 

en naturligare ställning. Det var den dementa personens dagsform som avgjorde om det blev sele 

eller toalettstol. Att sköta magen i sängen kunde vara enda alternativet, oftast mot slutet av livet. 

De uppgav att de tänkte och pratade mycket i personalgruppen om vad som var etiskt riktigt och 

vad som kunde tänkas vara bäst för den dementa personen.  

 

Om inga åtgärder hjälpte mot förstoppning eller om de var osäkra på om det var magen som var 

problemet tillfrågades sjuksköterskan. Hon kunde komma och känna på magen och säga om de 

fick ge något annat laxermedel eller avvakta. De flesta kontaktade sällan sjuksköterskan, de kände 

trygghet i sin roll och ansåg att de kände personerna bäst.  

 

 

 

Förebyggande av förstoppning 
  

Att ha kontroll och att hjälpa till toalett 

 

Det som informanterna uppgav som främsta åtgärd att förebygga förstoppning var genom god 

kontroll på avföringsfrekvensen. Detta kunde kontrolleras genom att iaktta de dementa 

personerna och genom att noggrant skriva och läsa avföringslistan. Listan kontrollerades 

dagligen, ibland flera gånger per dag, vid rapportering och vid behov.  Det var dock svårt för de 

personer som klarade att gå på toaletten själva. Flera informanter berättade att de inte hade en 

tanke på att fråga om magen om personerna såg ut att må bra. Några informanter berättade att de 

som hade blöja inte togs till toaletten, de kunde inte veta när det var dags. Enligt flera informanter 
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sattes de dementa personerna på toaletten flera gånger om dagen även om inte behov var 

konstaterat. En informant uppgav att de dementa som inte gick själva till toaletten fick hjälp att 

sätta sig på toaletten minst tre gånger per dag. Detta ansågs förebygga förstoppning. Det ansågs 

viktigt att prata och rapportera om magar. 

 

 

Att ge mat, dryck och laxermedel 

 

Informanterna berättade de att de gav antiförstoppningsmat som Molinogröt eller annan god 

välkokt fiberrik gröt med olika grynblandningar och varierad husmanskost. Detta gavs efter 

behov och beroende av vem som arbetade. Några informanter berättade om Molinogröt var tredje 

dag eller fem gånger i veckan, eller vid behov. Gröten ansågs hjälpa många. Om den gavs oftare 

hade många upplevt att det blev mer kladd med avföring.  

 

Dryck uppgavs vara viktigt. Det skulle helst vara gott för att få de dementa att dricka, gärna cider 

eller läsk.  De berättade om att sällskapsdricka samt att skåla och bjuda. Att ge två glas vid varje 

tillfälle var ett sätt, att ställa fram karaffer eller flaskor så personerna själva kunde bjuda varandra 

var ett annat sätt. Några uppgav att de gav Proviva, en dryck med bakteriekultur direkt på 

morgonen på sängkanten. Andra gav annan dryck, men det viktiga var att ge något direkt på 

morgonen. Detta dels för att de dementa var törstiga på morgonen vilket gjorde det lättare att få 

dem att dricka, samt att det kunde sätta fart på magen. Proviva, kunde även ges till kvällen vilket 

innebar att nattfastan inte blev för lång.  Att nattfastan annars blev för lång berodde på att de var 

tvungna att börja med kvällsmatningarna tidigt för att hinna med alla.  

 

Dryck kunde vara svårt att ge närmare livets slut och då upplevdes även mer problem med magar. 

Informanter berättade om svårigheter att tänka på att ge dryck till de personer som var 

sängliggande och kvar inne på rummen. Det var lätt att glömma bort att gå in extra till dessa 

personer om det var mycket att göra. En informant beskrev hur hon gjorde på ett speciellt sätt 

med skeden för att ge dryck till en person som hade svårt att ta emot dryck. Det var ingen annan 

som kunde göra detta. Informanten berättade att den dementa personen förmodligen inte kände 

igen henne, men sa att det nog fanns något i deras relation som ingav trygghet. Hon brukade 

tänka att om de dementa personerna hamnar på sjukhus, hjälper inte personalen där på samma sätt 

som ordinarie personal. De kunde inte ha samma känsla för dessa personer. En informant 

uttryckte; ”vi lever ju med dem dygnet runt och vi har känslor” 
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Flera informanter ansåg att de inte hade så mycket problem med förstoppning på grund av att de 

gav så bra mat, dryck och skötte om de dementa så bra att de sällan behövde något laxermedel. 

En annan informant uppgav att den enheten hade hälften Loraga och hälften rapsolja till flertalet. 

Några ansåg att Loraga inte skulle ges regelbundet, att det då hade motsatt verkan.  

 

 

Att gå ut och gå 

 

Informanterna hade sett att de som rörde sig mer hade bättre fart på magarna än de som var 

sängliggande, så de ansåg att det var bra att röra sig. Några enheter hade en ”utelista” för att 

snabbt se vem av de dementa personerna som var ute sist. De ansåg att vid personalens skiftbyte 

på eftermiddagen fanns det tid men flera uttryckte sin oro för att det skulle minskas personal just 

den tiden. Informanterna berättade även om att utemiljön inte var anpassad till att kunna gå ut, det 

var endast två informanter som uppgav att de hade bra miljö utanför enheten.  

 

 

 

Omvårdnad vid förstoppning 
 

 

Omvårdnad förr och idag 

 

Informanterna berättade om hemska magdagar förr i tiden på ”hemmet”. Då gavs magmedel både 

uppifrån och nerifrån på bestämda dagar, oavsett om de äldre hade behov just då. De berättade 

om lukt, kladd, trötthet, inga besök den dagen samt om pinsamheter. Ett exempel på detta var en 

person som skötte magen hängande i lift inför alla inne på rummet och med dörren öppen. Det 

ansågs som ett rutinjobb, ingen tänkte nog, och informanten vågade som ny personal inte säga till, 

men sa att hon skulle ha gjort det idag.  

 

Informanterna berättade att de tänkte och visste mer nu än förr, vilket gjorde att omvårdnaden vid 

förstoppningsproblem ansågs bättre nu.  De ansåg sig ha en trygghet i yrket samt att det var 

viktigare att personerna mådde bra med än att ha rutiner som förr, vilket även kändes trevligare 

för personalen. Informanterna ansåg att de hann med att ge bra vård då det var få dementa som 

bodde på enheterna. De hade lärt känna dem och kunde förstå orsaker till de dementas 
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beteendeförändringar. Vidare ansåg de att de dementa personerna fick hjälp när de behövde och 

att det var viktigt att ta sig tid, bland annat för att få dem att sitta stilla på toaletten. Samtal om 

personerna och om olika knep för att både förebygga och hjälpa vid förstoppning ansågs viktigt 

och måste få ta tid då det inte gick att skriva allt. De uppgav att det alltid fanns någon ordinarie 

som arbetade så vikarier hade någon att fråga. En liten personalgrupp såg, förstod och visste 

personernas vanor bäst.  
 

 

Att förbättra omvårdnaden 

 

I intervjuerna framkom att det skulle kunna gå att ändra mer i kosten, smyga in mer individuellt 

anpassad kost, för att förebygga förstoppning bättre. Vidare ansågs att någon form av gymnastik 

vore bra om någon startade. Informanterna skulle vilja gå ut mer med de personer som var möjligt 

att ta ut. De ansåg inte att det fanns tid att gå ut regelbundet. Städning och annat rutinarbete 

ansågs kunna effektiviseras för att få mer tid att gå ut, men det behövdes även bättre utemiljö 

enligt de flesta informanter. Några berättade att de gjorde olika i personalgruppen, de intervjuade 

prioriterade promenader framför städning.  

  

I intervjuerna påpekades vikten av demensutbildning samt intresse för dementa personer. Det 

framkom önskemål om ökad förståelse från chefer.  En förståelse för att det inte räcker med ”ett 

par armar till”, utan vikarier ska vilja arbeta med dementa personer med allt vad det innebär. De 

ansåg att det måste finnas intresse  att försöka leva sig in i de dementas värld för att kunna hjälpa 

dem på ett bra sätt.  Kända vikarier behövdes för att det inte skulle bli oroligt. Längre 

inskolningstid för vikarier behövdes enligt informanterna. Det ansågs vara av avgörande 

betydelse för framtiden att ordinarie personal delade med sig av sin kunskap och erfarenhet till ny 

personal. De framhöll att det måste finnas tid för personal att samtala med varandra för att 

möjliggöra detta.  
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Beskrivande sammanfattning av resultatet 
 

Omvårdnaden vid förstoppning hos dementa beskrevs av undersköterskor och vårdbiträden som 

ett användande av alla sinnen för att kunna tolka de dementas kroppsspråk. Informanterna såg, 

lyssnade, frågade, trodde, kände och luktade. Beteenden, uttryck och utseenden observerades för 

att kunna upptäcka problem. Informanternas personliga förmågor att dela de dementas 

upplevelser användes för att skapa förtroende. De lirkade, sjöng, låtsades och spelade själva att de 

hade problem eller behov. Användandet av dessa sinnen för att kunna tolka och deras förmåga att 

spela med i upplevelserna öppnade dörrar på glänt. Detta gav möjlighet att få kännedom om 

förstoppningsproblem, förstå behov, hjälpa vid problem samt förebygga problem utan att 

personerna förlorade sin värdighet.  Det uppgavs osäkert att kunna diagnostisera förstoppning. 

God kontroll av avföringslistor ansågs viktigt. Informanternas personliga tolkningar av de 

dementas individuella behov samt möjligheten till uppsikt bestämde frekvens av både 

toalettbesök och avföringstillfällen. Vid misstanke om förstoppningsproblem hjälptes de dementa 

personerna till toaletten oftare. Massage kunde förekomma. Vissa dementa som inte orkade sitta 

på toalettstol hjälptes genom att få sitta i lift, det ansågs humanare och gav bättre sittställning. 

Fiberrik kost och mycket vätska ansågs förebygga men mängden och formen på detta var relaterat 

till vem som arbetade. Vätska till sängliggande kunde glömmas. Laxermedel gavs i olika 

omfattning, ibland direkt vid problem utan att andra metoder provades först. Kosten ansågs kunna 

individanpassas mer. Gymnastik och att gå ut och gå mer önskades, men bättre utemiljö 

behövdes. Vikarier och ny personal ansågs behöva speciellt intresse för dementa personer och 

även längre inskolningstid. Genom ökad kunskap om dementa och om förstoppning samt mer 

eget tänkande ansågs omvårdnaden humanare nu än förr. Det behövdes tid till att förmedla 

kunskaper om de dementa personerna mellan varandra. En familjekänsla upplevdes och en rädsla 

fanns att inga andra kunde ta hand om de dementa lika bra. Små boendeenheter ansågs bäst, där 

fanns större möjlighet till uppsikt och större möjlighet till kännedom om personliga vanor.  
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Deskriptiv utsaga  

 

Omvårdnad vid förstoppning hos dementa ansåg informanterna berodde på hur de använde sina 

sinnen att tolka de dementas kroppsspråk. De beskrev vidare hur de använde sina personliga 

förmågor att dela de dementas upplevelser i avsikt att skapa förtroende. Detta gav möjlighet att 

upptäcka förstoppningsproblem, förstå behov, hjälpa vid problem samt förebygga problem utan 

att personerna förlorade sin värdighet.  Kontroll av avföringsfrekvens ansågs viktigt men 

acceptabel frekvens varierade. Kosten ansågs kunna individanpassas mer och bättre möjlighet att 

gå ut och gå önskades. Längre inskolningstid och speciellt intresse för dementa personer ansågs 

vikarier behöva. Genom ökad kunskap samt mer eget tänkande ansåg informanterna 

omvårdnaden humanare nu än förr. Små boendeenheter ansågs ge bättre möjlighet till både 

uppsikt och kännedom om personliga vanor. Tid att förmedla kunskaper var viktigt.  

.  
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DISKUSSION 

 

 

Resultatdiskussion 

 

För att upptäcka förstoppning rättade sig informanterna efter sin tolkning av det de observerade 

samt efter antal dagar sedan det registrerats något i avföringslistan.  De hade dock varierande 

åsikter om hur många dagar som accepterades och när det var dags, enligt listan och/eller 

symtom. Vanlig ”lagom” tid var 3-5 dagar. Detta stämmer med definitionen på förstoppning. Om 

de dementa kände behov och det inte gått så många dagar ansågs de inte alltid förstoppade. De 

såg om någon inte mådde bra och de kunde se många tänkbara symtom som stämmer väl överens 

med kända symtom på förstoppning. Det framkom även i intervjuer att informanter inte alltid 

uppfattade det som förstoppning även om den dementa personen hade hård avföring, mådde illa 

innan varje avföringstillfälle samt blev mycket trött efter. Hjälp tidigare och eventuellt med andra 

metoder hade kunnat förebygga dessa besvär. Den personliga kännedomen var mycket viktig för 

att kunna tolka de dementa. Trots det uppfattades alltså inte alltid förstoppningsproblem. Det 

skulle kunna bero på sjuksköterskans tolkning av definitionen av förstoppning samt om brist på 

samtal med personal om detta. 

 

Informanterna gav ofta samma svar på vad som gjordes vid förstoppning som vid förebyggande 

av förstoppning. En förklaring kan vara att det var svårt att avgöra om dementa personer hade 

förstoppning enligt definitionen. De dementa kunde ha svårt att uttrycka vad de kände, och det 

kunde vara liknande beteende som visades vid behov av att gå på toaletten, utan att personen var 

förstoppad.  Det är naturligt då definitionen på förstoppning beskriver, förutom tidsintervall, 

tömningssvårigheter och känsla av ofullständig tarmtömning (1). Det gjorde kanske inte så 

mycket då informanterna tog personerna till toaletten oftare så fort de misstänkte att de dementa  

kände behov. Informanterna gav mer dryck och fibergröt samt ibland massage. Detta är välkända 

metoder.  Annat som gjordes var att ta hjälp av ett tvålfinger, eller att massera skinkorna då 

avföring var på gång. Dessa metoder var kanske inte kända av sjuksköterskan eller 

dokumenterade. Det var exempel på metoder som personal pratade med varandra om. Om det 

behövdes gavs laxermedel som fanns ordinerat vid behov, sjuksköterskan tillfrågades sällan. Det 

var vid problem med lös mage som det var svårt att veta orsak och svårt att få hjälp av 

sjuksköterskan.  
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Då hjälp skulle ges, var informanterna noga med att förklara vad som skulle göras även om de 

inte visste om personerna förstod. De funderade på hur medvetna de dementa personerna var och 

om de kände hjälpbehov eller inte. Informanterna trodde att de flesta dementa var medvetna om 

en del och att de kände att personalen ville hjälpa. Informanterna spelade med och lirkade på 

många sätt med stor inlevelseförmåga för att kunna hjälpa till vid t.ex. toalettbesök. Ingen 

uttryckte det minsta om något besvär med att hjälpa de dementa med detta, även om det förekom 

att de dementa hade gjort ner sig eller kladdat med avföring. De tyckte synd om och månade om 

att de dementa inte skulle behöva känna det pinsamt på något vis.  Dessa sätt att arbeta på, bland 

annat för att få med personen in på toaletten, stämde väl överens med Parse`s teori. Den beskriver 

att genom att vara nära och följa med i personernas upplevelser ges möjlighet att få personen till 

att själv röra sig mot bättre välmående (25). Det sättet att arbeta, använde de även till att kunna ta 

reda mer om hur personen kände och kunde då få kännedom om behov, för att kunna ge rätt hjälp.   

 

Förstoppning kunde förebyggas genom att hålla kontroll på avföringslistorna och genom att sätta 

personerna på toaletten tillräckligt.  Åsikterna om vad som var tillräckligt ofta varierade dock. 

Det framkom i studien från Jönköping att det kan finnas risk för att personer med 

inkontinensskydd inte får komma till toaletten tillräckligt ofta (8). Även i denna studie verkar det 

förekomma. En informant berättade att de som gjorde i blöja inte sattes på toaletten lika ofta som 

andra, en annan berättade att de som inte kunde sätta sig själva på toaletten togs dit minst tre 

gånger per dag. Det fanns ingen anamnes om hur de skött magen förr i tiden, på avföringslistorna 

kunde endast ses vilken avföringsfrekvens de brukade ha nu. Det kan vara beroende av 

personerna som arbetar på enheten och den kultur som finns där, men kan också bero på 

sjuksköterskans syn på sin roll. Det problemet togs även upp i en studie där det var vanligt att 

sjuksköterskor ej dokumenterade något om detta förrän problem uppstått, trots att det ansågs 

viktigt att ha en anamnes om tidigare toalettvanor och kost (8). 

 

Enligt HSL ska hjälp ges till personer som inte själv klarar att planera/genomföra handlingar som 

hör till deras dagliga liv. Inom äldre och handikappomsorgen kan samordningen försvåras genom 

att det är olika dokumentationssystem (27). En omvårdnadsansvarig sjuksköterska ska ansvara för 

planering, genomförande och utvärdering av omvårdnadsåtgärder. Kunskap finns om riskfaktorer 

och det finns möjlighet att arbeta förebyggande vilket ofta förbises när det gäller äldre (8,12). Det 

borde vara möjligt att arrangera toalettmönster för många av de dementa på dessa enheter genom 

att följa med till toaletten förslagsvis varannan timme, vilket enligt studier kan förebygga 

förstoppning (16,24).  
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Informanterna berättade att de försökte förebygga med dryck och gröt. En informant beskrev hur 

hon lyckades få i dryck på ett speciellt vis och trodde att den dementa personen nog kände 

trygghet, även om det var svårt att se. Andra berättade hur de lirkade och spelade ”teater” för att 

kunna få i personerna dryck. Det kunde vara lätt att glömma att ge extra dryck till personer som 

låg på sina rum. Dessa personer hade dock större risk för förstoppning på grund av minskad 

peristaltik, absorption, minskad aptit och reducerad plasmavolym samt svårighet att gå på 

toaletten. De behövde alltså mer vätska (8). Att vara så mån om ”sina” dementa personer och att 

ha kunskap om hur viktigt det är med vätska men ändå glömma att de behöver extra vätska är 

tvetydigt. Behövs bestämda intervaller för vad som är bra vård för varje individ, t.ex dryck 

varannan timme? Eller behövs ännu mer tid eller mindre annat att tänka på? 

 

Vilken kost som gavs berodde till viss del på vem som arbetade. Vilka personer som arbetar på 

enheten och deras kunskap förs vidare till ny personal. Här kan det tänkas att sjuksköterskan 

borde vara mer delaktig. För att kunna anpassa kosten efter dagliga behov behövs tätare kontakt. 

Att vara med i diskussioner om kost och vätska för varje individ borde vara värdefullt  

 

Laxermedel som användes var främst osmotiska medel vilket stämmer med rekommendationen 

för äldre och för de som inte får i sig så mycket vätska. Några ansåg att det inte var bra att få 

Loraga regelbundet. Det tyder på att kunskapen om olika laxermedel och hur de verkar skulle 

kunna förbättras. Att veta vilka orsakerna ska vara för att behandla och förebygga på rätt sätt 

(5,11) har ingen av informanterna pratat om.  Den enhet där informanten uppgav att de tog de 

dementa till toalett ofta, var samma enhet som uppgav att de nästan aldrig använde laxermedel. 

Där berättades även mycket om förebyggande kost. Några informanter från andra enheter ansåg 

att de hade mindre möjligheter att ha bra tillsyn och därmed kunde de inte ta personerna till 

toaletten lika ofta.  Det stämmer väl med informanternas åsikt om att små gruppboenden med få 

dementa och personal som känner dem är bättre än stora enheter. De har då möjlighet att ha mer 

tillsyn och att lära känna dem bättre.  

 

Det borde vara viktigt att på olika enheter diskutera både toalettrutiner, kost, dryck, laxermedel 

och andra metoder ur ett etiskt perspektiv. Är toalettrutinerna försvarbara och enligt vilka 

principer? Vilket självbestämmande har den dementa och vem beslutar hur ofta personen får gå 

på toaletten? Får de hjälp enligt godhetsprincipen? Hur är det med skyldigheten att inte skada, 

flera av de dementa hade besvär och flera hade behov som inte uppmärksammades eller glömdes. 

Alla gjorde så gott de kunde men vi kanske skulle kunna göra bättre? 
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Informanternas tankar om vad som skulle kunna förbättras blev en jämförelse med förr, där flera 

berättade om hemska erfarenheter. De ansåg att det var mycket bättre nu, med mer fokus på att 

personerna skulle ha det bra än på rutiner. Det som önskades var bättre möjlighet att gå ut och att 

starta gymnastik. Vad som hindrade detta var låg bemanning och personal med speciellt intresse 

för detta. Informanterna ansåg att kosten skulle kunna anpassas mer individuellt. Det borde kunna 

genomföras men då personalen arbetar med egna personliga metoder kan det bli svårt. Hur olika 

individer skulle vårdas ansågs viktigt att prata om och det måste få ta tid, det skulle kanske 

behövas mer tid till detta.  

 

I alla fyra frågeområdena ansågs det nödvändigt att ha intresse för och kunskap om personerna de 

vårdade. Tid att prata med varandra, för att föra dessa kunskaper vidare var viktigt. Kunskap om 

demens var också nödvändig för att kunna arbeta med denna målgrupp. Det skulle vara bra med 

kända vikarier och inte olika poolpersonal samt om chefer kunde förstå att det behövdes passande 

personal som var intresserade av att arbeta med dementa personer. Det framkom i alla intervjuer 

hur viktigt det var att känna alla, och helst ha allas vanor i ”bakhuvudet” som en uttryckte det.  

 

Det fanns en oro för att personal på sjukhus inte klarade av att ge lika bra vård som informanterna 

gav på demensboendet och att vikarier inte heller kunde förstå och ta hand om de dementa lika 

bra. Detta kan bero på stor omtanke om ”de sina”. Att vara behövd och veta att ingen annan 

förstår de dementa gjorde att informanterna kände och tog ett större ansvar än de kanske var 

medvetna om själva. Det bekräftas av Koppelman som skriver hur viktigt det är att känna den 

dementa personen för att kunna tolka olika beteenden och förstå behov, samt fatta beslut om 

vilken hjälp som ska ges och på vilket sätt den ska ges (23). Det är ett tungt ansvar att ta andras 

personliga beslut (24).  

 

Uppsatsförfattarens kunskap inom detta område har ökat. Framförallt upptäckten av hur 

informanterna använde alla sina sinnen, fantasi, inlevelseförmåga, personkännedom och kunskap 

för att både upptäcka, hjälpa och förebygga. Vården de dementa personerna får bygger till stor del 

på personalens kännedom om personens vanor och beteenden, en kännedom de har i 

”bakhuvudet”. De gjorde vad de kunde för att hjälpa och bemöta de dementa på ett personligt sätt, 

vilket stämmer väl med Parse`s teori (22). Uppsatsförfattaren håller med informanterna om att det 

behövs intresse för de dementa personerna och utbildning om demens, vilket dessa informanter 

hade. Grunden för all omvårdnad är bemötandet (21). De intervjuade visade mycket stora 

kunskaper i bemötande. En annan upptäckt var att det som gjordes för att hjälpa varierade 

 



  32 

beroende på vem som gav hjälp. En fråga som väcktes var hur det är på större enheter, där 

personal kanske inte känner personernas vanor och beteenden lika bra. Förekommer mer problem 

där, eller blir problem mindre uppmärksammade? En annan fråga är vad som händer om den 

erfarna personalen slutar och det blir fler vikarier och poolpersonal. En sista fråga som ställs är 

var sjuksköterskan finns, med sina kunskaper om förebyggande omvårdnad, planering för 

utförande och uppföljning samt dokumentation? 

 

 

Metoddiskussion 

 
Metoden att intervjua och bearbeta texterna fenomenologiskt var intressant och det var inte svårt 

att få tag på intervjupersoner. Från början var det endast undersköterskor som var tänkta att delta i 

intervjuerna. Då enheterna var små, arbetade inte så många undersköterskor vid de tillfällen   

enheterna besöktes, och några av de äldre som arbetat länge var sjukvårdsbiträden. De hade dock 

samtliga gått på demensutbildning.  Enhetschefer som tillfrågades om tillstånd, fick också ta del 

av missivbrevet. Det var lite svårt att finna lämpliga tider och dagar för att genomföra 

intervjuerna. Det kunde bero på schemabyten, oförutsedda händelser på arbetet eller att det på 

grund av sjukdomsfrånvaro var för lite personal för att kunna gå ifrån avdelningen helt och hållet 

under minst 40 minuter. För att det inte skulle kännas stressigt bokades det då nya tider.  

 

Samtliga informanter var mycket talföra och positiva och gav mycket av sina erfarenheter och 

tankar och det var flera gånger som intervjutiden tog mer än 30 minuter. Det talades dock endast 

om detta fenomen. Det var tydligt att ämnet var intressant även för informanterna. Förstoppning 

är svårdefinierbart hos personer som inte kan beskriva hur det känns. Bara genom att 

uppmärksamma deras behov av att gå på toaletten gör att förstoppning förebyggs. Det var svårt 

att avgränsa svaren till de frågeområden jag hade. Svaren passade till flera frågor. En fråga om 

hur informanterna kunde uppfatta de dementa personernas behov av att gå på toaletten hade varit 

befogad. Nu ställdes bara frågor som fokuserade på förstoppning.  

 

I efterhand tror jag att det skulle ha varit en stor öppen fråga om hur de ser på fenomenet med 

förstoppning hos dementa personer. Sedan skulle svaren ha delats upp i enheter efter de svar som 

erhölls. Då hade kategoriseringen kunnat göras mer efter informanternas berättelser och inte efter 

de frågor som ställdes. Det hade känts naturligare att bara lyssna och inte styra över till frågorna. 
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Användandet av bandspelare var inte så störande som förväntades, det var endast några som var 

lite tvekande, men det gick snabbt över. Informanterna fick möjlighet att först prova och 

informerades om att enbart intervjuaren skulle lyssna och skriva samt  att banden skulle förstöras 

efter avslutat arbete.  

 

Brist på datakunskap gjorde att utskrift och bearbetning blev svårt och tog längre tid än beräknat. 

De utskrivna texterna var från 3 till 8 sidor för respektive intervju. Sammanställningen av de 

bearbetade texterna med meningsenheter, meningskoncentrering och teman utgjorde 44 sidor 

vilket inte ansågs vara relevant att redovisa.  Detta medförde att skrivandet av en deskriptiv 

utsaga utan att förlora för mycket värdefullt innehåll var svårt. Istället valdes en beskrivande 

sammanfattning av innehållet i resultatet och sedan koncentrerades den ytterligare och uttrycktes 

som en deskriptiv utsaga.  

 

För denna studie kändes det tillräckligt med 8 intervjuer, då relativt likartade svar gavs av dessa 

informanter. Eventuellt kunde fler uppföljande frågor ha ställts om hur de tänkte och trodde om 

det de gjorde. Detta skulle dock medföra en risk att det skulle bli för tjatigt och svårt för 

informanten samt medfört att de skulle behövt tänka mer på det etiska i sitt handlande. Det kunde 

göra det svårare att få innehållsrika svar om de tänkt mer på vad som var rätt och fel. De 

skillnader uppsatsförfattaren ibland kunde uppfatta ökade nyfikenheten på om det verkligen var 

skillnad på vad som gjordes och varför. Kunde skillnaderna ha berott på vilket sorts enhet 

informanten arbetade på? Hur stor skillnaden var samt vilken personaltäthet och hur mycket 

sjuksköterskan var inblandad i det förebyggande arbetet skulle vara intressant att studera vidare. 

 

 

Förlag till kommande studie 
 

Det vore intressant att göra en liknande kvalitativ intervjustudie med sjuksköterskor och läkare 

om hur de ser på sitt ansvar att förebygga förstoppning. Minst lika intressant vore att göra en 

liknande studie på större enheter som har lägre personaltäthet.  En kvantitativ studie på olika stora 

enheter, med flera personalkategorier vore också intressant. Variabler som antal tillfällen per dag 

på toaletten, antal gånger det kommer avföring i blöja, antal, mängd och typ av laxermedel skulle 

då kunna användas. Dessa studier skulle kunna bidra till ökade diskussioner om vad som är god 

omvårdnad. 
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Bilaga 1. 

                
 

          060223 
 
 
 
 
Till utvalda personer som arbetar på kommunens boendeenheter för 
dementa personer. 
  
 
Ett vanligt problem som kan drabba äldre är förstoppning, vilket inte är 
direkt orsakat av ålder utan av många andra faktorer bl.a. olika läkemedel, 
sjukdomar, och ändrade kostvanor. Dementa personer har oftast svårt att 
uttrycka vad de har för problem, och det kan då vara svårt att kunna ge 
omvårdnad och att förebygga på lämpligt sätt.   
För att få veta mer om hur Ni som arbetar med dessa personer dagligen ser 
på detta problem och hur det går till att upptäcka, hjälpa och förebygga, 
kommer jag att genomföra ett antal intervjuer under våren 2006. Det vore 
värdefullt för mig att få ta del av Din erfarenhet och kunskap.  
Intervjuerna kommer att ta ca ½ timme och de sker på arbetstid. Det är 
frivilligt att delta, och Du kan när som helst avbryta intervjun. Intervjun 
kommer att spelas in på band och all data kommer att behandlas 
konfidentiellt.  
Resultatet kommer att presenteras i en uppsats inom Vård av äldre D 10p, 
som Ni kommer att få ta del av, om Ni så önskar. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Eva Pers Leg Sjuksköterska 
Studerande på Högskolan Dalarna. 
 
 
 
Vid eventuella frågor ring mig gärna: 
 
0423-74010 eller 070-4137441 
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Bilaga 2. 
 

 
 
Frågeguide 
 
1. Jag vill att du beskriver hur du kan se och förstå att någon har 
förstoppningsproblem.  

 
Sonderande: Ge exempel på olika 
symtom eller beteenden.  

 
2. Kan du berätta vad du gör när någon verkar ha problem?   
   

Sonderande: Berätta mer i detalj,  
för olika personer, ge några exempel. 
Specificerande: Varför gör du så, 
hur gör du då, hur tänker du, när gör 
du …?  

   
3. Kan du berätta vad du gör för att förebygga problem?  

 
Sonderande: Ge exempel för olika 
personer. 
Specificerande: Vilka metoder att 
förebygga känner du till som 
används på avdelningen?  
  

                                                                            
 4. Tycker du att något kan förbättras? 

    
       Specificerande: Vad och hur   
       tycker du…?  

        Kan du jämföra med förr? 
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