REAGERA-S
Patientformulär

Till dig som vill använda REAGERA-S.
REAGERA (Responding to Elder Abuse in GERiAtric care) är ett forskningsprojekt som
bedrivs i samarbete mellan Region Östergötland och Linköpings Universitet och som
finansieras med medel från Brottsofferfonden. Det långsiktiga målet med projektet är
att förbättra sjukvårdens identifiering av och hjälp till äldre personer som är eller har
varit utsatta för olika typer av övergrepp.
Att använda REAGERA-S är ett sätt att ställa frågor till äldre personer om övergrepp de
kan ha varit utsatta för genom livet. ”S” står för ”självskattning” och man ber alltså den
äldre personen själv fylla i formuläret (nästa sida). Du som användare avgör genom en
subjektiv bedömning om den som ska svara har en tillräckligt hög kognitiv funktionsnivå
och tillräckligt god språklig förmåga för att förstå frågorna. Om en person har svårt att
läsa och fylla i formuläret, exempelvis p.g.a. en synnedsättning, är det också möjligt att
läsa frågorna högt för honom eller henne.
Om en person svarar jakande på någon fråga i REAGERA-S är det mycket viktigt att det
följs upp med ett samtal kring vad personen varit med om och att man identifierar
eventuella behov av hjälp och stöttning. Genom att enbart titta på svaren i formuläret
kan man inte avgöra hur allvarligt det som hänt var eller om personen är utsatt i nuläget.
Det beror på att REAGERA-S har ett livstidsperspektiv och fångar både allvarliga och
mindre allvarliga händelser.
REAGERA-S har testats i en vetenskaplig studie bland äldre patienter som vårdades
inneliggande på sjukhus och visade sig då fungera väl. Studien finns fritt tillgänglig här:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08946566.2020.1737614
Simmons J., Wiklund N., Ludvigsson M., Nägga K. & Swahnberg K. (2020) Validation of
REAGERA-S: a new self-administered instrument to identify elder abuse and lifetime
experiences of abuse in hospitalized older adults, Journal of Elder Abuse & Neglect,
32:2, 173-195
REAGERA-S är gratis att använda, men vi ber dig att först kontakta forskningsledaren och
upphovsrättsinnehavaren Johanna Simmons via mail: johanna.simmons@liu.se

Mer information om REAGERA projektet hittar du här
www.liu.se/forskning/reagera
Kontakt: johanna.simmons@liu.se

ÄLDRE PERSONERS UTSATTHET GENOM LIVET
Det är ganska vanligt att man under sitt liv blir utsatta för negativa handlingar
från närstående, personal inom vård och omsorg eller andra personer. Att ha
sådana erfarenheter kan påverka hälsan negativt, även om det var länge
sedan det hände. Vi vill därför be dig svara på följande frågor:
JA

NEJ

1. Har du känt dig illa till mods med, eller rädd för någon
närstående eller personal inom vård och omsorg?
2. Har någon återkommande talat nedvärderande till dig eller
försökt trycka ner, förnedra eller förödmjuka dig?
3. Har någon försökt kontrollera dig, begränsa din kontakt med
andra eller bestämma vad du får och inte får göra?
4. Har någon hotat att skada dig eller någon/något du bryr dig
om, t.ex. andra personer, husdjur eller saker?
5. Har någon närstående eller personal inom vård och omsorg
utnyttjat dig ekonomiskt, t.ex. stulit från dig, tagit kontroll över
din ekonomi eller lurat/pressat dig på pengar eller saker?
6. Har du blivit utsatt för någon form av fysiskt våld, t.ex. blivit
knuffad, nypt, fasthållen, slagen eller sparkad?
7. Har du blivit utsatt för någon form av sexuellt övergrepp, t.ex.
att någon tagit på din kropp mot din vilja eller tvingat dig till
sexuella handlingar?
8. Har det hänt att du inte har fått hjälp som du behövde, t.ex.
med att ta din medicin, att komma till toaletten, att komma
upp ur sängen, klä dig eller få mat/dryck?
9. Har närstående eller personal inom vård och omsorg som
skulle hjälpa dig behandlat dig illa, t.ex. talat nedvärderande
till dig eller varit hårdhänt?
10. Hur mycket lider du idag av det du varit utsatt för? (sätt ett kryss på skalan)
0
Lider inte alls
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10
Lider väldigt mycket

