
Beteckning:________________ 

Institutionen för vårdvetenskap och sociologi 

God omvårdnad av äldre patienter 

- ur sjuksköterskors perspektiv. 

Ida Danneskog-Runnfors 

Oktober 2008 

Examensarbete C 15 hp 

Omvårdnadsvetenskap 

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 

Examinator: Ulrica Östlund 

Handledare: Ingrid Gällstedt-Fransson/Magnus Lindberg 

 



Abstract 

The purpose of this study was to describe what nurses consider to be good care of elderly 

patients, and to describe what is important in good care. The method used was an empirical 

qualitative approach with a descriptive character. Seven nurses, whose experiences varied 

between 2 and 39 years, were interviewed. They all work at a hospital, but at three different 

departments. Two open questions were used for the interviews. The interviews were recorded 

on tape from where it was extruded to text by the author. The responses were then analyzed 

by being categorized into five different categories and eleven subcategories. The respondents 

agreed that time and personal care was the most important parts in care of elderly patients. 

However, the respondents also clamed that there are no differences between younger and 

older people with respect to good care. Respect, rehabilitation, and search for information 

about the patients earlier history are also very important aspects of good care.  
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Sammanfattning 

Syftet med studien var att beskriva vad sjuksköterskor anser vara god omvårdnad av äldre 

patienter samt att beskriva vad som är viktigt i en god omvårdnad. I en empirisk kvalitativ 

studie av beskrivande karaktär intervjuades sju kvinnliga sjuksköterskor med mellan 2 och 39 

års erfarenhet. Vid intervjuerna ställdes två öppna frågor och följdfrågor användes för att 

utveckla svaren. Intervjuerna spelades in på band och svaren analyserades genom att 

författaren skrev ner intervjuerna ordagrant för att sedan, genom bearbetning av 

textmaterialet, bilda subkategorier och kategorier. Resultatet redovisades med fem kategorier: 

grundläggande behov, informationssökning, rehabilitering, respekt och tid samt elva 

subkategorier. Informanterna ansåg att tid och individanpassad vård var viktigast när det 

gällde omvårdnad av äldre patienter, men att det egentligen inte fanns någon indelning utifrån 

ett åldersperspektiv avseende god omvårdnad. Respekt, rehabilitering och att söka 

information om patienternas tidigare historia var andra viktiga faktorer för innebörden av god 

omvårdnad.    

 

Nyckelord: sjuksköterskor, äldre patienter, omvårdnad, upplevelse 
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1. Introduktion 
För att kunna förklara vad  som är god omvårdnad av äldre patienter måste vissa väsentliga 

begrepp definieras och klargöras. I detta avsnitt definieras först begreppet omvårdnad och 

sedan diskuteras de tre inom vård av äldre centrala begreppen åldrande, bemötande och 

delaktighet. Slutligen diskuteras vikten av anknytning till forskning och kunskap för 

möjligheten till god omvårdnad av äldre. 

1.1 Omvårdnad 
Enligt Socialstyrelsen (SOSFS 1995:15) är sjuksköterskans ansvarsområde att ge omvårdnad. 

Ordet omvårdnad beskrivs i Wikipedia (2008) genom att begreppet omfattar både praktiskt 

och kliniskt arbete liksom vetenskaplig verksamhet. Begreppet omvårdnad är inte definierad i 

uppslagsverk som Medicinsk terminologi (Lindeskog B, 1997), Nordstedts Uppslagsbok 

(1999) eller i Vad Varje Svensk Bör Veta (2004). I 2a § Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) 

beskrivs vad god vård är och därifrån kan också begreppet omvårdnad läsas ut. 

2 a § Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta 
innebär att den skall särskilt 
1. vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och 
behandlingen, 
2. vara lätt tillgänglig, 
3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, 
4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen. 
Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med 
patienten. 
 
Jahren Kristoffersen, Nortvedt och Skaug (2005) redogör för begreppet omvårdnad utifrån 

flera olika aspekter. Betydelsen av ordet omvårdnad kan variera mellan människor beroende 

på ålder, ursprung, kulturell bakgrund - omvårdnad är något individuellt. Behov av 

omvårdnad tillkommer när individen själv i olika situationer inte kan tillgodose sina 

grundläggande behov eller hantera sina upplevelser och reaktioner. Omvårdnad kan innebära 

att vända på kudden, få tänderna borstade, hjälp med nutrition, smärtlindring eller att någon 

lyssnar när man är rädd och orolig. Enligt Jahren Kristoffersen, Nortvedt och Skaug (2005, 

2006) är utgångspunkten alltid patientens behov av omvårdnad. 

Vårdförbundet (2008) anger att omvårdnad är huvudämnet i sjuksköterskeutbildningen och att 

hälsa, miljö och människa är centrala begrepp. Omvårdnad syftar till att främja hälsa och 

förebygga sjukdom, främja läkande och välbefinnande och att bidra till en värdig död. 
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Omvårdnadsteoretikern Virginia Henderson var en av de första sjuksköterskor som försökte 

beskriva omvårdnadens speciella område. Hennes omvårdnadsteori, som kom redan 1955, går 

ut på att visa vilken vård alla vårdtagare är i behov av oavsett vilken diagnos de har eller 

vilken medicinsk behandling de får. Grundläggande är att vårdaren lär känna vårdtagaren och 

skapar en relation, eftersom vårdaren måste kunna sätta sig in i vårdtagarens situation och 

behov. Utifrån människans behov har Henderson formulerat 14 viktiga punkter som utgör de 

uppgifter sjuksköterskan har att utföra för att hjälpa patienten. Dessa uppgifter består bland 

annat av att tillgodose patienternas behov av vila och sömn, upprätthålla god kroppshygien 

och ett välvårdat yttre samt skydda huden, uttrycka sina känslor. Som definition av 

sjuksköterskans speciella uppgifter har hon formulerat följande: 

”Sjuksköterskans speciella arbetsuppgift består i att hjälpa en individ, sjuk eller frisk, att 

utföra sådana åtgärder som befordrar hälsa eller tillfrisknande (eller en fridfull död), 

åtgärder individen själv skulle utföra om han hade erforderlig kraft, vilja eller kunskap. 

Denna arbetsuppgift skall utföras på ett sätt som hjälper individen att så snart som möjligt 

återvinna sitt oberoende.” Henderson (1970). 

Sjuksköterskan ska följa International Council of Nurses (ICN) etiska koder och riktlinjer när 

det gäller att bedriva en god omvårdnad. Enlig ICN har en sjuksköterska fyra grundläggande 

ansvarsområden: att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa och att lindra 

lidande. ICN:s etiska kod har även fyra huvudområden som sammanfattar riktlinjerna för 

etiskt handlande och det är: sjuksköterskan och allmänheten, sjuksköterskan och 

yrkesutövningen, sjuksköterskan och professionen och sjuksköterskan och medarbetare 

(Svenska sjuksköterskeföreningen, 2007; Vårdförbundet, 2008). 

1.2 Åldrandet 
Enligt Sjukvårdsrådgivningen (2005) och Bagger-Sjöbäck (2006) är åldrandet en fysiskt, 

psykiskt, socialt och existentiell process och det biologiska åldrandet är en naturlig del av vårt 

liv. Det mänskliga åldrandet sker hela livet från födsel till död. Åldrandet är något som vi bör 

betrakta som ett steg i den mänskliga utvecklingsprocessen, därför bör inte en gammal 

människa endast dömas efter sin kronologiska ålder (Purtilo, 1982; Bagger-Sjöbäck, 2006).  

Bagger-Sjöbäck (2006) anser även att man ska se till människans funktionella status inför 

vårdåtgärderna och inte se till när individen är född. Tyvärr uppstår sådana resonemang när 

det gäller prioriteringar inom vården. Andelen människor som är 75 år eller äldre, har mer än 
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fördubblats under de senaste fyrtio åren. Under samma period har medellivslängden ökat med 

drygt fem år för män och sex år för kvinnor. Synen på ålderdom har förändrats under 

nittonhundratalet, från att i mitten på femtiotalet ha haft en bild av att man vid ålderdom oftast 

drabbades av funktionsförluster och därefter fick ett liv utan glädjeämnen och intressanta 

upplevelser, till att nu ha större möjligheter än någonsin. Bagger-Sjöbäcks (2006) vill påpeka 

att det kanske är nu i åldrandet, som den bästa tiden är.  

Valpato, Onder, Cavalieri, Guerra, Sioulis, Maradin, Zuliani och Fellini (2007) har i sin studie 

på patienter som vistas på sjukhus sett flera olika faktorer som kan tillföra förlust av fysisk 

självständighet när äldre patienter vistas på sjukhus. De faktorer som spelar in för att 

patienterna ska bli nedgångna är lågt BMI, kognitiv vägran, högnivå på sjuklighet och tidigare 

sjukdomsfall etc. Studien fann också ökad risk till nya ADL-sänkande kunskaper bland de 

äldre patienterna. 

I studien gjord av Naylor, Hirschman, Bowles, Bixby, Konick-McMahan och Stephens (2007) 

undersöktes vårdgivare i hemmet. Dessa var oftast maka eller barn som vårdade sina gamla, 

dementa och förvirrade anhöriga i åldrarna mellan 72-89 år. Även om vården var tung och 

påfrestande var det endast ett fåtal som hade undersökt om det fanns möjlighet till vård i 

vårdhem eller servicehus. Utav dessa anhöriga kände en del att de missade att få ut nått av 

livet, några ville fly från situationen, andra kände sig emotionellt berövade liksom att de ville 

att deras liv skulle få en förändring. Dessa vårdgivare var alla deprimerade och hade hörsel- 

och synhallucinationer samt dagliga och nattliga störningar.  

I juni 2007 tillsatte regeringen en utredning som i direktiven skulle lägga fram förslag på en 

värdighetsgaranti för vård och omsorg av äldre. I utredningen skulle speciell hänsyn tas till de 

som inte kan göra sin röst hörd, de sköraste individerna. Utredningen ”Värdigt liv i 

äldreomsorgen” (SOU 2008:51) kom i mars 2008 och ger förslag på förändringar inom vad 

regeringen anser är ett högprioriterat välfärdspolitiskt område, utveckling av vård och omsorg 

av äldre. Det som enligt utredningen ska prioriteras är trygghet, tillgänglighet och helhetssyn 

på den enskildes behov. Bland annat ska tillgängligheten inom vård och omsorg ökas, särskilt 

för dem med omfattande behov. Utvecklingen ska också stimulera ett aktivt hälsofrämjande 

tillstånd med förebyggande insatser, stärka utvecklingen genom stöd till forskning av äldre 

och åldrande samt stimulera utveckling av nya hjälpmedel som äldre och anhöriga är i behov 
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av. Utredningen ger förslag på en värdighetsgaranti för vård och omsorg om äldre (SOU 

2008:51).  

1.3 Bemötande 
”Bemötande handlar om ett samspel mellan människor och den inställning som personer har 

till varandra och hur det kommer till uttryck i tal, handlingar, gester, ansiktsuttryck, tonfall 

etc. Inom äldreomsorgen har människosyn och bemötande en avgörande betydelse för 

omsorgens kvalitet.” Sveriges Kommuner och Landsting (2008). 

En studie gjord av Karlsson och Sanden (2007) visar att kroppslig närvaro, lyhördhet och 

engagemang hos sjuksköterskan påverkar förmågan att bedöma patientens behov. Andra 

faktorer som hade betydelse för relationen vårdare/vårdtagare var trygghet och samhörighet. 

I en utredning angående bemötande av äldre (SOU 1997:170), framkom att respekt för 

självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet bör ha en fast grund inom vården. 

Vårdpersonalen bör se alla människors lika värde och lika rätt, att på djupet förstå innebörden 

av sitt bemötande ur vårdtagarens perspektiv och kunna dra slutsatser/paralleller mellan sitt 

eget handlande och omvårdnaden. 

I en studie av Courtney, Tong och Walsh (1999) beskriver de skillnaden på vården av äldre 

som bor i staden jämfört med dem som bor på landsbygden. Skillnaderna var att 

sjuksköterskorna på landsbygden hade mer positiv syn och ett mer omhändertagande sätt till 

de äldre jämfört med sjuksköterskorna i storstaden. Det ansågs även att personalen kände till 

mer om patienternas behov och deras funktionsnivå sedan tidigare och arbetade för att detta 

skulle bibehållas. Skillnaderna som uppstod mellan de olika sjukhusen i landet kunde 

säkerligen bero på sjukhusens storlek, personalen, kunskapen om äldre patienter, tillgången 

till rätt läkare men även det geografiska läget kunde ha betydelse.  

Det framkom i en studie gjord av McLafferty och Morrison (2004) att sjukvårdspersonal 

måste bli mer medvetna om deras påverkan på sjuksköterskestudenter när det gäller attityder 

mot äldre patienter. Några av deltagarna i studien ansåg att skickligheten i att vara 

sjuksköterska var att ge ”basic nursing care”. De såg även att det fanns skillnader i attityden 

mellan personal och äldre patienter där personalen kunde skoja och skratta med de yngre 

patienterna men inte med de äldre. Kom det in äldre patienter på sjukhuset ansågs de vara 
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virriga och kringflackande, medan en yngre patient med samma symtom fick höra att han var 

desorienterad.  

McKinlay och Cowan (2003) påvisade i sin studie att sjuksköterskeelevers attityder och 

beteende mot att arbeta med äldre patienter grundar sig på vad deltagarna själva hade för 

känsla av att arbeta med äldre. Även tron om vad andra önskar att de skulle göra påverkade. 

Det framkom vidare att studenterna hade en generellt högre positiv attityd till att arbeta med 

äldre än vad som tidigare framkommit men även att de som hade mer rutin i sitt arbete även 

hade en högre nivå i sin positiva attityd gentemot de äldre patienterna. I England råder det 

brist på sjuksköterskor som vill ta hand om äldre. Därför är det ännu viktigare att se till att 

sjuksköterskestudenter bättrar på sin attityd till äldre och att samhället ger yrket mer status än 

vad det i nuläget har. 

1.4 Delaktighet 
Lyytinen, Lippo, Routasalo och Arve (2002), har i sin studie sett att omsorgen av äldre 

varierar beroende på olika rutiner på sjukhusen. De äldre patienterna har mycket begränsade 

möjligheter att påverka sin egen omvårdnad. Ofta sitter de bara och väntar på besök från 

anhöriga och har svårt att be om hjälp och känner sig bara till besvär. Den enda aktiviteten de 

hade, var att vänta, sova, titta på tv, läsa och lyssna på radio eller att se vad som pågick med 

sänggrannen.  

I Penney och Wellard (2007) studie påvisades att äldre inte alls vill känna sig hjälplösa utan 

tvärtom, vill känna sig delaktiga i den vård som ges kring dem. De vill själva få avgöra vilka 

mediciner och behandlingar som skall användas i samråd med läkare och annan 

sjukvårdskunnig personal. De äldre patienterna var villiga att lära sig om sin sjukdom, 

behandling och vård, och de ansåg även att sjuksköterskor och läkare borde kommunicera 

bättre både med varandra och med patienterna.  

I en intervjustudie med äldre patienter gjord av Kiessling och Kjellgren (2004), framgick det 

att patienterna hade en vilja att samtala med vårdpersonalen, ha kontinuitet i personalen och 

ett behov av kontroll. Genom samtal ansåg sig patienterna delaktiga i sin vård och de kunde 

utbyta erfarenheter men även ta lärdom av relationen patient och personal. En viktig ansats för 

en bra delaktighet i vården var att patienterna förstod språket. Patienterna förstod att det 

berodde på tidsbrist hos personalen att samtalen uteblev. Genom igenkännande av personal 

fick patienterna ändå trygghet och tillit och därmed uppstod möjligheten till delaktighet, men 
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genom flera olika personalbyten minskade chansen till delaktighet. Patienterna ville även ha 

kontroll över det som skulle ske och när olika saker skulle ske, som provtagningar etc. 

Patienterna förstod att det kunde uppstå förseningar men bara de fick informationen var de 

förstående. Alla patienter var dock eniga om att delaktighet kräver energi och det är beklagligt 

eftersom de flesta gamla och sjuka som inte förmår därmed missar sin chans till delaktighet. 

1.5 Forskning och utveckling 
Sjukvårdspersonal ska enligt 2 § (1994:953) om åligganden för personal inom hälso- och 

sjukvården (ÅL) utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 

erfarenhet. För att sjuksköterskor ska bli professionella i sitt yrke bör de därför hålla sig ajour 

med den aktuella forskning och utveckling som sker. En god vård ska stödja sig på 

vetenskaplig kunskap samt på egen erfarenhet enligt Bengtson och Drevenhorn (2002). I deras 

studie framgick det att arbetsplatser som hade någon omvårdnadsforskare anställd, där var 

denne en nyckelperson och personalen på dessa arbetsplatser använde sig ofta av resultat från 

olika omvårdnadsforskningar.  

I en studie av Furåker och Nilsson (2006) framkom att sjuksköterskestudenters syn på 

omvårdnad i den allmänna omvårdnaden kan ges med eller utan teoretisk kunskap. Det som 

behövdes var en övertänkt och formulerad människosyn och att man reflekterat över den 

allmänna värdegrunden. Etik, moral, empati och förståelse skulle genomsyra relationen till 

patienten. För att ge den specifika omvårdnaden krävdes det enligt studien kunskap av den 

som utövade den - en sorts formell kompetens. Den formella kompetensen behövdes för att 

kunna tillgodose det specifika i varje enskild vårdsituation och även där kunna använda sin 

kunskap, att se samband mellan diagnos, symtom och omvårdnadsbehandling. 

Vidare framkom i Asplund, Alton, Norberg och Willmans (2000) studie om individuell 

vårdplanering, att olika former av vårdplanering kräver olika personalresurser och slutligen 

även olika kostnader. Enligt studien är det sällan det skrivs om att evidensbaserad vård kan 

spara pengar genom att man i nuläget utnyttjar kostsamma metoder som inte är vetenskapligt 

bevisade. Därför är det också viktigt att förmedla att det inte bara är den rent medicinska 

delen av vården som kan eller ska vara evidensbaserad utan även omvårdnad och 

rehabilitering. 

På en akutavdelning i Sverige gjordes en studie av Kilgren-Larsson, Nilsson och Sörlie 

(2004). Där berättade sjuksköterskorna om situationer där människor fått god omvårdnad. Av 
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resultatet framgår att det är nödvändigt med god kunskap och förståelse för äldre patienters 

situation samt att ta ansvar för dem för att kunna ge dem god omvårdnad. Sjuksköterskorna 

beskrev även svårigheterna med att ge god omvårdnad. Studiens resultat visar att medicinska 

och vardagliga arbetsuppgifter och rutiner hotar den goda omvårdnaden. En av 

sjuksköterskorna som ingick i studien ansåg att det var svårt att ge god omvårdnad. När någon 

med svår smärta kommer in till akuten går den alltid före de äldre patienterna som vill känna 

trygghet.  

I en studie gjord i Hong Kong av Yam och Rosslier (1999) om vad som är god omvårdnad för 

patienter menade sjuksköterskorna i studien att det är genom att personalen har bra 

kompetens. Dessutom bör man vara lyhörd för patienterna och de betonade också vikten av ett 

bra och tryggt arbetslag. Förutom detta framkom att det var viktigt att nya sjuksköterskor fick 

en mentor. Var sjuksköterskorna säkra och trygga i sin arbetsroll så kunde de ge en bättre 

omvårdnad av patienterna. I en av intervjuerna ur studien säger en sjuksköterska, fritt översatt 

”eftersom vi inte är robotar så kan våra egna personliga och olyckliga omständigheter 

påverka ett gott omvårdnadsarbete”. Hon fortsätter senare med att säga ”äldre sjuksköterskor 

kan ha tappat entusiasmen och glädjen vilket kan påverka omvårdnaden av äldre patienter”.  

I en rapport från Statens beredning för utvärdering av medicinsk teknik (SBU) beskrivs en 

modell för yrkeskunnandets utveckling i fem steg: sjuksköterskan som nybörjare, avancerad 

nybörjare, kompetent, skicklig och expert (SOSFS 1995:15). Som ovan angetts ska den som 

tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap 

och beprövad erfarenhet (SOSFS 1995:15 § 2). Det är därmed också angeläget att 

sjuksköterskornas kompetens tas till vara och utvecklas så att patienterna får en god och trygg 

vård. Dulong och Poulsen (1993) skriver i sin bok att det är viktigt att sjuksköterskor följer 

utvecklingen i gerontologi och utvecklar den geriatriska omvårdnaden då hälften av det totala 

antalet vårddagar på sjukhusen utnyttjas av patienter över 60år.  

1.6 Problemområde 
Vi får fler och fler äldre i vårt samhälle (Sjukvårdsrådgivningen, 2005 och Bagger-Sjöbäck, 

2006). Tidigare vårdades äldre hemma hos sina anhöriga för att inte ligga samhället till last. 

Nu när make, barn och barnbarn jobbar i allt större utsträckning finns mindre möjlighet till att 

vårdas i hemmet av anhöriga. Det är därför många äldre som kommer till vårdavdelningar när 

deras hemsituation inte längre är hållbar. Orsaken är oftast kraftigt försämrat allmäntillstånd 
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eller anhöriga som inte längre orkar hjälpa till med omvårdnaden (Skog M & Grafström M, 

2003) 

Enligt 2a § Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) ska hälso- och sjukvården ge god vård. Det är 

därför viktigt att vi vet vilka insatser som skall till för att ge god vård till den ökande äldre 

befolkningen. Som framgått ovan är bemötande och delaktighet viktigt vid vård av äldre. 

Dessutom bör sjuksköterskor hålla sig ajour med forskning och utveckling inom sitt område. 

1.7 Syfte och avgränsning 
Syftet med denna studie är att genom intervju med sju sjuksköterskor beskriva vad dessa 

anser som god omvårdnad av äldre patienter. Vidare ska beskrivas vad de anser vara det 

viktigaste i den goda omvårdnaden av de äldre patienterna. Äldre patienter i denna studie är 

över 75 år.  

2. Metod 
För att belysa vad sjuksköterskorna anser vara god omvårdnad av äldre patienter är, 

intervjuades ett antal sjuksköterskor på ett sjukhus i Gävleborgs Län. I detta avsnitt redogörs 

för den vetenskapliga metod som använts vid intervjuerna samt övriga överväganden som 

gjorts för att säkerställa ett korrekt resultat. 

2.1 Design 
Studien genomfördes som en empirisk kvalitativ studie av beskrivande karaktär enligt Polit 

och Beck (2004).  

2.2 Urval och undersökningsgrupp 
Urvalet var sju sjuksköterskor från tre olika avdelningar varav två medicinska avdelningar 

och en kirurg/ortopedavdelning vid ett sjukhus i Gävleborgs Län. Det var ett 

bekvämlighetsurval där författaren till studien inte kände deltagarna (Granskär & Höglund-

Nielsen, 2008). Deltagarna skulle ha minst två års yrkesverksamhet som sjuksköterska och då 

även jobbat med äldre patienter. Sjuksköterskorna valdes ut genom en förfrågan till 

verksamhetschefen. De som deltagit i studien har gjort det frivilligt. Deltagarna var endast 

kvinnor med en medelålder på 50 år, deras yrkesverksamma liv bestod mellan 2 och 39 års 

erfarenhet. Deras bakgrund fanns inom psykiatrin som skötare och förste skötare, inom 

akutsjukvård eller som biträde. Det var endast en av deltagarna som inte hade vård som 
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bakgrund innan sjuksköterskeutbildningen. Denna hade tidigare jobbat inom industrin. Ett par 

av sköterskorna hade även specialiserat sig inom egna områden.  

2.3 Datainsamlingsmetod 
Intervjuerna baserades på en intervjuguide med två öppna frågor och med följdfrågan att 

motivera svaret (Bilaga 1). Författaren till studien konstruerade sin egen intervjuguide utifrån 

att ta reda på vad sjuksköterskorna ansåg vara god omvårdnad av äldre patienter. Att ha få 

frågor ansågs ge de intervjuade större svängrum i sina egna tolkningar av vad god omvårdnad 

är (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). 

2.4 Tillvägagångssätt 
Författaren till studien började med att via brev informera avdelningschef/verksamhetschef på 

respektive avdelning om studien och be om tillåtelse för att göra studien. Tillstånden 

beviljades under september 2007 av dessa. Författaren ringde upp cheferna för att få namn på 

sjuksköterskor som antogs vara villiga att delta. Två av sjuksköterskorna tog själva initiativ 

till kontakt med författaren via mail och telefon för att få delta i studien. De övriga fyra blev 

författaren rekommenderad att tillfråga av cheferna. Fyra av deltagarna blev sedan kontaktade 

via telefon för att komma överens om tidpunkt för intervjun, de ytterligare två kontaktades via 

mail. Deltagarna fick även en kort muntlig respektive skriftlig redogörelse av författaren över 

hur intervjun skulle gå till väga. Fyra av intervjuerna gjordes på sjukhuset i ett enskilt rum och 

den femte gjordes i sjuksköterskans egna hem under januari 2008. Den sjätte deltagaren för 

intervjun var inte anträffbar när intervjuerna skulle göras, därför gjordes ytterligare två 

intervjuer i april 2008 som ett komplement till bortfallet av den tillfrågade sjuksköterskan och 

där tidigare provintervju inte gett tillräckligt med material för att kunna bearbetas. 

Intervjuerna bandades med hjälp av en lånad diktafon och intervjuerna tog allt från 25 minuter 

till 1 timme och 30 minuter.  

Intervjuguiden testades i maj 2007 med hjälp av en provintervju för att undersöka dess 

användbarhet. Inget korrigerades i intervjuguiden efter provintervjun. 

2.5 Dataanalys 
Avsikten med undersökningen var att med en kvalitativ innehållsanalys ge en djupare 

beskrivning (Patel & Davidson, 1994) av olika sätt att se på god omvårdnad. Författaren skrev 

ner de inspelade intervjuerna ordagrant och läste sedan igenom dessa flera gånger för att få en 

helhetsbild av svaren och för att bli bekant med den skrivna texten. Den skrivna texten 
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minskades sedan ner i meningsenheter. Nästa steg blev att kondensera texten för att göra den 

mer lätthanterlig, och att förse den kondenserade texten med koder som sedan sammanfördes 

till olika kategorier. Varje kod som på något vis hade en gemensam nämnare hamnade under 

samma kategori. (Patel & Davidson, 1994, Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Dessa 

meningsbärande enheter bearbetades från 72 stycken ner till 11 subkategorier De olika 

subkategorierna bearbetades ytterligare ihop till 5 huvudkategorier (Tabell 1). För att beskriva 

varje subkategori har ett urval av citat valts ut från intervjuerna (Granskär & Höglund-

Nielsen, 2008). Citat från intervjuerna lades in i resultatdelen för att öka trovärdigheten i 

studien. 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Subkategori Kategori 

 
”ett bra 
förhållningsätt till 
individen att man ser 
patienten… bemöter 
på ett bra sätt, man 
ser till bakgrunden av 
patienten alla 
patienter är olika 
man ser och tänker 
anamnes för att få 
information” 
 
 
 
”jag tycker att man 
ska se till att dom 
ligger bra, se till att 
inte hälar liksom får 
trycksår, att när dom 
sitter uppe sitter 
skönt, att dom får 
komma upp, men 
inte tvinga dom att 
sitta uppe hur länge 
som helst” 

 
 
 
 
Bra förhållningssätt 
till patienten, 
bemöter och ser 
patientens bakgrund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se till att dom ligger 
bra, se till att hälar 
inte får trycksår, 
sitter uppe utan tvång 
och sitter skönt  

 
 
 
 
Se patienten 
Bemöta på bra sätt 
Se bakgrunden av 
patienten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förhindra trycksår 
Sitta uppe 

 
 
 
 
Informationssökning 
Respekt 
Se patienten 
Individuell vård 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rehabilitering  
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2.6 Forskningsetiska överväganden 
Sjuksköterskorna informerades om att deltagandet i studien var frivilligt och att de när som 

helst kunde avbryta intervjun (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Det går inte att knyta 

några personer till uppgifter från intervjuerna. Inspelningarna förstördes efter det att 

intervjuerna skrivits ner ordagrant och texterna bearbetats, deltagarna blev väl informerade 

om detta. Materialet från intervjuerna behandlades konfidentiellt. 

3. Resultat 
Resultatet av studien redovisas genom kategorier och subkategorier. De 11 subkategorierna 

och 5 huvudkategorierna visas i tabell 2. Avsnittet är disponerat enligt huvudkategorierna med 

subkategorierna som underrubriker. Subkategorierna beskrivs med löpande text och med en 

del citat. Bakom varje citat finns en kod (1-7) som visar vilken av intervjuerna i studien den är 

hämtad från. 

Tabell 2. Övergripande subkategorier och huvudkategorier 

Subkategorier Huvudkategorier 

Individuell vård 
 
Patientens förväntningar 

Grundläggande behov 

Anamnes för att få information 
 
Identifiering av patientens problem 

Informationssökning 

Förebygga trycksår/mobilisering 
 
Smärta 

Rehabilitering 
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Att se patienten 
 
Empati 
 
Självbestämmande/autonomi 

Respekt 

Att ta sig tid 
 
Tidsbrist/mindre med personal 

Tid 

 

3.1 Grundläggande behov 
När det gäller de grundläggande behoven framkom i intervjuerna att alla deltagare ansåg att 

man skulle utgå från de individuella behoven. Individuella behov som varje individ har gör 

vården patientbunden d.v.s. ingen har lika vård utan vården utgår från individens behov. De 

intervjuade ansåg att den individuella vården gäller alla patienter inte bara denna studies 

målgrupp. Omvårdnad var lika i alla ålderskategorier, kön, religion och om man är svensk 

eller invandrare. Man skulle även se till patienternas förväntningar när det gäller vilken vård 

de skulle få och utifrån de förväntningarna kunde det sedan göra en vårdplan. De äldre 

patienterna, som studien gällde, är en kategori som besöker sjukhusen ofta. Därför är det 

vanligt förekommande med vårdplaner. Det är viktigt med god kunskap, att man som 

vårdpersonal kan se sambandet mellan diagnos, symtom och behandling. 

3.1.1 Individuell vård 
Alla deltagare i studien ansåg att man skulle utgå ifrån varje patients enskilda behov av hjälp, 

en individuell vårdplan. Deltagarna ansåg att det fanns stora skillnader i patienternas behov av 

hjälp om man ser på patienter i samma ålderskategori. Samtidigt som omvårdnad var lika för 

alla patienter vare sig de var barn, tonåringar, medelålders, äldre, svensk/invandrare, kvinna 

eller man. 

”Först och främst är det allmän omvårdnad, man pratar ju om i skolan … 
grundomvårdnaden…” (Intervju 2) 

”Man får ju se till dom behov dom har det är där man måste börja... Och behoven kan man ju 

både över- och underskatta…” (Intervju 3) 
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3.1.2 Patientens förväntningar 
Några deltagare i studien ansåg att man skulle ge patienterna möjlighet att få tala om vilka 

förväntningar de hade på vården. Med utgångspunkt från dessa förväntningar kunde man 

sedan göra den vårdplan som utgick ifrån den individuella patienten Man borde som 

sjuksköterska eller övrig vårdpersonal se till att patientens önskan förverkligades i den mån 

det gick.  

”Ja alltså nu pratar jag bara om den sjuke det är viktigt jag tycker även alltså att när jag 

tänker så ser jag den psykosociala biten då har man ju närstående runt också det är lika 

mycket viktigt alla delar och det är speciellt egentligen utgår ifrån vad personen har för 

förväntningar egentligen det är klart att den vill bli frisk och komma ifrån sjukhuset man vet 

ju inte man måste ta reda på det jag tycker att det är god omvårdnad ja… ” (Intervju 5) 

”De äldre har upplevt så mycket mer än vad du gjort därför måste du visa respekt dom har 

större erfarenhet, dom är rik på känslor… (Intervju 7) 

3.2 Informationssökning 
Majoriteten av de intervjuade tyckte att det var väldigt viktigt att få fram information om 

patienten, såsom tidigare vårderfarenheter och socialt nätverk. Ju mer information de fick reda 

på desto bättre var förutsättningarna för en god omvårdnad. Ibland kunde patienter komma in 

för en sorts åkomma och efter någon dag upptäcktes att det inte var huvudorsaken till 

sjukhusvistelsen. De flesta sjuksköterskorna utgick alltid från VIPS-sökord. Genom att 

gemensamt göra en vårdplan tillsammans med patienten och dennes anhöriga kunde man reda 

på vilka förväntningar som fanns från de olika parterna. 

3.2.1 Anamnes för att få information 
Fyra av sju sjuksköterskor i studien ansåg att anamnesen var viktig för en god omvårdnad. 

Genom att de använde sig av VIPS – sökord fick de fram den information som de behövde om 

patienten. Det kunde finnas en bakomliggande orsak till vissa symtom som endast framkom 

om man forskade lite om patientens bakgrund. 

”Lika viktigt oavsett om man är äldre eller ung man måste ju ta reda på vem den personen är, 

anamnes och status … ett grävande det blir ju ett grävande i och med ankomst samtalet … jag 

kallar det för att gräva för att få en bild av vad är problemet inte bara det heller, få en bild 

hur dom är som person vilka förväntningar de har av vården vilka sjukdomar de kanske har i 
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botten… vad de har varit med om tidigare … olika saker som har färgat det här kanske man 

inte får fram i första samtalet men under tiden blir det en vårdsituation … kanske äldre om 

man tänker äldreäldre … har svårare att berätta spontant här gäller det kanske att fråga för 

att de kanske hör dåligt men de kan ju också ha det här synen att sjuksköterska och doktor är 

lite för mer …” (Intervju 5) 

”Ser till bakgrunden av patienten alla patienter är olika man ser och tänker anamnes för att 

få information…” (Intervju 6) 

3.2.2 Identifiering av patientens problem 
Majoriteten av de tillfrågade i studien ansåg att det var ett detektivarbete att problemsöka vad 

patienten var i behov av för hjälp inom vården. De flesta i studien ansåg också att det var svårt 

att få äldre att prata med vårdpersonalen då de äldre såg dem som auktoritära. Detta kunde 

ibland upplevas som ett problem eftersom äldre patienter oftast inte anförtrodde något till 

läkaren utan först när denne avlägsnat sig kom med alla de frågor som de egentligen ville ha 

besvarade. 

”Jaa de känner sig lite utlämnade särskilt äldre som inte vågar säga så mycket, så då måste 

man ta reda på vad det är, för de säger annorlunda saker till oss än till doktorn. När det är 

doktorn så vågar de knappt säga nått. Det är nått visst för de äldre och träffa doktorn…” 

(Intervju 2) 

3.3 Rehabilitering 
Minoriteten av de intervjuade ansåg att rehabilitering var en viktig del och kanske rent av den 

viktigaste delen i god omvårdnad. Ett steg i rehabiliteringen var att förebygga och förhindra 

trycksår hos de äldre genom att ge extra näringsrik kost liksom att se till att patienterna var 

bra smärtlindrade. 

3.3.1 Förebygga trycksår/ Mobilisering 
Ett fåtal sjuksköterskor i studien ansåg att det var viktigt att förebygga och förhindra att de 

äldre fick trycksår. Dessa var även måna om att patienterna åt och drack bra som en 

förhindrande åtgärd liksom att de satt och låg bra i sina stolar och sängar. Genom att de 

använde vändschema och bra madrasser i sängarna på de riktigt sjuka patienterna kunde de 

motverka sår som annars lätt kunde uppkomma. På ortopedavdelningen där en studie gjordes 
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var deras huvudfråga självklart att träna upp den nyopererade patienten på kort tid för att 

denne inte skulle bli stel och svårmobiliserad men även för att minska vårdtiden.   

”För våra patienter så har vi ett program som vi ska följa ett träningsprogram, ja 

vårdprogram helt enkelt just därför för att det ska upp och mobiliseras…” (Intervju 3) 

”Viktigt att se till att dom har det bra, att man frågar och om man inte kan fråga dom så 

måste man ju se själv man se, ser ju på ett ungefär om de ligger bra för det kan man ju se 

ibland att gud vad du ligger långt ner och så drar man upp … att man frågar om hälar det är 

många gånger som de ligger och trycker på en häl och blir röd och frågar man dom så 

kanske de svider lite …” (Intervju 4) 

3.3.2 Smärta 

Smärta och smärtbehandling låg varmt om hjärtat hos några deltagare i studien. De ansåg att 

vårdtiden blev kortare för patienten om denne fick bra smärtlindring från början. Smärta gör 

att patienterna mår mycket sämre och har svårare att kunna klara sig själv. Läkningsprocessen 

tar också längre tid genom att patienterna inte kan röra sig i samma utsträckning som när de 

tagit smärtstillande. Smärtlindring medverkar till att patienten kommer upp på benen snabbare 

efter ett operationsingrepp. Dessutom är smärtlindring det som gör upplevelsen av 

sjukhusvården bättre. 

”Jag vet att det är jätteviktigt med smärtstillande och dom blir ju inte sämre genom den, 

blodtrycket stiger och blodets genomströmning blir sämre och sämre läkningsförmåga och så 

här då och att dom ska inte ligga och ha ont… har sagt till att ni ska inte vara rädd att ringa 

och du ska säga till du ska inte ligga och ha ont du får inte ligga och vara vaken…” (Intervju 

4) 

3.4 Respekt 
Genom att visa patienterna respekt och genom att se patienterna och att lyssna på dem samt 

visa dem empati och ge dem rätten till självbestämmande gav vårdtillfället en positiv 

minnesbild, enligt de flesta sjuksköterskorna. 

3.4.1 Att se patienten 
Flertalet av sjuksköterskorna ansåg att man skulle bemöta patienterna med respekt genom att 

”se dem” som de patienter de var. Därmed hade man en bra grund att stå på och bygga vidare 
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på i vårdsituationen. Sjuksköterskan blev på så sätt en av dem, varvid patienterna lättare 

kunde anförtro sig till sköterskan.  

Genom att man ser patienten så känner de trygghet för vårdsituationen. 

”Kanske framför allt att dom känner trygghet bättre…” (Intervju 1) 

”Vad tycker jag det är nog ett bra förhållningssätt till individen att man ser patienten, 

individen, man bemöter på ett bra sätt…” (Intervju 6) 

3.4.2 Empati 
Empati kan beskrivas som att ha medvetande om vad andra personer känner och att man 

utifrån det gör sitt handlande. Empati är nära besläktat med medkänsla och inlevelse. Fyra av 

sjuksköterskorna ansåg att empati var en viktig del i den dagliga omvårdnaden av patienterna 

eftersom empati gjorde patienterna lugnare och mer harmoniska. 

”Dom ska ju känna sig respekterad patienterna också…” (Intervju 1) 

”Jag tycker allt där i är viktigt att se till att dom har det bra att man frågar…” (Intervju 4) 

3.4.3 Självbestämmande/autonomi 
Två av sjuksköterskorna ansåg att patienterna behövde få vara mer delaktiga i sin egen vård 

då vården berörde dem själva. Patienterna skulle, i den mån de kunde, få vara med och 

bestämma över behandlingar och medicineringar i samråd med kunnig sjukvårdspersonal.    

”Och behoven kan man ju både över och underskatta att och man tar hänsyn till patientens 

självbestämmande och integriteten…” (Intervju 3) 

”Inte pressa de äldre dom måste få bestämma själv eller att man tar ett steg åtgången. 

Självbestämmande är viktigt om man är gammal. Har man en tant på 92 år som skulle behöva 

flytta till en servicelägenhet kan man inte bara klampa in och säga det utan man får kanske 

börja med att förklara lite för sonen… Då kan sonen själv säga att ja men vi kanske ska ordna 

det då med behovsbedömare, när han kommer och hälsar på sin mamma nästa gång så säger 

han: att nu mamma så ska vi fixa så du får en fin lägenhet på ett servicehus. Då har de skött 

allt själv med ett lite frö från oss och att vi inte behöver övertala patienten…” (Intervju 7)  
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3.5 Tid 
Alla sjuksköterskor hade någonting att säga om tid. De var inte överens om att det fanns för 

lite tid, det berodde mer på hur man fördelade den. Som exempel på prioritering nämndes att 

man stannade till i korridoren och pratade med en kollega eller att man gick direkt in till 

patienten. De allra flesta ansåg att neddragningarna av personal var jobbigt och att det lades 

för mycket arbetsuppgifter på fotfolket. Andra exempel på tidsbrist var att nya journalsystem 

skulle börja användas och att man fick för lite utbildning innan dess samtidigt med en äldre 

sjuksköterskegeneration gjorde att stressen var större nu än tidigare. En annan viktig orsak till 

tidsbristen var att vårdtyngden ökat. Patienterna blir äldre och är hemma längre innan de 

kommer till sjukhuset och de är då i sådant dåligt skick att de måste ha hjälp med allt. Det 

fanns även patienter som skickats hem från akuten med motiveringen ”för frisk” vid 

ankomsten. Det var därför endast de väldigt sjuka som hamnade på en vårdavdelning. 

3.5.1 Att ta sig tid 
De allra flesta deltagarna i intervjun ansåg det var viktigt att ta sig tid med patienterna, sitta 

ner, lyssna, låta dem känna närhet och visa att man bryr sig. Man bör visa patienterna att man 

är där för deras skull, även om situationen är stressig. Patienterna känner naturligtvis av om 

personalen är stressad. 

”Det är nog egentligen att ta sig tid med patienten…” (Intervju 2)  

”Oh ja jag jobbar för patienternas skull först, så om jag går in i sköljen för att tömma en 

pinkflaska och möter en kollega så stannar jag inte upp och frågar hur det är med barnen det 

får jag ta på rasten eller lunchen för jobbar jag är det bara patienterna som jag pratar om 

och då vinner jag tid för börjar man att prata om privata saker i sköljen så har det snabbt 

gått 15 minuter som man sedan måste försöka att komma ifatt…” (Intervju 7) 

3.5.2 Tidsbrist/mindre med personal 
Majoriteten av de tillfrågade sjuksköterskorna ansåg att de hade tidsbrist och att de inte hann 

med det som borde göras eller som de ville göra. Tidsbrist kände de av som både brist på 

personal, sjukare patienter och att datoriseringen av journalsystem och ”annat oviktigt” tog 

upp tiden från patienterna. Alla sjuksköterskor i studien ansåg att det var jobbigt med den 

minskade personaltätheten och de allt mer vårdkrävande patienterna. De upplevde att tid till 

omvårdnaden i vården blev mindre och mindre. De kände tidsbrist gentemot patienterna och 
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att de inte längre kunde sitta på sängkanten och prata och samtidigt alltid vara närvarande i 

tanken.  

”För det första tycker jag att man ska hinna med patienterna jag känner nu liksom att det 

läggs på oss mer och mer jobb inom data allting går ju på data, vi ska dokumentera på data, 

vi ska liksom, det blir mer och mer och jag känner att tiden för att vara ute i omvårdnaden 

blir mindre och mindre och det tycker jag känns ganska jobbigt att man inte kan få ge det 

man själv vill till dom äldre alltså dom vi får in nu är så jätte dålig och behöver jätte mycket 

hjälp de behöver i princip hjälp med allting …” (Intervju 1) 

”Tid är också viktigt att ge alla, tid men det är väldigt svårt idag, det är nästan så att man 

tänker när man är hos vissa patienter att ”fråga inte för jag hinner inte svara” det är tråkigt 

eftersom patienterna behöver tiden för att prata…” (Intervju 6)   

4. Diskussion 
I detta avsnitt kommenteras först huvudresultatet från intervjuerna. Därefter följer avsnitt då 

vissa problem som framkommit i studien belyses och diskuteras.  

4.1 Huvudresultat 
Deltagarna i studien tyckte det var svårt att definiera ordet omvårdnad och vad som var god 

omvårdnad. Detta på grund av att det är ett vitt begrepp som innefattar mycket. De allra flesta 

ansåg att det var svårt att ta på men när de väl började fundera kom de spontant på tid. Tid var 

nämligen något som de flesta tyckte det fanns för lite av inom vården. Det var nya 

journalsystem som skulle läras in för användning, det var överbeläggningar på avdelningarna 

och neddragning av personal. Därför ansågs det som extra tungt när tiden inte riktigt räckte 

till för patienterna.  

Att man som personal tar sig tid och ger patienterna en stunds närvaro tillhörde god 

omvårdnad, liksom att all omvårdnad ska vara individuell och se till individens behov. Genom 

att man som vårdpersonal, framförallt sjuksköterska vid inskrivningssamtalet, försöker få ut 

så mycket information om patientens tidigare händelser i livet kan patienternas behov 

tillgodoses på ett bra sätt. VIPS boken kan då vara en bra hjälp så att inget glömdes bort och 

att inte information enbart fås om sjukdomar utan även om sociala och andra händelser.  

Detektivarbetet var inte lätt eftersom patienter kunde komma in för en viss åkomma som efter 

ett tag visat sig vara något helt annat.  
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För några av deltagarna i intervjun kändes det som att mobilisering och tryckavlastning samt 

smärtlindring låg varmast om hjärtat. Rehabilitering var viktigast på avdelningen för de 

nyopererade höft- och knäledspatienterna.  

Något som berörde alla intervjuade var att se patienten, skapa trygghet genom tillit och 

empati. Vidare tyckte två i intervjun att patienten själv borde få bestämma om sin vård de 

gånger det var möjligt och detta i samråd med sjukvårdskunnig personal. När deltagarna 

skulle beskriva vad som var viktigast i god omvårdnad var svaret i det närmaste lika som den 

föregående frågan, det vill säga: att ha tid, att hinna med och se patienten, mobilisering, 

autonomi, respekt och empati. Alla deltagare i studien ansåg att god omvårdnaden var lika för 

alla, att det inte skilde sig för att man var gammal eller ung, man eller kvinna. Däremot kunde 

olika patienter ha olika behov av hjälp. Utgångspunkten var att alla skulle få lika omvårdnad 

om man hade lika behov. För att tillgodose patienternas grundläggande behov var det viktigt 

att även tillgodose patienternas förväntningar på vården. 

Några av deltagarna i studien hade förkovrat sig inom speciell omvårdnad. 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Grundläggande behov 
För att ge specifik omvårdnad krävs det mer kunskap av personalen anser Furåker och Nilsson 

(2006). Men det är lika viktigt att en god omvårdnad baseras på sjuksköterskornas kompetens 

och att den tas till vara liksom även utvecklas (SOSFS 1995:15). Erfarenheter i Kilgren-

Larsson, Nilsson och Sörlie (2004) studie visar att det fortfarande på 2000-talet är den 

medicinska delen i vården som går före den goda omvårdnaden. Kan detta bero på att 

omvårdnad inte är ett tillräckligt evidensbaserat område?  

Den som verkligen tänkte på vikten av att vårda de grundläggande behoven är 

omvårdnadsteoretikern Virigina Henderson (1970) med sina 14 olika steg. Henderson 

hoppades att hennes punkter skulle vara tillräckligt specifika 1978 för att fånga effektiviteten i 

det som sjuksköterskor gör och särskilja deras arbete från vad annan vårdpersonal gör. Att 

hennes teorier trettio år senare är mer aktuella än någonsin är otroligt med tanke på hur 

samhället utvecklats under de senaste decennierna. Redan 1978 talade Henderson om 

effektivisering, ett begrepp som nu på 2000-talet är flitigt använt i sjukvårdsdebatten. 

Henderson sade alltid att kvalitén på omvårdnaden bara begränsas av sjuksköterskans 
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kompetens och fantasi. Det märker man ofta om man ser de äldre sjuksköterskorna. De 

besitter ofta stor kunskap och  kompetens på grund av sina erfarenheter men kanske så finns 

inte alltid tid för fantasin (Jahren Kristoffersen, Nortvedt och Skaug, 2006).  De flesta som 

deltog i studien ansåg att det var de grundläggande behoven som var viktigast och att de 

ingick i den individuella vården. Det svåra var att definiera de grundläggande behoven då alla 

beskrev dem så olika och den visade hur olika vår syn på grundläggande behov kan vara. Kan 

vi matas på mer än ett sätt och kan vi gå på toaletten på mer än ett sätt? Vad är det som gör att 

våra grundläggande behov skiljer sig åt, är det relaterat till ålder, sjukdomstillstånd o.s.v. 

Varför är det så svårt att beskriva vad god omvårdnad är och vad den innebär, när vi gör det 

hela dagarna i vårt yrkesverksamma liv?  

4.2.2 Informationssökning 
Asplund, Alton, Norberg och Willman (2000) belyser kostsamheten att anordna 

vårdplaneringar och att detta kräver personalresurser. Dessa kostnader kan i det stora hela 

sparas in snabbt med rätta insatser tidigt från sjukhuset. Det är viktigt med individuell vård 

anser Benner och Wrubler (Jahren Kristoffersen, Nortvedt och Skaug, 2006). Genom att man 

eftersöker om patientens tidigare sjukdomar, deras vanor och levnadsstandard m.m. ser man 

patienten. Jag anser att det är den största förbisedda delen i vården, att se individen. Detta 

beror nog på att man inte hinner med detta i samma utsträckning som tidigare eftersom  

personalen är färre i antal och att patienterna blir fler på avdelningarna men även att dessa 

patienter dessutom är i ett sämre sjukdomstillstånd. Varför man inte hinner med att efterforska 

om patientens tidigare händelser utanför läkarjournalen är nog att man är rädd att hitta saker 

som man kanske måste ta itu med innan man skickar hem patienten och därför får mer att 

göra. Det man inte tänker på är att om man inte tar sig tid att efterforska dessa saker ordentligt 

så kommer troligen patienten tillbaka ganska snabbt för exempelvis en ohållbar hemsituation. 

Varför är vi då rädda för att få mer jobb i första läget när vi egentligen bara skjuter på 

problemet, till ett annat vårdtillfälle? 

4.2.3 Rehabilitering 
Äldre patient på sjukhus kan tappa sin fysiska förmåga enligt studie gjord av Valpato, Onder, 

Cavalieri, Guerra, Sioulis, Maraldi, Zuliani och Fellini (2007). Att sova, vänta, se på TV, läsa 

och se vad sänggrannen gör är inga aktiviteter som stärker kroppen. Min fundering blir då hur 

lång är patienternas vårdtid i studien och hur blir rehabiliteringen efter att man som patient 

varit inaktiv. Vad är deras syfte med att ge patienterna denna dåliga aktivering? Beror det på 
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okunskap eller personalbrist, eller en kombination av dessa två faktorer? Kanske beror den 

dåliga aktiveringen på en dålig ledningsgrupp som ansvarar för sjukhusets verksamhet och 

som inte ser att indragningar i personal leder till kostnader i ett senare skede. Travelbee var 

den omvårdnadsteoretiker som insåg vikten av att förebygga sjukdom (Jahren Kristoffersen, 

Nortvedt och Skaug, 2006). Genom att låta patienterna vara för mycket i stillhet och inaktiva 

förebygger man inte sjukdom utan man förorsakar dem eventuella trycksår, blodproppar, 

lunginflammation etc. och möjligen en förlängd vårdtid. Hur många inom vården anser att ge 

en bra kost som är anpassad för patienten är en del i rehabiliteringen efter exempelvis en 

operation eller en stroke? Studiens författare anser att det som de flesta tänker på när de hör 

ordet rehabilitering är hur man ska träna och kunna komma upp och röra sig bra för att 

självständigt kunna förflytta sig. Jag anser att många inte inser vikten av vad en bra och 

näringsrik kost kan betyda för mycket sjuka och då gäller det inte endast äldre människor.  

4.2.4 Respekt 
Furåker och Nilsson (2006) framhäver i sin studie vikten av förståelse, empati, etik och moral 

gent emot patienterna. Kroppslig närvaro, lyhördhet och engagemang kan ge förståelse om 

patienternas behov och även ge patienterna trygghet, framkom i Karlsson och Sandens studie 

från 2007. Det som är skrämmande är att Courtney, Tong och Walsh (1999) i sin studie på 

vård av äldre sett skillnad om patienten vistats på ett stadssjukhus eller på ett sjukhus på 

landsbygden. Varför är det skillnader i vården av äldre patienter i landsbygd jämfört med 

storstad? Har man en bättre sammanhållning på mindre orter än storstaden, är det så att man 

känner en större gemenskap på landsbygden genom att man kanske känner grannen till 

patienten som ligger i sängen eller att man har en bekant som är bekant med grannen? I 

storstaden ges större utrymme för anonymitet och alla är en i mängden. I studien framkom 

vikten av att visa patienterna respekt och självklart ska vi behandla dem som vi själva skulle 

vilja bli behandlade med både respekt, empati och autonomi det är ju vad varje människa vill 

och så även personalen. Varför behandlar då inte all personal patienterna utefter det som man 

själv vurmar för? I medierna kan man ju läsa om vanvård ganska ofta förekommande på 

senare tid, på det sättet skulle väl ingen vilja bli behandlad, eller hur? 

4.2.5 Tid 
Ett resultat som framkom i intervjuerna som presenterats i denna uppsats var att endast de 

väldigt sjuka hamnade på en vårdavdelning. Glimelius, Jakobsson och Person (2002) såg i sin 

studie att vårdtyngd var mer psykiskt krävande för personalen än att jobba snabbt, måsta fatta 
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snabba beslut, att det var lite personal eller att det var lite tid för vissa arbetsuppgifter. Hur är 

det med tiden? Är den så knapp som vi vill påstå eller värderar vi fel i vårt utförande av 

vården.  

4.3 Metoddiskussion 
Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors uppfattning om vad begreppet god 

omvårdnad innebär för dem vid möten med äldre patienter. Eftersom begreppet god 

omvårdnad är svårt att definiera i några få ord föll valet på intervjuer som 

datainsamlingsmetod naturligt. En enkätundersökning kunde ha kompletterat svaren från 

intervjuerna (Polit & Beck, 2004) men detta hade blivit alltför tidskrävande att genomföra. 

Då studien avsåg att redogöra för sjuksköterskornas egna beskrivningar av god omvårdnad 

valdes öppna frågor som inte kunde besvaras rätt eller fel och där författaren hade möjlighet 

att ställa följdfrågor, deltagarna fick utveckla sina svar och därmed få igång ett samtal i ämnet 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Intervjuerna genomfördes med två stycken öppna 

frågor (bilaga 1) som gjorde det möjligt för de intervjuade att redogöra för sin syn på vad god 

omvårdnad betyder för dem samt vad som är viktigast för att kunna ge vård till äldre patienter 

som upplevs som god. 

Studien gjordes vid tre olika sjukhusavdelningar på ett sjukhus i Gävleborgs län där det 

dagligen vårdas äldre patienter med olika sjukdomsbakgrund och åkommor. 

Arbetsbelastningen är ofta hög på de avdelningar där studien gjordes, vilket kan ha betydelse 

för den självupplevda beskrivningen av begreppet god omvårdnad. Att studien genomfördes 

på olika avdelningar kan vara en nackdel då vårdsituationerna skiljer sig åt vad det gäller 

vilka vårdåtgärder som vidtas samt att patienternas vistelsetid skiljer sig åt beroende på 

vårdavdelning. Det kan å andra sidan ge studien en mer nyanserad bild (Granskär & Höglund-

Nielsen, 2008) av hur sjuksköterskor upplever deras egen arbetsinsats på ett och samma 

sjukhus beroende på vilken avdelning de jobbar.  

Valet av sjukhus gjordes utifrån författarens personliga bakgrund och bostadsort så att de 

deltagande sjuksköterskorna inte skulle vara bekanta med författaren. Detta ser författaren 

som en fördel för studien då det kan vara lättare för deltagarna att öppna upp sig och våga 

berätta mer för någon man inte möter i vardagen. Dock kan det ha inneburit att någon 

deltagare i studien inte känt sig helt trygg i intervjusituationen och att de därför inte beskrivit 

sina innersta tankar och känslor. 
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Sex intervjuer genomfördes på sjukhuset och en gjordes i hemmet hos den intervjuade. Detta 

var efter önskemål från deltagaren att genomföra intervjun på hennes lediga dag. Intervjuerna 

gjordes i enskildhet och spelades in på bandspelare. Genom att författaren till studien var med 

vid intervjun kunde författaren iaktta deltagarnas kroppsspråk och tonläge vilket inte hade 

framkommit vid en enkätundersökning (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Intervjuerna 

gjordes i ett litet rum på sjukhuset och i hemmet där samtalet kunde ske avskilt och i en lugn 

miljö som kändes positiv för studien. Att bygga upp en atmosfär där den intervjuade kan 

känna sig trygg nog att uttrycka sina känslor och berätta om sina upplevelser kändes viktigt 

för att få så uppriktiga svar som möjligt. Att intervjuerna skedde enskilt kan ha varit en fördel 

om deltagarna är lite blyga. Nackdelen med en enskild intervju är att den kan bli trög innan 

deltagaren kommit igång och vågar anförtro sig. Om intervjun genomförts i grupp (Granskär 

& Höglund-Nielsen, 2008) hade den kanske kommit igång på ett annat sätt. Det är dock inte 

säkert att alla fått gjort sin röst hörd vid ett sådant tillfälle och att någon kanske inte har vågat 

beskriva sina tankar om god omvårdnad för äldre patienter. 

Intervjuerna bandades i stället för att författaren förde anteckning. Detta gjordes för att lättare 

kunna bearbeta materialet och för att författaren skulle kunna få tid att lyssna till vad de 

intervjuade sade och komma med lämpliga följdfrågor. Att anteckna under en pågående 

intervju kan göra att författaren inte hinner ta upp all nödvändig information från den 

intervjuade, eller att författaren glömmer att anteckna viss viktig information (Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2008). Inspelningarna kan dock i vissa fall ses som negativt för den 

intervjuade eftersom denne kan känna sig hämmad. 

De sju intervjuade i studien ställde frivilligt upp och tyckte att det var roligt att delta, vilket 

författaren anser är en fördel för studien då motiverade deltagare skapar förutsättning för ett 

mer tillförlitligt resultat. Att deltagarna endast var kvinnor kan dock vara en nackdel för 

studien, då den inte återspeglar eventuella skillnader och likheter i vad män och kvinnor anser 

vara god omvårdnad. Slutligen tycker författaren att intervjuerna gick väldigt bra och är sina 

intervjudeltagare väldigt tacksam. 

I Repstad (1999) står det att det är viktigt att använda sina sinnen och fantasi blandat med 

tidigare kunskap för att lätt och riktigt kunna tyda och få ut bra innehåll från intervjuerna. Det 

är även viktigt att komma ihåg att man inte lägger ner egna värderingar i de svar som de 

intervjuade gav. Denna studie grundar sig på intervjuer som bandats och sedan nedskrivits 
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och det finns alltid en risk att man på nått sätt förbiser något eller att man misstolkat något 

som den intervjuade sagt.  

Chefernas urval av sjuksköterskor kan också ha påverkat resultatet i studien. Genom att välja 

sjuksköterskor som vara duktiga eller mindre bra på just omvårdnad kan urvalet ha påverkat 

studien positivt eller negativt. Eftersom intervjuerna bandades kanske vissa sjuksköterskor 

kände sig hämmade av att svara sanningsenligt vad som är deras egen syn på god omvårdnad 

och eventuellt svarade på ett sätt som de ansåg att författaren förväntade sig. Genom att 

använda ordagranna citat ur intervjuerna stärks studiens trovärdighet. 

4.4 Allmän diskussion 
På Skövde Högskola börjar hösten 2008 påbyggnadsutbildning om äldres hälsa och 

omvårdnad för yrkesverksamma inom vård och omsorg. Studietiden är ett år på avancerad 

nivå (Högskolan Skövde). Detta ser författaren som en positiv utveckling att en sådan 

utbildning startar. Denna påbyggnadskurs skulle alla sjuksköterskor som någon gång träffar 

på äldre patienter få gå som en kompetensutveckling av arbetet. Med tanke på att andelen 

äldre ökar och att vård av äldre tar en allt större del av hälso- och sjukvårdens resurser är det 

ytterst viktigt att vårdpersonalen lär sig mer om vård av äldre och vilka specifika behov man 

som äldre har. Resultatet av studien visar att god omvårdnad är viktigt för både patienterna 

och vårdgivaren. Det är viktigt att de grundläggande behoven tillgodoses, att rehabiliteringen 

sköts bra, att vi får tid att möta patienten med respekt och empati. 

Ett förslag till fortsatt undersökning är att göra studien på fler sjukhus och/eller att använda 

hela avdelningar och göra jämförelser vilka likheter och skillnader finns avdelningar och 

sjukhus emellan. Man kan även använda andra ålderskategorier som jämförelse. Författaren 

anser att det finns väldigt mycket att titta på när det gäller omvårdnad och vad det innebär för 

alla som jobbar inom vården. Det skulle även vara intressant att se skillnader/likheter på vad 

manliga och kvinnliga sjuksköterskor anser vara god omvårdnad av äldre patienter. 
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      Bilaga 1. 
 

Intervjuguide. 

 

1. Beskriv vad du tycker är god omvårdnad av äldre patienter? 

2. Motivera svaret till fråga 1. 

3. Vad tycker du är de viktigaste i god omvårdnad av äldre patienter? 

4. Motivera svaret till fråga 2. 
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