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Sammanfattning

Syftet: Syftet med studien var att beskriva och belysa äldre vårdtagares upplevelser av

olika former av vård- och omsorgsinsatser i det egna hemmet efter sjukhusvistelsen.

Metod: Studien  genomfördes  som  en  semistrukturerad  intervjustudie  och  hade

deskriptiv  design.  Tolv  informanter  intervjuades  i  sina  egna  hem  inom  två  olika

kommuner i Sverige. Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat:

I resultatet framkom ett tema: Vårdtagarnas delaktighet i sin egen vård och omsorg.  I

de tre beskrivande kategorierna upplevde informanterna behov av social samvaro med

vårdpersonal, information och struktur på de insatser samt trygghet och mobilisering.

Vidare beskrev informanterna att det förekom brister i vårdpersonalens bemötande,  i

kommunikation och information mellan informant och ansvarig vårdgivare, samt brist

på  delaktighet.  Längtan  till  att  komma  hem  och  trevlig  och  kunnig  vårdpersonal

upplevdes  som  en  förutsättning,  men  orkeslösheten  vid  hemkomst,  vårdpersonalens

tidsschema och deras arbetsrelaterade stress upplevdes som ett hinder för förbättring av

informanternas vård- och omsorgsinsatser.  Slutsats: Slutsatsen till föreliggande studie

är att grunden till en god omvårdnad är vårdtagarens delaktighet. De äldre vårdtagarnas

delaktighet är därmed en förutsättning till att förbättra kvaliteten av deras insatser. En

specialistsjuksköterska  inom  vård  av  äldre  bör  vara  en  nyckelperson  som  ser  till

helheten av de sköra äldres behov. 

Nyckelord: Sjukhusvistelse, Sköra äldre, Upplevelser, Vård- och omsorgsinsatser.



Abstract

Aim: The aim of this study was to describe and highlight the frail elderly’s experiences 

of various forms of home-based care after their hospitalization. Method: The study was

conducted as a semi-structured interview and had descriptive design. Twelve informants

were interviewed in their own home, living in two different municipalities in Sweden. 

The material was analysed using qualitative content analysis. Results: The results 

showed one theme: The caretakers’ participation in their home-based care. Three 

categories described the experiences of the informants as a need for social time with 

their carers, information and structure about their care interventions, being secure as 

well as a need for mobilization. Further, informants described that deficiencies occurred

in their carers attitude, in communication and information between informant and 

responsible caregiver, as well as in their participation. The longing to come home as 

well as friendly and skilled carers were experienced as a prerequisite, while feelings of 

weakness after homecoming, carers time-schedule and their work-related stress were 

experienced as an obstacle to improve the quality of their home-based care 

interventions. Conclusion: The conclusion of this study is that the foundation of good 

home-based care is the caretakers participation. The frail elderly’s participation is 

therefore essential to improve the quality of their interventions. A specialist nurse in the 

elderly care should be a central contact who looks at the overall needs of the frail 

elderly. 

Keywords: Hospitalization, Frail elderly, Experiences, Home-based care.
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1.0 Introduktion 

1.1 Det egna hemmet som vård- och omsorgsplats

En  stor  del  av  avancerad  sjukvård  sker  idag  i  det  egna  hemmet,  med  hjälp  av

hemsjukvård  och  hemrehabilitering.  Patienten  som  egentligen  skulle  vårdas  på

sjukhuset vårdas istället i det egna hemmet, som blivit deras vårdrum, vilket innebär att

många  olika  professioner  med  olika  kompetens  och  perspektiv  kommer  hem  till

patienten  (Wijk  2010).  Enligt  Neiterman,  Wodchis  och  Borgeault  (2014)  upplever

patienter som skrivs ut från sjukhuset med kommunala vårdinsatser i hemmet, ett lika

stort  behov,  om  inte  större,  av  sociala  insatser  som  medicinska  insatser  för  en

framgångsrik  rehabilitering  efter  sjukhusvistelsen.  För  att  främja  de  sköra  äldres

livskvalitet skall man erbjuda dem ett intensivt program efter sjukhusvistelsen. Det har

visat  sig  ha  betydelse  för  deras  rehabilitering  och  livskvalitet.  Vid  insatser  som

personlig  vård,  sjukgymnastik  och gruppterapi  uppnås  de  bästa  resultaten  (Comans,

Peel, Gray & Scuffham 2013). I Boughton och Halliday’s (2009) intervjustudie visar

resultatet  att  vårdtagare  och  vårdpersonal  känner  stor  osäkerhet  och  behöver  mer

information vid tidigt utskrivning från avdelningen. Brist på förberedelse vid hemgång

samt okunskap hos vårdpersonalen har en stor del i osäkerheten. En effektiv samordning

ska kunna förbättra övergången från sjukhus till insatser i hemmet. Informationen ska

vara tydlig  och ges både muntligt  och skriftligt  till  vårdtagaren och vårdpersonalen.

Osäkerheten hos berörda minskar och leder därmed till mindre stress för dem. Enligt ett

uttalande från Socialstyrelsen (2015) läggs många äldre hemmaboende in på sjukhuset

och därför  måste  det  ske en förbättring  inom vård  och omsorg  som ges  i  det  egna

hemmet, genom att kompetent personal arbetar med ett gemensamt mål, för de äldres

välbefinnande.  För  att  lyckas  nå upp till  nationella  värdegrunden för  äldreomsorgen

(SFS  2001:453),  som säger  att  äldre  personer  skall  leva  ett  värdigt  liv  och  känna

välbefinnande,  måste  var  och en  av dessa  äldre få  sina rättigheter  respekterade  och

försvarade av äldreomsorgen. I dessa rättigheter ingår privatlivet, kroppslig integritet,

autonomi, delaktighet och anpassning efter enskilda personens behov (SFS 2001:453). 

1.2 Kommunala vård- och omsorgsinsatser 

Vid ansvarsbytet  för vården från sjukhus till  kommun skall äldre personer och deras

anhöriga vara involverade i planeringar och beslut omkring deras vård och på så sätt

identifiera  vilka  insatser  de  blir  mest  hjälpta  av  (Allen,  Hutchinson,  Brown  &
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Livingston 2014). Samordnad Vårdplanering (SVPL) är en samverkan mellan kommun

och  landsting  för  att,  på  ett  strukturerat  sätt,  hantera  informationsöverföring  och

vårdplanering för de insatser som kan behövas efter utskrivningen. Med samordning

innebär  det  att  berörda  representanter  från  landsting  och  kommun  deltar  i  denna

planering  tillsammans  med  patienten  (Björvell  2014).  I  denna  vårdplan  skall  det

tydliggöras vilka insatser som krävs för att främja en god kvalitet på den hälso- och

sjukvård samt socialtjänst som bedrivs (SOSFS 2005:27). I Hälso- och sjukvårdslagen

(SFS 1982:763), stadgas i 2 § att varje medborgare har rätt till en god och säker hälso-

och sjukvård. Den kommunala hälso- och sjukvården inom Socialförvaltningen bedrivs

enligt principen för öppen hälso- och sjukvård. Den omfattar den vård som hanteras av

sjuksköterska,  arbetsterapeut  och fysioterapeut  (SFS 1982:763).  Landstinget  ansvarar

för  läkarinsatserna  (SFS  1982:763).  Kommunen  har  hälso-  och  sjukvårdsansvar  för

hemsjukvård, hembesök och hemrehabilitering till den som av hälsoskäl inte kan ta sig

till landstingets sjukvård (tröskelprincipen) och den som är i behov av hjälpmedel (SFS

1982:763). Kommunens biståndshandläggare gör en bedömning om det finns behov av

hemtjänstinsatser, både under Samordnad Vårdplanering (SVPL) och senare genom ett

besök i hemmet. Hemtjänsten utför hushållsinsatser såsom städ och tvätt i hemmet och

omvårdnadsinsatser,  varav  vissa  på  delegering,  som  en  del  såromläggningar,

stomiskötsel, benlindning osv. 

I  vissa kommuner har ett  så kallad  äldreteam startat,  som är en form av avancerad

hemsjukvård för äldre där man samverkar med hemtjänsten. Äldreteamet består av ett

multiprofessionellt team som förebygger, utreder, behandlar, ger omvårdnad och skapar

trygghet utifrån en helhetssyn på den äldre personen och dennes alla behov (Hjalmarson

2011). I detta team ingår bland annat en sjuksköterska som bör ha specialistkompetens

inom  äldrevård.  Äldreteamets  insatser  skall  ha  som  mål  att  bland  annat  främja

eftervården  i  hemmet  för  de  sköra  äldre  efter  sjukhusvistelsen,  som  enligt  Bours,

Ketelaars,  Frederiks,  Huyer  Abu-Saad  och  Wouters  (1998)  inte  har  visat  sig  vara

effektivt relaterat till livskvalitet, kostnader, läkemedelskonsumtion och vårdkvaliteten.
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1.3 Sjuksköterskans roll i äldrevården

Sjuksköterskans  roll  omfattar  enligt  Socialstyrelsen  (2005)  teoretisk  och  praktisk

omvårdnad, forskning, utveckling och utbildning samt lederskap och genomsyras av en

helhetssyn och etiskt förhållningssätt.   Det är att ge en individanpassad vård och ska

vara kunnig och pålitlig.  Egenskaper som osjälvisk, etisk, lojal och att ha en positiv

attityd anses viktigt hos en sjuksköterska (Catlett & Lovan 2011). Omfattande forskning

kring äldres vårdbehov visar att arbetssätt och metoder för omhändertagande av äldre är

i  behov av utveckling.  En specialistsjuksköterska inom äldrevården har hög specifik

kompetens och bidrar till vård som kännetecknas av kvalitet, värdighet och effektivitet

(Riksföreningen  för  sjuksköterskan  inom äldrevård  & Svensk  Sjuksköterskeförening

(RSÄ & SSF) 2012). Specialistsjuksköterskan ska ha kunskap inom omvårdnads- och

medicinsk vetenskap utifrån den äldre personens behov och resurser, ska kunna arbeta

personcentrerat och ha ett korrekt bemötande, information, undervisning om åldrandet,

ska kunna utföra undersökningar, behandlingar med uppföljning och utvärdering, främja

de äldres hälsa och förebygga ohälsa, tänka på vårdmiljön, arbeta med teamet omkring

de äldre, använda sig av säkerhetsföreskrifter och sträva efter en vård med kvalitet

(RSÄ & SSF 2012).

1.4 Livsvärlden som teoretisk referensram

I den föreliggande studien har livsvärldsperspektivet använts, såsom den lyfts fram av

Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003). Med livsvärldsperspektiv

menas att vårdtagarnas upplevelser av vardagen skall upptäckas/beaktas (Dahlberg et al.

2003). Fokus ligger på vårdtagarnas upplevelser av sin egen hälsa, välbehag, sjukdom,

lidande och genom sina egna livsskildringar skapar livsvärldsperspektivet en karaktär,

som fångar vårdarens uppmärksamhet (Dahlberg et al. 2003).

Livsvärldsteorin har utvecklats inom fenomenologins ram. Enligt Dahlberg et al. (2003)

utgör allt som människan gör, upplever och tänker, medvetet eller ej, till en livsvärld.

Men de äldres livsvärld förändras med tiden på grund av de förändringar de genomgår,

som  sjukdomar,  minnessvikt  och  övriga  begränsningar,  och  därför  kan  de  äldres

livsvärld bli svår att förstå (Dahlberg et al. 2003). Med hälsa har vi en naturlig attityd

till vår subjektiva kropp som i samband med välbehag kan bli förstådda som harmoni

och balans (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008). Välbehag kan enligt Dahlberg et al.
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(2003) uppfattas ur ett existentiellt perspektiv, ett sjukdomsperspektiv och i relation till

vårdande.  Livskraft,  rörelse  och  frid  betraktas  som  hörnpelare  tillsammans  med

betydelsefulla  livsprojekt,  för  att  kunna  uppfatta  välbehag såsom  existentiellt  och

livsvärldsinriktat  (Dahlberg,  Todres  & Galvin  2009).  Vid  sjukdom hindras  vi  av  en

bekväm och naturlig  tillgång till  världen,  vilket  ger  lidande (Dahlberg  et  al.  2008).

Enligt Dahlberg et al. (2003) kan man identifiera tre former av lidande: livslidande, som

alltid förekommer i människors liv,  sjukdomslidande, orsakad av sjukdom eller annan

ohälsa,  och  vårdlidande,  som  förorsakas  av  vårdande  eller  brist  på  vårdande.  

1.5 Problemformulering 

På grund av den ökande andelen  äldre  personer,  är  vård och omsorgen av äldre en

aktuell fråga, särskilt på grund av att de äldre kommer att ställa mer krav för att påverka

sin egen vård och omsorg. (RSÄ & SSF 2012). Efter sjukhusvistelsen vårdas allt fler

sköra äldre hemma med stöd av kommunala insatser,  utifrån deras egen vilja eller  i

väntan på ett alternativ till boende med trygg tillgång till kommunala insatser dygnet

runt.   År 2012 har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillsammans med 14 län

framtagit  och testat  ett  webbaserat  verktyg  som kallas  “Webbkollen”,  som projektet

”Bättre Liv för Sjuka Äldre” använder sig av (www.webbkollen.se). Webbkollen visar

de  äldres  upplevelser  av delaktighet  och  trygghet  i  samband  med  vård  och omsorg

genom telefonintervjuer några dagar efter utskrivningen. Under januari 2015 kunde vi

se att  totalt  32 % av dessa intervjuade sköra äldre,  från olika delar av Sverige,  inte

verkade nöjda och/eller att något fungerade dåligt. I en litteratursammanställning från

2014  visar  det  sig  att  det  saknas  studier  om denna  övergång,  från  sjukhusvård  till

kommunal försörjare, när det handlar om sköra äldre (Allen et al. 2014). 

Eftersom det visar sig att det finns ett missnöje bland hemmaboende äldre med insatser

och att helheten av problemen inte blir synligt, vill författarna till föreliggande studie

beskriva och belysa de äldres upplevelser för att bidra till  att få ökad förståelse, och

därmed ett underlag för framtida planeringar och förbättringar inom de äldres vård och

omsorg.  Personliga intervjuer gjorda några veckor efter utskrivningen från sjukhuset

kan ge värdefull information, då de äldre tillåtits “landa” lite efter utskrivningen, smälta
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nya  intryck  efter  besluten  och  lära  känna  de  personer  som  utför  vård-  och

omsorgsinsatserna i hemmet. 

1.6 Syfte

Studiens syfte var att beskriva och belysa äldre vårdtagares upplevelser av olika former

av vård- och omsorgsinsatser i det egna hemmet efter sjukhusvistelsen.

2.0 Metod

2.1 Design

Denna studie har en deskriptiv design med kvalitativ ansats (Polit  & Beck 2012) då

syftet med studien är att beskriva de äldres upplevelser av vård- och omsorgsinsatser. 

2.2 Urvalsmetod och undersökningsgrupp

Som urvalsmetod har bekvämlighetsurval använts, där de mest tillgängliga personerna

väljs ut, vilket innebär att alla personer som tackade “ja” till  studien deltog (Polit &

Beck 2012). Inklusionskriterier för deltagande i studien var att personen var över 65 år,

man  eller  kvinna,  varit  inneliggande  på  sjukhus,  haft  en  samordnad  vårdplanering

(SVPL) och efter utskrivningen till det egna hemmet fått planerade kommunala vård-

och omsorgsinsatser av olika former. Med vård- och omsorgsinsatser avsågs hemtjänst,

hemsjukvård och/ eller  hemrehabilitering.  Övriga inklusionskriterier  var att  personen

varit i det egna hemmet åtminstone två veckor efter sjukhusvistelsen så att vård- och

omsorgsinsatser hade kommit igång och fortfarande pågick. Vidare skulle vårdtagaren

själv  kunna  berätta  om  och  beskriva  sina  upplevelser  av  att  ta  emot  vård-  och

omsorgsinsatser  i  det  egna  hemmet.  Exklusionskriterier  var  personer  med  kognitiv

nedsättning,  personer  som hade  palliativ  vård  i  livets  slutskede  samt  personer  som

enbart fått trygghetslarm som vård- och omsorgsinsats. Data blev insamlad i två olika

kommuner i Sverige. Sammanlagt blev sjutton vårdtagare tillfrågade om deltagande i

studien,  varav  fem tackade  nej  till  deltagande  innan studiens  påbörjande.  Resultatet

baserades således på tolv intervjuer, varav tre män och nio kvinnor. Informanterna var

mellan 74 och 87 år gamla, medelåldern var 83 år. Angående deras livssituation så var

tio ensamboende och två sammanboende. Tre av dem bodde i eget hus på landsbygden

och  nio  bodde  i  lägenhet,  varav  två  bodde  i  seniorlägenhet.  Nio  informanter  hade

insatser av hemtjänst i form av städ eller matlåda redan innan sjukhusvistelsen och fick

utökade insatser därefter. Tre informanter var nya konsumenter av insatser i det egna
5



hemmet.  Vid  intervjutillfället  hade  elva  av  dem  hemtjänstinsatser,  nio  hade

hemsjukvårdsinsatser och endast två hade hemrehabiliteringsinsatser, således hade de

flesta kombinerade insatser. Anledningen till sjukhusvistelsen var falltrauman för fyra

av  informanterna,  hjärtsvikt  för  sex  av  dem och  de  övriga  två  informanterna  blev

inlagda på grund av infektion. Med vårdtagare menas i studien de personer i åldern 65

år och äldre i behov av vård- och omsorgsinsatser i det egna hemmet. Vidare i arbetet

kommer vårdtagare att användas som begrepp och avser då informanterna i föreliggande

studie. 

2.3 Datainsamlingsmetoder

Datainsamlingen  skedde  genom  intervjuer  med  semi-strukturerade  frågor.

Semistrukturerade  intervjuer  innebär  att  forskaren  förbereder  med  vissa  frågor  med

möjlighet  till  följdfrågor.  Samma  frågor  ställs  till  informanterna  och  metoden  ger

möjlighet för informanterna att berätta fritt med sina egna ord (Polit & Beck 2012). En

intervjuguide  innehållande  tolv  frågor  som svarade  mot  studiens  syfte  skapades  av

författarna  inför  den  aktuella  studien.  Författarna  började  med  att  samla  in

bakgrundsinformation  av  informanterna  (ålder  och  kön,  etc.)  samt  ställdes  några

inledande frågor om nuvarande levnadssituation, boendesituation och anledningen till

den senaste sjukhusvistelsen. Därefter ställdes intervjufrågorna där informanterna fick

möjlighet att berätta öppet om sina upplevelser av de insatser de får i det egna hemmet.

Exempel  på  frågor  som ställdes  var  “Kan du beskriva  vilka  förväntningar  du  hade

angående dessa insatser innan du fick dem?”, “Hur upplever du att få bo kvar hemma

med tillgång till/ hjälp av/ stöd från hemtjänst/ hemsjukvård/ hemrehabilitering?” samt

“Beskriv din möjlighet till att prata om något som saknas eller något du är missnöjd

med i  den vård/ omvårdnad du får med den grupp som ansvarar för dina vård- och

omsorgsinsatser i hemmet.” Följdfrågor som “ vad innebär?”, “hur menar du?”, ”hur

upplevde du?” ställdes för att få en mer detaljerad berättelse och innehåll till intervjun

(Polit  &  Beck  2012).  Det  empiriska  materialet  bestod  således  av  intervjutexter.

Intervjuerna spelades in på både digital diktafon och mobil datorenhet (mobiltelefon).

Författarna gjorde en varsin pilotintervju för att testa frågorna i intervjuguiden och se

om  frågorna  var  lämpliga  för  att  besvara  syftet  och  för  att  testa  ljudinspelningens

funktion  och kvalitet.  Efter  handledarens  godkännande  kunde båda  pilotintervjuerna

inkluderas i studien.
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2.4 Tillvägagångssätt

Författarna till föreliggande studie kontaktade de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna

(MAS) för äldreomsorgen i respektive kommun, en i norra Sverige och en kommun i

Mellansverige, genom ett brev med information om studien, och för godkännande till

rekrytering av deltagare.  Detta  förfarande skedde efter  erhållandet  av ett  rådgivande

yttrande  från  Forskningsetiska  rådet  vid  Högskolan.  MAS-en  tog  kontakt  med

kommunens samordningssjuksköterskor, gav dem information om studien och kopplade

sen ihop dem med  författarna  för  rekryteringen  av  vårdtagare  till  studien,  eftersom

samordningssjuksköterskorna  har  tillgång  till  samordnade  vårdplaneringar  (SVPL).

Författarna  lämnade  över/  skickade via  e-post  “informationsbrev  till  vårdtagare”  till

samordningssjuksköterskorna, som i sin tur skulle lämna över brevet till de vårdtagare

som  ansågs  vara  lämpliga  till  att  delta  i  studien.  Antingen  lämnade

samordningssjuksköterskorna över brevet personligen till vårdtagaren eller delegerade

uppgiften  till  vårdpersonalen  som  utförde  insatserna  hos  vårdtagaren.

Informationsbrevet  till  vårdtagaren  innehöll  information  om  studiens  syfte,  att

intervjuerna skulle spelas in på band, att all data skulle behandlas konfidentiellt  och

avidentifieras, att deltagandet var frivilligt samt att det närsomhelst kunde avbrytas utan

förklaring.  Efter  betänketid  gav  vårdtagarna  återkoppling  till  vårdpersonalen  eller

samordningssjuksköterskan  och  om  svaret  var  positivt  kontaktade

samordningssjuksköterskorna  författarna  till  föreliggande  studie.  Först  efter

godkännandet  av vårdtagarna till  deltagande i  studien kontaktades  de per telefon av

författarna  för  bokning  av  tid  och  plats  som  passade  dem  för  genomförandet  av

intervjuerna. Författarna genomförde 12 intervjuer, varav 8 från en kommun och 4 från

en annan kommun, som audioinspelades med en mobiltelefon och en diktafon för varje

författare. Intervjuernas längd varierade mellan 17 och 77 minuter, medel 37 minuter.

Alla intervjuer ägde rum i informanternas egna hem, alltså på tid och plats som de själva

önskade. Allt inspelat material förvarades oåtkomligt för obehöriga, genom att spara de

inspelade ljudfilerna på författarnas datorer, skyddad av lösenord och genom att förvara

de transkriberade texter i författarnas hem.  Datainsamlingen genomfördes under våren

2015.
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2.5 Dataanalys

Materialet  analyserades  enligt  kvalitativ  innehållsanalysmetod  inspirerad  av  Patton

(2002).  Författarna  lyssnade  först  var  och  en  för  sig  på  allt  inspelat  material.

Intervjuerna  transkriberades  verbatim och därefter  lästes  texten  igenom flera  gånger

noggrant  för  att  erhålla  en  känsla  av  helhet  och  få  en  djupare  förståelse.

Meningsbärande  enheter  som  svarade  mot  studiens  syfte  extraherades  från

textmaterialet,  och  sammanställdes  i  en  tabell.  De  meningsbärande  enheterna

kondenserades,  vilket  innebar  att  meningsenheterna  kortades  ner  utan  att  innehållet

förändrades.  De kondenserade meningsenheterna  som hade liknande innebörd kunde

läggas ihop och därmed bildades  nio subkategorier.  De nio subkategorierna skapade

sedan tre olika kategorier, utifrån likheter och skillnader i den beskrivande texten och

därefter  framträdde  ett  övergripande  tema.  För  att  säkra  att  validiteten  uppnåddes

återgicks kontinuerligt till ursprunglig textdata. Ett övergripande tema formades utifrån

kategorierna,  där  den  underliggande  betydelsen  tolkades.  Tema är  som en röd  tråd,

budskap,  som  löper  igenom  kategorierna.  I  tabell  1  redovisas  exempel  från

analysprocessen.

 

Tabell 1, Exempel från analysprocessen

Meningsbärande enhet Kondensering Subkategori Kategori

“Jag hade väl förväntat mig att 

få ett schema! Dom 

[hemtjänsten] har ju ett 

uppgjort schema då när man 

ska duscha... men jag fick ju 

aldrig det schemat. Det vore ju 

bra om... om man fick det så 

man vet när dom tänker tvätta 

åt en.” 

Förväntar sig ett schema

eftersom personalen har 

ett uppgjort schema då 

man ska duscha, men 

fick inget schema fast 

det vore bra så man vet 

när det ska tvättas.

Behov av 

struktur och 

information

Individuella 

behov
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“Den första gången jag haft så 

var det svårt att vänja sig vid 

att folk ska klä av en hur som 

helst och byter blöjor rakt upp 

och ner. Nån gång tror jag att 

det blev så att jag satt i det här 

rummet på en sån där toasits 

eller toastol som finns kvar... 

och bajsade inför ett par tre 

utomstående … det tyckte jag 

var väl rätt genant. Det har jag 

svårt att komma över. ” 

Svårt att vänja sig från 

början med andra som 

klär av en och byter 

blöjor. En gång bajsade 

jag inför tre 

utomstående på en 

toastol i det här rummet,

vilket var rätt så 

genant… har svårt att 

komma över.

Vårdpersonalens

bemötande

Identifierade 

brister

“Jag tycker det verkar som att 

all personal i hemtjänst och 

hemsjukvården är väldigt 

angelägen att medicineringen 

ska fungera. Det tycks vara nåt 

heligt. Själv hoppas jag på det 

där med gymnastik och 

promenader för att gå och få 

upp konditionen och slippa få 

ont i ryggen.“

Jag tycker att 

mobiliseringen i form av

konditionsträning och 

promenader är viktig 

men upplever att 

vårdpersonalen 

prioriterar hellre en 

fungerande 

medicinering. 

Personliga och 

organisatoriska 

hinder

Hinder för- 

och 

förutsättning 

till förbättring

2.6 Forskningsetiska överväganden

Då studien berör och inkluderar vårdtagare gjordes en ansökan om rådgivande yttrande 

till forskningsetiska rådet (FER) vid Högskolan i Gävle. Bland de grundläggande etiska 

principerna kring forskning på människor finns principen att göra gott och att visa 

respekt för individen (www.forskning.se). Att göra gott kan tolkas på olika sätt och 

utgångspunkten är respekten för informanternas åsikter. Författarna hade i åtanke att 

kunna minimera risken att skada de inblandade i samband med materialinsamling, 

bearbetning och publicering och samtidigt uppfylla samhällets krav på forskning av hög

kvalité, samt beakta de etiska principerna om autonomi, integritet och rätten till privatliv

(Schuster 2006). Som författare bedömde vi konsekvenserna av vår handling med 

vårdtagaren, så kallad konsekvensetik (Stryhn 2007). Intervjun kunde väcka känslor hos

den intervjuade som kunde ha behov av att prata om det känsliga ämnet. Ömsesidig 

respekt mellan intervjuare och informanter är avgörande för den idealiska 
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samtalssituationen (Stryhn 2007). Då vi intervjuade informanterna i sina egna hem, 

lades stor vikt vid bemötandet och beaktande av informanternas självbestämmande och 

integritet. Informanterna informerades både muntligt och skriftligt om att all data 

behandlas konfidentiellt och avidentifieras och att deltagandet var frivilligt samt att de 

närsomhelst kunde avbryta deltagande utan förklaring. Vidare informerades om att all 

intervjumaterial kommer att förstöras efter examensarbetets godkännande.

 

3.0 Resultat

Analysen  av  data  resulterade  i  att  ett  övergripande  tema  framträdde:  Vårdtagarnas

delaktighet  i  sin  egen  vård-  och  omsorg”,  tre  kategorier;  ”Individuella  behov”,

”Identifierade brister” och ”Hinder för- och förutsättningar till  förbättring”  och nio

subkategorier,  vilka  presenteras  i  tabell  2  nedan samt  i  löpande  text  med  citat  från

intervjuerna. Informanterna upplevde att de inte får vara helt och hållet delaktiga i sin

egen vård, även om de bor kvar i sina egna hem, och de uttrycker önskan om att vården

och omsorgen individanpassas.

“ Det som jag verkligen känner behov av är att få reda ut det här med … vilka dagar är

det tänkt att dom [hemtjänstpersonal] ska vara här, och frågan är: Är jag med på det? 

Jag tycker nog att det har fattats beslut ovanför huvudet på mig.“- informant 7.

Tabell 2, presentation av tema, kategorier och subkategorier

Tema: Kategori: Subkategori:

Vårdtagarnas 

delaktighet

i sin egen

vård- och omsorg

Individuella behov Behov av struktur och information

Behov av mobilisering   

Behov av social kontakt och samtal

Behov av trygghet   
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Identifierade brister Vårdpersonalens bemötande   

Brist på information   

Brist på delaktighet

 

Hinder för- och 

förutsättning till 

förbättring

    

Personliga och organisatoriska 

hinder

Personliga och organisatoriska 

förutsättningar  

3.1 Individuella behov

Kategorin Individuella behov utgörs av de fyra subkategorierna Behov av struktur och

information,  Behov av mobilisering,  Behov av social  kontakt/  samtal  och  Behov av

trygghet.  I  dessa  subkategorier  beskriver  informanterna  vilka  individuella  vård-  och

omsorgsbehov de upplevt efter att ha kommit hem från sjukhuset. Vissa av behoven

existerade redan innan hemgången, medan andra behov blev mer uppenbara efter att ha

vistats en tid hemma.

3.1.1 Behov av struktur och information

Informanterna  beskrev  önskemål  om tillgång  till  ett  dagsschema  för  insatserna  som

utförs av vårdpersonalen,  om möjligheten till  flexibilitet  i  detta schema beroende på

informanternas  aktuella  välmående  och/  eller  andra  planer,  men  även  tillgång  till

information  om vem som gör  vad,  när  insatserna  skall  göras  och  hur  lång  tid  det

kan/skall ta. Bland annat information om nattlig tillsyn saknades inför första natten efter

hemkomsten. Vidare beskrev informanterna att de upplevde en oklarhet om vem som

ansvarar för hemsjukvården och dess insatser.

    ”Det jag försöker med hemtjänsten är att, när dom går här förbi min dörr, och de vet

att jag ligger sjuk och inte har varit ute på flera dar, då tycker jag att dom kan knacka

på dörren och bara komma in och säga ”Hej,  hur mår du?” men det står inte  på

lappen, det får inte förekomma.” - informant 9.
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   “Jag hade väl förväntat mig att få ett schema! Dom [hemtjänsten] har ju ett uppgjort

schema då när man ska duscha... men jag fick ju aldrig det schemat. Det vore ju bra

om...  om  man  fick  det  så  man  vet  när  dom  tänker  tvätta  åt  en.”  -  informant  3.

3.1.2 Behov av mobilisering

Informanterna beskrev avsaknaden av hemrehabiliteringsinsatser och uppföljning av de

tidigare beviljade insatserna i form av mobilisering. Om insatserna var beviljade kom

hemrehabiliteringsteamet  endast  en  gång  och det  saknades  oftast  en  uppföljning  av

insatsen.

   “Själv hoppas jag på det där med gymnastik och promenader för att gå och få upp

konditionen och slippa få ont i ryggen.“ - informant 7.

Informanter berättade att de enbart träffat sjukgymnast eller arbetsterapeut i samband

med  sjukhusvistelsen  och  hade  förväntat  sig  att  mobiliseringen  skulle  följas  upp  i

hemmet.  Sjukgymnast  och  arbetsterapeut  efterfrågades  av  informanterna  eftersom

mobilisering upplevdes som väldigt viktigt för dem.

  “Jag har haft förväntningar att jag skulle få alla grejer [hjälpmedel] vi [informant 7 

samt hemrehabiliteringsteamet] har resonerat om tidigare och att sjukgymnasten skulle

följa upp det där.” - informant 7.

3.1.3 Behov av social kontakt och samtal

Informanterna uttryckte behovet av mer samtal och social samvaro med de som kommer

och  utför  insatserna  i  deras  hem,  främst  med  hemtjänstpersonalen.  Informanterna

upplevde  att  hemtjänstpersonalen  var  tidspressade  och  att  det  inte  fanns  tid  för

personligt umgänge under tiden personalen utförde insatserna annat än för de uppgifter

de  hade  på  sitt  dagsschema.  Däremot  berättade  informanterna  att

hemsjukvårdspersonalen bemötte dem med intresse och tog sig tid för samtal. 
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   “Om dom [hemtjänstpersonalen] kunde sätta sig i en fem minuter och tala med en

också...  det  är  också vård,  eller...  till  hjälp  för  den...  den som behöver  hjälpen.”  -

informant 3.

  “Och sen det är ju det att dom [hemtjänstpersonal] har så bråttom. Det... det är 

liksom va... man hinner inte det…” - informant 2.

3.1.4 Behov av trygghet

Informanterna uttryckte  att  de planerade insatserna i  det egna hemmet gav dem en

känsla av trygghet för att kunna bo kvar. Det beskrevs som en trygghet att vara bekant

med vårdpersonalen  som kom hem till  dem.  Informanterna upplevde  behov av  mer

tillsyn genom besök av vårdpersonalen, när de hade en “dålig dag”.

“Jo, den [tryggheten] är perfekt. Så har jag ju larm. Det är ju också bra. Jag är ju 

tacksam att man slipper använda den, naturligtvis, men det är bra att man känner att 

man har stödet i ryggen (skrattar)... // .... Och det är ju även ett skydd, ett stöd för 

maken, naturligtvis.” - informant 1.

3.2 Identifierade brister

Kategorien  Identifierade  brister innehåller  subkategorierna  Vårdpersonalens

bemötande, Brist  på information och  Brist  på delaktighet.  Subkategorierna skapades

utifrån informanternas upplevelser av olika brister inom området angående bemötande

utav  vårdpersonal  och  brister  angående  information  samt  delaktighet  om/omkring

insatserna.

3.2.1 Vårdpersonalens bemötande

I  Brist  på  bemötande  beskriver  informanterna  upplevelser  av  att  en  del  av

hemtjänstpersonalen bemötte dem på ett olämpligt sätt i både ord och handling, och det

beskrevs  som kränkande.  Det  visade  sig att  några  utav  personalen  inte  trivdes  med

jobbet, vilket var tydligt, enligt informanterna, genom avsaknaden av engagemang och
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uteblivna insatser hos personalen. Bland annat beskrevs tillfällen då informanterna såg

personalen  spela  på  sina  mobiltelefoner  under  arbetstid.  Informanterna  upplevde  att

personalen  lade  mer  betydelse  på  pappershandlingarna  än  själva  omvårdnaden.

Upplevelse  av  obehag  beskrevs  finnas  alldeles  från  början  då  insatserna  sattes  in,

däremot blev det en vana att få den hjälpen efter en viss period. Även vissa uttalanden

med en ovillig attityd från personalen beskrevs förekomma, då informanterna bad om

hjälp, exempelvis vid påklädning, och det upplevdes som kränkande.

   “Usch,  när  man  ska  på  toaletten  till  exempel  och  en  karl  [hemtjänstpersonal]

kommer. ” - informant 6.

   “Den första gången jag haft så var det svårt att vänja sig vid att folk ska klä av en hur

som helst och byter blöjor rakt upp och ner. Nån gång tror jag att det blev så att jag 

satt i det här rummet på en sån där toasits eller toastol som finns kvar (tystnad)... och 

bajsade inför ett par tre utomstående … och det tyckte jag var väl rätt genant. Det har 

jag svårt att komma över. ” - informant 7.

3.2.2 Brist på information

I  subkategorin  Brist  på information framkom att  informanterna  saknade information

angående hur de beviljade insatserna skulle utföras i hemmet. Informanterna beskrev att

vissa insatser som städ och gåträning kunde utebli utan att de hade blivit informerade

om bakomliggande orsaken,  vilket gav informanterna upplevelser av att det inte togs

hänsyn till deras delaktighet i besluten. De uttryckte att det saknades information om de

olika verksamhetsområden där hemsjukvård, hemrehabilitering och hemtjänst ingår. Det

uttrycktes även att, på grund av dålig information angående vem som kunde ansvara för

stomiskötseln, kunde inte resor planeras för att träffa närstående på annan ort.

   “ Ja, jag vet ju hur mycket jag ska få hjälp, men jag får ju inte all hjälp den jag är

beviljad eller... Men då säger de [hemtjänstpersonal] att ”Du får utnyttja tiden som blir

över” då, så det kan det ju bli… Nä men på vardan… jag har väl blivit beviljad, varför

kommer de inte o hjälper mig? Ja, men så är det ju! “ - informant 10.
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   “ Jag visste egentligen ingenting! Jag har inte frågat, jag fick bara ett meddelande att

hemsjukvården tog hand om mig då.“ - informant 5.

 

3.2.3 Brist på delaktighet

I  Brist  på  delaktighet  uttryckte  informanterna  att  de  inte  var  delaktiga  i  vissa

bestämmelser  omkring  deras  beviljade  insatser,  såväl  på  ledningsnivå  som  på

hemmaplan.  Strukturen  på  insatserna  upplevdes  inte  ha  blivit  gjorda  i  samråd  med

informanterna, utan det upplevdes som att de enbart skulle finna sig i omvårdnaden de

fick.  Enligt  informanterna saknades en gemensam framförhållning mellan vårdgivare

och vårdtagare. Att inte ha fått gehör på sina önskemål eller åsikter, bland annat om

flexibiliteten  i  insatserna,  uppfattades  av informanterna  som att  det  inte  hade någon

betydelse om det framfördes eller inte till personalen, då både återkoppling och åtgärd

saknades. 

“ Ja jag kan säga, men det blir inte åtgärdat. Man kan ju ta som ett exempel då som är 

väldigt tillbaka i tiden, det är det med läggtiden, att gå o lägga sig på kvällen. Och då 

var i början där folk [hemtjänstpersonal] som kom, det var klockan sju, halv åtta de 

skulle lägga mig, det var strålande sol och så vidare…och jag har hållit på o kämpa 

jag tror ett helt år för att få det senarelagt och det har jag fått nu, men det tog … alltså 

minst ett halvår. “ - informant 7. 

3.3 Hinder för- och förutsättningar till förbättring

Kategorin  innehåller  subkategorierna  Personliga  och  organisatoriska  hinder  för

förbättring  samt  Personliga och organisatoriska förutsättningar till förbättring.  Dessa

subkategorier bildades utifrån informanternas upplevelser om de hinder de stött på och

de förutsättningar  som fanns till  informanternas upplevelse av att  fortsätta  tillfriskna

sedan  de  kommit  hem  från  sjukhuset  och  insatserna  sattes  in.
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3.3.1 Personliga och organisatoriska hinder

Informanter  upplevde  att  deras  orkeslöshet  gav  svårigheter  i  att  komma  igång  med

aktiviteter  efter  att  kommit  hem från  sjukhuset,  vilket  upplevdes  som ett  hinder  till

förbättring.  Att  inte  känna  sig  tillräckligt  “mogen”  att  åka  hem på  grund  av  orken

nämndes också i detta sammanhang. Den stora omsättningen av hemtjänstpersonalen

upplevdes som “ganska svårt” för informanterna, eftersom de ständigt behövde upprepa

för ny personal hur insatserna borde göras. Att släppa in utomstående som skulle hjälpa

dem med  insatserna  i  hemmet  beskrevs  som självklart,  däremot  upplevdes  det  som

jobbigare att ta emot vissa omvårdnadsinsatser som toalettbesök och duschning.

Ett  annat  hinder  till  förbättring  som  beskrevs  av  informanterna  var  att  både

hemsjukvårdspersonal  och  hemtjänstpersonal  upplevdes  vara  mer  fokuserad  på

medicineringen  än på  mobiliseringen  av  informanterna.  De uttryckte  också  sig vara

“missnöjda”  över  de  olika  arbetssätt  på  vilka  hemtjänstpersonalen  utförde  sina

uppgifter, från omläggning av stomier till städning av hemmet.

“ Jag tycker det verkar som att all personal i hemtjänst och hemsjukvården är väldigt 

angelägen att medicineringen ska fungera. Det tycks vara nåt heligt.” - informant 7.

3.3.2 Personliga och organisatoriska förutsättningar

Informanterna beskrev positiva upplevelser som “underbart”, “jag blommade upp” och

“en höjdare” att  komma till  sin  egen hemmiljö  efter  sjukhusvistelsen.  Merparten av

vård- och omsorgspersonalen uppskattades av informanterna och det användes ord som

“trevliga”,  “hjälpsamma”,  “snälla”,  “duktiga”,  “gulliga”,  “jätte-gulliga”,  “bra”,

“skojfrisk” för att beskriva dem.

Informanterna beskrev vikten av att personalens namn framgick av de namnbrickor de

bar på sina arbetskläder. Detta beskrevs som extra viktigt i och med att vårdpersonalen

varierade mellan vårdtillfällena/insatserna. Förutom missnöjet på vårdpersonalens olika

arbetssätt,  vilket  avser såromläggningar  och städuppgifter,  beskrev informanterna  att

vårdpersonalens utbildning och kompetens var en förutsättning för att insatserna skulle
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fungera.  Det  uttrycktes  både  krav  på-  och  förhoppningar  över  att  personalen  skulle

kunna sitt jobb.

“Det är väl en del som inte får jobb inom det dom har utbildat sig för, och så blir det ju

att dom tar hemtjänsten.” - informant 3.

“  Jag ska tala om för hemsjukvården eller hemtjänsten, där har jag sagt till att dom

måste ha fint folk som kan det där med stomien….//… då är det viktigt på kvällen att

dom kommer som kan det där riktigt så jag kan lägga mig. “ - informant 11.

4.0 Diskussion

4.1 Huvudresultat

I  resultatet  framkom  att  delaktigheten  i  den  egna  vården  och  omsorgen  var  det

gemensamma temat i föreliggande studie. I de tre beskrivande kategorierna upplevde

informanterna behov av social samvaro med vårdpersonal, information och struktur på

de  insatser  samt  trygghet  och  mobilisering.  Vidare  beskrevs  det  brister  i

vårdpersonalens  bemötande,  i  kommunikation  och information  mellan  informanterna

och ansvarig vårdgivare, samt brist på delaktigheten i sin egen vård- och omvårdnad.

Det upplevdes som förutsättningar till förbättring att känna längtan till att komma hem

och  att  ha  trevlig  och  kunnig  vårdpersonal.  Däremot  upplevdes  orkeslösheten  vid

hemkomst, vårdpersonalens tidsschema och deras arbetsrelaterade stress som ett hinder

för förbättring av informanternas vård- och omsorgsinsatser. 

 4.2 Resultatdiskussion

Resultatet visar att vårdtagarens upplevelser av vård- och omsorgsinsatser i det egna

hemmet efter sjukhusvistelsen behöver beskrivas och belysas. Detta stöds även i annan

forskning där äldre vårdtagare beskriver att de vill bli förstådda i såväl sitt lidande som i

sitt behov, men upplever svårigheter att få fram sitt behov på grund av multisjuklighet

och hög ålder (Rydeman, Törnkvist, Agreus & Dahlberg 2012). För att få förståelse för

vårdtagarnas  upplevelser,  ser  författarna  till  föreliggande  studie  till  helheten  utifrån

vårdtagarens perspektiv med koppling till livsvärldsteorin, där hälsa och välbehag är i

harmoni  med  varandra  och  ger  vårdtagaren  möjligheten  att  nå  sina  mål.
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Däremot leder sjukdom till lidande och hindrar vårdtagaren i sin förbättring (Dahlberg

et al. 2008). Vårdtagarnas upplevelser av hälsa, välbehag, sjukdom och lidande ger en

helhetsbild av deras verkliga behov.  

4.2.1 Individuella behov  

Informanterna beskrev vilka upplevda behov av vård- och omsorgsinsatser de hade efter

att  ha kommit hem från sjukhuset. Enligt Dale och Hvalvik (2013) bör hemkomsten

efter sjukhusvistelsen skötas på ett hälsosamt sätt och är avgörande för en garanterad

säkerhet och välmående för vårdtagaren. Att ge vård av hög kvalitet är ett måste och det

är inte alltid lätt för den organisation som tar över att behålla kvaliteten vid hemkomst

(Dale  & Hvalvik  2013). Informanterna  beskrev  upplevelser  av  otrygghet  den  första

natten  efter  hemkomsten,  då de inte  var  medvetna  om att  insatsen fanns om nattlig

tillsyn från hemtjänsten. De uttalade även behov om information och struktur för att

kunna känna trygghet i situationen. Detta styrks av studien där Kristensson, Hallberg

och Ekwall (2010) föreslår att en geriatrisk sjuksköterska skall ge en hög vårdkvalitet

genom korrekt och tydlig information om de tänkta insatser och därmed bidra för de

äldre en bättre  vårdrelation  och känslor av trygghet,  deltagande och kontroll.  Enligt

Hellströms, Persson och Hallberg (2003) är sjuksköterskans roll betydelsefull genom att

hon/han  skall  göra  regelbundna  bedömningar  hos  den  hemmaboende  vårdtagaren.

Specialistsjuksköterskan  inom  vård  av  äldre  har  med  sina  fördjupade  kunskaper,

möjligheten  att  identifiera  de  äldre  vårdtagarnas  behov  och  resurser,  anpassa

omvårdnadsarbetet, arbeta personcentrerat och göra kontinuerliga utvärderingar   (RSÄ

& SSF 2012).

I föreliggande studie framkom att informanterna inte upplever sig ha en vårdrelation

eftersom de inte vet vem som ansvarar för deras vård eller av det faktumet att det finns

olika aktörer inblandade, som inte förde dialog med varandra angående de äldres vård-

och omsorgsbehov. Det bekräftas av Rydeman et al. (2012), om att oklara system och

omständigheter runtomkring organisationer resulterar i samarbetsproblem, oenighet och

frustration.  Informanterna  beskrev  att  det  var  oklart  hur  de  olika  insatserna

organiserades, då det verkade saknas någon form av samarbete mellan dessa insatser.

De nämnde att de inte visste vem de skulle vända sig till vid frågor eller funderingar,

18



troligtvis hade de ingen gemensam ansvarig kontaktperson. Detta går emot Wilhelmson,

Duner,  Eklund,  Gosman-Hedström,  Blomberg,  Hasson,  Gustafsson,  Landahl,  och

Dahlin-Ivanoff’s (2011) studie som föreslår att en vård- och omsorgskoordinator, “case

manager”, tillhörande ett multiprofessionellt team tillsammans med den äldre och deras

anhöriga, kan bidra till tidigt kartläggande av den äldres behov av information, vård och

rehabilitering. Behovet som beskrevs av informanterna, av att veta vem de skall vända

sig till av alla personer de möter, bekräftas av Kristensson et al. (2010) och borde vara

en geriatrisk sjuksköterska som ger omfattande information angående organisationen,

behandling och möjliga insatser, speciellt vid beslutstagande processer för att förbättra

deltagande av de äldre. Professionell kunskap om olika sjukdomar samt omvårdnad, gör

att sjuksköterskans roll är väsentlig för att nå framgång och förbättring av de äldres och

dess anhörigas livskvalitet (Coughlin, Pope & Leedle 2006). Specialistsjuksköterskan

som arbetar med äldre planerar omvårdnadsåtgärder anpassade till den äldre personens

situation, bland annat genom sina kunskaper om funktionsnedsättning vid sjukdom och

hög ålder (RSÄ & SSF 2012).

Det framkom i resultatet att informanterna hade behov av struktur, genom ett schema

för insatser och flexibilitet i det schemat för att känna sig delaktiga och det upplevdes

som en saknad. Vilket bekräftas av Ottman, Allen och Feldman's (2013) studie, som

beskriver att en “konsument-styrd” vård ger möjligheter för de äldre att delta i besluten

och göra insatserna mer personliga styrker deras delaktighet. Vårdgivaren skall kunna

erbjuda  mer  flexibilitet  och  valmöjligheter  utifrån  scheman  utan  att  det  har

administrativa  konsekvenser  för  arbetsgivaren,  som  i  sin  tur  påverkar  vårdtagarens

välbehag (Ottman et al. 2013).

Informanterna uttryckte behov av mobilisering i det egna hemmet, men att det var svårt

att  få  till  det  eftersom  de  upplevde  att  vårdpersonalen  prioriterade  medicineringen

framför  mobiliseringen.  Behovet  av  mobilisering  bekräftas  i  Hawley’s  (2009)

intervjustudie, där författarna rekommenderar att vårdtagarna skall uppmuntras till att
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fortsätta med träningsprogrammet i hemmet genom regelbunden kontakt och samverkan

med vårdpersonalen för att bli mer oberoende och främja vårdtagarnas hälsa.

Informanternas behov av social  samvaro framkom också i den föreliggande studiens

resultat. De upplevde sig vara beroende av vårdpersonalen när det gäller social kontakt

men att vårdpersonalen enbart hade tid för sina insatser. Detta behov av social kontakt

styrks av studien där Eloranta,  Arve, Isoaho, Welch,  Viitanen och Routasalo (2010)

beskriver det som nödvändigt att vårdgivare erbjuder vård- och omsorgsinsatser men

även sociala insatser för att  kunna stödja vårdtagarna till  att  kunna bo kvar hemma.

Dessa insatser ska utgå från vårdtagarens egna upplevelser av det sammansatta sociala-

och vårdbehovet,  såväl  som deras  individuella  känsla  av välmående  (Eloranta  et  al.

2010).  Likaså  styrker  Witsø,  Eide  och  Vik  (2011)  i  deras  intervjustudie,  att  denna

sociala kontakt hos äldre med insatser i hemmet var viktigare för dem än att  kunna

återfå sina funktioner och sin självständighet. Kasepalu, Laidmäe och Tulva’s (2014)

intervjustudie  visar  även  att  de  äldre  har  lättare  att  acceptera  de  förändrade

livsomständigheter när de känner uppskattning och slipper uppleva att andra inte vill

kommunicera med dem på grund av deras ålder. 

Informanterna uttryckte att insatserna de hade gav dem en trygghet och garanti för att bo

kvar  hemma.  Detta  styrks  av  Soodeen,  Gregory  och  Bond’s  (2007)  studie,  som

beskriver att vårdtagarnas känslor av trygghet i att kunna bo hemma visar  sig vara en

väsentlig följd av de vård- och omsorgsinsatser som egentligen var till  för att stödja

vårdtagaren i det egna hemmet. I föreliggande studie beskrev informanterna att det inte

fanns  ett  alternativ  för  dem,  annat  än  att  bo  kvar  hemma.  Detta  bekräftas  även  i

Soodeen’s et al. (2007) studie, där vårdtagarna vill bo hemma så länge som möjligt och

ser ett äldreboende som sista stationen.

Vård ges i samband med sjukdom och enligt Dahlberg et al. (2008) är vi inte längre fria 

i att vara delaktiga i dagliga aktiviteter för att nå våra mål och önskemål i livet som vi 

gjorde innan vi blev beroende av vård. Utifrån livsvärldsperspektivet kan 
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informanternas upplevelser av behov i form av struktur och information, mobilisering, 

social kontakt och samtal samt trygghet därmed kopplas till lidande och ohälsa, då 

otrygghet och det sociala och fysiska beroende betonar begränsningar i deras livsvärld. 

Behov kan däremot även upplevas som positivt där informanterna har en önskan, står 

öppen till förändring och strävar efter en förbättring i sina vård- och omsorgsinsatser. 

De har en naturlig och realistisk insikt i vilka behov de har, som utifrån livsvärlden även

kan visa på hälsa och välbehag.

4.2.2 Identifierade brister

Resultatet visade att vårdtagarna uttryckte sig både positivt och negativt om personalen

de mött i sina hem. Bland det negativa beskrevs både verbala och fysiska kränkningar,

där  vårdtagarna  upplevde  bedrövelse  och  besvär  i  att  behöva  stå  ut  med  felaktigt

bemötande  från  en  del  personal,  vilket  gjorde  dem  illa  till  mods.  Ibland  såg

informanterna att personalen spelade på mobilerna under tiden de var hos dem. Detta

styrks av studien framtagen av Glass, Teaster, Roberto och Brossoie (2005), som visar

på  att  vårdtagarna  i  deras  studie  uppfattade  majoriteten  av  personalen  som  flitiga,

snabba  och  som  levererade  god  vård,  men  att  det  även  fanns  personal  som  var

oförskämda,  inte  visade  intresse  för  vårdtagarna  och  till  och  med  talade  i  sina

mobiltelefoner under tiden de utförde insatserna i hemmen.

I föreliggande studie framkom brister i  informationsöverföringen från vårdgivare till

informant. Informanterna beskrev att de inte var säkra på den information de hade fått

eller att de inte alls hade fått ta del av viktig information gällande beslut om insatser,

vilket ledde till att deras delaktighet uteblev. Detta styrks av studien där Eldh, Ekman

och Ehnfors (2006) konstaterar att vårdtagare som inte erhållit  information angående

sina behov upplevde sig inte vara delaktiga i sin vård.

I föreliggande studie beskrev informanterna att  det saknades insatser anpassade efter

deras  personliga  intresse  och  önskemål, orsakad  av  att  de  inte  upplevt  sig  vara

deltagande  i  besluten.  Detta  styrks  av  tidigare  interventionsstudie,  där  Turjamaa,

Hartikainen, Kangasniemi och Pietilä (2014)  visar att de äldres perspektiv saknas i de
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flesta vårdplanerna och att deras individuella behov och resurser borde inkluderas. För

att kunna stödja de äldre i att kunna bo kvar hemma, ska insatserna vara individuellt

anpassade, det vill säga även insatser som ser till de äldres resurser, i form av givande

aktiviteter (Turjamaa et al. 2014). Det bekräftas även av Rydeman et al. (2012) i sin

studie  om livsvärldsteorin,  att  äldre  och  deras  anhöriga  har  behov  av  vård som är

anpassad till deras livsvärld,  vård som tar hänsyn till deras aktuella situation och som

reducerar deras sårbarhet.  

I resultatet av föreliggande studie betonade informanterna sin självständighet genom att

vilja vara med och bestämma mer om de insatser som gjordes i hemmet, för att känna

att de inte helt hade tappat sina förmågor. Det styrks av Witsø et al. (2011) studie som

visar vikten av att vårdgivaren främjar äldre vårdtagare i deras deltagande gällande sina

insatser  i  det  egna  hemmet,  genom att  lägga  fokus på självbestämmande  och deras

sociala önskemål.

Informanterna i föreliggande studie beskrev avsaknaden av flexibilitet i deras insatser

och att  det  upplevdes  som omöjligt  att  få något  gjort  som inte  fanns inplanerad  på

vårdpersonalens schema. Detta styrks av journalgranskningsstudien där Turjamaa et al.

(2014)  skriver  att  det  är  statistisk  säkerställt  att  den  klassificerings-baserade

dokumentationen  som  kommunerna  använder  inte  är  flexibel,  och  att  helheten  på

vårdtagarens situation därmed inte visas. Det behövs en dialog på organisatorisk nivå,

för att kunna utveckla ett dokumenteringssystem där de äldres individuella behov kan

kartläggas (Turjamaa et al. 2014). Tidigare studier har visat att upplevelser av lidande

kan omvandlas till välbehag genom att de äldre får berätta hur de upplever sin situation

utifrån sin livsvärld och kan både lindra och minska de äldres och närståendes sårbarhet

(Rydeman et al. 2012).

Att vara sjuk betyder mer än enbart symptom, diagnos och behandling, det betyder även

förlust av möjligheter i livet vårdtagarna lever och medför därmed lidande (Dahlberg et 

al. 2008). Informanterna upplever att brister i form av vårdpersonalens bemötande, 
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information och delaktighet, begränsar deras möjligheter till att känna välbehag och gör 

därmed deras livsvärld till ett lidande. Informanternas lidande i föreliggande studie kan 

vidare specificeras till vårdlidande, som enligt Dahlberg et al. (2003) är ett onödigt 

lidande orsakad av vårdgivaren.

4.2.3 Hinder för- och förutsättning till förbättring

I  resultatet  framkom  att  de  personliga  hindren  till  förbättring  som  informanterna

upplevde  vid  hemkomst  kunde  vara  av  både  fysisk  och  av  mental  orkeslöshet.

Informanternas upplevelser av att inte vara “mogna” att vårdas hemma och skickas hem

för tidigt, bekräftas i Grönroos och Perälä’s (2005) studie där vårdpersonalen efterlyser

bättre  samarbete  med  sjukhuset  och  hemsjukvård  för  att  vårdtagarna  skall  kunna

mottagas på bästa sätt i sina hem. Informanterna i föreliggande studie uttryckte att de

hade svårigheter att ta emot hjälp med vissa omvårdnadsinsatser,  såsom toalettbesök

och duschning, men det uttrycktes som en självklarhet att behöva släppa in någon ny

utomstående i sina egna hem då de behöver hjälp. Det går emot Janlöv, Hallberg och

Pettersson’s (2005) studie, som kommer fram till att de äldre upplever ångest över att

behöva släppa in främmande människor i sitt hem, pga att denna “övergång” betyder en

nedgång, en social och personlig förlust och ett avbrott i livet.

Informanterna beskrev en positiv inställning och längtan till att komma hem, vilket de

flesta av dem upplevde. Även om de äldre erfar förändrade omständigheter genom den

ökade åldern och därmed fysiska restriktioner som försvårade hemsituationen, bekräftar

Windle  och Woods (2004) i  sin  studie att  de äldres  mentala  kapacitet  hade en stor

påverkan i att  kunna bearbeta dessa omställningar  och på så vis förebygga negativa

utgångar.

I resultatet uttrycktes informanternas glädje av att personalen som kommer till dem är

trevliga  och tillmötesgående,  men det  framkom även att  en del  personal  tillhörande

hemtjänsten  uppvisade en negativ  attityd  gentemot  informanterna.  Detta  om negativ

attityd  styrks  i  Eldh’s  et  al.  (2006)  studie  där  vårdpersonalen  uppvisade  brister  i

respekten gentemot vårdtagarna, som om de äldre var en sjukdom och inte människor.  
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Informanterna beskrev att vårdpersonalen hade bråttom i sina uppgifter.  Stress bland

vårdpersonalen bekräftas i Doniol-Shaw och Lada’s (2011) studie,  som beskriver att

arbetsrelaterad stress delvis beror på att de numera måste prestera samma uppgifter med

samma kvalitet fast på kortare tid.  

Informanterna  upplevde  att  vårdpersonalen  saknade  intresse  och  kunskap  i  sina

arbetsuppgifter,  bland  annat  genom  att  arbetsuppgifterna  gjordes  på  olika  sätt,  till

exempel vid stomiomläggning. Detta bekräftas i Hasson och Arnetz’s (2008) studie där

det framkom att hemtjänstpersonalen hade betydligt mindre kunskap än personalen på

ett äldreboende och upplevde en hög arbetspress som hade en negativ påverkan i att

erfara  arbetsglädje.  Vårdpersonalens  avsaknad  av  kunskap  styrks  även  i  Hanson’s

(2014) studie, där brist på kunskap om den åldrande människan samt vårdkomplexiteten

på grund av multisjukligheten nämns vara en orsak till ålderismen.

Informanterna  beskrev  personalomsättningen  som  stor  och  nämnde  även  att

namnbrickor på vårdpersonalen är nödvändiga för att uppleva trygghet, då de inte var

bekant med några av vårdpersonalen. Detta kan styrkas genom att relatera till Bastiaens,

Van Royen, Rotar Pavlic, Raposo och Baker’s (2007) studie, som anser att möjligheten

till delaktighet i sin egen vård erfars när det byggs en trygg relation med vårdgivaren.

I resultatet beskrev informanterna att de litade på att vårdpersonalen skulle kunna sitt

jobb,  trots  att  de  hade  funderingar  om  insatserna  som  gjordes  var  korrekta.  Detta

bekräftas genom tidigare intervjustudie, där Ekdahl, Andersson och Friedrichsen (2010)

beskriver att de sköra äldre prioriterar en god kommunikation mellan dem och vård- och

omsorgspersonalen  framför  delaktighet  i  beslutstagandet,  eftersom de äldre  antar  att

professionell  vård-och omsorgspersonal  vet  vad  som är  bäst  för  dem.  De äldre  vill

således ha en fungerande tvåvägskommunikation.

Resultatet visade att informanterna uttryckte sig vilja ta emot insatser för att ha som mål

att  fortsätta  kunna  bo  kvar  hemma  så  långt  det  är  möjligt.  Rydeman  et  al.  (2012)
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bekräftar  det  i  sin  empiriska  studie,  som säger  att  både  den  äldre  vårdtagaren  och

närstående måste kunna fokusera på sin individuella situation, vad  hälsa,  lidande och

livsmålen innebär för dem, vilket kräver både intresserad och engagerad personal.

Utifrån livsvärldsteorin uppmärksammas att informanternas upplevelser av fysisk och

mental orkeslöshet kunde kopplas till  ett  sjukdomslidande, som dessutom förvärrades

genom ett  vårdlidande, då informanterna beskrev vårdpersonalen som visade negativ

attityd,  ointresse,  okunskap,  och hade olika arbetssätt.  Dessa upplevelser  av  lidande

beskrevs av informanterna som ett  hinder för förbättring.  Välbehag kan kopplas till

förutsättning  till  förbättring, där  informanterna  i  denna  studie  uttryckte  längtan  att

komma hem, omhändertagen av trevlig personal som var kunnig i vård och omsorg och

upplevelse  av  trygghet  i  den  nya  livssituationen.  Både  Välbehag och  lidande är

upplevelser och de kan inte skiljas från varandra då de tillsammans belyser människans

livsvärld (Dahlberg et al. 2009).

4.3 Metoddiskussion  

För att besvara studiens syfte valdes en kvalitativ ansats med en deskriptiv design, där

data samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Författarna anser att vald metod är

relevant utifrån syftet mot studien eftersom vårdtagarnas upplevelser fångas upp (Polit

&  Beck  2012).  Författarna  av  föreliggande  studie  valde  informanterna  genom

bekvämlighetsurval, vilket innebär att de mest lättillgängliga personerna valdes ut till

studien  (Polit  & Beck 2012).  Egentligen  vore  ändamålsurval  mest  fördelaktigt  med

ambitionen att kunna välja både kvinnor och män, med jämnare fördelning av de olika

insatserna,  och det författarna ser är att  nästan alla informanter i föreliggande studie

hade  hemtjänstinsatser  och/  eller  hemsjukvårdinsatser,  men  endast  två  utav  tolv

informanter  hade  hemrehabiliteringsinsatser.  Att  kunna  beskriva  och  belysa  flera

upplevelser  angående  hemrehabiliteringsinsatser  hade  gett  studien  en  ytterligare

dimension. De inklusionskriterier  som gällde för studien valdes utifrån den grupp av

individer  som  författarna  till  föreliggande  studie  önskade  nå  för  att  beskriva  deras

upplevelser samt att få en variation i upplevelserna. Under genomförandet av studien

framkom  svårigheter  med  att  finna  lämpliga  informanter,  dels  utifrån
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inklusionskriterierna  och  exklusionskriterierna  som  valdes  och  dels  utifrån  den

begränsade tidsplanen för studien. Kognitiv nedsättning hos vårdtagare och vistelse på

korttidsplats innan hemgång var faktorer som gjorde det svårare att finna lämpliga äldre

vårdtagare att intervjua inom de berörda kommunerna. Det uppstod vissa svårigheter i

rekryteringen av vårdtagarna eftersom några av samordningssjuksköterskorna nyligen

hade börjat  arbeta  inom det  området  i  kommunen och sa att  de inte  kände till  sina

vårdtagare tillräckligt väl, och ville därför inte hjälpa författarna att rekrytera. Andra

svårigheter  var  att  några  samordningssjuksköterskor  inte  gav  återkoppling  till

författarna  angående  rekryteringen  eftersom  de  var  sjukskrivna  eller  lediga.  Den

planerade  rekryteringstiden  av  informanterna  till  studien  var  tänkt  till  två  veckor.

Rekryteringstiden förlängdes sedan med ytterligare tre veckor för att  försöka få  fler

informanterna,  dock  utan  resultat.  Detta  kan  ha  inverkat  på  studien  eftersom  flera

informanter skulle ha tillfört  mer material  till  studien. Sjutton vårdtagare tillfrågades

varav  tolv  vårdtagare  tackade  ja  till  att  medverka  i  studien.  De  tilltänkta  fjorton

informanter blev till slut endast tolv.

Intervjuguiden  innehöll  inledande  frågor,  såsom livssituationen  och  anledningen  till

sjukhusvistelsen följd av öppna frågor som berörde studiens syfte, där informanterna

fritt  kunde  berätta  utifrån  sina  upplevelser.  Eftersom  intervjuerna  spelades  in  på

mobiltelefon  och  diktafon,  och  informanternas  blickar  upplevdes  som oroliga  inför

inspelningen, kände författarna att de behövde förklara noggrant återigen om studien,

intervjuns tillvägagångssätt och om deras rättigheter. När audioinspelningen var igång

upplevdes inga oroligheter längre eller begränsningar i deras uttalanden.

För att bedöma trovärdigheten av en kvalitativ studie skall data noggrant analyseras och

diskuteras  i  relation  till  begreppen  trovärdighet,  tillförlitlighet och  överförbarhet

(Patton 2002). Intervjuernas längd varierade ganska mycket mellan informanterna och

författarna  anser  att  det  kan  bero  på  informanternas  olika  personligheter,  på

uthålligheten eller intresse till att förmedla sina känslor och tankar. För korta intervjuer

kan tillföra en svaghet till studien, då korta svar ger lite material att beskriva och belysa

upplevelser  med,  vilket  kan  inverka  på  studiens  trovärdighet. Den  noggranna
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beskrivningen  i  analysen  är  väsentlig  för  resultatets  trovärdighet (Patton  2002).

Intervjuerna genomfördes i enrum med informanterna då ingen anhörig var närvarande,

vilket  enligt  författarna  anses  som  en  styrka  för  studiens  trovärdighet, eftersom

informanterna inte blev avbrutna eller påverkade av sina närstående. De närstående hade

annars kunnat ha inflytande över informanterna till att avstå från kommentarer eller till

att  säga  något  som bara  närstående  upplever.  Däremot  blev  två  intervjuer  pausade

eftersom vårdpersonal kom under tiden de pågick och det tog en stund att återuppta

intervjuerna efter dessa oväntade avbrott. Lokalen för intervjuerna var i informanternas

egna hem och det visade sig vara ett bra val eftersom informanterna upplevdes bekväma

i sin egen livsmiljö.  Lämplig tidpunkt för intervjuerna fick informanterna bestämma

själv. 

Författarna  genomförde  en  varsin  pilotintervju  som  styrker  studiens  tillförlitlighet.

Studiens tillförlitlighet beror på graden data som förändras och förändringar som görs i

författarnas  beslut  under  analysprocessen  (Patton  2002).  Pilotintervjuerna  visade  att

frågeområdena var adekvata och att tekniken med bandinspelning fungerade. Efter det

gick  författarna  igenom  innehållet  av  pilotintervjun,  såsom  ljudkvaliteten  av

inspelningen  och  de  ställda  frågorna,  inklusive  följdfrågorna,  tillsammans  med

handledaren och efter justeringar i frågornas ordning godkändes intervjuguiden, som

styrker studiens trovärdighet. Med pilotintervjuerna fick författarna en uppfattning om

vikten av att ställa följdfrågor till informanten, för att få ett fylligare, mer detaljerat och

djupare innehåll.

En  forskningsetisk  aspekt  blev  tydlig  under  intervjuens  gång  där  författarna  i

föreliggande  studie  var  välmedvetna  om  att  intervjun  kunde  väcka  känslor  hos

informanten. En informant blev ledsen när hon berättade om hennes upplevelser av att

kunna bo kvar hemma. Genom att författaren visade empati kunde informantens känslor

fångas  upp  på  ett  respektfullt  sätt.  Författarna  i  föreliggande  studie  beskrev  noga

studiens  syfte  i  informanternas  brev.  Trots  att  informanterna  hade  tackat  “ja”  till
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deltagandet, observerade författarna ändå en viss osäkerhet hos dem och viss rädsla för

de frågorna som skulle ställas. Då författarna uppmärksammade denna osäkerhet, visade

författarna  förståelse  för  informanternas  situation  genom  ett  lugnt  bemötande  och

genom att ställa frågor som “känns det bra för dig?”  Innehållet av frågorna förklarades

och författaren påminde informanten att de när som helst kunde stoppa intervjun utan att

förklara varför.

För att studiens trovärdighet skulle kunna bibehållas återgick författarna ständigt till de

transkriberade textmaterialet  under hela analysarbetet.  Eftersom författarna till  denna

studie är legitimerade sjuksköterskor var de väl införstådda om att deras syn på vård-

och omsorgsinsatser skulle kunna påverka analysen och därmed studiens tillförlitlighet.

För att förhindra detta försökte författarna att bara fokusera på vad informanterna hade

upplevt  och  inte  på  vad  som  observerades.   Författarna  var  inte  bekanta  med

informanterna som deltog i studien och hade därmed inga förutfattade meningar som

kunde  påverka  studiens  resultat,  vilket  kan  ses  som  en  fördel  vad  gäller  studiens

tillförlitlighet. Informanterna i föreliggande studie bestod av tre män och nio kvinnor,

vilket kan minska studiens trovärdighet sett ur könsperspektivet.

För  att  ge  studien  trovärdighet  har  informanternas  citat  presenterats  i  resultatet  och

handledaren har varit delaktig, genom att kontinuerligt ha tagit del av materialet och

diskuterat med författarna i både resultat och analysprocessen.   Överförbarhet är den

utsträckning  resultatet  kan  överföras  till  andra  liknande  sammanhang  och  grupper

(Patton  2002).  Studiens  överförbarhet  styrks  då  författarna  har  varit  noggranna  att

beskriva urvalsmetoden, informanterna,  datainsamlingen och dataanalysen för att öka

möjligheten till användning för andra intressenter. Intervjuerna skedde under en period

av åtta veckor, vilket kan ha påverkat studiens tillförlitlighet eftersom det är en kort

period.  De flesta  informanter  hade  någon form av vård-  och  omsorgsinsatser  redan

innan senaste sjukhusvistelsen som minskar studiens tillförlitlighet. För att öka studiens

tillförlitlighet  har  analysarbetet  noggrant  beskrivits  i  studien och tabell  har  används.
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4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till fortsatt forskning

Denna studie visar på betydelsen av att en vårdtagare upplever delaktighet i de olika

vård- och omsorgsinsatser i det egna hemmet. Upplevelser av delaktighet hänger ihop

med en god kommunikation mellan vårdgivare och vårdtagare. Studiens resultat visar

att  informanterna  saknar  information,  det  kan  därför  vara  värt  att  utveckla  en

fungerande rutin för information till  vårdtagare med insatser. Genom upprepning och

användning av olika flödessystem ökar möjligheten till att informationen når fram från

vårdpersonal till vårdtagare. Muntlig information tillsammans med broschyr eller någon

form av interaktivt stöd skulle kunna ingå i rutinen för informationsöverföringen till

vårdtagaren. Eftersom många fler sjuka äldre väljer att bo kvar hemma med insatser från

olika instanser, ställs större krav på primärvården och hemtjänsten att kunna sköta de

sjuka  äldre  i  sina  hem  (Socialstyrelsen  2015).  För  att  vårdpersonalen  skall  kunna

erbjuda möjlighet till vård av hög kvalitet i hemmen, behövs en satsning på utbildning

inriktad  mot  äldrevård.  Mera  forskning  behövs  om  inflytande  av  vårdpersonalens

kunskaper relaterad till vårdtagarnas upplevelser. Då studiens resultat visade på brister i

bemötandet av vårdpersonalen relaterad till vårdtagarnas insatser i hemmet, skulle det

vara värdefullt med vidare forskning som undersöker om vårdpersonalens bemötande

kan ha samband med/ eller påverkas av arbetsmiljön eller andra faktorer. 

Flexibilitet och flera valmöjligheter avseende insatsplaneringen visades vara viktigt för

informanterna  i  studiens  resultat  för  att  känna  sig  respekterad  och  delaktig  i  deras

insatser.  Informanternas  närståendes  delaktighet  togs aldrig upp i  denna studie,  men

författarna tror att även de närstående skulle uppleva bland annat.  trygghet av att se

informanternas delaktighet i besluten. Författarna i föreliggande studie upplever att en

förändring i vårdpersonalens schema skulle kunna ge en högre kvalité på vården och

omsorgen samt ge en personcentrerad vård utifrån vårdtagarens behov. Det behövs mera

forskning för att utveckla passande planeringssystem till att kunna erbjuda schemalagd

flexibilitet i hemtjänstens verksamhet. 

Informanterna  beskrev  avsaknad  av  översikter  i  vem  som  ansvarar  för  insatserna.

Sjuksköterskor med specialistkompetens inom området vård av äldre har en helhetssyn
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och skulle därför passa som nyckelperson till  vårdtagaren i att  organisera/planera de

olika  insatser  och  se  till  kontinuiteten  i  vårdtagarens  behov.  Mer  forskning  om

äldresjuksköterskans roll och dess påverkan på vårdens kvalitet behövs.

Vidare upplever författarna av föreliggande studie att resultatet kan användas som grund

för  planeringen  omkring  uppstartandet  av  ett  äldreteam,  vilket  de  flesta  kommuner

planerar att starta inom en snar framtid. Dagligen blir äldre utskriva från sjukhuset med

olika vård- och omsorgsbehov och bland dem är det många äldre som egentligen skulle

behöva vård på korttidsboende. Äldre personer skickas hem med insatser i hemmet, på

grund  av  brist  på  vårdplatser  i  såväl  landsting/  sjukhus  som  kommun.  Att  ha  ett

äldreteam har  visat  en  förändrad  konsumtion  av  kommunal  äldreomsorg,  eftersom

kostnaderna  för  utskrivningsklara  patienter  inom akutsjukvården  och  korttidsboende

minskade  och  även  efterfrågan  på  äldreboende  (Hjalmarsson  2011).

4.5 Slutsats

I denna studie framkom att vårdtagarna upplever en god vård och omsorg i det egna

hemmet  när  de  känner  delaktighet  genom  en  god  kommunikation  och  tydlig  och

kontinuerlig information med respekten som grund. De äldre vårdtagare befinner sig i

en utsatt situation och de som utför insatserna i hemmet måste ha en god beredskap till

att ta emot dem. En specialistsjuksköterska inom vård av äldre bör vara nyckelpersonen

till  att  öka  kvaliteten  av  insatserna  genom att  lägga  fokus  på  vårdtagarnas  fysiska,

sociala,  psykiska  och  existentiella  behov,  och  beakta  de  äldres  upplevelser.
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