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SAMMANFATTNING   
Bakgrund: Svensk statistik tyder på att antalet multisjuka äldre kommer att öka. Hälso- och 

sjukvårdslagen stadgar att vården skall vara av god kvalitet och tillgodose patienternas behov 

av trygghet. I dagens samhälle föreligger en risk att äldre människor utsätts för ålderism, 

vilken kan påverka vårdens kvalitet och orsaka ett lidande för de äldre patienterna. 

Syfte: Att beskriva äldre patienters upplevelser av vården på en geriatrisk vårdavdelning i 

Mellansverige.  

Metod: Latent kvalitativ innehållsanalys av tolv semistrukturerade intervjuer.  

Resultat: Resultatet utgörs av två teman och sju subteman. Temat Upplevelser av att få en 

god vård beskriver att de äldre patienterna upplevde sig få en vårdande miljö samt att 

vårdpersonalen fungerade som en hälsoresurs vilket kunde gynna patienternas välbefinnande. 

Temat belyser att ett gott bemötande och att få bli sedd som en person resulterade i positiva 

känslor samt att delaktighet och självbestämmande var viktiga faktorer. Temat Upplevelser av 

att få en bristande vård beskriver att upplevelser av en otrygg omgivning och avsaknad av 

sjukdomshänsyntagande, bristande bemötande och kunskap samt att inte få en 

personcentrerad vård resulterade i negativa känslor.  

Slutsatser: Resultatet visar att det förekommer både positiva och negativa upplevelser av 

vården på avdelningen. Att de äldre patienterna upplever brister i vården uppmärksammar att 

det finns en risk för att ålderism existerar och påverkar vårdens kvalitet. Examensarbetet kan 

tillföra kunskap om och förståelse för hur äldre patienter upplever vården, vilket kan bidra till 

bättre förutsättningar för en god vårdupplevelse.   

Nyckelord: Geriatrik, Intervjuer, Kvalitativ forskning, Vårdkvalitet, Äldrevård 

 

 

 

 

 



	
	

 

ABSTRACT  
Background:  Swedish statistics indicate that there will be an increase in the number of 

elderly with multiple illnesses. The Health Care Act stipulates that the care provided must be 

of good quality and meet the patients’ needs for security. In today's society there is a risk that 

older people are subjected to ageism, which can affect the quality of healthcare and expose 

the older patients to conditions of suffering. 

Aim: To describe older patients’ experiences of healthcare at a geriatric ward in central 

Sweden.  

Methods: A latent qualitative content analysis of twelve semi-structured interviews.  

Results: The results consist of two themes and seven subthemes. The theme Experiences of 

getting good health care describes that when older patients experienced a nurturing 

environment and the caregivers worked as a health resource, it could benefit the patients’ 

wellbeing. The theme emphasizes that encountering a good reception and being aknowledged 

as a person resulted in positive emotions, and that participation in the care process and self-

determination were key factors. The theme Experiences of receiving a lack of care describes 

that the experience of an unsafe environment, actual diseases not being taken into account, 

lack of treatment and knowledge, as well as being denied person-centered care, resulted in 

negative emotions. 

Conclusions: The results indicate that both positive and negative resposnses concerning the 

care at the ward are experienced. The older patients who experience deficiencies in 

healthcare, recognize that there is a risk that ageism exists, which may affect the quality of 

care. The thesis provides knowledge and understanding of how older patients experience 

healthcare which can contribute to better conditions for the patients, in order for them to 

experience good healthcare.  

Keywords: Geriatrics, Geriatric Nursing, Interview, Quality of Health Care, Qualitative 
Research 
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1. INLEDNING 
 

Det är klart att ibland måste man ta emot hjälp, men det innebär ju att man måste anpassa sig. Jaa, jag menar 
att om nån hjälper mej så måste dom ju få göra det på sitt sätt och då är det ju bara att tacka och ta emot… då 
kan man ju inte säga att jag vill ha det så och så. Och får dom göra det på sitt sätt så blir det ju ingen 
diskussion så man måste förklara varför och varför (Hagberg, 2004, s. 45). 
 

Som sjuksköterska på en geriatrikavdelning har du det medicinska och omvårdnadsansvaret för ett 

flertal multisjuka äldre patienter samtidigt som du måste ha den samordnande funktionen mellan 

teamets medlemmar och därtill hantera kontakten med anhöriga samt vara handledare. I den 

stressfyllda arbetsbelastningen vill en patient duscha utifrån sitt eget tillvägagångssätt som brukar ta 

en och en halv timme. Hur skall du göra? Patienten får naturligtvis hjälp med att duscha, men du 

hjälper denne med tvätt och ombyte eftersom det då går fortare. Citatet ovan är en beskrivning av 

hur äldre patienter kan komma att få ta emot hjälp som inte alltid uppfyller de egna önskemålen.  

Antalet multisjuka äldre som har ett stort behov av vård kommer att öka i framtiden. 

Sjuksköterskorna har en viktig roll i att förstå åldrandets konsekvenser, äldres erfarenheter och 

känslor då de har det yttersta omvårdnadsansvaret. Sjuksköterskorna kan påverkas av dagens 

attityder gällande äldre och åldrandet i samhället, vilket kan resultera i ett vårdlidande för de äldre 

patienterna. Författarna har uppmärksammat förekomsten av ålderism och åldersdiskriminering i 

vården av äldre, och därför skall detta examensarbete beskriva hur vården upplevs av de äldre.  

 

2. BAKGRUND  
Inledningsvis beskrivs begrepp och definitioner. Därefter belyses den äldre patienten, följt av 

sjuksköterskans roll i vården samt sjuksköterskans kärnkompetenser och avslutas med 

problemformulering. 

 

2.1 Begrepp och definitioner 

Först definieras begreppet vårdmiljö, följt av vårdrelation och god vård för att avslutas med 

begreppet ålderism.  

2.1.1 Vårdmiljö  

Begreppet kan beskrivas tredimensionellt utifrån objektiva, mätbara eller subjektiva upplevelser. 

Det finns fysiska och psykosociala aspekter på vårdmiljön. Den fysiska vårdmiljön innefattar 

miljöns utformning, ljus, ljud, färg, lukt och symboler. Den psykosociala vårdmiljön berör 

vårdklimatet, hur bekant omgivningen är, antal människor, stress, att bli sedd och villighet att tjäna. 

Alla dessa faktorer i vårdmiljön påverkar patientens välbefinnande (Edvardsson & Wijk, 2009). 
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HSL (SFS 1982:763) stipulerar att vården skall ha en god hygienisk standard, vara av god kvalitet 

samt att patientens behov av trygghet skall tillgodoses (a.a.). Den fysiska vårdmiljön skall främja 

komfort, funktion och säkerhet hos de äldre och skall anpassas efter de åldersrelaterade 

förändringarna (Boltz, Parke, Shuluk, Capezuti & Galvin, 2013). 

2.1.2 Vårdrelation  

Relationen mellan patienten och vårdpersonalen utgörs av mötet och interaktionen dem emellan 

samt formar kärnan i vårdprocessen. Vårdrelationen kan uppstå i varje möte oavsett varaktighet och 

tid, där relationen kan vara vårdande eller icke vårdande. Ett icke vårdande bemötande kan leda till 

ohälsa medan ett vårdande bemötande syftar till att främja hälsa (Björck & Sandman, 2007). HSL 

(SFS 1982:763) beskriver att vårdpersonalen skall främja goda kontakter med patienten. 

2.1.3 God vård 

God omvårdnad innebär att individen erhåller en god och säker vård utifrån sina behov och den 

aktuella situationen som råder. Kvaliteten på omvårdnaden avgörs av olika faktorer som hur 

genomförandet av omvårdnadsinsatserna utförs, bemötandet och sjuksköterskans kompetens. 

Kompetens skall omfatta både evidensbaserad och erfarenhetsbaserad kunskap samt en praktisk 

färdighet att tillämpa förbättringskunskap. Eftersom all omvårdnad har en etisk dimension har varje 

sjuksköterska ett etiskt och moraliskt ansvar för sina omvårdnadshandlingar (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014).	

HSL (SFS 1982:763) uppger att målet med en god vård är god hälsa och vård på lika villkor för 

hela befolkningen, där vårdgivaren skall respektera alla människors lika värde samt den enskilda 

människans värdighet. HSL (SFS 1982:763), 2a § uppger att god vård innebär att vården skall vara 

lättillgänglig, vara av god hygienisk standard, vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov 

av trygghet. Den skall främja goda kontakter mellan vårdpersonalen och patienten, bygga på respekt 

för patientens integritet och självbestämmande. God vård innebär också att tillgodose patientens 

behov av säkerhet och kontinuitet i vården.  

2.1.4 Ålderism 

Ålderism innebär stereotypa föreställningar eller fördomar som utgår från individens ålder, vilket 

kan leda till diskriminering. En vanlig form av ålderism är kränkande fördomar och sårande 

handlingar mot en människa baserade på uppfattningar om hög ålder (Kagan & Melendez-Torre, 

2015).  
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2.2 Den äldre patienten  

Andelen äldre personer i samhället har ökat. År 2060 kommer gruppen 80 år och äldre att ha 

fördubblats. Idag är medellivslängden för män 80 år och för kvinnor 84 år. Av dem som föddes år 

2015 beräknas hälften av kvinnorna leva till att de är minst 94 år och männen till 92 år (Statistiska 

centralbyrån, 2015). Clerencia-Sierra et al. (2015) uppger att trots ökad livslängd så drabbas de 

äldre oftare av sjukdom de sista åren. När de äldre är över 80 år drabbas de av många olika 

sjukdomar som till exempel hjärt- och kärlsjukdom, diabetes och demenssjukdom (a.a.). 

Utvecklingen mot en ökad livslängd hos äldre och personer med sjukdom samt bättre 

diagnostisering och behandling av kroniska sjukdomar kommer att resultera i ett ökat antal äldre 

som är multisjuka i framtiden. Multisjuklighet hos de äldre innebär att de har flera kroniska och 

komplexa sjukdomstillstånd samtidigt, vilket kräver stor kunskap och kompetens inom geriatrik hos 

vårdpersonalen som vårdar dessa patienter (Boongird, Thamakaison & Krairit, 2011; Tabloski, 

2014).  I samband med ökad livslängd och multisjuklighet tillkommer även ökande vårdkostnader 

för samhället (Sveriges Kommuner & Landsting [SKL], 2016; Tabloski, 2014; Tornstam, 2010). 

Gamla människor genomgår många transitioner under åldrandeprocessen, vilket innebär att de kan 

befinna sig i såväl ett positivt åldrande som ett skört tillstånd med multisjuklighet. Samhällets syn 

på åldrade är också i transition. Åldrandet var tidigare en naturlig fas i människans utveckling, men 

idag finns ett förnekande av åldrandet inom konsumtionskulturen (Norberg, Lundman, Nygren & 

Santamäki Fischer, 2012). Det kan vara en anledning till att det i Sverige förekommer negativa 

attityder i jämförelse med i Skottland där det finns positiva attityder gentemot äldre (Kydd, Touhy, 

Newman, Fagerberg & Engström, 2014). Baumbusch, Leblanc, Shaw och Kjorven (2015) 

konstaterar att de äldre inte har lika hög prioritet som ett traumafall på grund av deras ålder. Även 

Oyetunde, Ojo och Ojewale (2013) styrker att det finns negativa attityder mot äldre då vårdpersonal 

föredrar att inte behöva vårda de allra äldsta patienterna (a.a.). Detta bevisar att det finns en risk att 

äldre kan möta ålderism. Det finns både positiva och negativa förutfattade meningar om äldre, men 

de negativa stereotyperna har en högre påverkan på individen (Meisner, 2012; Tornstam, 2010; 

Westerholm, 2014). Orsakerna till attityderna hänger ihop med förhållandet på samhällsnivån och 

dess konsekvenser visar sig på individnivån. En stereotyp attityd gällande äldre är att de alla är 

ensamma, sjuka, förslöade och stela, vilket dock inte stämmer för de flesta äldre personer 

(Tornstam, 2010). Dessa negativa attityder skapar än idag ett lidande hos den äldre patienten med 

en känsla av utanförskap, otrygghet och ensamhet (Makris et al., 2015; Svanström, Johansson 

Sundler, Berglund & Westin, 2013). Stereotypen om att åldrande innefattar sjukdom har negativa 

konsekvenser på de äldres hälsa samt innebär en ökad risk för dödlighet (Stewart, Chipperfield, 

Perry & Weiner, 2012). De negativa konsekvenserna av ålderism påverkar även vårdpersonalens 
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attityder. Negativa stereotyper hos vårdpersonal om att äldre är i behov av hjälp kan orsaka ett 

framkallat hjälpberoende hos de äldre patienterna och därmed minska deras funktionsförmåga och 

självständighet (Cloudin & Alexopoulos, 2010). Oyetunde et al. (2013) uppger att negativa attityder 

i vården kan bero på underbemanning, beteendeförändringar eller försvårad omvårdnad hos de 

äldre. För att minska dessa negativa attityder behövs utbildning i gerontologisk omvårdnad.   

2.3 Sjuksköterskans roll i vården av äldre 

Trots att svenska folket lever allt längre och att det råder tydliga kompetensbrister inom vården och 

omsorgen av äldre är det fortfarande få sjuksköterskor som väljer att specialisera sig inom detta 

område (Socialstyrelsen, 2012). Att sjuksköterskor som vårdar mycket gamla och sköra patienter 

beskriver en känsla av att hantera det okända är en kompetensbrist som även belyses av Baumbusch 

et al. (2015). Detta har resulterat i att Socialstyrelsen (2012) har utarbetat ett förslag till utformning 

och genomförande av en satsning på att öka kompetensen inom äldrevården och omsorgen. För att 

möjliggöra kompetensutveckling behövs därför tydliga krav; att vården av äldre skall vara av god 

och säker kvalitet. Tabloski (2014) uppger att specialistsjuksköterskans roll är att fungera som en 

nyckelperson i omvårdnaden genom att samordna kontakt och samarbete mellan teamet, den äldre 

patienten och de anhöriga. Detta sker genom att planera, leda och implementera omvårdnad för att 

möta de äldres önskningar och behov. För att kunna göra detta behöver specialistsjuksköterskan 

utgå från de två huvuddiscipliner som äldrevården omfattas av, gerontologin och geriatriken. 

Gerontologin är läran om det naturliga åldrandet och belyser hur sociala, psykologiska och 

socialpsykologiska aspekter samspelar och kan påverka hur den äldre människans åldrande ter sig 

samt hur det påverkar livskvaliteten. Med denna kunskap kan sjuksköterskan ordinera 

omvårdnadsåtgärder utifrån en helhetssyn med förståelse av bakomliggande faktorer till ett 

problem. Geriatriken fokuserar på vården av äldre sjuka människor och belyser sjukdomar, orsaker 

och symtom samt diagnostisering och behandling av de äldre. Denna kunskap behöver 

sjuksköterskan inneha, då äldre har en komplex sjukdomsbild med atypiska symtom som skiljer sig 

från andra åldersgrupper. För att kunna säkerställa en god vård krävs att sjuksköterskan har kunskap 

och tillämpar dem båda (a.a.). För att tillgodose samhällets förväntningar på en god och säker vård 

tillämpas sjuksköterskans sex kärnkompetenser: personcentrerad vård, teamsamverkan, 

evidensbaserad vård, kvalitetsutveckling, säker vård samt informatik (Cronenwett et al., 2009).  

 

2.4 Sjuksköterskans kärnkompetenser 

I detta avsnitt kommer sjuksköterskans sex kärnkompetenser att belysas: personcentrerad vård, 

teamsamverkan, evidensbaserad vård, kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. 
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2.4.1 Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård innebär att personen sätts i fokus istället för sjukdomen och utgår från den 

enskilda individens livsberättelse, värderingar och önskemål. Detta förhållningssätt belyser 

självbestämmande och delaktighet, där patienten skall vara en aktiv samarbetspartner i vården för 

att vårdpersonalen skall kunna möta dennes behov och känslor. Patientens anhöriga skall involveras 

i den personcentrerade vården (Canzan, Heilemann, Saiani, Mortari & Ambrosi, 2014; Cronenwett 

et al., 2009; Kazimiera Andersson, Willman, Sjöstrand-Strans & Borglin, 2015; Ross, Tod & 

Clarke, 2014; Socialstyrelsen, 2009). HSL (SFS 1982:763) styrker att vården skall bygga på respekt 

för patientens integritet och självbestämmande (a.a.). Utgångspunkten för personcentrerad vård är 

att lyssna till patientens berättelse för att förstå dennes förutsättningar och hinder för att uppnå hälsa 

samt förstå hur ohälsa och symtom upplevs och påverkar vardagen (Cronenwett et al., 2009). Att 

tillämpa personcentrerad vård ses som ett sätt att skapa ett genuint möte där ett holistiskt perspektiv 

tillämpas (Kazimiera Andersson et al., 2015). Personcentrerad vård påverkas av karaktären på 

relationen där kommunikation med både patient, anhöriga och vårdteamet är en viktig strategi 

(Canzan et al., 2014; Dewar & Nolan, 2013; Kazimiera Andersson et al., 2015; Ross et al., 2014; 

Woolhead et al., 2006). Att inkludera de äldre samt erbjuda valmöjligheter anses vara viktigt för att 

bekräfta deras autonomi, till exempel genom att respektera att de avböjer aktiviteter eller 

behandlingar (Woolhead et al., 2006). För att kunna göra detta behövs en vårdplan med både 

kortsiktiga och långsiktiga mål (Canzan et al., 2014; Ross et al., 2014). Ibland erbjuds inte de äldre 

patienterna olika valmöjligheter vilket tros bero på att de anses vara för sårbara eller att det glöms 

bort i rutinarbetet (Rydeman, Törnkvist, Agreus & Dahlberg, 2012; Woolhead et al., 2006). Det 

behövs mod och inre styrka för att kunna bekräfta patientens berättelse, vilket kräver öppenenhet, 

uppmärksamhet, reflektion och kreativitet i valet av vårdhandlingar. Vården innebär att upprätthålla 

och stärka patientens värdighet samt att visa respekt för patientens val och önskemål (Kazimiera 

Andersson et al., 2015).  Det värderas högt att kunna säkerställa individuell och personcentrerad 

vård genom att lära känna människan för att kunna göra det lilla extra, eftersom detta leder till att 

patienterna i sin tur upplever att de blir väl omhändertagna (Carlson, Rämgård, Bolmsjö, & 

Bengtsson, 2014; Ross et al., 2014). Personcentrerad vård kan även öka arbetstillfredsställelsen hos 

vårdpersonalen genom att resultera i en bättre atmosfär i arbetsgruppen, en mer balanserad 

arbetsbelastning och en ökad personlig tillfredsställelse (Edvardsson, Fetherstonhaugh, McAuliffe, 

Nay & Chenco, 2011). Organisatoriska hinder i praktiken som kan försvåra en personcentrerad vård 

är bland annat tidsbrist, rutiner, hög arbetsbörda, motstånd till förändring och bristande yrkeskänsla 

samt personalunderbemanning (Kazimiera Andersson et al., 2015; Kydd et al., 2014; Woolhead et 

al., 2006).  
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2.4.2 Teamsamverkan 

Ett teamsamarbete mellan professioner handlar om att komplettera kompetenser, främja kontinuitet, 

förbättra resultat och stärka säkerheten för patienten genom en meningsfull helhetssyn på patienten 

(Carlström, Kvarnström & Sandberg, 2013; Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Det 

interprofessionella teamet syftar till att stödja patientens delaktighet i beslutsprocessen genom att 

identifiera de mest lämpliga alternativen i samspel med patienten (Carlström et al., 2013; Kazimiera 

Andersson et al., 2015; Lindberg, Persson, Hörberg & Ekebergh, 2013). Ett välfungerande 

teamarbete gynnar såväl personal som patienter genom att vårdpersonalen känner en större 

tillfredsställelse då den ser att teamarbetet får effektiva hälsoeffekter hos patienterna (Buttigieg, 

Cassar & Scully, 2013; Lindberg et al., 2013). Tvärprofessionellt samarbete leder därmed till ökad 

patientsäkerhet (Canzan et al., 2014). Det är betydelsefullt att arbeta tillsammans i vårdlaget och att 

stötta en positiv vårdmiljö, genom att till kollegorna förmedla en positiv inställning, eftersom en 

avslappnad personalgrupp även reducerar stress hos vårdtagaren (Ross et al., 2014). 

2.4.3 Evidensbaserad vård 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) yrkar på att vårdpersonal alltid skall handla utifrån vetenskap 

och beprövad erfarenhet (a.a.). Syftet är att använda de metoder som både gör störst nytta för 

patienterna och är mest kostnadseffektiva med hänsyn till den individuella patientens situation. 

Genom en dialog och aktiv medverkan från patient och anhöriga kan de omvårdnadsmetoder som 

bäst främjar patientens hälsa och livskvalitet tillämpas, vilket även resulterar i ett bättre 

resursutnyttjande eftersom under- och överbehandling minimeras (Johansson & Wallin, 2013).  

Klinisk erfarenhet används för att reducera risker och förebygga akutsituationer. Att kunna 

förmedla förståelig information och patientundervisning samt säkerställa att patienten förstått 

informationen kräver kompetens (Canzan et al., 2014). Detta innebär att ett holistiskt 

tillvägagångssätt tillämpas, genom att överväga alla aspekter av patientens behov. Äldrevården 

anses vara mångfacetterad och innehålla olika aspekter av kurativ, preventiv och palliativ vård. 

Sjuksköterskor som saknar erfarenhet av äldrevård kanske inte förstår eller identifierar alla olika 

möjligheter att utföra ett avancerat vårdande (Carlson et al., 2014). Ett förslag på åtgärd är att det 

skall finnas evidensbaserade protokoll i elektroniska journalsystem som kan behandla kognitiv 

försämring/delirium, läkemedelsanvändning och förebyggande av fall hos äldre (Boltz et al., 2013).   

2.4.4 Kvalitetsutveckling 

Kvalitetsutveckling innebär att göra vården effektivare och säkrare vilket kan uppnås genom 

kontinuerligt utvecklingsarbete, vilket i sin tur innebär att omvandla teoretisk kunskap i praxis. 

Kvalitetsutveckling är därmed ett förbättringsarbete som sker i ett samspel mellan vårdpersonal, 
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patient och anhöriga och leder till bättre resultat för patienter, professionell utveckling för 

vårdpersonal och förbättrade vårdprocesser (Cronenwett et al., 2009; Hommel, Idvall & Andersson, 

2013). Grunden för kvalitetsarbete innebär att göra vården tillgänglig, ge ett gott bemötande samt 

skapa patientsäkerhet (Hommel et al., 2013; HSL, SFS 1982:763). Detta styrks i 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) som understryker att hälso- och sjukvårdspersonalen är 

skyldig att bidra till att en hög patientsäkerhet upprätthålls samt att patienter och anhöriga skall ges 

möjlighet att involveras i patientsäkerhetsarbetet.  

2.4.5 Säker vård 

Säker vård innebär att patienten inte skall drabbas av vårdskada. Det är vårdpersonalens ansvar att 

vården blir patientsäker och att evidensbaserade metoder tillämpas (Öhrn, 2013). Detta styrks av 

både Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) och HSL (SFS 1982:763) som betonar att 

vårdpersonalen skall uppfylla kravet på god vård samt tillgodose säkerhet och kontinuitet i vården 

(a.a.). Därigenom bör vårdpersonalen värdera sin egen roll i det förebyggande arbetet mot 

vårdskador (Cronenwett et al., 2009). Socialstyrelsen (2009) redovisar att nästan var tionde patient 

drabbas av en vårdskada. Förutom fysiska vårdskador, där bland annat vårdrelaterade infektioner, 

trycksår och läkemedelsbiverkningar förekommer hos äldre, är även ett dåligt bemötande vanligt. 

En av de vanligaste orsakerna bakom vårdskador är bristande kommunikation hos vårdpersonalen 

(a.a.). Genom att reducera antalet vårdskador skulle lidandet för patienterna minska samt stora 

resurser kunna frigöras (Öhrn, 2013). Detta styrker Hansen, Williams och Singer (2011) som 

uppger att det finns ett samband mellan hög säkerhetskultur och säker vård, till exempel minskat 

antal återinläggningar och ökad nöjdhet hos patienterna (a.a.). Sjuksköterskans roll är att ansvara 

för att hög patientsäkerhet upprätthålls genom att tillse att lagar och förskrifter följs på arbetsplatsen 

samt att brister identifieras, rapporteras och åtgärdas (Öhrn, 2013). Vårdandet innebär att skydda 

patienten mot onödigt lidande där sjuksköterskan kan behöva ifrågasätta om ordinerade tester och 

undersökningar ser till patientens bästa (Canzan et al., 2014; Kazimiera Andersson et al., 2015).  

 

2.4.6 Informatik 

Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) har patienten rätt till information. Specialistsjuksköterskan har 

en viktig roll som ledare i utvecklingen av vård och omvårdnad samt har ett ansvar att göra 

patienten delaktig, där informations- och kommunikationsteknik kan fungera som viktiga verktyg. 

Informations- och kommunikationsteknik kan resultera i ett förbättrat informationsflöde samt 

underlätta för vårdpersonalen att kunna arbeta kunskapsbaserat och patientsäkert (Cronenwett et al., 

2009; Sävenstedt & Florin, 2013). Detta kan därmed säkerställa att kravet på en god vård enligt 

HSL (SFS 1982:763) uppfylls. Det anses vara viktigt att lyssna på de äldre samt att vara tålmodig 
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och ge dem tid att svara, för en välfungerande kommunikation (Canzan et al., 2014; Dewar & 

Nolan, 2013; Ross et al., 2014; Woolhead et al., 2006). Enligt Boltz et al. (2013) förekommer 

bristande information till äldre patienter om deras medicinska tillstånd och orsaken till detta är 

patientfaktorer som kognitiv funktionsnedsättning, afasi, ångest och hörselnedsättning. Som förslag 

på åtgärder kan individanpassad information ges både muntligt och skriftligt (a.a.). Internet är ett 

annat verktyg som kan underlätta att de äldre patienterna får tillgång till information, medicinsk 

rådgivning och kan hjälpa dem att själva koordinera vårdtjänster (Cresci & Novak, 2012). 

 

2.5 Teoretisk referensram 

Eriksson (1987) uppger att vårdandet utvecklas ur caritas, vilket innebär att lindra lidandet som 

skall ske i en anda av tro, hopp och kärlek. Tron fungerar som hälsans grundsubstans och avspeglar 

om patienten har förtroende till vården. Hoppet styr vårdens inriktning utifrån vad patienten anser 

vara värdefullt. Kärleken är hälsans form och innebär omtanke till en medmänniska. Den naturliga 

vården, som är fundamental, innebär att tillgodose patientens grundläggande behov som kan ske 

med hjälp av vårdandets olika dimensioner ansa, leka, lära. Ansa innebär att vårda, beröra, bry sig 

om och tillfredsställa de grundläggande behoven så att patienten känner sig bekräftad. Leken leder 

till ett skapande, genom reflektion eller handling, för att få någonting möjligt att hantera. Lärandet 

är en förändring som sker i interaktion med andra och skall leda till utveckling. Den naturliga 

vården hjälper således individen i samspel med andra till att skapa välbefinnande och 

tillfredsställelse. Vårdpersonalen utför även den professionella vården. Detta innebär såväl 

grundvård som specialvård utifrån ett helhetsperspektiv som främjar patientens totala hälsa när den 

naturliga vården inte är tillräcklig. Vårdandet blir kontextspecifikt och utgår från både patientens 

behov samt hälsohinder. Eriksson (1988) hävdar att vårdpersonalen skall förhindra att patienten blir 

kränkt i vårdandet, vilket kan säkerställas genom ett möte med absolut närvaro, som sker i nuet 

(a.a.). Då kan en relation som är vårdande utvecklas, en kärleksfull och osjälvisk relation till en 

annan medmänniska, vilket symboliserar en vårdrelation (Eriksson, 1987).  

Enligt Eriksson (1994, 2007) utövas vårdandet för att lindra lidande hos människan. Lidandet som 

process vandrar mellan nivåerna att ha ett lidande, vara lidande och att varda lidande. Att ha ett 

lidande innebär att patienten flyr från sina problem och inte vill konfronteras med dessa. Att vara 

lidande innebär att patienten har konfronterat dessa och om patienten då vågar stanna kvar i lidandet 

kan denne uppnå vardandets nivå, att uppnå försoning för att sedan kunna gå vidare med sitt liv. 

Lidandet uppstår när människans värdighet kränks och kan uttryckas i tre olika former; 

sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidandet, upplevs i relation till sjukdom 

och behandling, och framkallar smärta vilket kan komma till uttryck genom känslan av skam. 
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Vårdlidande, upplevd i relation till vårdsituationen, orsakas av vårdpersonal och skall inte 

förekomma. Detta kan uppstå genom att vårdpersonalen tillämpar maktutövning, fördömelse eller 

straffutövning eller vid avsaknad av vård. Den vanligaste orsaken bakom vårdlidande är att 

patientens värdighet kränks, vilket kan ske till exempel genom att vårdpersonalen inte bekräftar 

eller ser människan. Livslidandet, upplevs i relation till människans liv och kan ge känslan av 

hopplöshet då livssituationen förändras till exempel till följd av sjukdom (Eriksson, 1994, 2007). 

 

2.6 Problemformulering 

Antalet multisjuka äldre ökar i samhället och det kräver goda kunskaper hos sjuksköterskan som 

skall vårda dem. Sjuksköterskan skall ge en god vård utifrån HSL (SFS 1982:763) och utifrån de 

sex kärnkompetenserna. Det kan förekomma negativa attityder och värderingar om äldre och 

åldrandet, vilket resulterar i att en personcentrerad vård inte kan uppnås. Orsakerna till dessa 

negativa attityder till äldre är försvårad omvårdnad, beteendeförändringar hos de äldre eller 

personalunderbemanning. Det finns även negativa attityder i samhället mot de äldre, där de ses som 

sköra och stela, vilket beror på konsumtionskulturens förnekande av åldrandet. Dessa negativa 

attityder leder till en känsla av otrygghet, utanförskap och ensamhet, vilket skapar ett lidande samt 

kan orsaka förtidig död. Detta leder till att kravet på en god och säker vård inte kan uppfyllas. 

Sjuksköterskan måste förstå vilka upplevelser de äldre har av vården för att kunna utföra och 

samordna omvårdnaden så att en god vård uppnås. Efter litteraturgenomgång har författarna 

kommit fram till att det finns få studier som svarar på detta. Kunskapen som skall vinnas med detta 

examensarbete är att få en beskrivning av hur vården på en geriatrisk vårdavdelning upplevs, utifrån 

ett patientperspektiv, för att sedan kunna implementera detta i ett förbättringsarbete. Detta skulle 

kunna öka möjligheterna till både förbättrad vård och livskvalitet hos äldre patienter.  

 

3. SYFTE  
Att beskriva äldre patienters upplevelser av vården på en geriatrisk vårdavdelning i Mellansverige. 

 

4. METOD  
I detta avsnitt beskrivs design. Därefter presenteras urval, datainsamlingsmetod och 

tillvägagångssätt, följt av bearbetning och analysförfarande. Avsnittet avslutas med forskningsetiska 

överväganden. 
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4.1 Design 

En empirisk studie med kvalitativ design och fenomenologisk ansats genomfördes. En kvalitativ 

design valdes då detta syftar till att studera individens subjektiva upplevelser och konstruktioner av 

fenomen, då författarnas avsikt var att få en ökad förståelse för de äldre patienternas upplevelser 

(Danielsson, 2012; Polit & Beck, 2012). Därför valdes en fenomenologisk ansats, för att få en 

förståelse för vad innebörden och meningen var i de äldre patienternas upplevelser av vården, då 

subjektets upplevelser låg i fokus (Polit & Beck, 2012). Då datainsamling inom kvalitativa studier 

företrädesvis sker genom att insamla beskrivningar av fenomen och berättande information 

genomfördes semi-strukturerade intervjuer (Danielsson, 2012; Polit & Beck, 2012). Genom att 

använda intervjuer uppstod en ökad förståelse av de fenomen som skulle studeras (Danielsson, 

2012). Eftersom författarna sökte beskrivningar om hur informanterna upplevde vården användes 

semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. Insamlade data analyserades därefter genom en 

latent kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). Användandet av en latent 

innehållsanalys innebar att författarna försökte finna det dolda och beskriva det underliggande 

budskapet i texten utifrån en djupare tolkning (Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2012). 

4.2 Urval 

I en kvalitativ studie väljs inte informanterna ut slumpmässigt, utan de tillfrågas om de har 

erfarenheter av det fenomen som skall studeras. Valet av studiedeltagarna gjordes därför genom ett 

strategiskt urval där de handplockades av författarna. Dessa personer valdes utifrån författarnas 

kännedom och hade upplevelser, kunskap och erfarenheter om ämnet, vilket var viktigt inom 

fenomenologin (Polit & Beck, 2012). Eftersom det var äldre patienters upplevelser som skulle 

studeras så tillfrågades de äldre patienterna på en geriatrisk vårdavdelning om deltagande i studien. 

Ett tillstånd från verksamhetschefen inhämtades innan studien genomfördes, se Bilaga 3. 

Inklusionskriterier: 

• Äldre patient över 65 år. 

• Skall inte ha någon känd kognitiv funktionsnedsättning. 

• Utskrivningsklar patient. 

• Förstår och talar svenska. 

 

Exklusionskriterierna var personer under 65 år, patienter med kognitiv svikt, kraftig 

hörselnedsättning som försvårade kommunikationen samt de som inte talade svenska. Även 

deltagare som inte ville bli ljudinspelade på band exkluderades. Ingen jämnvikt mellan könen 

eftersträvades, då det var upplevelser av vården som var studiens fokus. Könstillhörighet var inte en 

variabel i denna studie. Antalet informanter i en kvalitativ studie borde enligt Polit och Beck (2012) 
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vara färre än 50 personer, oftast mycket färre deltagare än så. Författarna beräknade därmed att 

intervjua mellan tio och tolv personer i studien, men författarna hade för avsikt att fortsätta 

genomföra intervjuer tills datamättnad uppnåtts. Under datainsamlingsperioden var det sammanlagt 

15 äldre patienter som uppfyllde inklusionskriterierna och blev tillfrågade om deltagande i studien. 

Det var tolv äldre patienter som deltog i studien och tre som avstod.  

4.3 Kontext 

Den geriatriska vårdavdelningen där studien genomfördes ligger i Mellansverige. Avdelningen hade 

olika vårdinriktningar men patienterna som vårdades där var över 65 år. Gemensamt var att de äldre 

patienterna oftast var multisjuka. Vården var både akut- och rehabiliteringsinriktad och därför 

varierade vårdtiden utifrån den enskilda individens vårdbehov. Avdelningen arbetade utifrån ett 

teambaserat förhållningsätt och sjuksköterskan hade omvårdnadsansvaret och en viktig 

samordnande funktion. Författarna höll en kontinuerlig dialog med medicinskt ansvarig 

sjuksköterska för att kunna identifiera medicinskt färdigbehandlade patienter. Författarna gick 

därefter igenom inklusionskriterierna och säkerställde att patienterna uppfyllde dessa.  

4.4 Datainsamlingsmetod  

Enligt Polit och Beck (2012) handlade semistrukturerade intervjuer om att förbereda en 

områdesguide som var en lista på frågor eller områden. Enligt Danielsson (2012) gav 

intervjuguiden en möjlighet att strama upp intervjun med väsentliga frågor om ämnet. Dessa 

behövde inte tas i samma ordning, utan författarna anpassade dessa öppna frågor utifrån vad som 

framkom under intervjun (a.a.). Författarna skapade en intervjuguide med frågeområden och 

informanterna fick prata fritt kring dessa. Studiens områden skulle vara ordnade kronologiskt och 

det skulle finnas öppna beskrivande frågor som hjälp att uppmuntra till berättande. Ja- och nej-

frågor skulle undvikas då syftet med frågorna var att ge informanterna en möjlighet att presentera 

detaljerad och riklig information om området för studien (Polit & Beck, 2012). Författarnas 

områden var förenade till HSL (SFS 1982:763) 2a§ krav på god vård och strukturerades enligt 

följande: vårdmiljö, personcentrerad vård, vårdrelation, säker vård och kvalitetsutveckling.  

Författarnas områden var förenade till HSL (SFS 1982:763) 2a§ krav på god vård samt utifrån 

sjuksköterskans sex kärnkompetenser (Cronenwett et al., 2009) och strukturerades enligt följande: 

vårdmiljö, personcentrerad vård, vårdrelation, säker vård och kvalitetsutveckling. Författarnas 

områden som var förenade till HSL (SFS 1982:763) 2a§ krav på god vård var att vården skall vara 

av god hygieniskt standard och av god kvalitet samt tillgodose patientens behov av trygghet i 

vården. Detta tolkade författarna som en beskrivning av vårdmiljö. HSL (SFS 1982:763) 2a§ anger 

att vården skall främja goda kontakter mellan vårdpersonalen och patienten. Detta tolkade 
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författarna som en beskrivning av vårdrelationen. De områden som var förenade till sjuksköterskans 

sex kärnkompetenser (Cronenwett et al., 2009) som författarna valde att inkludera i intervjuguiden 

var personcentrerad vård, säker vård och kvalitetsutveckling. Därefter strukturerades studiens 

områden enligt följande: vårdmiljö, personcentrerad vård, vårdrelation, säker vård och 

kvalitetsutveckling. De områden som författarna bedömde som enklare att beskriva placerades 

överst i intervjuguiden åtföljda av de områden som krävde en djupare beskrivning. Intervjun 

startade med en öppen inledningsfråga följd av en öppen fråga till varje område, se Bilaga 1. I 

enlighet med Polit och Beck (2012) bandinspelades och transkriberades intervjuerna för att undvika 

risken för bias, snedvrida resultat, och utrustningen testades innan den första intervjun ägde rum. 

 

4.5 Tillvägagångssätt 

Här beskrivs förberedelser och intervjugenomförande. 

4.5.1 Förberedelser 

Författarna inledde förberedelserna med att skapa intervjuguiden och informationsbrevet med 

samtycke till informanterna, se Bilaga 2. Därefter fick de patienter som uppfyllde 

inklusionskriterierna ta del av informationsbrevet samt muntlig information om studien. Patienterna 

fick läsa igenom materialet under några dagar och vid frågor kunde de kontakta författarna. Dagen 

före utskrivningstillfället tillfrågades patienterna om de ville delta i studien och fick då lämna ett 

informerat samtycke. Därefter bokades en tid för intervjuns genomförande. Platsen för intervjun 

valdes för att skydda informanten och därför ägde dessa rum på en stängd närliggande avdelning så 

att informanterna kunde känna sig trygga i att lämna sanningsenlig information trots att de 

fortfarande var patienter. I enlighet med Danielsson (2012) hängdes en lapp på dörren där intervjun 

skulle hållas så att inga obehöriga skulle störa under intervjuns genomförande. En pilotintervju 

genomfördes för att testa om författarnas intervjuguide besvarade studiens frågeställning. 

Informanten uppfyllde inklusionskriterierna och informerades om att denna pilotintervju skulle 

kunna ingå i studien. Bandspelarens funktion testades under denna pilotintervju och den fungerade 

utmärkt. En lärdom från pilotintervjun var att frågan ”hur har vårdpersonalen beaktat dina önskemål 

och gjort dig delaktig i vården” antingen skulle delas upp i två frågor eller så skulle intervjuaren 

följa upp med följdfrågor så att båda begreppen berördes. 

4.5.2 Intervjugenomförande 

Vid intervjun gjordes en kort presentation av den författare som närvarade under datainsamlingen. 

Informationsbrevet med informerat samtycke genomgicks igen tillsammans med informanten. 

Tidsplanen och upplägget för intervjun presenterades och författaren lät informanten godta dessa 
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innan intervjun inleddes. Det var viktigt att upplysa om att informanten kunde avbryta intervjun när 

som helst (Danielsson, 2012). Innan varje intervju genomfördes småpratade författaren med 

informanten för att minska på nervositeten. Informanten bjöds på fika för att denne skulle bli 

avslappnad och trygg i att delge författaren sina upplevelser. Författaren visade närvaro till 

berättandet genom att bekräfta informantens upplevelser. Informanten gavs tid till att beskriva och 

berätta om sina upplevelser, vilket krävde tålamod från författaren. Författaren tillämpade därför 

probing, uppmuntrade till fortsatt berättande och fördjupningar utifrån följdfrågor som stöd (Polit & 

Beck, 2012). Genom att låta informanten uppehålla sig vid och detaljerat beskriva viktiga frågor 

kunde detta tillämpas. Författarna anpassade sig till miljön och använde därför privat klädsel för att 

vara så jämställda som möjligt med informanterna. Intervjun avslutades med frågan om informanten 

skulle vilja tillägga något som inte framkommit under intervjuns gång. Författarna valde att 

inkludera pilotintervjun i studien då riklig information inhämtades i samband med denna. 

Intervjuguiden uppfyllde sitt syfte och tillämpades oförändrad under studiens genomförande. De 

intervjuer som genomfördes varade i 15-40 minuter. Datainsamlingen pågick under en tidsperiod 

om sex veckor. 

 
 
4.6 Bearbetning och analys 

Avsnittet beskriver transkribering av intervjuerna och dataanalysförfarandet enligt Graneheim och 

Lundman (2004). 

4.6.1 Transkribering 

Intervjuerna transkriberades genom att författarna lyssnade och skrev ut intervjuerna samtidigt, 

vilket gav en upprepning av intervjusituationen. Intervjuerna skrevs ut ordagrant, för att kunna 

underlätta förståelsen av informanternas upplevelser, vilket underlättade analysen (Danielsson, 

2012). Författarna transkriberade intervjuerna i tidsmässigt nära anslutning till 

intervjugenomförandet på grund av risk för eventuella ljudstörningar i inspelningen som kunde 

försvåra transkriberingen. Känslouttryck som till exempel skratt eller gråt skrevs också ut. Alla 

namn som framkom under intervjun hade avkodats. Under och efter transkriberingen lyssnades 

intervjuerna igenom flertalet gånger för att säkerhetsställa att ingen information hade utelämnats 

(Polit & Beck, 2012).  

4.6.2 Dataanalys  

Dataanalysen skedde utifrån en latent innehållsanalys av semistrukturerade intervjuer enligt 

Graneheim och Lundman (2004). Texten som analyserades genomlästes ett flertal gånger för att 

uppnå en tydlig förståelse av helheten. Därefter identifierades de avsnitt med data, meningsbärande 
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enheter, som hade betydelse för studiens syfte. Sedan kondenserades dessa, vilket innebar att texten 

kortades ned med orört innehåll. Nästa steg var att tolka dessa kondenserade enheter till olika 

subteman. Syftet med dessa subteman var att avspegla det huvudsakliga budskapet från 

intervjuerna. Därefter kunde övergripande teman skapas utifrån dessa subteman, vilka återgav det 

underliggande budskapet från intervjuerna. Analysen avslutades med att författarna reflekterade och 

diskuterade över resultatets subteman och teman (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Olika temafärger i Word användes för att kunna särskilja de meningsbärande enheterna från den 

övriga texten. Sedan diskuterade författarna de meningsbärande enheter som framtagits och de 

kopierades in i olika dokument beroende på innehåll. Därefter kondenserades dessa 

meningsbärande enheter och författarna tolkade dessa utifrån ett patientperspektiv. Tolkningar som 

liknade varandra fick samma temafärg och de klistrades in i olika tematabeller, som skapades för att 

ge en tydlig överblick över de subteman och teman som bildades. Se Tabell 1. Sedan granskades 

och diskuterades tematabellen för att säkerhetsställa att tolkningarna hamnat under rätt tema.  
 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 

Meningsbärande enhet Kondenserad 
enhet 

Tolkning Subtema Tema 

Ja, upplevelser har jag inte 
haft några. Nej, vi har bara 
pratat X och jag om allt 
möjligt… 

Pratat med 
salsgrannen 
om allt 
möjligt. 

Psykosocial 
samvaro genom 
kamratskap 
med salsgranne. 

Att få en 
vårdande miljö 
som gynnar 
välbefinnandet 

 
 
 
Upplevelser av 
att få en god 
vård 
 

Ja, dom kommer ju så fort 
dom kan alltså och de är 
väldigt trevliga när dom 
kommer, pratar och skojar 
litegrann och så. Så det blir 
ju lättare på det viset när 
man är så här… Men dom är 
väldigt bra. Det är dom. 

Personalen 
är trevliga, 
pratar och 
skojar, 
vilket 
underlättar 
och är 
väldigt bra. 

Humor gör att 
sjukdomen 
glöms bort för 
en stund. 

Att få ett gott 
bemötande och 
att bli sedd som 
en person 

Då kan man säga efter 
honom att du jag vill faktiskt 
veta, men han bara smäller 
igen dörren och går, det är 
inte så trevligt tycker jag… 
jag vet inte varför han gör 
så… 

Han smäller 
igen dörren 
och går, 
uppfattas 
som 
otrevlig. 

Känner sig 
nonchalerad.  

Att utsättas för 
ett bristande 
bemötande och 
bli sedd som ett 
objekt.  

Upplevelser av 
att få en 
bristande vård 

 
 
4.7 Forskningsetiska överväganden 

Grunden för all forskningsetik är forskarens etiska ansvar, vilket innebar att författarna har gjort sitt 

yttersta för att tillse att forskningen är moraliskt godtagbar och av god kvalitet i enlighet med Codex 

(2015). Författarna såg ett potentiellt forskningsetiskt problem med att genomföra intervjuer om 

informanten är kritisk och negativ till vården samt upplever ett lidande. Då har författaren inte inlett 
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en diskussion om detta utan istället hållit sig opartisk och uppmuntrat till fortsatt berättande (Polit & 

Beck, 2012). Detta gjordes för att skydda individen från risk för skada (Lagen om etikprövning av 

forskning som avser människor, SFS 2003:460). Intervjuerna genomfördes på avdelningen av 

praktiska skäl, medan Polit och Beck (2012) menar att intervjuer med fördel hålls i informanternas 

hem för att de skall kunna känna sig trygga och öppna sig. Däremot försökte författarna att skapa en 

så god atmosfär som möjligt under intervjugenomförandet för att de skulle kunna känna sig trygga 

och i enlighet med Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) 

respektera deras människovärde. Ett annat forskningsetiskt problem under studiens genomförande 

var de beroendeställningar som förelåg. Författarna var i en beroendeställning till enhetschefen 

eftersom studien skulle användas i ett förbättringsarbete på avdelningen. Detta undvek författarna 

genom att vara öppna mot datamaterialet för att i enlighet med Codex (2016) inte förvanska fakta. 

Informanten var i en beroendeställning till författarna om informanten hade vårdats av dem. Detta 

undveks genom att författarna inte deltog i informantens vård efter att denne har samtyckt till 

deltagande i studien. Därför ägnades stor uppmärksamhet åt delgivandet av information till 

informanterna samt deras samtycke. Informanterna fick information om studien muntligt och 

skriftligt genom ett informationsbrev och fick information om att deras samtycke kan upphävas 

omedelbart, utan att förklara varför (Lagen om etikprövning av forskning som avser människor, 

SFS 2003:460). Då studien senare skulle presenteras på avdelningen, och författarna inte kunde 

garantera att vårdpersonalen inte hade vetenskap om somliga informanters deltagande, 

avidentifierades allt material. Informanterna informerades om att allt material som insamlats var 

avidentifierat och inte kunde härledas till någon speciell person. Samtligt material förvarades i 

säkerhet under studiens genomförande i enlighet med konfidentialitetskravet, vilket innebar att 

personuppgifterna skyddades så att inte obehöriga kunde ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2011). 

Därefter inhämtades ett skriftligt och muntligt samtycke efter att deltagarna haft möjlighet att ställa 

frågor. En ansökan till etikprövningsnämnden genomfördes inte i denna studie eftersom den ligger 

inom ramen för ett studentarbete (Lagen om etikprövning av forskning som avser människor, SFS 

2003:460).  

 

5. RESULTAT 
Resultatet som framkom presenteras i Tabell 2, sju subteman och två teman identifierades. Teman 

och subteman beskrivs vart och ett för sig och texten styrks med några citat. Resultatet avslutas med 

en resultatsammanfattning. 
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Tabell 2. Översikt över subteman och teman. 

Subteman Teman 
Att få en vårdande miljö  

Upplevelser av att få en 
god vård 

Att vårdpersonalen fungerar som en hälsoresurs 
Att få ett gott bemötande och bli sedd som en person 
Att känna sig delaktig och få bevara sin autonomi 
Att få en otrygg omgivning  

Upplevelser av att få en 
bristande vård 

Att utsättas för ett bristande bemötande och bli sedd som 
ett objekt 
Att känna sig begränsad i sin autonomi och delaktighet 

 

5.1 Upplevelser av att få en god vård 

Temat berör upplevelser av gynnsamma faktorer som möjliggör en god vård. Fyra subteman 

identifierades under detta tema: att få en vårdande miljö, att vårdpersonalen fungerar som en 

hälsoresurs, att få ett gott bemötande och bli sedd som en person samt att känna sig delaktig och få 

bevara sin autonomi. 

5.1.1 Att få en vårdande miljö som gynnar välbefinnandet 

De äldre patienterna upplevde att en vårdande miljö på avdelningen kunde gynna deras 

välbefinnande. Avdelningen upplevdes som en lättillgänglig plats då det var nära till fysiska 

nödvändigheter samt möjlighet att få hjälp av vårdpersonalen. Att närmiljön innehöll nödvändiga 

komponenter resulterade i en enkel tillgång till dessa och deltagarna kunde känna sig nöjda med 

vården. En tillgång inne på patientsalen som sågs som gynnsam för välbefinnandet var den 

justerbara sjukhussängen såväl som närhet till egen toalett. Detta resulterade i känslor av trygghet, 

frihet och stärkt självkänsla. Klimatet upplevdes vara trivsamt, däremot önskades en mer hemtrevlig 

miljö samt efterfrågan om möjlighet till ytterligare aktiviteter framkom, då miljön kunde upplevas 

som långtråkig för dem som inte uppskattade att titta på tv. De äldre patienterna upplevde att 

möjligheten att kunna vistas utomhus ökade deras välbefinnande. Avdelningen upplevdes ha en 

vårdande miljö då det fanns öppna ytor samt hjälpmedel att tillgå, vilket i sin tur kunde stärka de 

äldre patienternas möjlighet till självständighet. Att avdelningen var specialiserad mot vård av äldre 

ingav en trygghet hos intervjudeltagarna. De såg detta som en resurs att kunna få sina behov 

tillgodosedda samt få sina problem åtgärdade.  

På dörren står det geriatrik och då tänkte jag att jag kan passa på och fråga läkaren om vad det 
finns för möjligheter efter 20 år för det kan ju hända en del… jag skulle vara väldigt 
intresserad och fråga eller om det kanske finns någon medicin… jag tänker precis nu när du 
säger geriatrik och fick se det på dörren att det skulle vara intressant… 
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Däremot framkom även önskemål om att få möjlighet till liknande rutiner som patienterna hade i 

det egna hemmet, eftersom detta kunde lindra den egna sjukdomskänslan. Ett fungerande 

psykosocialt samspel med andra kunde istället gynna välbefinnandet hos deltagarna. Att ligga på en 

flerbäddssal kunde resultera i att det formades en sorts kamratskap med salsgrannen. Anhöriga 

ingav också trygghet samtidigt som dessa kunde fungera som en resurs, för att delge information 

eller som en talesperson genom att hjälpa till att förmedla de äldre patienternas behov. Att få en 

vårdande miljö som gynnade välbefinnandet innefattade även att deltagarna fick den hjälp de 

behövde av vårdpersonalen. Vårdpersonalen hade tillika betydelse för om miljön blev vårdande.  

Ja jag säger att jag knappt behöver öppna mun så är de där, ja men jag kilar och hämtar det, ja 
men jag sticker iväg, nej men ligg här du och ta det lugnt, jag sticker iväg, så är det ja… de är 
verkligen snälla… jag har aldrig sett sån väluppfostrad personal någon gång [skrattar]… nej 
men det var någon personal som sa att här är det ordning och reda, och ja, här är det ordning 
och reda, och det funkar jättebra…  

 
 
5.1.2 Att vårdpersonalen fungerar som en hälsoresurs 
 
Vetskapen om att det fanns vårdpersonal nära tillhands och tillgänglig dygnet runt ingav känslor av 

trygghet hos deltagarna. Tillgång till snabb hjälp och att få hjälp på begäran resulterade i att de 

äldre patienterna kunde känna tillit och förtroende till vårdpersonalen. Vårdpersonalen kunde hjälpa 

deltagarna med deras hälsoproblem samt genomföra omvårdnad utifrån deras behov, vilket 

resulterade i att vårdpersonalen fungerade som en viktig hälsoresurs. De äldre patienterna upplevde 

att det fanns en vilja hos vårdpersonalen att genomföra god service och skapa möjlighet till trivsel. 

Att vårdpersonalen kunde ses som en hälsoresurs framkom då deltagarna kände att alla 

hälsoaspekter togs på allvar. Intervjudeltagarna upplevde att vårdpersonalen såg till deras bästa 

samt tillämpade en sjukdomshänsynstagande vård. Detta resulterade i att de äldre patienterna kunde 

glömma bort sin hemlängtan. 

Ja… att de tar hand om mig på ett bra vis, och det gör de ju… utan jag har ju varit trygg... 
men det är ju klart man längtar väl hem ibland… men... men det glömmer vi snart [skrattar]… 
tryggheten det tycker jag är väldigt bra när de är omtänksamma om en, och kommer in och 
pratar och grejer, det tycker jag är väldigt rart av dem… och det är det ju många som gör, 
kommer in och frågar hurdant det är med mig och så och det tycker jag att de är jättegulliga 
på... 

	
Vårdpersonalen upplevdes som en hälsoresurs då deltagarna kunde ta hjälp av den för att själva få 

bestämma över sin egen vård. Därmed kunde de äldre patienterna få hjälp med aktivering som var 

gynnsam för deras hälsa. För att de äldre patienterna skulle kunna känna sig säkra förutsatte detta 

att de kunde förlita sig på vårdpersonalen. Att inge trygghet hos deltagarna kunde innebära att 

vårdpersonalen uppvisade sin yrkeslegitimation, då utbildad och kunnig personal erbjöd 

möjligheten till att få en god vård. Deltagarna upplevde vårdpersonalen som en hälsoresurs då den 
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verkade för deras säkerhet och trygghet genom att försöka förhindra vårdskador och vårdlidande. 

De äldre patienterna uppskattade att få bli ordentligt utredda istället för att bli hemskickade för 

tidigt.  

5.1.3 Att få ett gott bemötande och att bli sedd som en person 

De äldre patienterna upplevde att det var vårdpersonalens olika personligheter som avgjorde hur 

bemötandet uppfattades, men att de fick ett gott bemötande av vårdpersonalen på avdelningen. 

Vårdpersonalen sågs som glad, omtänksam, vänlig och uppmuntrande trots att deltagarna kunde 

uppleva att en del vårdgivare såg trötta ut. Ett gott mottagande innebar att de äldre patienterna fick 

ett bemötande utifrån sina egna förutsättningar. Detta skedde genom att vårdpersonalen såg till 

deltagarnas önskemål och satte sig in i deras situation. De äldre patienterna upplevde att de blev 

sedda som personer bortom sina sjukdomar. Detta resulterade i att deltagarna kunde känna sig som 

unika individer. Viktiga aspekter i att deltagarna skulle kunna uppleva ett gott bemötande var att de 

fick god uppassning av personalen, blev uppmärksammade och lyssnade till samt hade en känsla av 

att vårdpersonalen verkligen brydde sig om dem. Deltagarna kunde se att vårdpersonalen var 

intresserad, engagerad och visade välvilja. De upplevde även att vårdpersonalen gjorde sitt bästa för 

att undvika att orsaka onödigt lidande. Detta resulterade i positiva känslor som trygghet, förtroende 

och en känsla av stärkt egenvärde som ledde till upplevelser av att få en god vård.  

Jo, de har kommit in och frågat varje dag hur jag mår… om jag mår bättre… har frågat mig 
om jag inte mår illa, och frågat hur det har gått med ätandet… annars har de varit duktiga och 
hjälpt mig, de har lindat mina ben och så, hjälpt mig med att duscha när jag har velat… det har 
bara varit att larma så har någon kommit och hjälpt mig… och jag tycker att jag fått varit med 
i planeringen och så…  

 

De äldre patienterna upplevde att ett gott bemötande möjliggjorts då det funnits en god 

kommunikation med vårdpersonalen. Lugn vårdpersonal som tog sig tid för samtal uppskattades. 

Humor upplevdes som ett värdefullt redskap för att de äldre patienterna skulle uppleva 

välbefinnande och hälsa trots sjukdom. Då vårdpersonalen använt sig av humor hade detta fått 

deltagarna på bättre humör och andra tankar. Detta resulterade i att sjukdomstillståndet kunde 

glömmas bort för en stund. 

Ja, det är det här att dom pratar och skojar litegrann med en för man kan vara ganska nere 
såhär, när man kommer såhär [skrattar]. 
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5.1.4 Att känna sig delaktig och få bevara sin autonomi 
 
Att kunna bevara sin självständighet var viktigt för deltagarna. De upplevde att det fanns möjlighet 

att kunna tillgodose sina egna behov på avdelningen. Detta kunde ske genom att de äldre 

patienterna själva kunde styra sina hjälpbehov genom att använda larmet för att få hjälp. Andra 

resurser för att få bevara sin autonomi var att tillämpa olika hjälpmedel samt att utveckla ett 

samarbete med vårdpersonalen. 

Ja… jo det har varit bra och vi håller på att prova ut en sån här platskrage som man trär på 
tallriken som jag har hemma en sån där… och då har vi jobbat på det där personalen men det 
har inte passat till tallriken, och så brickan här, man ställer den direkt på bordet alltså och så 
har man plastkragen, det är ett hjälpmedel alltså. Sen kan man sitta och fösa maten emot den 
här så att… det har vi jobbat på tillsammans [skrattar]. 

 

Att beakta autonomin innebar att de äldre patienterna kunde känna sig delaktiga, att de själva fick 

bestämma hur de ville ha det. Detta förutsatte att deltagarna upplevde att de blev tagna på allvar och 

kunde utarbeta ett samspel med vårdpersonalen där de gavs möjlighet till delaktighet i sin egen vård 

och behandling. Delaktighet innebar att de äldre patienterna kände sig väl omhändertagna, och att 

mötet och kontakten med vårdpersonalen skedde genom förståelse. För att detta skulle vara möjligt 

var det betydelsefullt att få begriplig information, vilket innebar att informationen skulle vara tydlig 

och anpassad så att patienterna kunde förstå denna. En annan viktig aspekt var att få erhålla 

kunskap genom patientundervisning.  

Jag hade ju mistat en massa blod och inte hade jag märkt det heller, varken på urinen eller på 
det där andra… jag har aldrig tänkt på att jag ska titta på vad jag klämmer ur mig också, vad 
det är för färg [skrattar], nej men nu har jag fått veta att jag tydligen ska göra det, om det blivit 
några förändringar… 

   
 

5.2 Upplevelser av att få en bristande vård 

Temat behandlar negativa upplevelser i vården. Tre subteman identifierades under detta tema: att få 

en otrygg omgivning, att utsättas för ett bristande bemötande och bli sedd som ett objekt samt att 

känna sig begränsad i sin autonomi och delaktighet. 

 

5.2.1 Att få en otrygg omgivning 

Deltagarna berättade att vårdpersonalen tog sällan hänsyn till de äldre patienternas 

sjukdomstillstånd och fick inte det som de hade ett behov av. De äldre patienterna blev upprörda 

och kände sig inte respekterade av vårdpersonal som samtalade högt i korridoren. Eftersom det var 

lyhört ansåg deltagarna att vårdpersonalen inte tog hänsyn till att det fanns sjuka människor som var 

i behov av en lugn plats att vila på. Det uppskattades inte heller att vårdpersonalen hade parfym, 
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eftersom det skall vara en allergivänlig miljö på sjukhuset, eftersom det också innefattade att inte 

visa hänsyn till de sjuka. De tyckte inte om att avdelningen hade patienter med olika 

sjukdomstillstånd, vilket resulterade i varierat vårdbehov. Detta ledde till att det var obehagligt att 

behöva höra och se andra patienters oro och lidande och som dessutom var i ett sämre 

hälsotillstånd, vilket orsakade känslor av maktlöshet, då deltagarna inte kunde hjälpa dessa. De 

mådde även dåligt av att behöva bevittna en medpatient få sin värdighet kränkt, vilket skapade en 

egen rädsla över att själva drabbas av svår sjukdom. Därför önskade deltagarna att samtliga 

patienter skulle delas in efter funktionsförmåga så att det fanns möjlighet att kunna skapa en 

psykosocial relation till sina medpatienter. När vårdpersonalen hade bristande kompetens och 

kunskap inom diabetesvård orsakade det ett onödigt bekymmer hos de äldre patienterna som även 

hävdade att personalen inte tog hänsyn till deras sjukdom. Detta ledde till att de inte kände sig 

trygga och säkra i vårdpersonalens händer, eftersom de blev tvungna att själva försäkra sig om att 

behandlingen blev rätt. Ett bristande förtroende för vårdpersonalen skapades vid en incident då den 

äldre patienten blev bestulen på avdelningen, eftersom sjukhuset förväntas vara en säker plats.  

Ja, jag har varit här första gången, jag blev deppig alltså… tänk dig själv att sitta i matsalen och så 
sitter dom såhär… å sen första gången jag var här då [harklar] hostar dom, många har ju KOL och 
det har ju jag också… så satt han och hostade och hostade [hostar flera gånger] och till slut hostade 
han ut sina löständer från munnen rakt ner på tallriken, plask, stänk… jag erkänner att det var inte 
bra, inte för min del… men vad det beror på att man blandar oss med dom gravt sjuka… 

 

5.2.2 Att utsättas för ett bristande bemötande och bli sedd som ett objekt 

De äldre patienterna upplevde att de saknade social kontakt med vårdpersonalen, att den inte 

lyssnade eller tog sig tid för samtal. Detta medförde en känsla av att patienternas åsikter inte var 

viktiga och att de kände sig nedvärderade. Därför undvek deltagarna ibland att förmedla sina 

åsikter. De äldre patienterna kände sig överkörda av läkarens auktoritet när de hade delade 

uppfattningar. De blev inte tagna på allvar och kände sig åsidosatta eftersom kraven på läkarna 

gjorde att de inte heller hade tid för samtal. Då kände patienterna sig bortprioriterade. De uppgav att 

de endast fick psykosocial samvaro med andra patienter om de själva tog initiativ till det. Det fanns 

önskemål om och en vilja hos deltagarna att bli sedda och bli visade omtanke av vårdpersonalen, 

och därför uppstod känslor av frustration då patienterna inte kunde få prata med personalen. När 

deltagarna fick missvisande information från vårdpersonalen resulterade det i att deras behov inte 

gick att tillfredsställa och de blev lidande. De äldre patienterna fick ett otrevligt bemötande och blev 

nonchalerade när deras problem inte var tillräckligt stora för att kräva hjälp av sjuksköterskan, 

vilket resulterade i upplevelser av ointresse.  

Men det är ju det att jag vill ha svar. Jag vill ju ha svar på många frågor som jag aldrig får fråga, det 
behöver ju bara vara korta frågor såhär, men de beger ju sig iväg så fort så jag hinner aldrig, det är 
väl det också då. […] 
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De äldre patienterna upplevde att de blev sedda som objekt när det blev tvungna att flytta och byta 

salar. De tyckte inte att vårdpersonalen såg dem som människor med enskilda behov. De upplevde 

att de blev objektifierade och bortglömda när vårdpersonalen blev tvungen att lämna deras 

patientsal och sedan glömde att återkomma, eller att det kom ny vårdpersonal som de inte hade 

träffat. Att inte få hjälp i tid skapade en känsla av att vara utlämnad och deltagarnas sårbarhet 

förstärktes när det kom olika vårdgivare som kränkte deras personliga integritet, vilket orsakade ett 

lidande. De äldre patienterna berättade att de inte riktigt kände sig välkomna, utan kände sig mer 

som objekt som skulle vara där en begränsad tid, eftersom allt skulle gå så snabbt. När 

vårdpersonalen kom in till deltagarna kände de sig som arbetsobjekt och inte som människor, 

eftersom vårdpersonalen inte talade om vad som skulle göras inne hos dem och utförde 

uppgiftsfokuserad vård. Deltagarna upplevde att undersköterskorna inte vågade besvara deras 

frågor, utan endast fokuserade på arbetsuppgiften och inte såg individen. De kände sig också 

bortglömda och kränkta i sin värdighet när de fick ligga med blöta inkontinensskydd. De upplevde 

att de blev tvungna att påminna vårdpersonalen för att inte bli bortglömda.  

Men det kan ta lite lång tid innan det kommer någon, å sen om man ringer på klockan då kan det ju 
ta en halvtimme ibland och lite sådär å … och, men man får ju inte ha bråttom här inte utan, och så 
… Jo, att kommer en tjej in då, ett biträde in då och hjälper mig att få av byxorna så går hon ju igen, 
det är inge fel i det. Men sen kan det komma någon annan in som jag aldrig har sett förut sådär och 
det där har ju blivit hela tiden alltså, varenda dag i 14 dagar har olika varit in sådär, att det springer 
så många. Ja, hade inte en bara ha hand om en när de håller på. 

5.2.3 Att känna sig begränsad i sin autonomi och delaktighet 

De äldre patienterna kände sig påtvingade att vårdpersonalen skulle hjälpa dem. De fick inte bevara 

sin självständighet. När de fick hjälp med allt av vårdpersonalen, tog emot det som erbjöds, 

resulterade det i passivitet och minskat engagemang hos de äldre patienterna. Det kunde även 

innebära att de äldre patienterna ville släppa över ansvaret till vårdpersonalen att bestämma åt dem 

för att de inte orkade fatta några egna beslut. Eller så kunde det innebära en känsla av maktlöshet att 

vara utlämnad till sjukvården som skulle besluta om olika behandlingar. De kände sig instängda på 

avdelningen och att de var begränsade både gällande delaktigheten och autonomin. Det fanns 

modern utrusning och hjälpmedel på avdelningen som var svåra för de äldre patienterna att hantera 

självständigt. Avsaknad av olika aktiviteter gjorde det långsamt för dem på avdelningen. Det fanns 

inte heller möjlighet till att få önska aktiviteter. Vid förlust av självständigheten ansåg de äldre 

patienterna att det var besvärligt att behöva vänta på hjälp i samband med toalettbesök. De upplevde 

att de kände sig själva som ett hinder på grund av deras sjukdom som hämmade deras möjlighet till 

självständighet. Vårdpersonalen påminde de äldre patienterna om deras sjukdomstillstånd, vilket 

hindrade deras självständighet. När vårdpersonalen inte anpassade språket till de äldre patienternas 
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nivå ledde det till att deltagarna inte förstod vad som skulle göras och kände sig inte delaktiga. De 

var även frustrerade när vårdpersonalen inte förstod vad deltagarna ville förmedla på grund av 

språksvårigheter. Detta gjorde att deltagarna hade svårt att vara delaktiga. De äldre patienterna fick 

inte heller tillräckligt med information från vårdpersonalen, om aktuella begränsningar utifrån deras 

sjukdomar. Detta hindrade dem från att kunna delta i den egna vården och behandlingen.  

Dom säger att jag ska ringa mera än vad jag gör. Jag ringer ju väldigt lite egentligen på klockan, jag 
ringer ju inte mycket men det borde jag göra. Dom säger att jag ska ringa mera och det gör jag ju 
inte förstås då så att … 

 
 
 

6. DISKUSSION  
Diskussionen inleds med en sammanfattning av resultatet. Därefter följer resultatdiskussionen där 

resultatet återkopplas till bakgrundsavsnittet och mot den teoretiska referensramen för att avslutas 

med resultatets kliniska relevans. Sedan följer metoddiskussionen där studiens styrkor och 

svagheter diskuteras samt de forskningsetiska övervägandena och förslag till fortsatt forskning. 

Diskussionsavsnittet avslutas med slutsats.  

 

6.1 Resultatsammanfattning 

De äldre patienterna upplevde att en vårdande miljö på avdelningen kunde gynna deras 

välbefinnande. Deltagarna upplevde en trygghet i att ha en närmiljö med nödvändiga komponenter, 

tillgång till hjälpmedel, ett trivsamt klimat och möjlighet till utomhusvistelse. Det psykosociala 

samspelet med personal, anhöriga och medpatienter var betydelsefullt för att uppleva 

välbefinnande. Vårdpersonalen hade en betydande roll genom att fungera som hälsoresurs genom 

att hjälpa de äldre patienterna utifrån deras behov och hälsoproblem samt verka för patientsäkerhet 

genom att förhindra vårdskador. God service skapade möjlighet till trivsel och att deltagarna 

tillfälligt kunde glömma sin hemlängtan. Att få ett gott bemötande och att få bli sedd som en person 

resulterade i positiva känslor som trygghet, förtroende och stärkt egenvärde. För att möjliggöra 

detta tillämpades en god kommunikation samt humor. De äldre patienterna upplevde att det var 

viktigt att få känna sig delaktig i sin egen vård samt att få bevara sin autonomi. Detta förutsatte att 

det fanns ett samspel med vårdpersonalen där fungerande informationsöverföring var av betydelse. 

Att få uppleva en otrygg omgivning och avsaknad av sjukdomshänsyntagande resulterade i känslor 

av upprördhet hos de äldre patienterna. Att vårdavdelningen hade patienter med olika 

sjukdomstillstånd där deltagarna kunde få se andra patienters värdighet kränkas, skapade en rädsla 

över att själva drabbas av sjukdom. Bristande kunskap eller förtroende för vårdpersonalen ledde att 

de äldre patienterna inte kände sig trygga på avdelningen. Ett bristande bemötande, där deltagarna 



23	
	

upplevde att de inte blev lyssnade till, eller att bli sedda som objekt skapade ett lidande. 

Uppgiftsfokuserad vård orsakade kränkt värdighet samt minskat engagemang hos de äldre 

patienterna. Att inte känna sig delaktig eller självständig i sin egen vård orsakade känslor av 

frustration och kunde orsakas av vårdpersonalens bemötande, att få vänta länge på hjälp eller 

genom bristande kommunikation. 

 

6.2 Resultatdiskussion		

Resultatet diskuteras utifrån studiens teman: Upplevelser av att få en god vård och Upplevelser av 

att få en bristande vård. Vidare anknyts varje tema till bakgrundavsnittet och till den teoretiska 

referensramen. Resultatdiskussionen avslutas med resultatets kliniska relevans.   
 

6.2.1 Upplevelser av en god vård 

De äldre patienterna upplevde att lättillgänglighet i miljön kunde stärka deras självständighet, frihet 

och välbefinnande. Resultatet visade att patientsalen var betydelsefull för de äldre patienterna, 

vilket samstämmer med att placeringen av patientsalen påverkar patienternas känsla av 

tillfredsställelse eller ensamhet. Närhet till såväl nödvändiga komponenter som möjlighet till 

aktivitet på det egna rummet håller de äldre sällskap under dagen (Reid, Wilson, Anderson & 

Maguire, 2015). Det upplevdes vara betydelsefullt att det fanns möjlighet till att kunna vistas 

utomhus och de äldre patienterna önskade aktiviteter för att gynna välbefinnandet. De uppgav att de 

önskade möjlighet till både inomhus- och utomhusaktiviteter då detta var gynnsamt för hälsan. Reid 

el al. (2015) visar att integritet är viktigt för de äldre när de är sjuka och de vill därför ha en lugn 

miljö runt sig och föredrar enkelrum. När de äldre väl tillfrisknar vill de besöka dagrummet om 

aktiviteter erbjuds samt gå ut om det är fint väder. Boltz et al. (2013) betonar att den fysiska miljön 

skall främja funktion, säkerhet och komfort hos de äldre. Edvardsson och Wijk (2009) understryker 

att både de fysiska och psykiska faktorerna i vårdmiljön är viktiga för att bevara de äldres hälsa. 

Detta framkom i resultatet då deltagarna upplevde att ett gynnsamt psykosocialt samspel var 

betydelsefullt för välbefinnandet. Klimatet hade en viktig betydelse för att de skulle kunna känna 

sig trygga på avdelningen. Edvardsson och Wijk (2009) beskriver att den psykosociala miljön berör 

vårdklimatet. Eriksson (1987) lyfter fram att det psykosociala omfattar samspelet mellan människor 

och att vårdkulturen skall vara inbjudande då den annars inte är vårdande. Där kunde medpatienter, 

anhöriga och vårdpersonalen ha en betydelsefull funktion för att främja känslor av trygghet. Därför 

anser författarna i enlighet med Edvardsson och Wijk (2009), Eriksson (1987) och Boltz et al. 

(2013)  att alla dessa faktorer i vårdmiljön påverkar patienternas välbefinnande.   
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De äldre patienterna som upplevde att de fått delaktighet och självbestämmande tillgodosedda 

upplevde en känsla av att bli omskötta och tagna på allvar, att anhöriga gjordes delaktiga samt att 

det fanns ett samarbete med vårdpersonalen. Detta styrks av att de äldre och deras anhöriga skall ses 

som aktiva samarbetspartner och deras önskemål, integritet och autonomi skall tas tillvara 

(Andersson, Frank, Willman, Sandman & Hansebo, 2015; Cronenwett et al., 2009; Socialstyrelsen, 

2009; Tuominen, Leino-Kilpi & Suhonen, 2016). Genom att vårda utifrån ett personcentrerat 

förhållningssätt kan patienten få stöd utifrån sin funktionsförmåga, få hjälp att bemästra svårigheter 

i livet och på så sätt uppleva välbefinnande i enlighet med Eriksson (1987). Detta går att hänföra till 

att patientens grundläggande behov går att tillgodose med vårdandets olika dimensioner ansa, leka 

och lära som leder till att patienten kan känna sig bekräftad, få hjälp att hantera svårigheter samt att 

utvecklas (a.a.). Resultatet visade att de äldre patienterna upplevde att vårdpersonalen kunde 

fungera som en hälsoresurs genom att utföra omvårdnad utifrån patienternas behov och efterfrågan. 

Det fanns en vilja hos vårdpersonalen att genomföra en god service och skapa möjlighet till trivsel. 

Detta visar att när vårdpersonalen gör det lilla extra för patienterna, leder detta till att de känner sig 

omhändertagna och att de får tillgodoräkna sig en god vård (Carlson, Rämgård, Bolmsjö, & 

Bengtsson, 2014; Ross et al., 2014). En förutsättning för att de äldre patienterna skulle få 

delaktighet och självbestämmande uppfyllda, innebär att vårdpersonalen arbetar tillsammans i team 

som syftar till att stödja patientens delaktighet i beslutsprocessen (Carlström et al., 2013; Lindberg 

et al., 2013). Ett fungerande teamarbete mellan såväl personal, patienter och anhöriga gynnar både 

personal och patienter genom ökad patientsäkerhet och positiva hälsoeffekter (Canzan et al., 2014; 

Ross et al., 2014; Lindberg et al., 2013). Därmed speglade resultatet att vårdpersonalen tillämpade 

såväl den naturliga som professionella vårdandet, vilket resulterade i att patienternas behov kunnat 

tillfredsställas samt att en vårdrelation skapats (Björck & Sandman, 2007; Eriksson, 1987, 1988). 

 

De äldre patienterna upplevde också vårdpersonalen som en hälsoresurs, genom att den verkade för 

patienternas säkerhet och trygghet genom att försöka förhindra vårdskador och genom att undvika 

att orsaka onödigt lidande hos dem. Sjuksköterskan skall skydda patienten mot onödigt lidande 

genom att ifrågasätta om ordinerade tester och undersökningar verkligen ser till patientens bästa 

(Canzan et al., 2014; Kazimiera Andersson et al., 2015). Detta stämmer överens med att 

vårdpersonalen skall verka för att främja hälsa och förhindra vårdlidande samt ansvara för att 

vården blir patientsäker genom att följa evidensbaserade metoder (Eriksson, 1994, 2007; HSL, SFS 

1982:763; Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659; Öhrn, 2013). Deltagarna upplevde en trygghet i att 

de blev ordentligt utredda på avdelningen och inte blev hemskickade för tidigt. Författarna menar 

att detta avspeglar att patienterna har upplevt en känsla av delaktighet i vårdprocessens samtliga 

delar (Eriksson, 1988). Att ha en hög säkerhetskultur på avdelningen kan resultera i ökad nöjdhet 
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hos de äldre patienterna och som resultatet visade, en möjlighet till minskat antal återinläggningar 

vid grundlig utredning i samband med det första vårdtillfället (Hansen, Williams & Singer, 2011).   

 

Resultatet gav vid handen att de äldre patienterna önskade bli sedda som en person, som människan 

bortom sina sjukdomar, för att kunna känna sig som en unik individ. Detta innebar att de fick ett 

mottagande utifrån sina egna förutsättningar och vårdpersonalen tillgodosåg deltagarnas önskemål. 

Detta speglar att deltagarna upplevde att vårdandet skett i en anda av tro, hopp och kärlek 

(Eriksson, 1987). I resultatet framkom det att de äldre patienterna upplevde att de fått ett gott 

bemötande av vårdpersonalen. Detta möjliggjordes genom att det fanns en god kommunikation med 

vårdpersonalen, där humor tillämpats som ett viktigt redskap. Detta kunde resultera i att deltagarna 

fick uppleva välbefinnande och hälsa trots sjukdom. Detta kan härledas till Eriksons (1987) 

dimension leken som leder till ett skapande genom reflektion för att hantera någonting. Detta leder 

till hälsa som är en samordnad helhet av ande, kropp och själ, vilket även beskriver människan 

(a.a.). Humor kan därför upprätthålla patientens identitet, fungera som en meningsfull terapeutisk 

interaktion samt uppmuntra till delaktighet (HSL, SFS 1982:763; McCreaddie & Payne, 2011; 

Svanström et al., 2013; Tobiano Bucknall, Marshall, Guinane & Chaboyer, 2015). Författarna anser 

då av egna erfarenheter att de äldre patienterna vill bevara sin identitet i vården och att detta kan ske 

då vårdpersonalen tillämpar humor.  

 

Resultatet visade att förutsättningar för att de äldre patienterna kunde få sin autonomi och 

delaktighet tillgodosedda var att utveckla ett samarbete med vårdpersonalen. En förutsättning var då 

att få tillgång till begriplig information och patientundervisning. Tidigare studier visar att 

kommunikation är en viktig strategi för att kunna säkerställa personcentrerad vård (Canzan et al., 

2014; Dewar & Nolan, 2013; Kazimiera Andersson et al., 2015; Ross et al., 2014; Svanström et al., 

2013; Woolhead et al., 2006). Informations- och kommunikationsteknik kan resultera i ett förbättrat 

informationsflöde samt underlättar för vårdpersonalen att kunna arbeta kunskapsbaserat och 

patientsäkert (Cronenwett et al., 2009; Sävenstedt & Florin, 2013). Därför blir en åtgärd, i enlighet 

med Boltz et al. (2013) och Cronenwett et al. (2009), att ge individanpassad information både 

muntligt och skriftligt. Internet är ett annat verktyg som kan underlätta att de äldre patienterna får 

tillgång till information, medicinsk rådgivning och kan hjälpa dem att själva koordinera vårdtjänster 

(Cresci & Novak, 2012). Att kommunicera med äldre patienter innebär att inta en intresserad attityd 

och ge de äldre tid på sig att ta in informationen samt formulera frågor. Detta hjälper dem att 

upprätthålla sin värdighet (Samra et al., 2015; Webster & Bryan, 2009). Resultatet bekräftade att de 

äldre uppskattade när vårdpersonalen tog sig tid för samtal.  
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6.2.2 Upplevelser av att få en bristande vård 

Resultatet visade att bristande förtroende för vårdpersonalens kompetens skapades då det fanns 

otillräcklig förståelse för sjukdomstillståndet eller då avdelningen inte uppfyllde deltagarnas 

förväntningar om att vara en säker plats. Eftersom kravet på god vård innefattar att patienten skall 

erhålla en säker vård utifrån sina behov menar författarna att detta är brister i vården som bör 

uppmärksammas. Sjuksköterskan har ett etiskt och moraliskt ansvar samt skall säkerställa en 

evidensbaserad vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). De äldre patienterna upplevde en 

bristande vård när vårdpersonalen inte visade sjukdomshänsyntagande genom att inte tillgodose 

deras behov. 

De äldre patienterna uppskattade inte att avdelningen hade varierade sjukdomstillstånd och kände 

obehag av att behöva uppleva andra patienters lidande. De önskade indelning efter 

funktionsförmåga för en möjlighet att kunna skapa en psykosocial relation till sina medpatienter. 

Webster och Bryan (2009) beskriver att ålderism fortfarande är ett problem, att äldre inte vill bli 

placerade på geriatriska vårdavdelningar tillsammans med personer med demenssjukdom eftersom 

de blir mindre respekterade. De får även bevittna hur beroende personer får värdigheten kränkt. 

Äldre patienter vill inte bli associerade med egenskaperna att vara inkontinenta, orörliga eller 

dementa, vilket förknippas med geriatrik. Detta är enligt Tornstam (2010) en stereotyp attityd om 

äldre. Därför anser Reid et al. (2015) att de äldre patienterna skall paras ihop med dem med samma 

kognitiva funktioner och intressen. Detta framkom också som ett förslag i resultatet för att kunna få 

möjlighet till psykosocial samvaro. Resultatet visade också att de äldre patienterna upplevde att de 

saknade social kontakt med vårdpersonalen, de kände sig åsidosatta och bortprioriterade samt att de 

fick ett otrevligt bemötande. Detta ledde till känslor av att vara utlämnad och sårbarheten förstärktes 

av att det kom olika vårdgivare som hjälpte dem mellan olika moment. Detta resulterar i ett 

vårdlidande, vilket skall förhindras genom att vårdpersonalen är absolut närvarande i mötet. Att 

vara i en beroendeposition till vårdpersonalen på grund av nedsatt autonomi, där det var särskilt 

ansträngande att behöva vänta länge på hjälp, kan därmed hänföras till såväl ett sjukdomslidande 

som ett vårdlidande (Eriksson, 1988, 1994, 2007). Att patienterna inte fick sina önskemål uppfyllda 

eller fick fatta egna beslut	skulle kunna bero på att de glömdes bort i rutinarbetet eller att 

vårdpersonalen projicerade sina egna åsikter över på patienterna (Rydeman, Törnkvist, Agreus & 

Dahlberg, 2012; Svanström, Johansson Sundler, Berglund & Westin, 2013; Woolhead et al., 2006). 

Eftersom det finns både positiva och negativa förutfattade meningar om de äldre tänker författarna 

att vårdpersonalen uppfattat dessa patienter som kapabla och därmed inte i samma behov av 

omtanke som patienter med nedsatt autonomi (Norberg et al., 2012; Tornstam, 2010; Westerholm, 

2014 ).  
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Författarna anser däremot att vårdpersonalen skall acceptera patienterna som samarbetspartners och 

låta dem vara delaktiga i beslutsfattandet om sin egen vård och behandling genom att erbjuda olika 

valmöjligheter (Kazimiera Andersson et al., 2015; Tobiano et al., 2015; Woolhead et al., 2006). 

 

Sjukdomstillståndet och att bli påmind om sin sjukdom kunde stå som hinder för självständigheten. 

I resultatet framkom det att när vårdpersonal utförde en avvisande handling och hade en otrevlig 

ton, skapade det en känsla av att inte vara omtyckt och att bli nonchalerad hos deltagarna. Dessa 

båda handlingar kan enligt författarna bero på ålderism (Oyetunde et al., 2013; Stewart et al., 2012). 

Fossum (2013) och Svanström et al. (2013) beskriver även att detta kan bero på vilken typ av 

människosyn vårdpersonalen har. Människosynen avgör hur bemötandet blir. HSL (SFS 1982:763) 

betonar att vårdpersonalen skall respektera alla människors lika värde samt den enskilda 

människans värdighet (a.a.). Det är därför det behövs utbildning i gerontologisk omvårdnad för att 

minska dessa negativa attityder, eftersom det här leder till ett vårdlidande för de äldre patienterna 

med en känsla av ensamhet, utanförskap, otrygghet och förtidig död (Eriksson, 1994, 2007; Makris 

et al., 2015; Oyetunde et al., 2013; Stewart et al., 2012, Svanström et al., 2013). Författarna anser i 

enlighet med Tabloski (2014) att vårdpersonalen måste reflektera över vilken typ av människosyn 

de har samt ges utbildning i gerontologi för att minska de negativa attityderna mot de äldre.  

 

Resultatet visade att deltagarna kände sig objektifierade då vårdpersonalen inte kommunicerade 

med dem. Vårdpersonalen skall respektera patienternas värdighet och bemöta dem med respekt 

(HSL, SFS 1982:763). För att kunna bekräfta patientens berättelse behövs inre styrka och mod 

(Kazimiera Andersson et al., 2015). Detta menar författarna i enlighet med resultatet att 

vårdpersonalen inte har, eftersom den inte vågar besvara de äldre patienternas frågor utan gömmer 

sig bakom uppgiften som skall utföras. En annan svårighet uppstod då de äldre patienterna inte 

förstod information som förmedlades av vårdpersonalen. Deltagarna upplevde att bristande tillgång 

på information förhindrade dem att kunna vara delaktiga i sin vård och behandling. Detta ledde till 

känslan av att vara utlämnad. Enligt HSL (1982:763) skall patienter genom dialog och samråd ges 

möjlighet till att i största mån påverka sin vård och behandling (a.a.). Att de äldre patienterna 

upplevde kommunikationsbrist och inte fick tillräckligt med information skulle kunna bero på de 

faktorer som framkom i studiens resultat. En faktor som framkom var att de upplevde 

kommunikationssvårigheter vid bristande språkkunskaper hos vårdpersonalen. Att inte kunna förstå 

varandra, i kommunikationen mellan patienter och vårdpersonal, resulterar i minskad värdighet hos 

patienterna (Webster & Bryan, 2009). En annan faktor var att vårdpersonalen använde ett för 

avancerat medicinskt språk. Informationsöverföring förutsätter att personerna som deltar i 

kommunikationen kan förstå varandra, och därför måste vårdpersonalen anpassa sitt vetenskapliga 
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språk till en nivå som patienten kan förstå. Detta kan innefatta ett mer vardagligt språk i 

kommunikationen där sjukhusjargong skall undvikas (Fossum, 2013). Ett kommunikationsverktyg, 

som stöttar både patienten och vårdpersonalen, är att tillämpa sig av motiverande intervjuer då detta 

möjliggör att patienterna motiveras till att komma med egna lösningar på sina problem. Metoden 

gör att patienterna upplever att de blir lyssnade till och förstådda genom att det sker en öppen dialog 

(Östlund, Wadensten, Kristofferzon & Häggström, 2015). Författarna tror även att det kan vara 

organisatoriska hinder som medför en påverkan gällande bristande kommunikation och 

informationsöverföring (Kazimiera Andersson et al., 2015; Kydd et al., 2014; Woolhead et al., 

2006). För att vårdpersonalen skall ha möjlighet att tillämpa en personcentrerad vård är det därmed 

av vikt att det finns organisatoriska förutsättningar för detta. Socialstyrelsen (2009) redovisar att en 

av de viktigaste orsakerna bakom vårdskador är bristande kommunikation bland vårdpersonal. 

Detta är något som däremot kan motverkas genom att tillämpa kommunikationsverktyget SBAR 

(Randmaa, Mårtensson, Swenne & Engström, 2014). Vidare menar författarna att sjuksköterskan 

innehar en viktig roll i att främja kommunikation och samarbete mellan vårdpersonal, patienter och 

anhöriga. Genom dialog och aktiv samverkan med patient och anhöriga kan vårdpersonalen 

tillämpa de omvårdnadsmetoder som bäst främjar patientens hälsa, vilket därmed resulterar i ett 

bättre resursutnyttjande (Johansson & Wallin, 2013). 	

6.2.3 Resultatets kliniska relevans och samhälleliga aspekter 

Enligt Statistiska centralbyrån (2015) ökar medellivslängden och därmed ökar även andelen äldre 

personer i samhället i takt med detta. Trots ökad livslängd drabbas de äldre oftare av sjukdom och 

multisjuklighet under de senare åren (Clerencia-Sierra et al., 2015; Boongird et al., 2011; Tabloski, 

2014). Detta resulterar i att de äldre är i ett ökat vårdbehov och medföljande ökande kostnader för 

samhället (SKL, 2016; Tabloski, 2014; Tornstam 2010). Om vården sker i samarbete med de äldre 

patienterna, genom att tillgodose deras självbestämmande och delaktighet utifrån ett personcentrerat 

förhållningssätt kan en god vård möjliggöras. Att säkerställa att dessa äldre patienter får en god 

vård kan därmed spara stora kostnader inom den svenska sjukvården. Förebyggande av bristande 

vård skulle vara betydelsefullt för individen genom att förhindra vårdskador och vårdlidande. 

Studien uppmärksammar och belägger att ålderism existerar i dagens hälso- och sjukvård. För att 

minska dessa negativa attityder till äldre behövs ytterligare kunskap om geriatrik och gerontologi. 

Studiens resultat visar att det finns möjlighet till förbättring inom bemötande, 

sjukdomshänsyntagande och tillämpande av ett personcentrerat förhållningssätt. Utifrån ett 

samhälleligt perspektiv kan brister inom dessa områden leda till vårdlidande och längre vårdtider 

för patienterna, vilket resulterar i ökande kostnader inom sjukvården. Andra möjliga följder kan 

vara att det leder till missnöje hos invånarna med misstro till sjukvården. Samhället förväntar sig en 
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god vård i enlighet med HSL (SFS 1982:763) och sjuksköterskan har ett etiskt samt moraliskt 

ansvar för sina omvårdnadshandlingar (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Därför har etiska 

överväganden beaktats och diskuterats under studiens genomförande för att skydda alla deltagare 

både psykiskt och fysiskt samt deras integritet.  

Eftersom det finns få studier publicerade om äldres upplevelser av vården på en geriatrisk 

vårdavdelning så kan denna studie ses som ett bidrag till detta forskningsområde. Studien kan bidra 

till att vårdpersonalen som arbetar med geriatriska patienter får en vägledning med bättre förståelse 

och kunskap utifrån ett patientperspektiv. Studieresultatet kan användas till kvalitetsutveckling och 

kompetenshöjning på en geriatrisk vårdavdelning för att kunna möjliggöra ett uppfyllande av HSL:s 

(SFS, 1982:763) krav på god vård. Därför kommer studien att användas i ett förbättringsarbete på 

avdelningen, där målet är att förbättra livskvaliteten för och vården av de äldre patienterna.  

6.3 Metoddiskussion  

I detta avsnitt diskuteras studiens styrkor och svagheter gällande författarnas metodval och 

tillvägagångssätt utifrån ansats, urval, datainsamlingsmetod och dataanalysmetod. Därefter 

diskuteras studiens forskningsetiska överväganden. Metoddiskussionen avslutas genom att diskutera 

behov av fortsatt forskning inom området. 

 

6.3.1 Ansats 

Valet att genomföra en studie med kvalitativ design motiveras med att denna metod tillämpades för 

att svara an mot studiens syfte som avsåg att undersöka människors upplevelser. Syftet 

identifierades utifrån problemformuleringen, att det fanns få studier gjorda om äldres upplevelser av 

vården och det därmed var lämpligt att undersöka detta utifrån en kvalitativ design, då kvantitativa 

metoder ej lämpade sig för studier av fenomen (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008; Polit & 

Beck, 2012). Enligt Polit och Beck (2012) resulterar tillämpandet av en kvalitativ design i styrkan 

att erhålla detaljrika beskrivningar från deltagarna för att få en helhetsbild (a.a.). Valet att 

genomföra en fenomenologisk ansats gjordes för att få en ökad förståelse för subjektets upplevelser. 

Styrkan att välja denna ansats var att författarna kunde undersöka fenomen och företeelser som 

tidigare varit litet undersökta. Svagheten var att allt som vi tänker på eller upplever inte kan kläs i 

ord. Därför insamlas data inom kvalitativa studier och inom fenomenologin med fördel genom att 

tillämpa intervjuer, framförallt djupgående intervjuer, som metod. En annan styrka med valet av 

kvalitativ design var att dataanalysarbetet skedde parallellt med datainsamlingen och därmed kunde 

författarna fortsätta genomföra intervjuer tills de ansåg att datamättnad uppnåtts (Danielsson, 2012; 

Friberg & Öhlén, 2012; Polit & Beck, 2012).  
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6.3.2 Urval 

Urvalet baserades på deltagare som hade erfarenhet av det fenomen som skulle studeras, vilket 

stärker resultatets tillförlitlighet. Att författarna valde deltagare utifrån inklusions- och 

exklusionskriterier kan innebära en svaghet i det att studiens resultat begränsas i sin överförbarhet 

då en urvalsmetod baserad på maximal variation, där författarna tagit hänsyn till faktorer som till 

exempel kön, bakgrund och ålder, skulle ansetts vara bättre lämpad för ökad tillförlitlighet (Polit & 

Beck, 2012). Däremot anser författarna att deltagarnas anonymitet kunde riskeras om detta hade 

utförts, och valde därför att kön, ålder och bakgrund inte skulle vara variabler för denna studie. 

Bortfallet, tre tillfrågade personer som inte önskade delta, tros inte ha påverkat studiens resultat 

nämnvärt. Studien fick inget sekundärt bortfall och samtliga studiedeltagare uttryckte att de kände 

sig nöjda efter intervjugenomförandet. Att studien omfattade en liten grupp deltagare, om tolv 

personer, kan ses som en svaghet då ett större antal intervjuer skulle kunnat öka studiens 

trovärdighet. Däremot menar Polit och Beck (2012) att det är tid och resurser som styr 

genomförandet av en kvalitativ studie och inte antalet deltagare, samtidigt som författarna märkte 

datamättnad efter att dessa tolv intervjuer blivit genomförda, vilket stärker giltigheten. Att 

författarna arbetar inom verksamheten bidrog till en förförståelse kring det ämne som studerades. 

Däremot var det viktigt för författarna att inte vårda deltagarna efter att de samtyckt till deltagande i 

studien för att de skulle känna sig trygga i att lämna sanningsenliga svar vilket även stärker studiens 

trovärdighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008; Polit & Beck, 2012). Att studiedeltagarna 

inte hade någon kognitiv funktionsnedsättning stärker tillförlitligheten då deltagarna förmodas tala 

sanningsenligt. Intervjuerna skedde i nära anslutning till deltagarnas utskrivning samt i enrum så att 

deltagarna kunde känna sig trygga i att delge även negativa upplevelser. Detta styrks av att 

författarna gjort en detaljrik beskrivning av studiens resultat och presenterat det som deltagarna 

förmedlat, det vill säga både positiva och negativa upplevelser av vården. 

6.3.3 Datainsamlingsmetod 

Styrkorna med att välja datainsamlingsmetoden i intervjuform var att författarna fick svar direkt 

från primärkällan, vilket inte hade skett om observationer genomförts. Deltagarna hade även 

friheten att utveckla och beskriva sina svar, vilket inte hade varit möjligt i till exempel en 

enkätundersökning. Därmed fungerade metoden att tillämpa semi-strukturerade intervjuer med 

öppna frågor väl då författarna kunde besvara studiens syfte. En annan styrka med metoden var att 

många deltagare kände sig lättade över att inte behöva läsa och skriftligt fylla i information då de 

hade nedsatt syn och/eller svårt att skriva. Genom muntlig kommunikation kunde deltagarna istället 

uttrycka sig fritt. Att genomföra en litteraturstudie bedömdes inte möjligt då det fanns få tidigare 

studier inom området vilket skulle göra det svårt att uppnå datamättnad. En styrka med att tillämpa 
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semi-strukturerade intervjuer var att deltagarna kunde tala om vården på avdelningen utan att 

hämmas i sitt berättande, som kunde ha varit en risk om författarna hade tillämpat ett fullständigt 

utformat frågeformulär. Intervjun inleddes med en grand tour-fråga, en öppen inledningsfråga, för 

att uppmuntra deltagarna till att berätta om sina upplevelser. Intervjuguiden som tillämpades kunde 

däremot säkerställa att samtliga deltagare mottog samma frågor, som var utarbetade för att svara på 

studiens syfte, vilket stärker resultatets trovärdighet (Danielson, 2012; Polit & Beck, 2012). Att 

samtliga intervjuer spelades in med bandspelare stärker studiens trovärdighet genom att ingen viktig 

information har utelämnats, som eventuellt hade skett om minnesanteckningar förts (Polit & Beck, 

2012). 

Att författarna var civilklädda och bjöd på fika i samband med intervjuerna resulterade i att 

deltagarna kunde känna sig trygga och avslappnade vilket har betydelse för att få ett tillförlitligt 

resultat. Intervjuerna skedde enskilt vilket kan ses som en svaghet enligt Polit och Beck (2012)  i 

det att en del deltagare eventuellt inte kände sig kapabla att förmedla sina upplevelser på samma 

sätt som de kanske hade kunnat göra med stöttning av andra, till exempel i gruppintervjuer. 

Däremot kan detta också ses som en styrka att författarna uppnådde datamättnad utan att deltagarna 

varit beroende av varandras svar. Vid gruppintervjuer finns en risk att deltagarna upprepar 

varandras svar på frågorna. Att författarna genomförde en pilotintervju före påbörjad datainsamling, 

för att testa intervjuguiden, anses vara en styrka då författarna gjorde bedömningen att den 

uppfyllde sitt syfte och stärker studieresultatets trovärdighet. En svaghet med att endast genomföra 

intervjuer var att detta leder till ett begränsat perspektiv på informationen. Om andra metoder 

tillämpats som komplement hade en så kallad triangulering kunnat göra studien mer tillförlitlig 

(a.a.).  

Tillförlitlighet innebär att utföra studien på ett trovärdigt sätt samt beskriva studien trovärdigt, 

vilket resulterar i att studiens resultat är förenligt över tid. Detta innebär att den insamlade 

informationen skulle bli densamma om intervjuerna genomfördes med liknande deltagare och miljö 

vid ett annat tillfälle (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008; Polit & Beck, 2012). Att intervjuerna 

utvecklades på olika sätt beroende på vad deltagarna valde att sätta stor vikt vid kan därmed vara en 

svaghet i studiens resultat. Det är inte säkert att en annan grupp av deltagare skulle tolka de öppna 

frågorna på samma sätt och resultatet skulle kunna variera. Att datainsamlingen skedde under en 

tidsbegränsad period kan ses både som en styrka och en svaghet. En svaghet kan vara att resultatet 

inte fick tillräckligt stor variation då datainsamlingen endast skedde under en sexveckorsperiod 

medan en styrka var att samtliga patienter som blev utskrivningsklara under denna period kunde 

tillfrågas om de önskade delta. Detta medförde att risken att subjektivt endast välja ut positiva och 

pratsamma deltagare minskade. Transkription av intervjuerna gjordes för att inte utelämna någon 
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information, vilket stärker resultatets trovärdighet. Detta gjordes med stor noggrannhet då det kan 

finnas svagheter med att transkriptera inspelat material om medvetna eller omedvetna ändringar av 

texten uppstår (Polit & Beck, 2012). Därför skrevs hela intervjun ut ordagrant och för att inte sakna 

eller missa innehåll i texterna lyssnade författarna igenom intervjuerna och korrigerade texten 

samtidigt. Detta stärker även resultatets trovärdighet (Danielson, 2012).  

 

6.3.4. Dataanalys 

Då författarna fokuserat på att genomföra en beskrivande kvalitativ studie gjordes valet av 

analysmetod för att tillämpa en tolkande innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). 

Att författarna tillämpade en beprövad dataanalysmetod stärker resultatets giltighet. En styrka med 

dataanalysmetoden var att den avses tillämpas på kvalitativ data. Modellen gjorde att författarna 

med trygghet kunde genomföra de olika stegen i metoden och genom att presentera detta i en tabell 

stärker det trovärdigheten. En svaghet med metoden var att subtema och temaindelning är beroende 

av författarnas tolkning och kan skilja sig åt då människor uppfattar fenomen olika. Därmed har 

författarna försökt att göra tolkningen utifrån ett patientperspektiv för att undvika risken för bias. 

Författarna har valt att styrka resultatet med några citat för ökad trovärdighet (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008). Att författarna gjort analysen tillsammans, under kontinuerlig diskussion och 

reflektion för att behålla ett patientperspektiv, ses som en styrka. Däremot kan författarnas 

förförståelse ha påverkat tolkningen av textmaterialet. För att ha ökat trovärdigheten kunde detta ha 

diskuterats med utomstående personer med kunskap inom ämnet. Däremot har författarna utifrån 

sina etiska ställningstaganden inte tillämpat detta då det skulle innebära att röja konfidentiell 

information (Polit & Beck, 2012). Författarna har däremot diskuterat resultatet med handledaren 

efter det att de ansett att resultatet varit färdigställt vilket gjort att en tredje part delvis har kunnat 

ifrågasätta resultatet, vilket stärker trovärdigheten.  

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) är ett studieresultats överförbarhet och 

trovärdighet för läsaren att avgöra, så vikten att metodavsnittet är nogsamt poängterat. 

Överförbarheten innebär i vilken utsträckning studiens resultat kan överföras till andra miljöer eller 

på andra grupper (a.a.). Författarna har beskrivit vårdkontexten, datainsamlingsmetoden, 

urvalskriterierna och analysmetoden detaljrikt så att studien skulle kunna genomföras av andra 

studieutövare samt på andra grupper deltagare. Utifrån detta får läsaren själv bedöma om studien är 

överförbar till andra kontexter (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008; Polit & Beck, 2012). 

Författarna anser att det är möjligt med överförbarhet av studiens resultat till andra avdelningar och 

instanser där äldre patienter vårdas.  
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6.3.5 Forskningsetiska överväganden 

Etiska överväganden har gjorts i enlighet med Codex (2015, 2016) och Lagen om etikprövning av 

forskning som avser människor (SFS 2003:460). Författarna har i enlighet med Codex (2016) gjort 

sitt yttersta för att tillse att forskningen är moraliskt godtagbar och av god kvalitet genom att 

presentera de äldre patienternas upplevelser, inklusive upplevda brister av vården. I enlighet med 

Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) lämnades både skriftlig 

och muntlig information. Samtliga deltagare har informerats om att resultatet kommer att användas 

i ett förbättringsarbete på avdelningen. Vid synnedsättning genomfördes högläsning av den 

skriftliga informationen. Informerat samtycke inhämtades och samtliga deltagare var införstådda 

med att de kunde häva sitt samtycke utan att behöva förklara varför (a.a.). Materialet behandlades i 

enlighet med konfidentialitetskravet genom att allt material var avidentifierat och alla 

transkriberade intervjuer var förvarade i säkerhet (Vetenskapsrådet, 2011). En del vårdpersonal som 

har varit i arbete samtidigt som författarna har genomfört sina intervjuer hade därmed kännedom 

om de äldre patienternas deltagande i studien. Detta har författarna beaktat genom att alla patienter 

är avidentifierade i resultatet så att inte vårdpersonalen kan urskilja någon specifik person. 

En annan förförförståelse var att etiska problem i form av beroendeställningar skulle kunna 

uppkomma, men detta beaktade författarna under hela datainsamlingen och analysprocessen. 

Författarna ansåg därför att fördelarna med att genomföra studien övervägde riskerna. 

Beroendeställningen till enhetschefen hindrades genom en öppenhet och ärlighet mot datamaterialet 

och beskrev både positiva och negativa upplevelser från de äldre patienterna. Följaktligen har 

författarna inte förvanskat fakta enligt Codex (2016). Beroendeställningen till informanterna 

undveks genom att författarna inte deltog i deras vård i och med att de hade samtyckt till 

deltagandet i studien. Intervjuerna som varade i 15 minuter avbröts tidigare än planerat. Detta 

skedde för att deltagarna skulle skyddas mot eventuellt upplevt obehag. 

6.3.6 Förslag till fortsatt forskning 

Tillämpning av en evidensbaserad vård är en förutsättning för att en god vård skall kunna 

säkerställas. Evidensbaserad vård är en process av att integrera det vetenskapligt insamlade 

materialet i praxis och därför skulle det vara intressant att utöka forskningen inom detta område. 

Därmed anser författarna att det finns ett behov av en uppföljningsstudie om detta, förslagsvis efter 

två år, för att kunna utvärdera om förbättringsarbetet haft en önskvärd effekt. Ett annat förslag till 

fortsatt forskning är att göra en jämförelse mellan hur äldre patienter upplever vården på en allmän 

vårdavdelning och på en geriatrikavdelning, då detta skulle vara av betydelse för att kunna förbättra 

vården av de äldre. Eftersom resultatet visar att det är flera faktorer som påverkar om patienterna 
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upplever en god vård är det av vikt att genomföra ytterligare forskning inom de olika områdena 

samt på större populationer med både kvalitativ och kvantitativ ansats under en längre tidsperiod. 

Detta skulle kunna lyfta och förbättra ämnet samt resultera i att det insamlade materialet omvandlas 

till evidensbaserad kunskap. Ett annat perspektiv som skulle vara intressant att belysa är hur 

vårdpersonalen uppfattar kravet på god vård samt arbetar för att säkerställa detta i praxis.  

Forskning utifrån ett vårdpersonalperspektiv kanske kan resultera i förbättringsförslag som skulle 

gå att implementera inom vården av äldre för att säkerställa att en god vård uppfylls. 

 

6.4 Slutsats 

Studien lyfter fram vikten av kunskap och förståelse om hur äldre patienter upplever vården på en 

geriatrisk vårdavdelning, för att kunna möjliggöra en god vård. Resultatet visar att det förekommer 

både positiva och negativa upplevelser av vården på avdelningen. Att deltagarna upplever brister i 

vården uppmärksammar att det finns en risk för att de äldre patienterna utsätts för ålderism i dagens 

hälso- och sjukvård, vilket påverkar vårdens kvalitet. Författarna menar dock att eftersom det är 

patienterna som är vårdmottagare bör deras upplevelser vara av högsta vikt och tillvaratas som en 

möjlighet att förbättra vården. Som det framkommer i resultatet skall vården utgå från den unika 

individens behov och därför kan ingen specifik regel skrivas för hur vårdpersonalen skall handla. 

Att inte tillvarata de äldre patienternas upplevelser kan få negativa följder för såväl vårdkvaliteten 

som patientsäkerheten. Därför kan examensarbetet tillföra en kunskap om och förståelse för hur 

äldre patienter upplever vården, vilket kan bidra till bättre förutsättningar för att de får uppleva en 

god vård. Därför kan implementering av ett förbättringsarbete, baserat på studiens resultat, på 

avdelningen vara fördelaktigt. Genom att sprida denna kunskap samt ge vårdpersonalen tid för 

reflektion och diskussion skulle det kunna ge möjligheter till att förbättra vården och livskvaliteten 

för de äldre patienterna. För att kunna möjliggöra en god vård inom äldrevården behövs dock 

aktuell forskning som leder arbetet framåt varför det finns behov av ytterligare studier om äldres 

upplevelser samt regelbundna uppföljningar av aktuellt förbättringsarbete.  
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BILAGA 1. INTERVJUGUIDE 
 

Syfte: Att beskriva äldre patienters upplevelser av vården på en geriatrisk vårdavdelning. 

 

Öppningsfråga: Vilka är dina upplevelser av vården här på avdelningen? 

 

Frågeområden: 
 

• Vårdmiljön  
- Hur skulle du vilja beskriva miljön här på avdelningen? 

 

• Personcentrerad vård  
- Hur har vårdpersonalen beaktat dina önskemål och gjort dig delaktig i vården? 

 

• Vårdrelationen  
- Hur har dina kontakter med vårdpersonalen varit? 

 

• Säker vård  
- Hur skulle du beskriva din trygghet här på avdelningen? 

 

• Kvalitetsutveckling  
- Vad skulle kunna förändras och förbättras här på avdelningen? 

 

 

Förslag på eventuella följdfrågor: 
- Vad menar du? 
- Hur upplevdes det?  

- Kan du berätta mer/utveckla? 
- Vad skedde sedan? 
- På vilket sätt? 

- Vad kände du? 
 
 

 

 



	

	
	

                  Västerås 2016-xx-xx 

BILAGA 2. FÖRFRÅGAN OM ATT DELTA I EN STUDIE 
 

Syfte och nytta: Syftet är att beskriva äldre patienters upplevelser av vården på en geriatrisk 

vårdavdelning i Mellansverige. Vi framför här en förfrågan till Er och hoppas på Ert deltagande i 

vår studie, för vi antar att det Ni berättar kommer att ge mycket till vår studie. Resultatet kommer 

att användas i ett förbättringsarbete på avdelningen.  

 
Genomförande: Intervjun bedöms ta ungefär 20-30 minuter och kommer att genomföras i nära 

anslutning till Er utskrivning på en avskild plats på avdelningen. Vi önskar få spela in intervjun med 

bandspelare för att inte värdefull information skall mistas. Skriftligt tillstånd för genomförande av 

studien har inhämtats från avdelningens verksamhetschef. 

 
Hantering av datamaterial: Berättelsen från Er kommer att hanteras konfidentiellt som innebär att 

allt inspelat material kommer att förstöras när studien har avslutats. Alla intervjuer kommer att 

sättas ihop som en del i en rapport. När studien är godkänd kommer den att publiceras publikt, med 

hänsyn till de forskningsetiska principerna, vilket innebär att det inte kommer att framgå vem som 

har sagt vad eller vilka personer som har intervjuats i rapporten. Allt deltagande är helt frivilligt och 

det är viktigt att veta att Ni när som helst kan avbryta Er medverkan utan att behöva förklara varför. 

 
Personlig presentation: Vi heter Angelica Hast och Ann Björkas och arbetar som sjuksköterskor 

på geriatrikavdelningen samtidigt som vi studerar specialistsjuksköterskeprogrammet mot vård av 

äldre vid Uppsala universitet. Vi skall nu skriva vårt självständiga examensarbete, och vi har valt att 

studera äldre patienters upplevelser av vården på en geriatrisk vårdavdelning. 

 
Om just Ni vill delta i studien vänligen skriv under blanketten. Vid ytterligare frågor är Ni 

välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 

 
Med vänliga hälsningar 

 
Angelica Hast   Handledare: Elisabeth Jobs 

Telefon: XXX  Telefon: XXX 
 

Ann Björkas 

Telefon: XXX 

 

 



	

	
	

Samtycke 
 
Har härmed tagit del av informationen gällande studien och vet att deltagandet är frivilligt och kan 

avbrytas när som helst utan förklaring.�

 

Jag önskar mer information om studien.  

 
Med detta intygar jag mitt samtycke till att delta i studien: 
 

 
 
Ort och datum _______________________________________________________________ 
    
 
Namnteckning_______________________________________________________________ 
 
 
Namnförtydligande___________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	


