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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Hemsjukvård innebär att patienter erhåller hälso- och sjukvård i sitt hem. 

Äldrevårdsenheten i Uppsala län behandlar personer över 65 år i deras hem och på grund av 

att vårdkvalitén från ett patientperspektiv inte studerats tidigare görs denna studie som en del i 

kvalitetssäkringen av verksamheten.  

Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur patienter, och i förekommande fall deras 

närstående, som erhåller vård inom Äldrevårdsenheten i Uppsala län upplever den vård som 

ges i hemmet.  

Metod: Intervjustudie med kvalitativ analys.  

Resultat: Patienter som vårdas inom Äldrevårdsenheten i Uppsala läns landsting har en 

positiv upplevelse av hemsjukvården. Att vårdas i hemmet skapar en trygghet och ett lugn hos 

patienterna snarare än stress och rädsla över långa väntetider på akutmottagning samt 

planeringar inför läkarbesök. Däremot upplevs brist i läkarkontinuiteten inom hemsjukvården 

och tillgängligheten till vårdpersonalen. 

Slutsats: Generellt sett är patienter inom Äldrevårdsenheten i Uppsala läns landsting mycket 

nöjda med möjligheten till sjukvården de erhålls i hemmet. Däremot finns vissa svagheter 

som behöver förbättras. 

 

Nyckelord: Äldrevårdsenheten, äldre, patienten, upplevelser, hemsjukvård.  

  



 
 

ABSTRACT 

Background: Home health care means that patients receive care in their home. 

Äldrevårdsenheten in Uppsala County treats people, over 65 years, in the patient's home and 

because of the fact that the quality of care from the patient´s perspective not have been 

studied previously, this study as part of the quality control of the business. 

Aim: The aim of this study was to investigate how patients, and family members, who receive 

care within the Äldrevårdsenheten in Uppsala County experiencing the care provided in the 

home. 

Method: Interview study with qualitative analysis. 

Results: Patients who are cared for within the Elderly Care Unit in Uppsala County Council 

has a positive experience of home care. Being cared for in the home creates a sense of 

security and calm in the patients rather than the stress and fear of long waits in the emergency 

department and planning advice from medical appointments . In contrast, perceived lack of 

physicians in home care and accessibility to health care staff. 

Conclusion: In general, patients in the Elderly Care Unit in Uppsala County Council very 

pleased with the opportunity to the treatment they received at home. However, there are some 

weaknesses that need improvement.  

 

Keywords: Elder, patient, experiences, home care.  
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1. BAKGRUND 

1.1 Hemsjukvård 

Hemsjukvård innebär att en person får insatser i hemmet från hälso- och sjukvård och 

socialtjänst. I Sverige får idag 250 000 personer hemsjukvård och drygt 87 procent av dem är 

över 65 år (Socialstyrelsen, 2008). Hemsjukvård innefattar rehabilitering, habilitering och 

medicinska åtgärder som utförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Den basala 

omvårdnaden av patienten utförs av legitimerad personal eller vårdpersonal med särskild 

delegering enligt Socialstyrelsens föreskrifter och råd om delegation av uppgifter inom 

sjukvård. Detta innebär att olegitimerad personal kan utföra specifika arbetsuppgifter efter 

delegering från personal som erhållit legitimation genom en högskoleutbildning 

(Socialstyrelsen, 2008).  

 Lagstiftningen definierar hemsjukvård som ”hälso- och sjukvård i hemmet” men detta 

innebär dock inte att all sjukvård som är möjlig att utövas i hemmet är hemsjukvård. 

Socialstyrelsens definition på hemsjukvård är: ”hälso- och sjukvård när den ges i patients 

bostad eller motsvarande och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är sammanhängande 

över tiden”. Vård för patienter i hemmet under en kortare period avses dock inte som 

hemsjukvård utan benämns som öppen hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen, 2008).   

Målet för hälso- och sjukvård i hemmet är att förbättra funktioner hos individen och ge 

individen en möjlighet att leva med en större självständighet. Vidare mål är att främja 

patientens välbefinnande och undvika längre sjukhusvistelser genom att på ett optimalt sätt 

hjälpa patienten att få vara kvar i hemmet. Både patient och familjemedlemmar föredrar 

hemmets miljö som vårdplats (Hall Ellenbecker, Samia, Cushman & Alster, 2008).  

1.2 Hälso- och sjukvårdspersonal inom Hemsjukvård 

Vården inom hemsjukvård utövas av olika yrkesutövare. Dessa olika yrkeskategorier är 

läkare, distriktssköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, undersköterska samt 

vårdbiträde (Socialstyrelsen, 2008). Att vara sjuksköterska inom hemsjukvården innebär vissa 

förhållanden som skiljer sig från sjuksköterskans arbetsuppgifter inom sluten hälso- och 

sjukvård. Sjuksköterskorna inom hemsjukvård arbetar mycket ensamma och läkaren förlitar 

sig i hög grad på sjuksköterskans bedömningar och observationer (Hall Ellenbecker et al., 

2008). 
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Läkaren har det huvudsakliga ansvaret för patienten och sjuksköterskan ansvarar för att 

bevara det friska hos patienten och att tillfredställa patientens basala behov. Det är också 

sjuksköterskans uppgift att delegera och prioritera nödvändiga åtgärder (Socialstyrelsen, 

2008). Sjuksköterskan spelar även en stor roll i utvecklingen av hemsjukvård genom att tidigt 

upptäcka riskfaktorer. Genom tidig upptäckt av risker för fall, trycksår samt 

läkemedelsbiverkningar ökar patientsäkerheten och därmed sannolikheten att patienten 

undviker onödiga sjukhusinläggningar (Hall Ellenbecker et al., 2008).  

 

En professionell sjuksköterska förväntas utveckla kvalitativa förbättringar av det praktiska 

arbetet. Förbättringar uppnås genom idéer om vad personalen vill utveckla och därefter 

genomföra som undersökningar i den praktiska omvårdnaden. Vidare ska resultaten förmedlas 

med övertygande argument (Bidstrup Jörgensen & Östergaard Steenfeldt, 2012).  

 

Vårdande ska inte bara motverka lidande, utan också ge stöttning och stärkande av 

välbefinnandet hos individen trots att ohälsa finns. Vårdpersonalen inom hemsjukvården 

måste kunna se individen, och dennes närstående, lyssna till personen och få förståelse för vad 

denne behöver för att kunna erhålla en optimal vård i hemmet tillsammans med närstående. 

Detta kommer i sin tur leda till att patienten hjälps till en tillvaro i hemmet där välbefinnande 

är dominerande med en stärkt självkänsla som innebär en möjlighet att trots sjukdom kunna 

leva ett betydelsefullt liv (Dahlberg & Segesten, 2010).  

1.3 Hemsjukvård ur ett patientperspektiv 

Hälsa är detsamma som välbefinnande. Välbefinnande uppnås genom en känsla att leva det 

liv man vill, nödvändigtvis innehållande såväl små som stora livsprojekt.  Att arbeta utifrån 

ett personcentrerat perspektiv innebär att utföra omvårdnad med patienten som medelpunkt 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Personcentrerad vård innebär bland annat att hälso- och 

sjukvårdpersonal bemöter patienter med lika respekt oavsett sjukdomstillstånd, strävar efter 

att involvera den sjuke samt dennes närstående i vården och skapa förståelse för vad som är 

det bästa för patienten. En personcentrerad omvårdnad ökar integritet och självständighet 

(Socialstyrelsen, 2010). Hemsjukvård ger patienten en ökad autonomi då patienten har en 

större möjlighet att påverka vården som ges i hemmet. Till exempel ges patienten möjlighet 

att välja när och om vissa insatser ska göras. Hög grad av patienttillfredställelse inom 

hemsjukvård nås genom goda arbetsrelationer, möjlighet till gemensamt beslutsfattande och 

en sjuksköterska som är närvarande (Hall Ellenbecker et al., 2008).  
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Patienter som vårdas i hemmet har en högre grad av tillfredställelse än patienter som vårdas i 

särskilt boende (Karlsson, Edberg, Jakobsson & Hallberg, 2013). Att vårdas i hemmet 

underlättar också för den sjuke att bevara sina fritidsintressen (Milberg & Strang, 2003). I 

Socialstyrelsens Hälso- och sjukvårdsrapport (2009) analyseras utvecklingen i hälso- och 

sjukvården ur ett patientperspektiv där god vård ska vara patientfokuserad, ges i rimlig tid, 

vara effektiv, kunskapsbaserad och säker. Vården kritiseras ofta för att den baseras på 

vårdpersonalens perspektiv och mindre på patientens perspektiv, vilket bidrar till att vården 

blir mindre personcentrerad. Ett bra samarbete mellan vårdpersonal och patient, där patienten 

deltar i sin egen vård och behandling ger ett betydligt bättre vårdresultat. Att betona 

patientens delaktighet är ett ansvar inom hälso- och sjukvården. Patienten måste bli mer 

delaktig i sin egen vård och formen för delaktighet bör utvecklas (Dahlberg & Segesten, 

2010).  

 

Patienter är många gånger nöjda med sin vård men det finns dock områden där vårdpersonal 

kan göra förbättringar (Socialstyrelsen, 2009). Förslag på vad som skulle kunna förbättras är 

att patienten önskar mer information om dennes sjukdomstillstånd samt om 

behandlingsalternativ där information anpassas efter individen. En del patienter upplever att 

kvaliteten på bemötandet hos vårdpersonal är bristande och att tillgängligheten av sjukvård 

upplevs som begränsad. I rapporten nämns att en av fyra inte upplever sig ha tillgång till den 

vård de är i behov av (Socialstyrelsen, 2009).  

 

Patienter inom hemsjukvården anser att en bra information från vårdpersonal ger både en 

trygghet och en känsla av säkerhet. Det är viktigt att informationen är anpassad efter individen 

och på ett förståeligt vis. Många vårdtagare påpekar även vikten av att personal är 

lättillgängliga och att enkelt kunna få rådgivning (Wang, Haugen, Steihaug & Werner, 2012).  

 

Forskning visar att en upplevd trygghet i hemsjukvården hos patienter i livets slutskede har en 

stor betydelse för välbefinnandet. Patienternas trygghet är en grundläggande faktor för 

kvaliteten inom den palliativa vården och därför viktig att mäta för att upprätthålla och 

förbättra den (Krevers & Milberg, 2014). Trygghet bidrar med en livskvalitet, minskad 

smärtintensitet och en god allmän hälsa medan minskad känsla av trygghet ger en högre grad 

av stress. En försämrad hälsa hos individen medför en minskad vilja att göra saker som 

tidigare varit betydelsefullt, vilket i sin tur bidrar med en försämrad livskvalitet. För att kunna 

öka känslan av trygghet hos den svårt sjuke patienten beskrivs olika aspekter att ta hänsyn till. 
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Bland annat är det av största vikt att patienten känner sig väl informerad och att denne får en 

känsla av att bli erkänd som en individ. Patienten måste också få känna att personalen alltid 

finns tillgänglig och att patienten kan lita på vårdgivarens kompetens. Ett gott samarbete 

mellan vårdtagare och vårdgivare är av stor vikt (Krevers & Milberg, 2014). Patienten är den 

enda experten på sig själv. Personal har ett expertkunnande, men bara den enskilde individen 

vet hur sjukdomen eller sjukdomstillståndet påverkar just honom eller henne. Med en högre 

ålder kommer samtidigt erfarenhet som personal måste visa respekt för och ta hänsyn till 

(Dahlberg & Segersten, 2010).   

 

Det är viktigt att personalen verkar för att patienten ska ha möjlighet att stanna i sitt eget hem 

och fortsätta vardagen efter bästa förmåga, trots sjukdom (Krevers & Milberg, 2014). 

Personer som vårdas i hemmet upplever att hemmet ger en större trygghet och värdighet, och 

genom kontakt med personal via ett trygghetslarm upplevs ett lugn. Personer som vårdas i 

hemmet upplever sig även ha en mer god kontakt och relation med personal än i andra 

vårdmiljöer (Aoun, O’connor, Skett, Deas & Smith, 2012). 

I en studie har patienter och personals uppfattningar om vård som ges i hemmet studerats 

(Eloranta, Arve, Isoaho & Routasalo, 2010). Resultatet visar att patienterna uppfattar att 

kommunikationen om patienten mellan personal är tillräcklig medan personalen själva inte 

delade samma uppfattning. I studien framkom även att patienterna upplevde att 

vårdpersonalen inte är tillräckligt mån om patienternas fritidsintressen och att bibehålla 

funktionen att utföra vardagssysslor på egen hand. Slutsatsen är att personal inom 

hemsjukvård måste arbeta mer med personcentrerad vård och utvärdera vad som är viktigt för 

patienten, och inte arbeta utifrån ett arbetssätt som underlättar enbart för personalen utan 

också i slutändan gynnar patienten. (Eloranta et al., 2010).  

 

Personal inom hälso- och sjukvård har till uppgift att stärka och stödja den del av hälsan som 

finns kvar hos en sjuk och skadad patient (Dahlberg & Segesten, 2010). Genom en vilja att 

förstå hur patientens hälsa, ohälsa och lidande påverkar denne, fokuseras det på patientens 

värld. Det är genom livsvärlden som patientens hälsa och känslor utspelar sig. Om 

omvårdnaden grundas i livsvärlden inkluderas alltid både patientens och närståendes 

perspektiv. 
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1.4 Hemsjukvård ur ett närståendeperspektiv 

Närstående har en betydande roll i hemsjukvård (SBU, 1999). Att vara närstående till en 

patient som erhåller vård i hemmet innebär ibland en tung delaktighet där det egna livet 

kommer påverkas. Aspekter som känsla av maktlöshet och skuld, rädsla och oro beskrivs hos 

närstående. Närstående måste stöttas och uppmuntras att samtala om saker som upplevs svåra. 

Studier visar att närstående till patienter inom hemsjukvården upplever ganska stressade 

förhållanden. Vårdpersonalen måste vara väldigt observant på bördan som läggs på de 

närstående. Frivilligheten är därför mycket viktig att respektera (SBU, 1999).  

 

Milberg och Strang (2003) har intervjuat närstående till patienter i en palliativ fas som vårdas 

i hemmet om meningsfullhet och vilka faktorer som underlättar meningsfullhet. Studiens 

resultat visar att bland annat engagemang och hopp är två betydelsefulla faktorer. Andra 

meningsfulla faktorer som nämns i resultatet var bekvämlighet, handling och att bibehålla 

vardagen. Bekvämligheten att vårdas hemma betyder att närstående kan umgås mer med den 

sjuke, istället för bestämda besökstider på sjukhus.  

 

Närvaro av en närstående till patienten är en förutsättning för en god palliativ vård i hemmet 

(Milberg, 2003). Det framgår också i resultatet att personalens tillgänglighet är viktigt både 

för så väl närstående som för patienten. I studien beskrivs också betydelsen för närstående att 

dela ansvaret för vården av patienten i hemmet med vårdpersonal med slutsats att ett 

hälsofrämjande perspektiv är väsentligt inom palliativ vård i hemmet (Milberg, 2003).   

1.5 Hemmet som vårdmiljö 

Vårdmiljön har stor betydelse för vårdande och hälsa. Patienter som vårdas med utsikt över en 

trevlig omgivning har kortare vårdtid än patienter som vårdas med till exempel tegelväggar 

som utsikt. Omgivningen spelar stor roll vad gäller trygghet och hur vi finner oss till rätta 

(Dahlberg & Segesten, 2010). En vårdmiljö som innehåller exempelvis konstverk, färger och 

en behaglig belysning ger patienter ett bättre välbefinnande vilket är en bidragande faktor till 

bättre hälsa. En lugn och igenkännande vårdmiljö bidrar till minskad stress hos patienter 

(Dijkstra, Pieterse & Pruyn, 2008). För att patienter på bästa möjliga sätt ska kunna återhämta 

sig efter sjukdomstillstånd och behandlingar är det därför viktigt att upprätthålla en god 

vårdmiljö (Drahota, Ward, Mackenzie, Stores, Higgins, Gal & Dean, 2012). 
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Inom hemsjukvård är patientens hem personalens arbetsplats. Hemmet förvandlas i vissa fall 

till ett ”sjukhus” med synliga hjälpmedel och främmande lukter (SBU, 1999). Hemmet som 

vårdmiljö kan skapa problem som kan undvikas och lättare regleras på sjukhus. Sjukvård i 

hemmet innebär ibland en bristande säkerhet för patienten då läkare inte har samma tillsyn 

och kan observera vården som på ett sjukhus. Samtidigt kan krav från patienten leda till 

bristande personalsäkerhet med tunga lyft och ogynnsamma arbetsställningar, vilket måste 

beaktas på samma sätt som patientsäkerheten i hemmiljön (SBU, 1999). Vårdgivare ger varje 

enskild patient inom hemsjukvården en vård i en unik miljö, nämligen patientens hem. Inget 

hem ser likadant ut och säkerheten kan komma att äventyras. Ett hem innebär alltid vissa 

risker som eliminerats på sjukhus. Det kan exempelvis handla om kvaliteten på luften i 

hemmet. På sjukhus ses miljön över kontinuerligt och trasiga produkter repareras vid behov. 

Trots ökat välbefinnande och ett minskat antal inläggningar på sjukhus hos patienter med 

hemsjukvård, finns en risk vad gäller säkerhetsaspekter med vård i hemmet (Hall Ellenbecker 

et al., 2008). För att förbättra vården och eliminera risker som kan uppstå är det viktigt med 

kvalitetsmätning av ett stort antal medverkande patienter, utökade kvalitetsåtgärder, förbättrad 

information och minimering av variationer i praktiken. Då förändringar i hemmet är 

nödvändigt vid vård som ska bedrivas i hemmet, är det av stor vikt att planera och genomföra 

i samråd med både patient och anhörig (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Läkemedelshantering och fallhändelser inom hemsjukvården är en kvalitetsåtgärd som kan 

förbättras. En del patienter tar inte sina tabletter under lika kontrollerade former som på 

sjukhus och följsamheten är sämre bland patienter inom hemsjukvården. Felmedicinering är 

vanligare bland patienter inom hemsjukvården jämfört med patienter inom annan hälso- och 

sjukvård bland annat på grund av vissa utmaningar inom kommunikationen. Exempelvis gör 

patienten, trots rekommendationer från vårdpersonal, lite som han eller hon själv vill i sitt 

eget hem utan någon som har tillsyn på samma sätt som på sjukhus. På sjukhus kan 

vårdpersonal också tidigare få en uppfattning om patienten förstått given information och i ett 

tidigare skede upprepa oklar information (Hall Ellenbecker et al., 2008).  

 

Äldrevårdsenheten i Uppsala läns landsting erbjuder personer över 65 år läkarvård i hemmet, i 

nära samarbete med sjuksköterska från kommunens hemsjukvård. Hemsjukvården från 

Äldrevårdenheten omfattas av läkare, till skillnad från andra verksamheter inom hemsjukvård. 

Patienterna är framförallt sjuka äldre som har svårt att ta sig till vanliga mottagningar eller har 
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ett ökat vårdbehov. Patienterna som erbjuds denna typ av läkarvård remitteras bland annat av 

husläkare, distriktssköterska och läkare inom palliativa team (Fjellström, 2014).  

1.6 Problemformulering 

Studien görs för att kvalitén inom Äldrevårdsenheten i Uppsala läns landsting inte är studerad 

sedan tidigare. Vårdpersonal inom enheten har i dagsläget ingen kännedom om hur 

patienterna upplever vården som bedrivs, och för att kunna fortsätta utveckla verksamheten 

behövs en utvärdering där patientens perspektiv tas tillvara.  

1.7 Syfte  

Syftet med studien var att undersöka hur patienter, och i förekommande fall deras närstående, 

som erhåller vård inom Äldrevårdsenheten i Uppsala län upplever den vård som ges i 

hemmet.  

2.  METOD 

2.1 Design 

Studiens design utgörs av en deskriptiv studie med kvalitativ ansats. Studiens design lämpar 

sig bra då studien avsåg att undersöka patienters upplevelser om hemsjukvård som bedrivs på 

Äldrevårdsenheten (Graneheim & Lundman, 2004).  

2.2  Urval 

Urvalet av patienter skedde genom ett strategiskt urval då studien eftersträvade en variation 

bland patienterna och innefattade både kvinnor och män med olika vårdbehov, ensamboende 

och samboende. Antal år som patienterna fått hemsjukvård var också varierande. Urvalet av 

lämpliga deltagare till studien valdes ut med hjälp av sjuksköterskor från två olika enheter 

som ingår i Äldrevårdsenheten. I studien deltog totalt sju patienter. Till tre av dem intervjuade 

patienterna deltog även närstående med egna synpunkter under intervjun.  

 

Inklusionskriterierna var män eller kvinnor med en ålder över 65 år som erhållit sjukvård i 

hemmet genom Äldrevårdsenheten. Vidare skulle patienterna ha en tillräcklig kognitiv 

förmåga för att kunna svara adekvat på frågor under en intervju, vilket bedömdes av 

sjuksköterskorna som hjälpte till med urvalet.  
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Antal möjliga deltagare som kontaktades uppgick till tio personer. Två personer tackade nej 

av hälsoskäl och en person svarade inte trots upprepade försök till kontakt. Sju patienter plus 

tre närstående till dessa patienter tackade ja till deltagande i studien.  

2.4 Datainsamlingsmetod 

För att besvara studiens syfte utformades en intervjuguide med sju öppna frågor. Se bilaga 1. 

Frågorna berörde personalens kompetens och bemötande, patienternas upplevelse av 

tillgänglighet till personal samt för- och nackdelar med hemsjukvård.   

 

Intervjuerna baserades på en intervjuguide som medtogs till intervjun men som till och från 

anpassades efter patienten och dennes svar. Vissa frågor behövde utvecklas och förklaras samt 

att det uppstod följdfrågor från intervjuarna.   

2.5 Tillvägagångssätt 

Idén var förankrad hos enhetens verksamhetschef som gett samtycke till studien. Se bilaga 2.  

Inför studien kontaktades verksamhetschefen på Äldrevårdsenheten angående 

kontaktuppgifter till sjuksköterskor som arbetar inom hemsjukvården genom 

Äldrevårdsenheten. Därefter kontaktades fem sjuksköterskor från de olika enheterna via 

telefon för information om studien. Efter telefonkontakt mailades informationsbrev till 

sjuksköterskorna för vidarebefordran till patienter inom respektive enhet. Se bilaga 3. Efter 

kontakt med sjuksköterskorna erhölls kontaktuppgifter till tio möjliga patienter från två olika 

sjuksköterskor. Författarna kontaktade via telefon eventuella deltagare till studien för 

ytterligare information om studien, samtycke till intervju, och om givet samtycke, bestämdes 

tid för intervju.  

 

Intervjun genomfördes av författarna till denna studie i patientens hem. Detta för att skapa en 

lugn och trygg miljö där patienten känner sig bekväm. I patienternas hem råder en miljö som 

de är vana vid och där de själva kan välja plats för intervjun. Patienten fick själv bestämma 

tidpunkt för intervjun. Intervjun spelades sedan in med hjälp av röstmemo på en mobiltelefon 

och intervjun tog mellan 4-20 minuter. Närstående till tre av patienterna fanns för att stötta 

och i viss mån hjälpa patienten i sina svar under intervjun. Den närstående närvarade under 

intervjun och bjöds in till intervjun för egna synpunkter om den erhållna hemsjukvården.  
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2.6 Forskningsetiska överväganden 

Studiens frågeställning innebar att inte några integritetskränkande eller känsliga frågor 

ställdes till patienterna. Intervjuerna genomfördes med samtycke från patienten och samtliga 

frågor var frivilliga att besvara vilket också meddelades innan intervjuns start. Inga 

persondata har sparats eller offentliggjorts. I föreliggande studie förekom inget 

beroendeförhållande eftersom de som genomförde studien inte på något sätt är inblandade i 

patientens vård, vilket minskade risken att patienterna kände sig tvungna att delta. 

Personuppgifter var irrelevant för studiens syfte och undersökningen var en del av 

kvalitetssäkringen av verksamheten och utfördes av studenter på grundnivå i form av en 

kandidatuppsats varför ingen etisk granskning behövdes (Codex 2014). 

2.7 Bearbetning och analys 

Efter att samtliga intervjuer genomförts lyssnade författarna igenom dessa noggrant flertalet 

gånger för att inte missa relevant information samt uppnå en känsla av helhet. Därefter 

gjordes analysen med hjälp av en kvalitativ manifest innehållsanalys i fyra steg enligt 

Graneheim och Lundman (2004). Sedan valdes betydelsefulla meningar, som besvarade 

studiens syfte, ut, så kallade meningsbärande enheter. Dessa meningsbärande enheter 

kondenserades för att förkorta texten, och göra den mer hanterbar, men samtidigt behålla 

innehållet. De kondenserade meningsbärande enheterna sammanfattades till koder som gav en 

kort beskrivning av dess innehåll. Koderna delades vidare in i subkategorier och kategorier. 

Kategorierna och subkategorierna skapades för att ge en tydligare överblick av innehållet. Se 

tabell 1. 

Tabell 1. Exempel på hur meningsbärande enheter utformades till kategorier. 

Meningsbärande enhet Kondenserad enhet Kod Subkategori Kategori 

”Ja, det är bra så länge jag 

orkar alltså förstår du, för 

jag mår ju inget bra själv 

då. Men dom säger att jag 

behöver ju bara säga till så 

kommer dom.” 

Anhörig får hjälp 

när det blir för 

jobbigt. 

Vårdpersonal 

avlastar. 

Belastad Att anhörig 

vårdar. 

”Jag har inget att klaga på 

just nu i alla fall. Eller 

förresten, varför slutar alla 

läkare?” 

Tycker att det 

fungerar bra men 

funderar över varför 

läkare slutar. 

Läkare 

slutar. 

Läkarkontinuitet Att vårdas av 

samma 

personal. 
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3. RESULTAT 

De patienter som intervjuades hade haft sjukvård i hemmet mellan två till sex år. Analysen 

resulterade i fyra olika kategorier och 13 subkategorier utifrån de tio patienternas upplevelser 

av Äldrevårdenheten. Se tabell 2. I föreliggande resultat är patientens familjemedlem den 

närstående och den närståendes familjemedlem, i detta fall patienten, är anhörig.  

 

Tabell 2. Subkategorier och kategorier som framkom genom analysen. 

Subkategorier Kategorier 

Oberoende 

Bekvämlighet 

Lugn 

Trygghet 

Att vårdas i sitt eget hem 

Varierande bemötande 

Läkarkontinuitet 

God kompetens 

Att vårdas av samma personal 

Bundna till telefon 

Bristande tillgänglighet 

Att komma i kontakt med vården 

Belastad 

Oro 

Glädje 

Skuld 

Att närstående vårdar 

 

3.1 Att vårdas i sitt eget hem 

Möjligheten till sjukvård i hemmet var något som uppskattades av samtliga patienter. Vidare 

var patienterna nöjda över vården som gavs inom Äldrevårdsenheten i Uppsala. Sjukvård i 

hemmet gav en högre känsla av att vara oberoende då sjukvården inte behövde planeras på 

samma sätt som utanför hemmet. Vidare poängterades känslan av att slippa de långa 

väntetiderna på en akutmottagning som en positiv upplevelse. Majoriteten av de intervjuade 

patienterna betonade bekvämligheten över att inte behöva lämna hemmet för mindre 

avancerad sjukvård på sjukhus eller vårdcentral. 
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”Dom har tagit blodprov nån gång ibland och så som jag uppskattar mycket så 

blev jag vaccinerad i höstas. Dom kom hit till mig och gjorde vaccineringen. 

Och det var väldigt bra.”(Patient 2) 

 

Patienterna uppskattade möjligheten över att kunna vårdas i hemmets lugna miljö och det 

bidrog till en avslappnad känsla med en större kontroll över situationen. Patienterna berättade 

om en stressig och högljudd miljö på vårdavdelningar där sömnlösa nätter var ett faktum.   

 

”Det är mycket lugnare att få vara hemma. Det är en ansträngning bara att 

komma ur sängen och komma ut, när man ska iväg till Akademiska eller vart det 

blir.” (Patient 2) 

 

Patienterna upplevde ingen rädsla över att sjukvården bedrevs i hemmet utan tvärtom 

upplevde de större grad av trygghet. Hemmets miljö skapade ett lugn hos patienterna vilket 

bidrog till en positiv upplevelse av att vårdas i hemmet.  

 

”(…) det är underbart och få vara hemma.. för det andra är ju en vårdenhet. 

(...) I och för sig känner jag mig ännu tryggare hemma.” (Patient 7) 

 

Under intervjuerna påtalade patienterna svårigheter med gång och betonade särskilt hinder 

som besök utanför hemmet medför. Bland annat beskrevs problemet med tillgång till hiss och 

färdtjänst. Ett besök utanför hemmet krävde därför noggrann planering för framförallt de 

rörelsehindrade och ensamboende patienterna.  

 

”det är alldeles utomordentligt det, så man slipper åka iväg, för jag är ju så 

orörlig så jag är väldigt betjänt av att vara hemma och få den vården.” (Patient 

7) 

3.2 Att vårdas av samma personal 

Patienterna i föreliggande studie upplevde ett bra bemötande från vårdpersonal. Bemötandet 

från personal var ofta trevligt och patienterna hade inga anmärkningar på hur personalen 

uppträdde. Det goda bemötandet gjorde även att patienterna och de närstående upplevde en 

bra relation med sin vårdpersonal vilket innebär en trygghet för dem. På frågan om hur 

personalens bemötande upplevdes svarade en av patienterna:  
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”Det är bra det. Det är gott.” (Patient 2) 

 

Patienterna och deras närstående upplevde brist hos jourpersonal. De ansåg att jourpersonalen 

som kom inte gjorde tillräckligt för att lindra symtom som kunde uppstå nattetid. Däremot 

hjälpte jourpersonalen till att lugna patienterna. Patienter påpekade sin smärtproblematik och 

en önskan om adekvat smärtlindring. Adekvat smärtlindring var dock något som de 

närstående ansåg att personalen beaktade utifrån bästa förmåga.  

 

Patienter och de närstående påpekade även en brist i kontinuiteten av läkare på 

Äldrevårdsenheten. Kontakt med läkare i hemmet hade uteblivit vid byte av läkare och de 

hade därför ingen kännedom om patientens hälsotillstånd. Både patienter och deras närstående 

upplevde en vilja av att träffa den ansvarige läkaren. De ansåg att läkaren hade ett ansvar i att 

få en uppfattning om patientens sjukdomstillstånd.  

 

”Ja, vi hade en som hette NN först. (...) Sen har han slutat och då var det någon 

som hette NN nu som har börjat… Men ehh, så hon har ju liksom… för han hör 

ju till hemvårdsenheten då, men hon har överhuvudtaget inte varit här och tittat 

på. Han är ju i alla fall hennes patient då, men hon har aldrig varit här och 

tittat (...)  Att hon i vart fall borde komma igång och titta hur det ser ut 

(...)”(Närstående, patient 6) 

 

I vissa fall fanns en omsättning av läkare, vilket ledde till att patienter som sällan träffade 

läkare, upplevde det som att det ofta tillsattes nya läkare. Detta skapade tankar kring läkarens 

ansvar och läkare inom hemsjukvården. 

  

”Jag har inget att klaga på just nu i alla fall. Eller förresten, varför slutar alla 

läkare?”(Patient 1) 

 

Kompetensen bland vårdpersonal ansågs vara av hög kvalitet. Patienterna betonade särskilt 

sjuksköterskornas kompetens som något positivt och de upplevde en mycket god personlig 

kontakt med respektive sjuksköterska. Bland patienterna uppskattades möjligheten till att 

erhålla samma sjuksköterska vid vårdtillfällena i största möjliga mån. Samtidigt upplevdes 

vikarierande personal som lika kompetent.  
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”och så kommer sjuksköterskan hit och det har funkat bra så avgör ju denna 

sjuksköterska då ifall det ska ringas efter en ambulans eller om hon kan fixa det 

på annat sätt. Och jag tycker att det fungerar väldigt bra med den 

distriktssköterskan vi har..” (Patient1) 

 

Patienterna upplevde en känsla av att vara utlämnad till några få vårdpersonal att förlita sig 

på, något som de ansåg vara en nackdel då det på sjukhus alltid finns ett större antal 

vårdpersonal med överblick över situationen. Patienterna ansåg även att de fick lita på 

personalen som kom, och försöka skapa förtroende för dem.  

 

”Kommer man till sjukhuset är det ju flera som har överblick över en situation.. 

 men det.. man får lita på att det är en bra doktor och att hen inte slarvar..” 

(Patient 1) 

 

Patienterna upplevde att de fick svar på sina frågor om de hade funderingar. Personalen 

ansågs ge bra information och var lyhörd på patienterna och de närstående.  

3.3 Att komma i kontakt med vården 

Tillgänglighet till personal var något som samtliga patienter ansåg vara bristande inom 

hemsjukvården. Patienterna ansåg att personalen var svårtillgänglig och att kontakten via 

telefon många gånger var begränsad. Trots många olika kontaktuppgifter var det ibland svårt 

för patienter och deras närstående att komma i kontakt med vårdpersonal. I vissa fall använde 

sig patienterna av trygghetslarm då kontakt via telefon inte var möjlig.  

 

”(…) alltid när man ringer upp, så är det ingen som svarar och jag har ett 

antal nummer, och prövar alla, så kommer jag, jag kommer inte fram ändå. (…) 

Så att jag har tagit den utvägen att jag ringt larmet och dom i sin tur fått tag på 

någon människa (…).” (Patient 2) 

 

Vid de tillfällen patienterna använde sig av trygghetslarm fick de den hjälp de behövde vilket 

upplevdes som en trygghet bland både patienter och närstående. Personalen kom efter vad 

som ibland upplevdes som en lång väntan, framförallt hos de närstående som kände oro för 

deras anhörig.  
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”Men om hen larmar tillexempel när hen ska gå på toa (…) då kan det ta 

kvartar. För dom har ju ingen avsatt personal som är för larmtillfällen, utan det 

är personal som redan är på sina jobb.” (Närstående, patient 4). 

 

Vid vissa tillfällen uppmanas patienterna att lämna telefonnummer för vidare kontakt med 

personal under dagen. Detta upplevdes som en känsla av att vara bunden till det väntade 

samtalet. Detta medförde att patienter och deras närstående inte förmådde sig annat än att 

vänta på samtal från vårdpersonalen under dagen.    

 

”Om jag har ringt till den här sköterskan då har jag haft tur när jag har ringt 

på morgonen. Men annars får man lämna sitt telefonnummer så ringer dom upp 

nån gång på dagen. Och då är ju det bra då, men då är man låst på något vis. 

Då törs man inte göra något annat.” (Närstående, patient 4) 

3.4 Att närstående vårdar 

Närstående till patienterna upplevde i viss mån belastning och extra tyngd då patienten vårdas 

i hemmet. Det skapade oro för den egna hälsan och rädsla över att inte orka ha sin anhörige 

hemma om vårdbehovet skulle bli för stort. Samtidigt uppgav de närstående att personalen 

påtalade vikten av att säga till när belastningen blev för stor. De poängterade även att 

möjligheten till avlastning inte var något problem. De närstående upplevde en oro över att inte 

ha kraft till att ha sin sjuke anhörige hemma och då känna skuld över att inte kunna hjälpa till 

alla gånger. Ibland upplevde de också en känsla av press från sina anhöriga som ville stanna 

kvar och vårdas i hemmet så länge det var möjligt.  

 

”Ja, det är bra så länge jag orkar alltså förstår du, för jag mår ju inget bra 

själv då. Men dom säger att jag behöver ju bara säga till så kommer dom.” 

(Närstående, patient 6) 

 

De närstående talade om att de deltog i vården utifrån bästa förmåga och att de uppskattade 

hjälpen de får av vårdpersonalen. Att tillsammans med vårdpersonal vårda sin anhörig hemma 

behövde inte bara vara fysiskt tungt utan kunde även påverka psykiskt och att ha personal 

närvarande att luta sig mot betydde mycket. 
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”Jag har ju personal som gör det tunga jobbet och finns här men jag är ju inte 

fysiskt slut om man säger så inte.” (Närstående, patient 7) 

Patienterna upplevde en glädje över att få möjligheten till att ha sina närstående omkring sig 

dygnet runt. På samma sätt upplevde de närstående glädje över att personen som vårdas i 

hemmet fick möjlighet att stanna kvar hemma med trygghet och familjemedlemmar 

närvarande, så länge de själv orkade.  

 

”man får sina anhöriga hela tiden runt omkring sig.” (Patient 7) 

 

Samtidigt som patienterna uppskattade de närståendes hjälp och stöttning fanns det många 

tankar kring den närståendes situation bland patienterna. De funderade över tyngden som 

lades på sina samboende. I glädjen över att få vårdas i hemmet tillsammans med sin partner, 

fanns samtidigt en oro över den eventuella belastningen som lades på den närstående. 

Patienterna skuldbelade sig själva då de ansåg att de närstående tvingades delta i vården och 

att de närstående behövde ta ansvar för både sig själva och patienten.   

 

”Och det är himla jobbigt då att ha så ont (…) och så vet jag att jag liksom 

lastar över mycket på hen ohh… Inte så lätt det där. Men man gör så gott man 

kan” (Patient 6) 

 

4. DISKUSSION 

Patienter som vårdas inom Äldrevårdenheten i Uppsala läns landsting har överlag positiv 

upplevelse av hemsjukvården. Att vårdas i hemmet skapade en trygghet och ett lugn hos 

patienterna i motsats till stress och rädsla över långa väntetider på akutmottagning samt 

planeringar inför läkarbesök. För vissa rörelsehindrade patienter innebar en resa till 

vårdcentral noggrann planering med färdtjänst och extra hjälpmedel i de hus där tillgången till 

hiss ej fanns. Däremot upplevdes brist i läkarkontinuiteten inom hemsjukvården och 

tillgängligheten till vårdpersonalen. Att vårdas i hemmet skapade en slags skuldkänsla hos 

både de närstående och patienterna. Patienter oroades över belastningen som eventuellt kunde 

hamna på de närstående medan de närstående oroades över framtiden, att inte orka med att 

fortsätta ha patienten hemma.  
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4.1 Resultatdiskussion  

Överlag är samtliga intervjuade patienter nöjda med att få hemsjukvård knuten till 

Äldrevårdsenheten i Uppsala. Patienter som vårdas i hemmet har hög grad av tillfredställelse 

precis som föreliggande studie visar (Karlsson et al., 2013). Hög grad av tillfredsställelse hos 

patienten nås genom att patient och vårdpersonal fattar gemensamma beslut om vårdinsatser, 

goda relationer och att personal ska vara närvarande (Hall Ellenbecker et al., 2008). Ett gott 

bemötande var av stor vikt och patienterna upplevde en trevlig attityd hos personalen. Det 

goda bemötandet från personalen gav patienterna en trygghet som bidrog med ett ökat 

välbefinnande samt ett ökat lugn i hemmet. Patienterna ansåg samtidigt att de kände sig 

trygga med personalens kompetens vilket gjorde hemsjukvården mer betydelsefull.  

 

Målet med att vårdas hemma är att främja patientens välbefinnande och undvika 

sjukhusvistelser (Hall Ellenbecker et al., 2008). Både närstående och patienterna uppgav att 

vård i hemmet ökade välbefinnandet och att inte behöva vårdas på sjukhuset i onödan var 

något som båda parterna upplevde som något mycket positivt. Att vårdas i hemmet och få 

möjligheten till att ha närstående omkring sig hela tiden var något som patienterna upplevde 

som en faktor till främjandet av välbefinnande men även som en trygghet. Bekvämligheten i 

att vårdas i hemmet var av stor vikt för närstående och patienten själv. Det gav en möjlighet 

till patienterna och de närstående att bibehålla vardagen och fritidsintressen i den mån det är 

möjligt (Milberg & Strang, 2012). Detta var något många av patienterna ansåg som 

betydelsefullt. Att patienterna får ha sina anhöriga omkring sig dygnet runt är en förutsättning 

för en god vård (Milberg, 2003). 

 

Vårdmiljön har en stor betydelse när det gäller positiva hälsoeffekter. En trivsam vårdmiljö 

ökar välbefinnandet och minskar stress, ångest samt smärta (Dijkstra, Pieterse & Pruyn, 

2008).  Patienterna kände igen sig hemma och kunde själva anpassa miljön efter egen vilja. I 

hemmet reducerades också störningsmoment så som patienter i flerrumssalar på sjukhus, 

främmande dofter samt stressad personal. 

 

En bristande säkerhet hos patienter som vårdas i hemmet är att det finns ett mindre antal 

vårdpersonal som har en övergripande blick kring patientens situation samt att läkare inte har 

samma tillsyn som på ett sjukhus (Hall Ellenbecker et al., 2008). Detta ansåg dock inte 

patienter och närstående som enbart en nackdel, då de förlitade sig på vårdpersonalen vid 
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Äldrevårdsenheten men det var något som till viss del diskuterades bland de medverkande i 

föreliggande studie. Patienterna kunde ibland känna en viss osäkerhet över att bara ett fåtal 

vårdpersonal hade överblick över patientens hälsosituation. Då är det viktigt att vårdpersonal 

ger patienten förtroende och skapar en bra relation med patient och de närstående. Detta 

innebär också att personalen måste kunna lita på att patienten följer vårdpersonalens 

rekommendationer gällande dennes sjukdomstillstånd.  

 

Tillgängligheten till sjukvård och personal var något som patienterna och de närstående 

upplevde som dålig. Det var svårt att få kontakt med personal och patienterna kände sig låsta i 

vissa situationer. Att inte ha möjlighet att få kontakt med vårdpersonalen vid alla tillfällen 

skapade viss oro bland patienterna. Oro skapar otrygghet vilket medför ökad grad av stress 

hos patienterna (Krevers & Milberg, 2014). Bristande tillgänglighet kan därmed leda till ett 

minskat välbefinnande (Krevers & Milberg, 2014). Även i Socialstyrelsens hälso- och 

sjukvårdsrapport (2009) beskrivs problemet med tillgänglighet till vård och att långa 

väntetider är ett faktum. Patienterna i föreliggande studie upplevde att kontakten med 

vårdpersonalen via telefon var osäker. De ansåg sig inte kunna få tillgång till personalen när 

det behövde, vilket bidrog med en känsla av bundenhet till telefonen och otrygghet. I de fall 

där kontakt via telefon var omöjlig användes trygghetslarmet för att komma i kontakt med 

personal. Detta innebar dels att fel personal istället kontaktades men också extra tid för 

patienten som fick ta omvägar för att komma i kontakt med rätt personal. Detta kan också 

medföra att personal kommer i onödan till patienten som egentligen bara vill ha rådgivning.    

 

En god vård baseras på att personal är lättillgänglig för att enkelt kunna få bland annat 

rådgivning samt att information till patienter är anpassad efter individen. Med rätt information 

samt genom att bjuda in patienten till deltagande i sin egen vård stärks patientens autonomi 

och patientens perspektiv beaktas (Wang et al., 2013). Patienter i föreliggande studie 

upplevde att de fick svar på sina funderingar när de kom i kontakt med personal vilket är 

viktigt för både tryggheten och säkerheten. 

 

Närstående har en stor och viktig roll inom hemsjukvård (SBU, 1999). För de närstående i 

föreliggande studie innebar det inte bara glädje över att få ha anhöriga omkring sig, utan 

medförde även belastning på den familjemedlem som finns omkring patienten som erhåller 

hemsjukvård. Patienternas närstående erkände en viss oro över vad det innebar för dem att ha 

sin sjuke partner hemma. Så länge de närstående kände att de orkade med, kändes situationen 
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hanterbar, men oron för den egna hälsan påtalades. Att som gammal med sviktande hälsa 

samtidigt leva med en vårdkrävande partner kräver stöd från vårdpersonalen (SBU, 1999). 

Vården ska planeras och ges i samarbete med de närstående (Hautsalo, Rantanen & Astedt-

Kurki, 2012). Samtidigt ska inte anhöriga göra mer än de själv vill och orkar (SBU, 1999).  

Det är viktigt att inte glömma de närstående som finns kring patienten, utan att stötta och 

uppmuntra dem. De närstående behöver en axel att luta sig mot för att själva orka med den 

belastning det kan innebära att leva tillsammans med en sjuk anhörig som är i behov av vård.  

Föreliggande studies resultat visar att närstående har fått information om möjligheter till 

avlastning när det blir för stor belastning. Vidare gavs de närstående information om att 

vårdpersonal skulle infinna sig när och om en situation i hemmet kändes för tung för den 

närstående. Informationen och detta stöd upplevdes som mycket betydelsefullt för dessa 

närstående. De beskrev samtidigt sin egna sviktande hälsa och rädslan för att inte orka med att 

ha sin partner hemma. De närstående påtalade även en viss press från sin sjuke partner 

angående dennes vilja att få stanna kvar så länge som möjligt i hemmet, vilket var en 

bidragande faktor till ett sviktande samvete. Det är därför viktigt att vårdpersonal förstår 

bördan som läggs på de närstående och förstår skulden som denne kan uppleva gentemot sin 

sjuke partner (SBU, 1999). Medan de flesta patienter upplever glädje över möjlighet till 

hemsjukvård upplever närstående till patienterna ibland stressiga förhållanden (SBU, 1999). 

Det är betydelsefullt att få möjlighet att ha sina anhöriga omkring sig, något som både 

patientens och dennes anhörige påtalade. Däremot behöver den anhörige all hjälp den kan få 

för att på samma sätt som patienten uppskatta hemsjukvården. Situationen ska vara hanterbar 

för båda parterna för att erhålla ökat välbefinnande hos både patient och anhörig. En hanterbar 

situation erhålls dels genom känsla av stöd från vårdpersonalen, enligt patienternas anhöriga. 

4.2 Metoddiskussion 

En kvalitativ metod för denna studie var lämplig då författarnas syfte med studien var att 

undersöka patienters upplevelser av hemsjukvård. Genom intervjuer fick författarna en 

uppfattning om patienterna och därefter möjlighet till att ställa följdfrågor som bidrog till mer 

utförliga svar. Patienterna uppskattade författarnas val av insamlingsmetod då de ansåg att 

enkäter ibland var svåra att besvara. Genom att intervjua de medverkande till studien gavs en 

möjlighet att förklara eventuella oklarheter som kunde förekomma om frågorna under 

intervjun. På så sätt minimerades risken för feltolkningar och därmed missvisande svar. 
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Intervjuerna genomfördes i patientens hem, vilket bidrog till ökad trygghet och en lugn och 

välkänd miljö för patienten. Samtidigt medförde detta mindre planering och ansträngning från 

patientens sida och de fick möjlighet att bestämma tidpunkt för intervjun själv. Ytterligare en 

positiv aspekt med att patienterna intervjuades i det egna hemmet och lugn miljö var att de 

fick god tid att svara på frågorna. Författarna till studien upplevde mötet med patienten som 

något positivt då detta gav intryck och möjlighet att tolka känslor och ansiktsmimik som 

kunde ge en bättre förståelse för patientens svar. Detta resulterade i att författarna i 

föreliggande studie fick en bättre helhetsbild av patientens upplevelser och situation.  

 

Nackdelarna med denna intervjustudie var svårigheterna att få patienter till studien. Att antalet 

patienter i slutändan blev relativt få berodde bland annat på hög arbetsbelastning hos 

sjuksköterskorna som inte hörde av sig trots kontakt från författarna upprepade gånger. 

Genom att studien utfördes med hjälp av intervjuer kunde författarna lägga in egna tolkningar 

i resultatet. Svaren från patienterna kunde tolkas på olika sätt vid intervjun och senare vid 

transkribering. Samtidigt innebar mötet med patienter att viss information som eventuellt 

kunde ha betydelse för studiens resultat sades under samtal innan eller efter inspelning. Detta 

på grund av att författarna både innan och efter intervjun förde ett samtal för trivselns skull.  I 

förekommande fall behövde citaten omformuleras av författarna med enstaka ord för bättre 

förståelse av sammanhanget vilket medförde att resultatet kunde bli författarnas egna 

tolkningar.  

 

I och med att författarna inte testade frågeguiden innan de planerade intervjuerna på grund av 

tidsbrist framkom under studiens gång att frågorna kunde utvecklats mer. Samtidigt hade 

författarna till föreliggande studie en ovana i intervjuteknik. Detta medförde att de första 

intervjuerna var kortare och innehöll mindre information. Författarna till föreliggande studie 

utvecklade därför frågorna med fler följdfrågor under studiens gång.  

 

Patienterna uppgav många gånger liknande svar vilket gjorde att resultatets tillförlitlighet var 

relativt trovärdigt.  I och med att patienterna hade varierande åldrar och sjukdomstillstånd 

samt var både män och kvinnor, som bodde ensamma eller samboende, bör resultatet kunna 

överföras till liknande hemsjukvårdsenheter i Sverige. Däremot kunde antalet intervjuade 

patienter ha diskuterats då bara ett fåtal av de inskrivna patienterna inom Äldrevårdsenheten 

deltog. Samtidigt var valet av patienter utförda av sjuksköterskor inom Äldrevårdenheten, 
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vilket medförde att urvalet kunde ha gjorts till egen fördel. Detta kunde även medföra att 

resultatet blev till enhetens fördel. 

 

I vissa av fallen krävdes stöttning till svaren med hjälp av närstående till patienten vilket 

innebar att patienterna kunde påverkas av sina närstående i sitt svar. Detta tog författarna 

hänsyn till vid tolkning av patientens svar. Ett fåtal svar från patienterna var otydliga på det 

inspelade materialet. Dessa svar kunde därför inte transkriberas korrekt på grund av risken för 

feltolkning av författarna.  

 

Med hjälp av intervjuer minskade risken för feltolkningar från de intervjuade, något som kan 

uppstå i större utsträckning om patienten skulle svara på frågorna genom exempelvis en enkät. 

Detta på grund av att en enkät kan tolkas på olika sätt beroende på vem som läser den, medan 

det genom intervjuer ges en bättre känsla av sammanhanget. Samtidigt gavs det genom 

intervjuer en möjlighet att ställa följdfrågor vid oklarheter. Den transkriberade texten kunde 

däremot i ett senare skede leda till problem då feltolkning av intervjuaren kunde uppstå på 

grund av att den transkriberade texten var oklar och svårtolkad. Detta medförde att 

långtgående slutsatser inte kunde dras utifrån denna studie. Det framkom dock i studiens 

resultat att samtliga patienter och närstående var eniga om att helheten av hemsjukvården som 

bedrivs var av god kvalitet. Informationen till studien kom från patienten själv och svaren från 

patienterna och de närstående var ofta liknande vilket gjorde att tillförlitligheten var 

någorlunda bra.  

Eftersom att hälso- och sjukvård är i ständig utveckling var det svårt att veta resultatets 

giltighet. Samtidigt ökar den äldre befolkningen och därmed ett ökat behov av vård. Detta 

medför högre krav på sjukvården som ständigt måste utvecklas och förbättras i takt med den 

åldrande befolkningen. Intervjuerna av patienterna sker i ett sammanhang vilket innebär att 

samma patienter skulle kunna ge andra svar i andra sammanhang till exempel om patienterna 

blev sämre i sin hälsa och därmed kräver ett ökat vårdbehov. Samtidigt hade mer variation i 

hälsotillståndet hos deltagarna i denna studie kunnat medföra ett annat resultat. Upplevelser 

från patienter med sämre sjukdomstillstånd och mer vårdbehov hade kunnat beskrivas 

annorlunda.   

 

Föreliggande studies resultat kunde inte överföras till annan hemsjukvård på grund av det låga 

antalet deltagare. Samtidigt är Äldrevårdsenheten en verksamhet som skiljer sig från övrig 

hemsjukvård vilket innebär att resultatet inte går att tillämpa på basal hemsjukvård eller mer 
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avancerad hemsjukvård. Dock fanns en variation hos deltagarna som bestod av både män och 

kvinnor i olika åldrar med olika sjukdomstillstånd vilket bidrog med en ökad överförbarhet till 

likande hemsjukvårdsverksamheter som bedriver speciell hemsjukvård med hjälp av läkare. 

Detta innebär dock att verksamheterna måste bedriva samma sorts sjukvård med liknande 

hälsotillstånd hos patienterna. Kvalitativ forskning är beroende av sammanhanget och det kan 

därför vara svårt att finna en likhet mellan olika sammanhang som var överförbart (SBU, 

2012).  

4.3 Forskningsetiska överväganden 

Vissa patienter erhöll inte informationsbladet inför mötet, utan fick detta på plats vid tiden för 

intervjun på grund av missförstånd mellan författarna och sjuksköterskan. Detta medförde att 

patienter hade fått otillräcklig information om studien vid författarnas kontakt med 

patienterna. Detta kunde medföra att patienterna gav samtycke till deltagande utan tillräcklig 

kännedom om studiens syfte.  

4.4 Kliniska implikationer 

Det finns förbättringsområden inom Äldrevårdsenheten, framförallt när det gäller 

kontinuiteten av läkare och besök av läkare samt tillgängligheten till vårdpersonal som 

behöver förbättras. Att komma i kontakt med sjuksköterskor via telefon visade sig vara ett 

problem inom Äldrevårdsenheten som behöver utvecklas.  

4.5 Vidare forskning 

Utifrån föreliggande studie har det framkommit vissa brister som läkarkontinuiteten och 

tillgängligheten på personal inom Äldrevårdsenheten. Det krävs fler studier med ett högre 

deltagarantal kring ämnet hemsjukvård, framförallt inom speciella verksamheter såsom 

Äldrevårdsenheten. Sveriges befolkning blir äldre vilket medför att fler människor är i behov 

av sjukvård vilket ökar kraven på personal inom hemsjukvård. Vidare forskning inom ämnet 

bidrar med ökad kunskap och bättre vård för patienterna inom Äldrevårdsenheten. Eftersom 

hemsjukvård är av glädje och upplevs positivt av de flesta som erhåller detta, är det ett viktigt 

ämne att studera vidare på då det i dagsläget finns få studier. 
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5. SLUTSATS 

Patienter inom Äldrevårdsenheten i Uppsala läns landsting upplever möjligheten till sjukvård 

i hemmet som mycket positiv. Patienterna upplever att personalen är kompetent och har ett 

gott bemötande. Samtidigt finns det vissa svagheter inom verksamheten som behöver 

förbättras. Dessa svagheter gäller läkarkontinuiteten samt tillgängligheten till personal via 

telefon. 

En slutsats kan dras om att sjukvården som ges i hemmet är av god kvalitet. Genom 

patienternas upplevelser kan personalen inom Äldrevårdsenheten stärka det som är positivt i 

verksamheten och utveckla det som anses vara mindre bra.  
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7. Bilaga 1. Intervjuguide 

 

 
Frågorna rör personalens kompetens och bemötande, patienternas upplevelse av 

tillgänglighet samt för – och nackdelar med verksamheten. 

 

1. Hur länge har du haft sjukvård i hemmet? 

 

2. Vad tycker du om att få sjukvård i hemmet? 

- Berätta! 

 

3. Hur upplever Du personalens tillgänglighet? 

- Får du den hjälp du behöver, när du behöver den? 

 

4. Hur upplever Du personalens kompetens och bemötande?  

 

5. Vad anser du är fördelarna med sjukvård i hemmet? 

 

6. Vad anser du är nackdelarna med sjukvård i hemmet? 

 

7. Övriga tankar? 
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8. Bilaga 2. Godkännande av föreliggande studie 
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9. Bilaga 3. Informationsbrev 

 

Härmed tillfrågas Du om deltagande i en studie 

 

För att kunna kvalitetssäkra och utveckla Äldrevårdsenheten i Uppsala län tillfrågas du 

om att delta i en studie.  

Hur studien går till 

Studiens syfte är att undersöka hur vårdtagare inom Äldrevårdsenheten upplever sin 

hemsjukvård. I samråd med verksamhetschefen på Äldrevårdsenheten görs studien för att 

kvalitetssäkra vården. Deltagande innebär att du intervjuas av studiens författare under ett 

tillfälle där du får besvara ett antal frågor med utgångspunkt i äldresjukvården. Intervjuerna 

kommer att ske någon gång i mars-april under en tidpunkt vi gemensamt väljer ut. Intervjun 

genomförs i ditt eget hem, eller om så önskas på en annan plats. Intervjun kommer spelas in 

för att i ett senare skede kunna bearbetas. Deltagande är frivilligt och du kan när som helst 

under studiens gång avbryta ditt deltagande utan att behöva ange skäl till detta eller att din 

vård kommer att påverkas på något sätt.  

 

Hur data behandlas 

Vi kommer inte använda oss av några personuppgifter i studien så inga enskilda personer kan 

identifieras. Efter behandling av intervjun kommer inspelad data raderas. Resultatet av 

intervjuerna kommer att presenteras i en uppsats. Denna uppsats är en del av vår 

sjuksköterskeutbildning och sker under handledning av Maria Carlsson, docent och lektor, på 

institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap vid Uppsala universitet. Om du undrar över 

något är du varmt välkommen att kontakta studieansvariga:  

 

   

Julia Nilsson      Johanna Reiborn                                                               

Sjuksköterskestuderande     Sjuksköterskestuderande 

Telefon: 0768310995                       Telefon: 0709629958 

 

Maria Carlsson 

Docent och lektor, Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap 

maria.carlsson@pubcare.uu.se 


