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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Hemlösa missbrukare tillhör en sjukdomsbelastad grupp vars vårdbehov inte 

upplevs tillgodoses på tillfredsställande vis.  

Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer i hemlösheten som hemlösa 

missbrukare i Uppsala upplevde påverka deras hälsa, hur de upplevde sin tillgänglighet till 

sjukvård, vilket bemötande de där upplevde sig erhålla samt hur de hanterade hälsoproblem 

utanför sjukvården.  

Metod: Nio personer med erfarenhet av hemlöshet och missbruk rekryterades för intervju i 

samband med deras besök vid Stadsmissionens inrättning för hemlösa i Uppsala. Intervjuerna 

genomfördes kvalitativt och semistrukturerat och innefattade två kvinnor och sju  män. Data 

analyserades genom kvalitativ innehållsanalys enligt Giorgi modifierad av Malterud.  

Resultat: Bland de intervjuade hemlösa missbrukarna förekommer upplevelser av ett 

bemötande från sjukvården som på flera sätt bidrar till bilden av en något fördomsfull och 

ovälkomnande vård. Detta negativa bemötande har emellertid i vissa fall beskrivits som 

undantagsfall kopplade till den vårdande individens attityder. De hemlösa missbrukarna 

beskriver en livssituation vilken upplevs ha stor åverkan på hälsan. Den utsatta situationen 

upplevs i vissa fall leda till ett förvärrat missbruk. Ett missnöje kring sjukvårdssystemets 

utformning eller känslan av att inte vara värd vård leder till att tillgängligheten upplevs vara 

begränsad eller rent av icke-existerande. Den bristande tillgängligheten skapar en upplevelse 

av att man som hemlös får klara sig själv, vilket bl.a. hanteras genom självmedicinering.   

Slutsats: Stigmatisering och fördomsfullhet i bemötandet påverkar inte enbart mötets 

vårdande kvaliteter utan i förlängningen även i vilken mån hemlösa missbrukare väljer att 

söka vård. 

 

Nyckelord: Hemlösa, Missbrukare, Bemötande, Tillgänglighet, Hälsa 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Background: A group severely affected by health issues, the experiences of homeless alcohol 

and drug abusers in the coverage of their medical care needs is not satisfactory. 

Aim: The aim of the study is to explore which factors experienced by homeless alcohol and 

drug abusers in Uppsala in regards to their living situation affected their health, their 

perception of access to healthcare, the character of treatment received and coping strategies 

used outside of the healthcare system.  

Method: Nine people who had experienced both homelessness and substance abuse problem 

were recruited for the study during their visit to Stadsmissionens facilities for the homeless. 

Data was collected through qualitative, semi-structured interviews including two women and 

seven men. Data was analyzed using qualitative content analysis according to Giorgi modified 

by Malterud.  

Results: Among homeless substance abusers interviewed experiences of unwelcoming and 

prejudiced healthcare were described. However, this negative treatment was in some cases 

explained as one-time occurrences related to that persons attitude at the time. The homeless 

substance abusers describe a life situation that is regarded as having a great affect on their 

health. Vulnerability in this situation is described by the homeless as sometimes leading to 

increased substance abuse. Discontent concerning the structure of the healthcare system or the 

feeling of not being worthy of treatment fuels the idea of a limited or even non-existent 

accessibility in this group. Due to the lack of accessibility, a situation arises where the 

homeless people consider themselves being left without help. To cope with this situation, self-

medicating is sometimes practiced.  

Conclusion: Stigma and prejudice in treatment is not only affecting the quality of medical 

caring interaction but affects the extent to which homeless substance abusers choose to 

contact healthcare.   

 

Keywords: Homeless, Substance abuse, Treatment, Access, Health 
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BAKGRUND 

 

En mätning av antalet hemlösa i Sverige utfördes av Socialstyrelsen år 2011 och visade att ca 

34 000 personer var hemlösa eller utestängda från den ordinarie bostadsmarknaden. 

Kartläggningen visar också att av alla Sveriges län har Uppsala län, i förhållande till 

befolkningsantal, den största andelen hemlösa individer (Socialstyrelsen, 2012). 

 

Socialstyrelsen har författat relativt breda definitioner kring vad det innebär att vara  

hemlös. Definitionerna har indelats i fyra olika situationskategorier där 

situation 1 innebär “En person är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende eller är  

uteliggare”. Situation 2 innefattar personer som för tillfället är intagna eller inskrivna på t.ex. 

kriminalanstalt eller behandlingsenhet men som efter utskrivning inte har någon egen bostad 

att återvända till. Situation 3 inbegriper de som bor i kommunalt ordnade boenden som t.ex. 

försökslägenheter eller kommunalt kontrakt. Denna boendeform är förenad med tillsyn och 

särskilda regler. Situation 4 befinner de sig i som utan kontrakt tillfälligt bor hos vänner eller  

familj (Socialstyrelsen, 2012).  

 

Skälen till hemlöshet kan bero på olika omständigheter, men problematik med psykisk ohälsa, 

missbruk, familjeförhållanden eller separationer uppges som några förekommande 

bakomliggande orsaker (Irestig, Lynöe, Sun & Burström, 2008). Missbruk av alkohol eller 

droger kan både ligga till grund för och vara ett resultat av hemlöshet. Missbruk definieras 

som ett användande av en substans vilket får negativa konsekvenser, för individen eller 

personer omkring individen, rörande t.ex. arbete, familj eller bostad (Socialstyrelsen, 2014).  

 

Det har kartlagts ett glapp i hälsa mellan hemlösa personer och den övriga populationen i 

Sverige. Hemlösa personer har visat sig ha en avsevärt sämre hälsorelaterad livskvalitet än 

övriga befolkningen samt rapporterar en större mängd oro och depression (Sun, Irestig, 

Burström, Beijer & Burström, 2012). Den otrygghet och utsatthet hemlösheten innebär bidrar 

till denna försämrade livskvalitet (Thomas, Gray & McGinty, 2012). Jämfört med den övriga 

populationen har hemlösa dessutom en större prevalens av hälsoproblem som infektioner, 

tumörer, blodsjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdomar och skador (Beijer & 

Andreasson, 2009). Hemlösa har dessutom en betydligt högre relativ risk för död än 

normalpopulationen (Beijer, Andreasson, Ågren & Fuglestad, 2011, Cheung & Hwang, 2004, 
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Roy et al. 2004). De, i Sverige, vanligaste orsakerna till detta är hjärt- och kärlsjukdomar, 

våldsam död, tumörer och psykisk sjukdom. Ett starkt samband finns mellan den förhöjda 

dödligheten och missbruk av alkohol eller narkotika (Beijer, Andreasson, Ågren & Fuglestad, 

2011). Vidare har hemlösa personer visat sig ha dubbelt så stor risk att bli kvarvarande på 

sjukhus för fysiska sjukdomar och skador. Dessutom löper hemlösa kvinnor en 21 gånger 

större risk än övriga befolkningen att vara i behov av behandling för psykisk sjukdom, vilket 

även innefattar beroendevård. För hemlösa män är risken för samma problematik 13 gånger så 

stor som för övriga befolkningen (Beijer & Andreasson, 2010).  

 

Det har framkommit att hemlösa personer upplever brister i sjukvårdens tillgänglighet då det 

finns svårigheter med t.ex. tidsbokning när man inte har en fast adress. Upplevelser av 

respektlös behandling, dåligt bemötande samt en negligerande attityd från sjukvården 

beskrevs av hemlösa som ett stort hinder för att söka vård (Irestig, Burström, Wessel & 

Lynöe, 2010, Canavan et al. 2012). I vissa fall har det dåliga bemötandet även beskrivits av 

hemlösa personer som en upplevelse av att, såväl verbalt som icke-verbalt, bli behandlade 

som skräp. Dessa upplevelser belyser allvarlighetsgraden kring respektlöst bemötande (Pauly, 

2008). Det har även visat sig förekomma kraftiga aversioner gentemot sjukvårdspersonal där 

förtroende är helt frånvarande (Whitley, 2013).  

 

Ett sätt att hantera sin ohälsa när sjukvården inte känns tillgänglig är att istället 

självmedicinera för att lindra symtom (Melin & Näsholm, 1998). Vårdens kvalitet kan ställas i 

nära samband med patientens subjektiva tillfredsställelse kring det bemötande den erhållit i 

mötet med sjukvården (Jangland, 2011). Förtroende är inte sällan kopplat till det bemötande 

man får och det är då värt att notera att varannan hemlös kvinna och var fjärde hemlös man 

uppger ett bristande förtroende för sjukvården (Burström et al., 2007). Negativa erfarenheter 

från sjukvården samt diskriminering kan reducera sannolikheten för att en person söker vård i 

framtiden (Pauly, 2008).   

 

Detta förhåller sig inte i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen som i 2 § staterar: 

 

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela  

befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den 

enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall 

ges företräde till vården (SFS, 1982:763). 
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Begreppsbeskrivning 

Studiens övergripande tema behandlar hemlösa missbrukares upplevelser av hälsa och 

sjukvård. För att kunna angripa ett så pass vitt tema nyttjas vårdvetenskapliga begrepp samt 

Travelbees omvårdnadsteori vars syfte är att skapa tydlighet i studien och att förankra studien 

i en vårdvetenskaplig kontext. De begrepp som används är tillgänglighet, bemötande, hälsa 

samt lidande.  

 

Tillgänglighet 

Den rent geografiska aspekten av tillgänglighet till vård är god för den största delen av landets 

befolkning. Samtliga av Sveriges invånare ingår i hälso- och sjukvårdssystemet  

(Socialstyrelsen, 2009). Det finns emellertid även en ekonomisk dimension i begreppet 

tillgänglighet som i de flesta fall förbises då kostnader för sjukvård i Sverige är relativt låg. 

Enligt Socialstyrelsens Hälso- och sjukvårdsrapport (2009) uppfattar en mycket liten del av 

befolkningen kostnaden för sjukvård som en tillgänglighetsfaktor. Istället domineras 

uppfattningen om tillgänglighet vanligtvis av aspekter som väntetider och telefonköer.  

 

Bemötande 

Bemötande beskrivs av Croona (2003) som något som uppstår i relationen mellan människor  

och består av intryck och uttryck i form av känslor och upplevelser som väcks hos parterna  

i mötet. Det beror således på upplevelserna om bemötandet kan anses som gott eller inte.  

Förväntningar finns på sjukvårdare att de skall kunna bemöta patienters lidande och inre värld 

med förståelse och bekräftelse. Ett sådant bemötande anses kunna leda till positiva effekter 

för vårdandet och kan således beskrivas som gott. Tvärtom kan en opersonlig attityd från 

vårdare, som inte lever upp till föreställningarna om gott bemötande, leda till ytterligare 

lidande hos patienten (Wiklund & Bergbom, 2012). Kommunikation är en aspekt av 

bemötandet som beskrivs som möjligheten att skapa en gemenskap mellan parterna. En 

patients lidande är enligt Wiklund och Bergbom (2012) i viss mån sammanlänkat med 

frånvaro av gemenskap med andra, varför kommunikationen har en viktig vårdande funktion 

när mötet mellan sjukvårdare och patient sker. 

 

Hälsa 

Hälsa är ett svårdefinierat begrepp som har fått flera olika beskrivningar. Wiklund och  

Bergbom (2012) definierar hälsa som sundhet, friskhet samt välbefinnande och att den har 

såväl objektiva som subjektiva komponenter. Det är emellertid de subjektiva upplevelserna  
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av hälsa hos hemlösa denna studie undersöker, samt hur faktorer i deras bostadslösa 

livssituation påverkar hälsan.  

 

Lidande 

Katie Eriksson talar om ett sjukdomslidande som tar språng ur både en fysisk dimension, i 

form av smärta, och en själslig och andlig dimension, i form av förnedring, skam och skuld. 

Känslor av förnedring har i regel sin upprinnelse i mötet mellan människor och de reaktioner 

som uppkommer i detta samspel. Skam och skuld uppträder snarare hos människan själv, då 

som en frukt av jämförelser och tolkningar av sig själv i relation med sin omvärlds normer 

och ideal. Att uppleva sig ha svikit eller brustit i att leva upp till dessa värden och 

förväntningar skapar ett lidande (Kristoffersen & Breievne, 2005). Joyce Travelbee 

presenterar i sin omvårdnadsteori hur lidandets och förlustens upplevelser spelar en stor roll i 

omvårdnadssituationen då dessa upplevelser är en grund för människans existens. Begreppet 

lidande innefattar emellertid även en aspekt av möjlighet till personlig utveckling 

(Kristoffersen, 2006).    

 

Omvårdnadsteori 

Joyce Travelbees omvårdnadsdefinition tar avstamp i lidandet och hur detta är en ofrånkomlig 

del av livet. Omvårdnad handlar om att hjälpa den som lider att finna en mening med 

situationen. För att åstadkomma detta måste en mellanmänsklig relation upprättas. 

Mellanmänskliga relationer utgör ett centralt begrepp i Travelbees omvårdnadsteori och går ut 

på att den professionella vårdaren måste betrakta omvårdnaden som en mellanmänsklig 

process där fokus ligger på att hjälpa individen, familjen och samhället att upprätthålla hälsan. 

Omvårdnadens primära syfte är enligt Travelbee att hjälpa en individ att förhålla sig till, bära 

eller finna en mening med lidandet och sjukdomen. Omvårdnad innefattar dock även 

förebyggandet av ohälsa (Kristoffersen, 2006).    

 

Problemformulering 

Att leva som hemlös innebär sannolikt en stor påfrestning på den egna, såväl fysiska som  

psykiska, hälsan. Detta genererar, för gruppen, ett stort vårdbehov vilket enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen måste tillgodoses på samma basis som för andra grupper i samhället. Av de 

olika former av hemlöshet som förekommer är prevalensen av missbruksproblematik störst 



8 
 

bland personer i situation 1, akut hemlöshet (Socialstyrelsen, 2012). Det är upplevelser hos 

denna grupp som studien valt att undersöka.  

 

Benämning av deltagare 

För att underlätta läsbarheten kommer informanterna i denna studie refereras till som hemlösa 

eller hemlösa missbrukare, oavsett om de vid det aktuella intervjutillfället lyckats ta sig ur 

missbruket och/eller hemlösheten.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer i hemlösheten som hemlösa missbrukare i 

Uppsala upplevde påverka deras hälsa, hur de upplevde sin tillgänglighet till sjukvård, vilket 

bemötande de där upplevde sig erhålla samt hur de hanterade hälsoproblem utanför sjukvården. 

 

 

METOD 

 

Design 

Studien har varit empirisk och utförts med kvalitativ ansats (Polit & Beck, 2010). 

 

Urval 

Urvalet fokuserades på hemlösa i situation 1, enligt Socialstyrelsen (2012) definierat som 

personer hänvisade till akutboende, härbärge, jourboende eller är uteliggare. Informanter 

rekryterades bland besökare vid Stadsmissionens öppna verksamhet för hemlösa i Uppsala. 

Totalt deltog nio informanter, varav två var kvinnor. Samtliga deltagare hade pågående eller 

tidigare missbruksproblematik kopplat till sin hemlöshet. Inklusionskriterier utgjordes av 

svenska medborgare över 18 år som talar svenska eller engelska samt befinner sig i eller har 

befunnit sig i akut hemlöshet. Uppenbar påverkan av berusningsmedel i de fall det förekom 

föranledde inte exkludering då materialet bedömdes vara relevant och relaterat till syftet.  
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Datainsamlingsmetod 

Data samlades in genom bandade intervjuer. Åtta av intervjuerna skedde på plats i 

Stadsmissionens lokaler, vissa i avskildhet och andra i närvaro av andra, beroende på 

informantens preferenser. En av informanterna, som lyckats ta sig ur hemlösheten, 

intervjuades i dennes lägenhet. Intervjuerna utfördes med stöd av en semistrukturerad 

intervjuguide (se bilaga 1), vilken konstruerats specifikt för denna studies ändamål. 

Intervjuguiden var uppbyggd kring frågor om bemötande, tillgänglighet och hälsa. Längden 

på intervjuerna varierade mellan 14 och 39 minuter och genomfördes vid fyra separata 

tillfällen. Utöver de inkluderade intervjuerna genomfördes initialt en pilotintervju med en 

besökare vid verksamheten, som inte var akut hemlös, med avsikt att testa intervjuguidens 

kvalitet. Kvaliteten bedömdes som tillfredsställande varför guidens utformning bestod vidare i 

studien.  

 

Tillvägagångssätt 

Inledningsvis söktes någon form av institution eller inrättning inom vilken hemlösa 

regelbundet befann sig. En inrättning som identifierades var Stadsmissionens sociala 

verksamhet Mikaelsgården, vilken kontakt etablerades med.  Denna inrättning är en plats till 

vilken hemlösa kan komma för att äta, duscha m.m. Personalen informerades om studiens 

syfte och de kom sedermera att godkänna förfrågan om huruvida det fanns möjlighet att 

använda deras lokaler som rekryteringsbas. På detta sätt kunde hemlösa, vid deras besök på 

Mikaelsgården, tillfrågas om att deltaga i en intervju. Informanternas medgivande erhölls dels 

genom att de gavs ett informationsbrev (se bilaga 2) i vilket information om anonymitet, 

syfte, kontaktuppgifter och frivilligt deltagande beskrevs. Vid de flesta tillfällena erhöll 

emellertid informanterna informationen muntligt då det medhavda informationsbrevet 

upplevdes skapa stora avstånd mellan hemlösa och intervjuare.  

 

Vissa av informanterna rekryterades med hjälp av personalen. Personal som bistod i 

upprättandet av kontakter agerade då som så kallad ”gatekeeper”, d.v.s. en person som 

förmedlar kontakt med informanter (Polit & Beck, 2010).  

 

Försök gjordes även att etablera kontakt med hemlösa besökare vid andra samlingspunkter, 

men varken personal eller de besökande var där särskilt samarbetsvilliga, varför försöken var 

fruktlösa. 
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Forskningsetiska överväganden  

Då hemlösa befinner sig i en utsatt situation finns många etiska aspekter att reflektera över 

och arbeta efter, vid utförandet av en studie som denna. I Helsingforsdeklarationens etiska 

principer för medicinsk forskning slås fast att värdet av forskningen är underställt 

försökspersonernas väl och ve (Arlebrink, 2006). Vid kvalitativ forskning på människor finns 

beskrivet fyra etiska problemområden. Dessa fyra utgörs av feltolkning, psykisk oro, 

igenkännande samt missbruk av förtroende och information. Vid forskning på människor i 

utsatta situationer eller där ämnen av känslig karaktär behandlas så är detta särskilt angeläget 

att ta hänsyn till (Malterud, 2014). Incitament för att genomföra en sådan typ av studie är 

förhoppningen att på något vis ändå kunna bidra till en diskussion om förbättring av vården 

för dessa grupper. Risken finns att de berättelser som delgivits presenteras på ett sätt som 

informanter inte förväntat sig, och därigenom få känslor av exploatering och utlämnande.  

Vid utförandet av denna studie var det således viktigt att alla ovan nämnda problemområden 

noggrant beaktades kontinuerligt. Studien utformades så att citat och uppgifter inte kunde 

kopplas till individen, informanterna kom att bli införstådda med studiens syfte, att 

deltagandet var helt frivilligt och att de när som helst kunde avbryta en intervju utan att 

behöva uppge anledningen till det, samt att inspelad data kom att behandlas med sekretess och 

förstöras efter studiens fullbordan. Vid de tillfällen då namn förekommit i intervjun har de 

avidentifierats redan vid första transkriptionen. Intervjuer genomfördes först efter informerat 

samtycke givits. Föreståndaren för en av Stadsmissionens verksamheter gav även sitt 

muntliga godkännande till användandet av verksamheten som rekryteringsplats. 

 

Bearbetning och analys 

De inspelade intervjuerna transkriberades och analyserades med kvalitativ innehållsanalys 

enligt Giorgi modifierad av Malterud (2012).  

 

Steg ett innebar att allt material lästes för att skapa ett övergripande intryck av texterna. I steg 

två identifierades, ur textmaterialet, meningsbärande enheter vilka representerade studiens 

teman. Analysens tredje steg innebar att sortera meningsbärande enheter genom att tilldela 

dessa koder. Ur de meningsbärande enheterna, vilka nu sorterats under koder, identifierades 

aspekter som låg till grund för kondenserandet av materialet till subgrupper. Därefter 

sammanfattades och presenterades resultatet i form av löpande text och tabell (se tabell 1) 

(Malterud, 2012). 
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RESULTAT 

 

Nio informanter deltog, varav sju var män och två var kvinnor, vilka rekryterades från 

Stadsmissionens verksamhet för hemlösa. Samtliga informanter hade aktuella eller tidigare 

erfarenheter av akut hemlöshet och missbruk. Data från intervjumaterialet delades under 

analysfasen in i 23 subgrupper, vilka underordnades fem övergripande koder. Koderna som 

användes var ”Faktorer i hemlösheten som upplevs påverka hälsan”, ”Faktorer som upplevs 

begränsa tillgängligheten”, ”Tillgänglig vård”, ”Personalens bemötande” samt ”(O)hälsa utan 

sjukvård” (se tabell 1).  

 

Tabell 1. Översikt resultat ur intervjuer presenterat i koder och subkategorier.  

 

 

  

Subgrupp Kod 

Utlämnad åt väder och vind Faktorer i hemlösheten som upplevs påverka hälsan 

Avsaknad av möjlighet till att sköta kost och 

hygien 

 

Undermålig sovmiljö 
 

Daglig kamp 
 

Ständigt till fots 
 

Destruktivt beteende för att mäkta med  
Nämnda hälsokonsekvenser av missbruk 

 

“Systemet” i vägen för att få vård Faktorer som upplevs begränsa tillgängligheten 

Refuseringsrädsla 
 

Synen på sig själv 
 

Bemötande och värderingar som 

tillgänglighetsfaktor 

 

God tillgänglighet Tillgänglig vård 

Vårdsökningsstrategi  

Stämpel Personalens bemötande 

Dåligt uppträdande av personal 
 

Personalens rädslor 
 

Positivt bemötande 
 

Varierande bemötande  

Förkunskaper och insikt 
 

Rutiner  (O)hälsa utan sjukvård 

Måste klara sig själv 
 

Självmedicinering 
 

Förhållande till ohälsa 
 



12 
 

Faktorer i hemlösheten som upplevs påverka hälsan 

 

Förekommande faktorer som uppges ha stor betydelse för hälsan är regn, fukt och den kyla 

som de hemlösa under ihållande perioder utsätts för. Även bristande möjligheter till att tvätta 

sig och att ha en regelbunden och god kosthållning upplevs ha betydelse. Vad beträffar sömn 

och sovplats framkommer det att kvaliteten på sömn av olika anledningar försämras. Utöver 

kylan påverkas sovplatsens kvalitet av mögel samt ljudliga och stökiga miljöer. 

 

“Och sen liksom bo på en iskall offentlig toalett som alla har 

tillgång till liksom. Det blir ju nån form av rävsömn liksom. 

Rätt som det är så är det någon som sliter och drar i dörrn 

liksom. Och då vaknar man ju upp liksom. Man får aldrig nån bra 

sömn liksom, man blir aldrig utvilad.” 

 

De intervjuade hemlösa uppger en avsaknad av trygghet till följd av ökad utsatthet för 

våldsverkare och den hemlösa tillvarons oförutsägbara påfrestningar. Avsaknaden av bostad 

och härbärgens vistelserestriktioner under dagtid upplever hemlösa leda till ett tärande 

tillstånd av att konstant behöva vara i rörelse utan möjlighet till vila. Hemlösheten upplevs 

också få hälsoeffekter i flera led, då vissa faktorer såsom kyla hanteras genom ökat missbruk 

av droger, cigaretter eller dylikt.   

 

I intervjuerna beskriver vissa av de hemlösa missbrukets roll i den egna hälsan. 

Konsumtionen av tobak och droger anges ha en självförvållad negativ inverkan på hälsan. 

Andra effekter av missbruk är att man vid tillfällen försätt sig i ett såpass redlöst tillstånd att 

man inte har haft kontroll över var och hur man somnar. Vidare beskrivs också försämrad 

förmåga att regelbundet ta de mediciner man blivit ordinerad för diagnosticerade sjukdomar.    

 

Faktorer som upplevs begränsa tillgängligheten 

 

De intervjuade hemlösa som väl kommer i kontakt med sjukvården upplever i vissa fall att 

tillgängligheten påverkas av sjukvårdens regelverk och bestämmelser kring behandlingen av 

missbrukare. Det beskrivs som en upplevelse av att vara “rödlistad”, att journaluppgifter, så 

som tidigare missbruk, redan i receptionen sätter begränsningar för t.ex. vilken medicin eller 
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vilka behandlingar de hemlösa erbjuds. Begränsningarna upplevs handla delvis om att man 

som hemlös missbrukare endast erbjuds beroendevård, oavsett vilket hälsoproblem som söks 

hjälp för. Denna typ av vård undviks av somliga då det upplevs leda till ohälsosamma 

kontakter med andra missbrukare.  

 

Den inte ovanliga förekomsten av olagliga substanser bland hemlösa missbrukare gör att 

ytterligare en faktor som upplevs begränsa utsträckningen av tillgänglig vård är rädslan för ett 

rättsligt efterspel eller tvångsvård i samband med vårdbesöket.  

 

“ja, men om man är med kompisar och så, att de tar av en ens leg 

och sådär om man däckar ihop liksom... och ringer ambulans liksom 

så att de inte kan identifiera en. Och sen när man vaknar till 

liv... om man gör det... så drar man.” 

 

Brister i sjukvårdens patientkontakt upplevs också gällande kallelser, där de hemlösa upplever 

sig falla utanför ramarna då de saknar postadress. De beskriver då hur sjukvården förhåller sig 

oförstående inför denna problematik. Från tidigare erfarenheter har en bild skapats av att det 

tjänar ingenting till att söka sjukvård då informanter gång på gång upplevt sig avvisade. 

 

Något som uppges leda till att sjukvården undviks och på så sätt inte blir tillgänglig upplevs 

till viss del handla om att man skäms, att det finns en stolthet man vill upprätthålla genom att 

inte identifieras som hemlös eller inte anser sig vara värd vården. Även bemötandet från 

personal kan i vissa fall upplevas påverka tillgängligheten då fördomar, rädsla eller 

nedvärderingar beskrivs kunna leda till att hemlösa nekas, i förtid utskrivs eller inte får mer än 

den vård som är absolut nödvändig. Då patienter, p.g.a. resursbrist eller andra skäl, behöver 

prioriteras så förekommer en känsla av att man som hemlös hamnar långt ned på listan. 

 

“Det är alltid så man har ju fått ligga i korridoren ganska ofta 

och blivit hemskickad tidigare än vad som egentligen skulle vara 

meningen... Och då, då kan det säkert vara så att hemlösa är... 

Lättare skickas hem än en som är... som ser fräsch ut, kanske.” 

 

Det ansågs ibland även att viss beroendeproblematik var sjukvården själva upphovsmakare till 

genom kraftig medicinering. När bruket av dessa ledde till ett beroende upplevde man att 
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sjukvården avsade sig ansvaret och förpassade de hemlösa till beroendemedicin vid varje 

tillfälle de sökte vård, oavsett för vilket hälsoproblem det gällde. 

 

Tillgänglig vård 

 

Vissa av de intervjuade har uttryckt en problemfri uppfattning om att erhålla den vård de sökt. 

Sätten på vilka de hemlösa sökt vård och vart de vänt sig varierar något. De alternativ som 

angavs var mottagningen för hemlösa, Samariterhemmet samt att endast söka vård vid 

akutmottagningar vid de tillfällen då vårdbehovet var allt för trängande.  

 

Personalens bemötande 

 

Aspekter som kommit fram rörande bemötande är upplevelsen av att inneha en stämpel, 

utifrån vilken man bemöts. Det kan upplevas göra att alla hemlösa av sjukvårdspersonal blir 

betraktade som om de vore missbrukare men också att de känner sig nedvärderade och 

misstrodda pga. fördomar. 

 

“… Jag kan bli ledsen ibland för att jag har den här stämpeln på 

mig så är det det som läkarna… fokuserar på enbart liksom. Jag 

tycker ju att jag är en komplex person. Jag är inte bara 

missbrukare utan jag är ju en människa som känner saker och att 

jag har hamnat i ett beroende, det är sorgligt, men jag menar, 

jag är inte bara missbrukare.” 

 

I de fall där sjukvårdspersonalens bemötande beskrevs som negativt nämns upplevelser av att 

bli försummad, att symtom såsom smärta eller sömnsvårigheter inte tas på allvar, vårdslös 

behandling samt en förebrående attityd. Hemlösa beskriver sig även inte vara visade någon 

vänlighet och i vissa fall t.o.m. bli betraktade med avsky. Rädsla hos personalen för att bli 

utsatt för våld och att den hemlöse patienten kan bära på smittor upplevs kunna leda till att 

personalen undviker interaktion. 

 

Personal har emellertid även beskrivits som mänskliga, uppriktiga, ödmjuka och underbara. 

Några av de hemlösa skildrar sjukvårdspersonalens bemötande som uteslutande gott. En bild 
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ges även av ett varierande bemötande, där det negativa bemötandet upplevs som 

undantagsfall. 

 

Det framkommer att atmosfären i mötet påverkas av såväl personal som patient. En skillnad i 

uppträdande mellan olika yrkesgrupper i vården antyds. Hemlösheten beskrivs även ibland 

kunna generera ett varken positivt eller negativt bemötande, utan snarare ge upphov till enbart 

en reaktion över faktumet. En faktor som anges kunna ha effekt på hur personalen bemöter 

den hemlöse missbrukaren är vårdarbetarens egna erfarenheter och kunskaper om missbruk 

eller nära relationer till personer med samma problematik. 

 

“vissa(...)sjuksköterskor eller läkare har säkert anhöriga som 

själva har haft något slags problem så de har lite insikt och 

kanske inte är så dömande…” 

 

(O)hälsa utan sjukvård 

 

Att upprätthålla en rutin genom träning eller ett dagligt arbete har angetts som hälsofrämjade 

bl.a. eftersom att droganvändandet anses minska då. I kontrast till detta används droger 

emellertid som ett tillvägagångssätt att hantera skada och symtom på sjukdom, utan att 

behöva involvera sjukvården. Alternativa införskaffningsmetoder för att få tillgång till 

läkemedel nämns även, då i form av läkare som illegalt säljer preparat. 

 

Ännu ett förhållningssätt till ohälsa är upplevelsen att man som hemlös får klara sig på egen 

hand. Det förekommer även en något diffus uppfattning av att hemlösa missbrukare inte 

upplevde att skada eller sjukdom var ett möjligt alternativ då man därigenom hamnade i ett 

sårbart läge, utsatt för fientliga ansatser utan hjälp från sjukvård, rättsväsende eller dylikt.  

   

“...då blir man inte skadad. Man har inte råd att bli skadad och 

blir du skadad så får du spjäla benen eller nått, ehh jag vet 

inte man går inte till doktorn då.” 

 

Sätt på vilka de intervjuade hemlösa förhåller sig till sin hälsa är med oro, misströstan, att 

känna skam eller att undvika att ägna tankar åt den.  
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DISKUSSION 

 

Bland de intervjuade hemlösa missbrukarna förekommer upplevelser av ett bemötande från 

sjukvården som på flera sätt bidrar till bilden av en något fördomsfull och ovälkomnande 

vård. Detta negativa bemötande har emellertid i vissa fall beskrivits som undantagsfall 

kopplade till den vårdande individens attityder. De hemlösa missbrukarna beskriver en 

livssituation vilken upplevs ha stor åverkan på hälsan. Den utsatta situationen upplevs i vissa 

fall leda till ett förvärrat missbruk. Ett missnöje kring sjukvårdssystemets utformning eller 

känslan att inte vara värd vård leder till att tillgängligheten upplevs vara begränsad eller rent 

av icke-existerande. Den bristande tillgängligheten skapar en upplevelse av att man som 

hemlös får klara sig själv, vilket bl.a. hanteras genom självmedicinering. 

 

Resultatdiskussion 

Faktorer i hemlösheten som upplevs påverka hälsan  

Hemlösa missbrukare har i tidigare sammanhang visat sig vara en tungt sjukdomsbelastad 

grupp (Sun et al., 2012, Beijer & Andreasson, 2009). I denna studie styrks detta genom att de 

hemlösa missbrukarna beskriver en livssituation som kantas av dagliga påfrestningar som 

undan för undan underminerar deras hälsa. Att under dagen behöva vandra omkring i regn och 

kyla för att senare spendera natten på en offentlig toalett, oförmögen att vila ut, påbygger en 

stress och misströstan. Starkt kopplat till akut hemlöshet är även missbruket (Socialstyrelsen, 

2012). Missbruket kan vara en anledning till att man hamnar i hemlöshet men också vara en 

konsekvens av den utsatta situationen, och det lidande denna innebär, som på något sätt måste 

hanteras. För att orka med hemlöshetens tärande natur missbrukas substanser i större 

omfattning än de skulle gjorts om basala behov, så som värme och sömn, hade tillgodosetts.  

Enligt Beijer och Andreasson (2009) är sjukdomar så som hjärt- och kärlsjukdomar, tumörer, 

lungsjukdomar, infektioner, blodsjukdomar och trauma vanligare förekommande bland 

hemlösa individer. Den relativa risken för död är betydligt större än för normalpopulationen 

(Beijer et al., 2011, Cheung & Hwang, 2004, Roy et al. 2004). Denna ohälsa hos hemlösa är 

ofta starkt kopplad till en missbruksproblematik (Beijer et al., 2011). Förutom att den 

påfrestande livsmiljön som sådan leder till ohälsa, leder det ofta även till ett missbruk som i 

sin tur ger negativ hälsopåverkan. Sammanhangen mellan livsmiljö och missbruk gör att 

hemlösa missbrukare blir en grupp med stort behov av vård.   
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Tillgänglighet 

Det, hos hemlösa missbrukare, stora vårdbehovet gör att vissa utmaningar uppstår för 

sjukvården att tillgodose detta. Tidigare studier har visat att hemlösa upplever sjukvårdens 

tillgänglighet som bristande (Irestig et al., 2010, Pauly, 2008). Detta kan då ställas mot hälso- 

och sjukvårdslagens andra paragraf som beskriver allas lika rätt till god vård präglad av 

respekt för individen samt att de med störst behov ska lämnas företräde (SFS, 1982:763).   

 

Tillgänglighetsaspekten beskrevs av de hemlösa missbrukarna från olika synvinklar. Det 

framkom missnöje kring den modell och de riktlinjer sjukvården arbetar efter när det rör 

patienter med missbruksproblematik. Medicinbegränsningar för dessa patienter var en dylik 

riktlinje som återkommande beskrevs med frustration och förargelse. Det är dock rimligt att 

anta att missnöje ibland är en ofrånkomlig konsekvens av ändamålsenlig beroendevård, detta 

eftersom en restriktiv narkotikadistribution kan vara en central del i behandlingen av 

substansmissbruk. Upplevelsen av att missbrukare är hänvisade till enbart beroendevård, 

oavsett kontaktorsak, var också en del av behandlingsmodellen som väckte misshag. För 

opiatberoende patienter förhåller det sig t.ex. så att endast en, inom beroendevården verksam, 

läkare med specialistkompetens inom psykiatri har befogenhet att förskriva narkotikaklassade 

läkemedel såsom opioidanalgetika (Läkemedelsverket, 2004). Denna typ av riktlinjer kan av 

patienter upplevas som ett negligerande och frånstötande bemötande när de söker hjälp hos 

läkare utan dessa befogenheter. Hemlösa missbrukare som är skeptiska till beroendevård och 

inte vill ha med den att göra kan p.g.a. dessa riktlinjer undvika kontakt med all typ av 

sjukvård för att inte riskera att slussas vidare till beroendevården.  

 

Utöver det missnöje som uttryckts över beroendevårdens form, tycks det på basis av 

informanternas beskrivningar ändå finnas en god tillgänglighet för de hemlösa missbrukarna 

att uppsöka sjukvård och erhålla den behandling man bedöms vara i behov av. Missnöjet 

kring medicinbegränsningarna behöver alltså i sig inte antyda att man är exkluderad från 

fullgod vård. Huruvida den rent objektiva tillgängligheten är god eller ej utgör dock endast 

ena halvan av den faktiska tillgängligheten. Det upplevda missnöjet över vårdformen, oavsett 

om det är befogat eller ej, utgör tillsammans med andra subjektiva element en andra 

betydande halva i den faktiska tillgängligheten. Missnöjet över vårdformen behöver således 
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tas på allvar, då det har beskrivits som en anledning till att man inte söker vård och därigenom 

har tillgängligheten begränsats. 

 

I intervjuerna framkom hur hemlösa missbrukarna upplevde sig exkluderade och icke 

välkomna i vårdens olika inrättningar. Denna upplevelse av undermålig behandling och dåligt 

bemötande från personal finns även beskriven i tidigare litteratur (Irestig et al., 2010, Canavan 

et al. 2012, Pauly, 2008). Detta bildar tillsammans med dålig självkänsla en, kanske tidigare 

förbisedd, tillgänglighetsfaktor. För vissa av de intervjuade hemlösa föresvävar det inte ens 

som ett alternativ att kontakta vården. Detta är då relaterat till tidigare negativa erfarenheter 

från vårdkontakter eller rädslor för åtföljande konsekvenser såsom tvångsvård eller polisiär 

inblandning men också en olust inför tanken på att eventuellt bli nekad, nedvärderad eller 

stigmatiserad. Med hänsyn till de hemlösa missbrukarnas stora vårdbehov och det lagstadgade 

ansvar som sjukvården har, att med respekt och värdighet tillgodose detta, är det synnerligen 

beklämmande att bristande bemötandet ska få en så betydande roll i vårdtillgängligheten. 

 

Nämnas skall att det även fanns hemlösa som upplevde sig ha mycket god tillgång och sökte 

vård när behov uppstod. Ett alternativ som i flera fall nyttjades var läkarmottagningen för 

hemlösa vilken uppfattades som förtroendeingivande och välkomnande. Det förekom 

emellertid informanter som avstod denna typ av mottagning av anledningen att det skulle 

innebära ett alltför tydligt erkännande av en hemlöshet man inte vill identifiera sig med. 

Några av de som upplevde tillgängligheten som begränsad uppgav akutmottagning som ett, 

ibland oundvikligt, alternativ för vård när hälsosituationen var alltför kritisk. 

 

Personalens bemötande 

Upplevelsen av bemötandet beskrivs på ett varierat vis men mycket grundar sig i personalens 

individuella attityder. En komponent som tycks spela en roll i möjligheten till att upprätta en 

god vårdrelation är vårdarens förståelse och insikt i den hemlöse missbrukarens problematik. 

En djupare insikt kan härröra ur personalens eventuella privata erfarenheter av social utsatthet 

bland vänner eller familj. 

 

I enlighet med resultat från tidigare forskning (Irestig et al., 2010, Canavan et al. 2012, Pauly, 

2008, Whitley, 2013) ger även denna studie en bild av ett bemötande gentemot de hemlösa 

som är bristfälligt och skapar onödiga hinder för kontakt med vård. Aspekter av ett negativt 
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bemötande rör en upplevelse av att bli placerad i ett fack där misstro och fördomar kantar 

mötet. Berättelser om försummelse, vårdslöshet, förebråelse och ovänlighet varvas med 

upplevelser av att inte bli trodd eller rent av betraktad med avsky. Ett gott bemötande är 

viktigt för hälsa och patientsäkerhet. Detta kan återkopplas till Travelbees teorier om hur 

vårdandets fundament utgörs av de mellanmänskliga relationer som skapas personalen och 

patienten emellan (Kristoffersen, 2006). Patienter som upplever sig väl bemötta söker i 

mindre utsträckning vård och tvekar heller inte att söka när behovet uppstår (Jangland, 2011). 

För de hemlösa missbrukarna som uttrycker negativa erfarenheter av sjukvårdens bemötande, 

handlar bemötandet alltså inte bara om något som ska skapa en trivsam stämning, utan också 

om faktisk hälsopåverkan. Ett dåligt bemötande vid ett vårdtillfälle kan skada tilliten till 

sjukvården och i förlängningen leda till att en individ väljer att inte söka hjälp trots ett 

betydande behov. Det är således angeläget att understryka vikten av att som vårdpersonal 

kontinuerligt reflektera över sin attityd och sina värderingar.  

 

Fokuset i denna studie är att beskriva sjukvården med utgångspunkt från upplevelser hämtade 

ur hemlösa missbrukares berättelser. Det är emellertid problematiskt att bedöma vårdkvalitet 

endast utifrån dessa perspektiv. En informant uttrycker själv att man på grund av sitt dåliga 

självförtroende inbillar sig hur människor i ens omgivning ser ner på eller kränker en, även 

om så inte är fallet. Paradoxala skildringar i en och samma berättelse försvårar dessutom 

möjligheten att bedöma huruvida bemötandet har varit bristfälligt, eller om personalen endast 

förhållit sig till rådande riktlinjer. Riktlinjer som ibland, för patientens bästa, innehåller 

restriktioner av t.ex. läkemedel. Åsikten att man inte får tillräckligt med medicinering ställs i 

annan dager när det i samma intervju framkommer hur den medicin som erhållits brukats i 

syfte att berusa sig. Som även ovan nämnts är det alltså rimligt att anta att trots att en patient 

känner missnöje över formen på den vård som erbjuds så är missnöjet emellanåt ett 

nödvändigt ont i en patientsäker och för ändamålet lämplig behandling.  

 

Oavsett om de hemlösa missbrukarnas upplevelser har förankring i faktiska förhållanden eller 

inte så visar denna studie tillsammans med andra (Irestig et al., 2010, Canavan et al. 2012, 

Whitley, 2013) en verklighet i vilken människor undviker vård trots att de ofta har ett stort 

behov. Detta faktum talar för att något trots allt brister i sjukvårdens förmåga att nå dessa 

utsatta grupperingar.   
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(O)hälsa utan sjukvård 

I och med att hemlösa upplever sig stå utanför sjukvårdens hjälp uppstår andra strategier att 

hantera hälsoproblem. Hemlösa missbrukare som undviker vården väljer ibland istället att 

självmedicinera med illegalt införskaffade substanser. Det har bl.a. förekommit berättelser om 

läkare som olagligt säljer preparat vid sidan av den ordinarie vården. Självmedicineringen är 

del i en överlevnadsstrategi då berusningen dämpar känslor av ångest och misströstan inför 

sin tillvaro (Rosengren, 2003). Självmedicineringen fyller även funktionen av att dämpa 

fysiska symtom på ohälsa, såsom smärta (Melin & Näsholm, 1998).  

 

Att på egen hand dosera och administrera, ofta ytterst potenta, läkemedel leder till ökad risk 

för negativa konsekvenser av medicineringen. Dessa negativa konsekvenser kan handla om att 

allvarliga sjukdomar döljs samt att uppsökandet av nödvändig vård fördröjs (Ruiz, 2010). 

Självmedicineringen förekommer sannolikt dels i primärt syfte att symtomlindra t.ex. ångest 

eller smärta, men symtomlindring kan också ske oavsiktligt och sekundärt till det fysiska eller 

psykiska beroendet av substansen. Detta innebär således att indikatorer på annalkande 

hälsokriser kan undgå att uppdagas, då som en biverkan till beroendet. Sysselsättning spelar 

också en roll i upprätthållande av hälsa. Rutiner såsom träning och dagligt arbete leder till 

minskat fokus på livssituationens eländen. Enligt informanter gör detta att droganvändandet 

minskar då symtomlindring av ångest eller oro inte blir lika trängande. 

 

Uppfattningen som beskrevs av vissa informanter, att man som hemlös står ensam utan några 

marginaler att skada sig, drabbas av sjukdom eller svikta i sin förmåga, målar en bild av en 

stor sårbarhet. Ur detta uppkommer en stor otrygghet vilken har betydande effekter på 

välmåendet (Thomas et al., 2012). Huruvida denna sårbarhet leder till en beteendeförändring 

för att minimera exponeringen för fara är oklart, men oavsett skyddsåtgärder existerar det en 

uppfattning av att en tillfällig sänkning av garden omedelbart förvandlar en till ett villebråd 

helt utan räddning. Att en sådan uppfattning kan förekomma får ses som ett misslyckande för 

ett välfärdssamhälle. 

 

Metoddiskussion 

Denna studies syfte var att beskriva hemlösa missbrukares upplevelser kring hälsa och 

sjukvård. Vad som därvidlag undersöks är människors erfarenheter och tankar om ämnet. Att 

skapa sig en uppfattning av fenomen och upplevelser görs genom kvalitativ metod varför 
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denna metod valdes att arbeta efter, då avsikten var att undersöka informanternas perspektiv 

på fenomenet (Malterud, 2012).  

 

Den semistrukturerade intervjuguiden som utformades gjordes så med avsikt att inrama de 

olika aspekterna som förekom i studies syfte. Då intervjuerna emellanåt tog ovidkommande 

och okontrollerade riktningar blev intervjuguiden svår att följa systematiskt varför den 

framförallt kom att användas som ett stöd för att åter leda in intervjun mot studiens teman. 

Tonvikten i intervjuerna om hälsan och sjukvården kom att förskjutas något åt upplevelser av 

negativ, snarare än positiv, karaktär. Detta då föreställningar fanns, hos såväl intervjuare som 

informant, att detta fokus väckte större intresse eller kändes mer angeläget att lyfta. 

Giltigheten för studiens analys skulle därmed kunna anses som högre för negativa aspekter av 

ämnet än för positiva aspekter. Någon förförståelse, i form av tidigare erfarenheter eller 

kunskaper från området, förekom inte som bakgrund till utförandet av studien (Malterud, 

2014). Ett visst mått av förutfattade meningar, angående förekomsten av problem kring 

vården av stigmatiserade grupper, fanns emellertid i utgångspunkten. Dessa förutfattade 

meningar kom i viss mån att styra fokuset för studien. 

     

Merparten av intervjuerna utfördes i Stadsmissionens lokaler, dit hemlösa på egen hand sökt 

sig. Miljön i vilken intervjuerna genomfördes var ibland välbefolkad och stökig. Vissa 

intervjuer genomfördes i avskildhet medan andra föredrog en mindre formell miljö med 

närvaro av andra.  

 

Alla informanters intervjuer behandlades konfidentiellt och anonymitet har bevarats i 

transkriptioner. De, enligt Helsingforsdeklarationen, etiska principerna för medicinsk 

forskning (Arlebrink, 2006) har genom studien efterlevts.  

 

Utifrån de sammanhang där rekrytering genomfördes uppnåddes mättnad vid 

datainsamlandet. Detta kan anses som en av studiens styrkor. Den grupp hemlösa missbrukare 

som intervjuats utgörs av individer i olika åldrar, med olika typer av missbruk, samt olika 

kön. Denna variation ger ett spektrum med ett mer heltäckande och giltigt resultat (Lundman 

& Graneheim, 2012). Dock är männen överrepresenterade i antal, vilket får ses som en 

svaghet beträffande överförbarhet. Även det faktum att personer som ställt upp på intervju 

kan skilja sig från de som valt att inte deltaga påverkar studiens överförbarhet (Lundman & 
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Graneheim, 2012). Det kan antas att de personlighetsdrag som ligger till grund för att en 

person väljer att berätta om sin hemlöshet, för en sedan tidigare obekant intervjuare, skiljer 

sig från de personer som avböjer deltagande. Dessa personlighetsdrag påverkar sannolikt 

andra aspekter av social interaktion i personens tillvaro, däribland i mötet med vården. De 

personer som valt att inte deltaga har således förmodligen andra erfarenheter av sjukvård än 

de som presenterats.  

 

Vissa av informanterna var vid intervjutillfället inte hemlösa men hade erfarenheter av 

tidigare hemlöshet. Detta gav informanten möjlighet att beskriva situationen med en viss 

distans och ett annat perspektiv på såväl sjukvårdens som den egna rollen i sin vård.  

Trots försök att identifiera andra rekryteringsplatser förblev Mikaelsgården i Uppsala den 

enda bas där informanter valde att ställa upp. Ett urval innefattandes hemlösa även från andra 

sammanhang hade varit önskvärt för att eventuellt kunna erhålla flera perspektiv. Samtliga 

intervjuer och analysmoment genomfördes gemensamt av två personer vilket får anses bidra 

till ökad tillförlitlighet. Detta därför att fler intervjuare kan fånga upp fler olika nyanser av en 

intervju. Att vara flera i analysprocessen främjar också studiens resonemang och tolkning av 

resultatet (Lundman & Graneheim, 2012). 

 

Att i den kliniska situationen få nytta av resultatet denna studie presenterar innebär snarast att 

väcka reflektion och öppen diskussion angående värdegrunder och attityder. Denna 

självrannsakan är viktig i synnerhet för mötet med särskilt utsatta grupper, där stor misstro 

förekommer gentemot samhällets olika instanser och representanter. Första steget i att nå ut 

med vårdens uppdrag är att skapa en förtroendefull relation där alla känner sig välkomna att 

söka och få vård. Såväl för den kliniskt verksamma vårdpersonalen som för socio-kulturella 

strukturer är det viktigt att ombesörja att inte skapa onödiga hinder för dessa grupper. För att 

lyckas i detta behöver kunskap om vilka hinder som föreligger diskuteras och implementeras. 

Denna studie utgör en del i att presentera dessa hinder. 

 

Fortsatta studier 

Då hemlösa missbrukare är en grupp som på många vis lever utanför samhället, så finns ett 

stort behov av vidare forskning kring gruppen för att kartlägga de åtgärder som skulle 

behövas för att förbättra situationen. Det faktum att hemlösa ofta oavsiktligt exkluderas från 

folkhälsoundersökningar och screening gör att särskilda ansträngningar måste göras för att 
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inkludera denna grupp med stort vårdbehov och på så sätt få en korrekt och heltäckande bild 

av folkhälsoläget. Den forskning som dessa utsatta grupper troligen skulle dra mest nytta av är 

studier vars syfte inriktats på vidare optimering av behandlingsmetoder, kommunikation och 

förmedling av vårdformers avsikt samt skapandet av förtroendefulla relationer med 

avståndstagande grupper. Fler studier av denna karaktär finns ej samma behov av och bör 

således ej prioriteras. En växande gren bland de hemlösa i Sverige är EU-migranternas. Denna 

grupp befinner sig i en mycket utsatt position, exkluderade från samhällets skyddsnät. Studier 

av denna grupp skulle sannolikt ytterligare nyansera beskrivningen av folkhälsan i Sverige. 

 

Slutsats 

Den tillvaro hemlösa missbrukare i Uppsala befinner sig i upplevs ha mycket negativ påverkan på 

deras hälsotillstånd. Uppfattningar förekommer dock att sjukvården i olika grad är dem 

begränsad och behandlar dem respektlöst och negligerande. Stigmatisering och 

fördomsfullhet i bemötandet påverkar inte enbart mötets vårdande kvalitet utan i 

förlängningen även i vilken mån hemlösa missbrukare väljer att söka vård. Bemötandet blir 

således en betydande faktor för tillgängligheten. Hemlösa missbrukare som upplever sig stå 

utanför sjukvårdssystemet och tvingas klara sig på egen hand hemfaller åt självmedicinering, 

vilket kan utveckla eller förvärra en missbruksproblematik och dölja allvarliga sjukdomar. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

Hur upplever du att du blivit bemött då du uppsökt sjukvård? 

Berätta om någon gång som du upplevt dig väl bemött. Vad var det i detta bemötande som 

gjorde att du upplevde det som positivt?  

Berätta om någon gång som du upplevt dig mindre bra/dåligt bemött. Vad var det i detta 

bemötande som gjorde att du upplevde det som negativt? 

 

Får du hjälp med de besvär du kommer till sjukhuset för? (Upplever du att du fått 

tillfredställande hjälp med de problem du sökt vård för?)  

 

När du känner dig sjuk, vad gör du då? 

Hur upplever du att möjligheterna är att få/erhålla vård när du behöver den? 

Berätta om vårdform (Vårdcentral, Akut, Speciell vård för hemlösa). Är det lika lätt att få 

vård på alla ställen?  

Berätta om varför inte? Vilka hinder finns för att få vård?  

 

Hur upplever du att din hälsa påverkas av att inte ha någon bostad?  

 Oroar du dig för din hälsa?  

 

 Är det något annat du skulle vilja berätta för oss? 
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Bilaga 2 - Informationsbrev 

 

Du tillfrågas härmed om du vill delta i ett projekt där vi skall kartlägga hemlösas upplevelse 

av sin hälsa, tillgång till sjukvård och bemötande inom sjukvården. 

Bakgrund Alla har enligt lagen lika rätt till en god vård, men i studier utförda i Skåne 

beskriver hemlösa personer brister i det bemötande de fått då de uppsökt sjukvård.  

Syftet med projektet är att undersöka hemlösas upplevelser av bemötande från 

sjukvårdspersonal, tillgänglighet till sjukvård samt deras tankar om hur hemlösheten påverkar 

deras hälsa. 

Vad innebär det för dig? Studien utförs genom kortare intervjuer med hemlösa personer i 

Uppsala. Vi kommer ställa öppna frågor till dig och du kommer att få berätta för oss hur du 

upplever din hälsa, tillgång till sjukvård och bemötande inom sjukvård. Intervjun kommer ta 

c:a 30 minuter. Besökare vid Stadsmissionens verksamhet Mikaelsgården kommer tillfrågas 

om deltagande i studien. 

Frivilligt och anonymt. Deltagande i studien är frivilligt och kan när som helst under 

intervjun avbrytas utan att du behöver uppge anledningen till detta. Allt insamlat material 

kommer att behandlas anonymt och konfidentiellt. Endast vi som utför studien kommer ha 

tillgång till inspelningarna. Information som ev. skulle kunna härledas till någons identitet 

kommer inte att avslöjas. Efter studiens färdigställande kommer inspelat material att förstöras. 

Ansvariga för studien: Sjuksköterskestudenter: Aron Landahl & Johan Ekland, Handledare: 

Birgit Lundin, Klinisk adjunkt, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala 

universitet  

 

Kontakt: 

Johan.Ekland@gmail.com 

Birgit.Lundin@pubcare.uu.se 


