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Sammanfattning  

Bakgrund: Antalet människor ökar i världen och allt fler multisjuka äldre personer 

kommer att vara i behov av akutmedicinsk behandling. Inläggning på sjukhus kan 

medföra komplikationer för de mest sjuka äldre. Modeller med mobila 

sjukvårdsteam och behandling med akutmedicinsk utrustning i hemmet behöver 

därför utvecklas för att tillmötesgå dessa personers behov och minska återbesök på 

akutmottagningen och återinläggningar på sjukhus. 

Syfte: Att beskriva den äldre personens upplevelse av att vårdas med akutmedicinsk 

utrustning i hemmet. 

Metod: En systematisk litteraturstudie med kvalitativ metod genomfördes med 

sökningar ur två databaser. Befintliga data ur vetenskapliga artiklar analyserades 

och sammanställdes genom dataextraktion. Tolv kvalitetsgranskade primärstudier 

identifierades till resultatet. 

Resultat: Följande tre kategorier utgjorde resultatet:  

Trygghet i hemmet De behövde känna sig trygga vid hantering av utrustningen i 

hemmet och att personal ansvarade för utrustningen och fanns tillgängliga dygnet 

runt.   

Motstånd och framgång De kände ett motstånd mot sin situation och utrustningen 

gjorde att de kände sig begränsade. De tog kontroll över situationen och upplevde 

hälsa och välmående.  

Hantera den nya vardagen De ville vara självständiga trots beroendet av andra och 

utrustningen. Familjens delaktighet var viktig. Utrustningen och procedurer 

hindrade ett socialt och aktivt liv. 

Slutsats: Anhöriga och sjukvårdspersonalen som arbetar runt den äldre har en 

avgörande roll för att skapa trygghet och vara ett stöd i hemmet. Litteraturstudien 

visar befintligt kunskapsläge och att det finns behov för fortsatt forskning inom 

området.  

Nyckelord 

Äldre, upplevelse, akutmedicinsk utrustning i hemmet, trygghet, systematisk 

litteraturstudie. 
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Abstract  

Background: The population is increasing in the world and more elderly people 

will be needing emergency medical treatment. Hospitalization involves great risk 

for the most disordered elderly. Models with mobile healthcare teams and treatment 

with medical equipment in the home needs to be developed to accommodate the 

needs from elderly and reduce revisits into the emergency department and recurrent 

hospitalizations. 

Aim: To describe the older person's experience of being cared for by emergency 

medical equipment in the home. 

Method: A systematic literature study with a qualitative method was carried out by 

searching from two databases. Existing data from scientific articles was analyzed 

and compiled by data extraction. Twelve quality-reviewed primary studies were 

identified as the result. 

Results: The following three categories represented the result:  

Security in the home They needed to feel safe in the home when handling the 

equipment and that clinicians were responsible for the equipment, available around 

the clock. 

Resistance and progress They felt resistance to their situation and the equipment 

made them feel limited. They took control of the situation and experienced health 

and well-being. 

Managing the new everyday life They wanted to be independent despite being 

dependent on others and the equipment. Family involvement was important. The 

equipment and procedures prevented a social and active life. 

Conclusions: The result shows that the next of kin and clinicians working in the 

elder´s home are important to create security and being a support. The literature 

study shows current state of knowledge and there is a need for continued research 

within the subject.  

Keywords 

Elderly, experience, emergency medical equipment in the home, security, 
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1 Inledning 

Idag behandlas de flesta sjukdomar med framgång, vilket gör att vi blir äldre och 

lever längre, därmed kommer antalet äldre personer i samhället att öka. År 2060, 

kommer andelen personer över 65 år, att motsvara 56 procent av Sveriges 

befolkning (Vicente, Ekebergh, Castren, Sjöstrand & Wireklint Sundström, 2012). 

Äldre personer drabbas ofta av flera sjukdomar samtidigt, gruppen multisjuka, äldre 

har idag hög representation på våra akutmottagningar. En inläggning på sjukhus 

kan, relaterat till ålder och bräcklighet, medföra komplikationer för dem. För att 

tillmötesgå denna patientgrupp så behövs ett alternativ till den traditionella 

sjukvården eftersom vårdplatserna inte kommer att räcka om inläggningarna ökar. 

Det görs idag framsteg inom mobila sjukvårdsteam som följer upp multisjuka äldre 

och ger akutmedicinska vårdinsatser i hemmet. Denna typ av vårdmodell gör att 

multisjuka personer som riskerar att få eller har upprepade besök på 

akutmottagningen och återinläggningar, ska slippa påfrestande ambulanstransporter 

och långa väntetider på akutmottagningen och erbjudas vården så långt det är 

möjligt i hemmet istället. Vårdmodellerna ska inte förhindra att den äldre multisjuka 

personen skickas till akutmottagningen eller läggs in vid akuta sjukdomstillstånd.   

2 Bakgrund 

2.1 Framtidens vårdmodeller 
Samarbetet mellan olika vård- och omsorgsgivare behöver utvecklas och bli mer 

personcentrerad för att öka akutvården inom öppenvård och i patientens hem. 

Former för att identifiera högriskpersoner som riskerar återkommande akutbesök 

och återinläggningar, samordnad individuell vård- och omsorgsplanering, 

multiprofessionella team, strukturerad samverkan, ökad tillgänglighet och särskilda 

samordningsfunktioner behöver utvecklas (Andrew & Rockwood, 2014; 

Socialstyrelsen, 2015; Socialstyrelsen, 2016a; Socialdepartementet, 2016). Personer 

över 65 år upplever problem med tillgänglighet, kontinuitet, samordning och 

delaktighet i vården (Myndigheten för vård och omsorgsanalys, 2017). 

Internationellt ses ett behov av strategier för att ta hand om den ökande gruppen 

äldre personer. Vårdmodeller har utvecklats i olika länder men skillnader i struktur, 

organisation och finansiering gör att modellerna är svåra att översätta i den svenska 

samhället (World Health Organization [WHO], 2016; Äldrecentrum, 2017).  

2.2 Multisjuka äldre 
Äldre personer drabbas ofta av flera kroniska sjukdomar samtidigt. Bräcklighet 

innebär att organsvikt beroende på åldersrelaterad nedsättning av reservkapaciteten 

uppstår samtidigt som multisjuklighet. Sjukvården behöver anpassas efter antalet 

äldre bräckliga och multisjuka personer som idag ökar. Dessa patienter kräver ofta 

avancerad sjukvård som är resurs- och tidskrävande, de tar lång tid att handlägga 

och passar inte alltid in i nuvarande ekonomiska ersättningssystem. Äldre personer 

har små fysiologiska reserver och låg fysiologisk adaptationsförmåga, de ligger nära 

sin gräns för sviktande homeostas, framträdande hälsoproblem och är extra känsliga 
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för upprepade mindre stressorer eller skador (Akner, 2010). De mest sjuka äldre 

beskrivs som bräckliga personer över 65 år med omfattande funktionsnedsättningar 

som följd av åldrande, skada eller sjukdom. Bräcklighet innebär ofta ofrivillig 

viktförlust, svaghet, orkeslöshet/utmattning, långsam gånghastighet eller låg fysisk 

aktivitet (Socialstyrelsen, 2016b). De mest sjuka äldres tillstånd innefattar ett flertal 

hälsoproblem, de behöver vanligen både medicinska och sociala insatser från flera 

vårdgivare. Detta infinner sig ofta i det sista stadiet i livet då man inte längre klarar 

sig utan andras hjälp (Socialdepartementet, 2010). Multisjuka äldre med komplexa 

hälsotillstånd har svårigheter att få god vård med nuvarande hälso- och 

sjukvårdssystem. För att minska personligt lidande och samhälleliga kostnader är 

det viktigt att äldre grupper som är i riskzonen för sjukdom och ohälsa identifieras 

tidigt, idag identifieras dessa för sent, oftast när sjuklighet och bräcklighet inträffat. 

Även om vården ska vara tillgänglig för äldre och ingen ska nekas vård eller 

medicinsk behandling på grund av ålder finns exempel på åldersdiskriminering 

inom vården (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

2.3 Äldre i akutsjukvården 
Äldre personer har i snitt längre väntetider än yngre på akutmottagningen. Äldre har 

mer efterföljande komplikationer och återinläggningar relaterat till sin ålder, 

bräcklighet och multisjuklighet, studiereferenser visar att problemet finns i Sverige 

och internationellt. Många av återinläggningar kan i stor utsträckning undvikas med 

interventioner. Den äldre personen besöker oftast akutmottagningen på grund av 

hjärtsjukdom, cerebrovaskulära orsaker, lunginflammation, bukbesvär, 

urinvägsinfektion och fallrelaterade skador. Personer över 65 år motsvarar cirka en 

femtedel av besöken och är den största åldersgruppen på akutmottagningen (Latham 

& Ackroyd-Stolarz, 2014; Stäck, Forsberg, Högberg, Werr & Edgren, 2012). Av de 

oplanerade återinläggningarna representeras kvinnor med snittåldern 76 år och män 

med snittåldern 74 år. Den största risken för återinläggning är återkommande 

inläggningar föregående år. De mest sjuka äldre har hög risk för återinläggning, 

diagnoser med risk för återinläggningar är allvarlig leversjukdom, njursjukdom utan 

dialys, hjärtsvikt, diabetes med komplikationer, alkoholism och KOL 

(Stäck, Forsberg, Högberg, Werr & Edgren, 2012). Bland personer över 70 år som 

uppsöker akutmottagningen och blir inlagda, återfår 35 % inte samma hälsostatus 

och oberoendenivå som innan inläggningen relaterat till att de är multisjuka och 

bräckliga, för samma patientkategori där personerna är över 90 år ökar 

procentantalet till 65 % (Vos, Cramm, Wijngaarden, Bakker, Mackenbach, & 

Nieboer, 2017; McCloskey, 2011). De äldre som läggs in efter ett besök på 

akutmottagningen är ofta mera bräckliga, förvirrade, har flera kroniska sjukdomar, 

funktionshinder och högre dödligheten än de som blir hemskickade (Hominick, 

McLeod, & Rockwood, 2016; McCloskey, 2011). Patienter med kroniska 

sjukdomstillstånd, trots att de får vård i hemmet, behöver ofta akutsjukvård 

framförallt de två sista veckorna i livet (Ekstedt & Dahlgren, 2015).  

2.4 Avancerad sjukvård i hemmet 
Alternativa modeller till behandling av traditionell sjukhusvård som ges i hemmet, 

relaterat till den ökande befolkningen äldre personer, har utvecklats i Sverige och 

internationellt. Denna typ av avancerad sjukvård i hemmet är kliniskt effektiv och 

kostnadseffektiv, ger minskad dödlighet, minskade akutbesök, återinläggningar och 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Latham%20LP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25452824
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ackroyd-Stolarz%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25452824
https://svemedplus.kib.ki.se/Default.aspx?query=St%c3%a4ck%2c+Patrik
https://svemedplus.kib.ki.se/Default.aspx?query=Forsberg%2c+Birger
https://svemedplus.kib.ki.se/Default.aspx?query=H%c3%b6gberg%2c+Michael
https://svemedplus.kib.ki.se/Default.aspx?query=Werr%2c+Joachim
https://svemedplus.kib.ki.se/Default.aspx?query=Edgren%2c+Gustaf
https://svemedplus.kib.ki.se/Default.aspx?query=St%c3%a4ck%2c+Patrik
https://svemedplus.kib.ki.se/Default.aspx?query=Forsberg%2c+Birger
https://svemedplus.kib.ki.se/Default.aspx?query=H%c3%b6gberg%2c+Michael
https://svemedplus.kib.ki.se/Default.aspx?query=Werr%2c+Joachim
https://svemedplus.kib.ki.se/Default.aspx?query=Edgren%2c+Gustaf
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ger högre tillfredsställelse hos den äldre och vårdaren. Den avancerade sjukvården i 

hemmet har som syfte att i ett tidigt skede fånga upp äldre personer med flera 

sjukdomstillstånd (Andrew & Rockwood, 2014; Ekstedt & Dahlgren, 2015; Lee, 

Pickstone, Facultad & Tichener, 2017; Manning, 2016). Utskrivning från sjukhuset 

till hemmet är för den äldre en komplex och utmanande process och i fokus innan 

hemgång är riskbedömningen som görs av olika professioner (Atwal, McIntyre & 

Wigetts, 2012). I London finns modellen ”Hospital in Home” med avancerad 

sjukvård i hemmet beskriven av Lee et al. (2017). ”Hospital in Home” stödjer 

patienter som skrivs ut tidigt från sjukhuset för att korta ner vistelserna på sjukhus 

och minska kostsamma vårddygn. I Wales har studier gjorts av Manning (2016) där 

avancerad sjukvård erbjuds i hemmet av ett tvärvetenskapligt team, vilket visade sig 

vara resurseffektiv och anses vara mer patientcentrerad än traditionell vård. I 

Sverige finns olika typer av mobila sjukvårdsteam som utför avancerad sjukvård i 

hemmet, ÄMMA teamet i Malmö (Äldre i Malmö mobilt akutteam) finns för att 

äldre personer ska slippa påfrestande transporter och väntetider på sjukhusens 

akutmottagningar (Vårdförbundet, 2014). Region Gävleborg och Hudiksvalls 

kommun har tillsammans startat upp ett mobilt sjukvårdsteam för att minska 

akutmottagningsbesök, inläggningar och återinläggningar på sjukhus (Hudiksvalls 

kommun, 2018). 

2.5 Akutmedicinsk utrustning i hemmet 
Den medicintekniska utvecklingen gör att akutsjukvård idag kan ges utanför 

traditionell sjukhusmiljö. Äldre personer med komplicerad sjukdomsbild kan bland 

annat få syrgas, dialys, cytostatika, blodtransfusion och smärtlindring i hemmet 

(Ekstedt & Dahlgren, 2015). Akutmedicinska insatser i form av injektioner, 

intravenösa/subkutana infusioner, parenteral nutrition, ventilatorbehandling, sugning 

av luftvägar och spolning av drän kan göras i hemmet med slutenvårdsliknande 

resurser (Socialstyrelsen, 2008). För att vården av den äldre i hemmet ska fungera 

behövs oftast assistans och stöd från sjukvårdspersonal och närstående som primärt 

ansvarar för den akutmedicinska utrustningen och ser till att det dagliga livet 

fungerar (Fex, Flensner, Ek & Söderhamn, 2011b; Ekstedt & Dahlgren, 2015; Lee, 

Pickstone, Facultad & Tichener, 2017; Manning, 2016).   

3 Teoretisk referensram 

Enligt Fagerström, Gustafsson. Jakobsson, Johansson och Vartainen (2011) så kan 

en källa till trygghet vara relaterat till den funktionella förmågan hos den äldre 

personen. Minskad funktionsförmåga kan orsaka osäkerhet och en negativ 

självuppfattning associeras av äldre personer till låg fysisk prestanda. Personens 

kapacitet att utföra vardagliga uppgifter är avgörande för dennes förmåga att kunna 

bo kvar i hemmet och en försämrad fysisk förmåga kan ge en känsla av otrygghet.  

3.1 Trygghet 
Trygghet är en grundläggande känsla som står i relation till hälsa och innebär 

välbefinnande och studien av Segesten (1994) enligt Dahlberg och Segesten (2010) 

visar att upplevelsen av trygghet är kopplad till självkänslan. Trygghet kan vara 

förenad med yttre faktorer som miljö, materiella förhållanden, relationer, kunskap 
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och kontroll eller med inre faktorer som att känna mening och sammanhang. Närhet 

till andra är en källa till trygghet, medan otrygghet är kopplad till upplevelsen av 

hot. När individens vardag hotas av sjukdom uppstår otrygghet och man vill 

återställa tryggheten, om inte sjukdomen kan botas kan viss trygghet uppnås genom 

att individen får kontroll över situationen och kan hantera sjukdomen och man har 

kunskap om vad som händer (Dahlberg & Segesten, 2010). Grundtryggheten 

påverkas enligt Segesten (1994) av personliga egenskaper som tros skapas tidigt i 

livet. En situationsanpassad trygghet påverkas av yttre faktorer, som exempelvis att 

ha tillgång till vård. Trygghet kan enligt Andersson (1984) ses ur ett 

relationsperspektiv som bygger på medmänsklig värme och samspel, trygghet kan 

uppnås när man vet att det som sker är grundat i kunskap och sker kontrollerat. 

Petersson och Blomqvist (2011) beskriver trygghet som grundat på tilltro till sig 

själv och andra, att inte vara rädd för att vara ensam, att ha kontroll och kunna 

hantera svåra situationer. Faktorer som skapar trygghet är känsla av gemenskap, att 

känna igen saker, situationer och att använda sig av olika hjälpmedel. Maslow 

(1970) inkluderar trygghet i sin motivationsteori. När de primära behoven av mat, 

dryck, sömn, värme och tak över huvudet är tillgodosedda, riktas individens strävan 

efter att känna trygghet, därefter kan behovet av tillhörighet, egenvärde och 

självförverkligande uppfyllas.  

Äldre personer som drabbats av sjukdom och funktionsnedsättning kan känna 

osäkerhet relaterat till sin låga fysisk kapacitet och får en negativ självuppfattning 

och tror inte på sig själva. Den försämrade fysiska förmågan gör också att de 

upplever otrygghet. Trygghet och stöd är viktigt för äldre som vårdas med 

akutmedicinsk utrustning i hemmet för att de ska övervinna sin negativa 

självuppfattning, få tilltro till sig själv och kunna hantera utrustningen självständigt. 

4 Problemformulering 

Det finns behov av strategier för att ta hand om den ökande gruppen multisjuka 

äldre inom hälso- och sjukvården. Former för att identifiera bräckliga äldre som 

riskerar upprepade besök på akutmottagningen och återinläggningar behövs. Vården 

behöver bli mer personcentrerad och anpassas efter patienter som gynnas av att få 

akutmedicinsk vård i sitt hem. Personer över 65 år upplever problem med 

tillgänglighet, kontinuitet, samordning och delaktighet i vården. De är den största 

åldersgruppen på akutmottagningen där de har längre väntetider än yngre med mer 

efterföljande komplikationer. Äldre personer som läggs in är ofta bräckliga, har 

kroniska sjukdomar och funktionshinder, många av dem har upprepade besök på 

akutmottagningen och återinläggningar. Multisjuka, bräckliga äldre som blir inlagda 

riskerar att inte återfå samma hälsostatus och oberoendenivå som de hade innan de 

blev inlagda. Alternativa modeller till traditionell sjukhusvård med avancerad 

sjukvård som ges i hemmet har utvecklats relaterat till den ökande multisjuka äldre 

befolkningen. Den avancerade vården i hemmet har visat sig minskat akutbesök och 

återinläggningar och gett minskad dödlighet för multisjuka äldre. Personer med 

komplicerad sjukdomsbild kan få akutmedicinska insatser i hemmet, dock så ökar 

denna typ av vård i hemmet den äldre personens behov av stöd från personal och 

närstående med att ansvara för utrustningen och se till att deras dagliga liv fungerar. 
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Forskning visar att avancerad vård i hemmet ger högre tillfredsställelse hos den 

äldre och vårdaren. 

5 Syfte 

Syftet är att beskriva äldre personers upplevelser av att vårdas med akutmedicinsk 

utrustning i hemmet.  

6 Metod 

6.1 Design 
En systematisk litteraturöversikt har genomförts för att sammanställa befintliga 

forskningresultat inom det valda kunskapsområdet (Polit & Beck, 2017). Metoden 

användes för att få en uppdatering om senaste forskningen inom ämnet och för att 

hitta relevanta artiklar med hög kvalitet och minimera risken för bias (Bettany-

Saltikov & McSherry, 2016). Studien hade induktiv ansats med empirin som 

utgångspunkt och syftet att undersöka personers upplevelser av att vårdas med 

akutmedicinsk utrustning i hemmet, vilket studerades och beskrevs så exakt som 

möjligt (Henricson, 2017). Data från tidigare studier analyserades och 

sammanställdes i en systematisk litteraturöversikt, metoden följde en strukturerad 

process enligt Bettany-Saltikov och McSherry (2016).  

6.2 Urval och urvalsförfarandet 
Inklusionskriterier för artiklarna var primärkällor, peer reviewed, engelska, med 

etiskt godkännande. I PubMed gjordes även begränsningen humans, last 5 years och 

abstract. Endast empiriska studier inkluderades. Inklusionskriterier var äldre 

personer, +65 år, som vårdades med akutmedicinsk utrustning i hemmet. 

Inklusionskriterierna tillämpades noggrant under urvalsförfarandet, för att relevant 

litteratur inte skulle förbigås (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). 

Problemområdet undersöktes först genom testsökningar för att se hur mycket 

material som fanns och göra sig bekant inom området och sökorden (Polit & Beck, 

2017). Testsökningarna genererade kunskaper kring sökstrategierna och breda 

sökningar gjordes för att hitta så många studier som möjligt som svarade på syftet 

(Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). 

6.3 Datainsamling 
Sökning gjordes med hjälp av PEO-modellen där forskningsfrågan delades in i tre 

block utifrån; P-population, E-exposure och O-outcome. Sökorden formades utifrån 

syftet och anpassades till de olika databaserna. PEO-modellen valdes eftersom den 

är användbar inom kvalitativ forskning för att få fram upplevda erfarenheter 

(Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Sökområden enligt PEO-modell visas i tabell 

1. 
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Tabell 1. Sökområden enligt PEO-modellen 

P - Population and their problem Äldre personer 

 

E - Exposure Akutmedicinska sjukvårdsinsatser.  

Se Tabell 2 för utförlig beskrivning. 

 

O - Outcome or themes Upplevelse av att vårdas med 

akutmedicinsk utrustning i hemmet. 

 

 

Synonymer till sökorden bildades inom de olika sökblocken inför den systematiska 

sökningen. Ämnesord användes för att få en bred sökning av artiklar och 

fritextorden gjorde att aktuell forskning som var relevant för problemområdet kom 

med. Sökord trunkerades i de databaser där det gick att tillämpa. Boolesk sökteknik 

användes, ämnesord/fritextord inom blocken kombinerades med OR och sökblocken 

kombinerades med AND. Sökorden kontrollerades mot befintliga termer i MesH 

(Medical Subject Headings) i Pub Med och Major headings i CINAHL för att 

definiera nyckelord till granskningen och avgränsa området. Data insamlades i 

huvudsökningen från primärartiklar i vetenskapliga tidsskrifter i databaserna inom 

vårdvetenskap Cinahl och PubMed (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). 

Definierade ämnes- och fritextord beskrivs i tabell 2. 

Tabell 2. Sökord indelade i PEO-modellen 

 P-population E-Exposure O-Outcome 

 

Ämnesord Aged 

Elderly 

Senior 

Older people 

Aged, 80 and 

over 

Frail elderly 

Aged 65+ 

Advanced medical 

technology 

Medical devices 

Medical equipment 

Medical technology 

High tech home care  

Home specimen 

collection 

Home dialysis 

Home analgesia 

Home blood transfusion 

Home oxygen therapy 

Home parental nutrition 

Home infusion therapy 

Home intravenous 

therapy 

Heart failure home 

treatment 

Home treatment COPD  

Home intravenous 

therapy 

Home Care Services 

Home Care Services, 

Hospital-Based 
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Administration, 

Intravenous 

equipment and supplies 

Blood Transfusion 

Dialysis 

Parenteral nutrition 

Oxygen inhalation 

therapy 

analgesia  

Blood specimen 

collection 

Infusion pumps 

 

Fritextord Aged*  Home* 

 

 

En detaljerad dokumentation av sökvägarna gjordes för att sökningarna skulle blir 

mera effektiva och för att kunna se vad som mer måste undersökas. Ett protokoll för 

varje artikel av betydelse för studien gjordes med en sammanfattning av artikelns 

centrala aspekter, teori, metod, resultat, slutsats, kvalitet och kliniska 

implementering (Polit & Beck, 2017; Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Se 

Bilaga 3 för utförlig beskrivning. Sjuttiosju (77) artiklar lästes i abstract och 

tjugofem (25) artiklar lästes i fulltext. Tolv (12) kvalitativa-kvantitativa artiklar 

svarade på syftet och gick till kvalitetsgranskning. Huvudsökningen som genererade 

den slutgiltiga träfflistan specificeras enligt sökmatris i Bilaga 1. Studiens 

frågeställning observerades förutsättningslöst och beskrevs så korrekt som möjligt 

och en sammanställning av resultatet inom området gjordes och gav en överblick på 

kunskapsläget (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016; Henricson, 2017). 

6.4 Kvalitetsgranskning 
Kvalitetsgranskning av resultatartiklarna gjordes för att bedöma deras styrkor, 

svagheter och säkerställa artiklarnas vetenskapliga kvalitet. Granskningen 

innefattade frågeställningar gällande studiens titel, syfte, introduktion, metod, 

resultat, diskussion och frågor gällande presentation, trovärdighet och pålitlighet 

(Polit & Beck, 2017). För att arbeta strukturerat så användes mallen från Caldwell, 

Henshaw och Taylor (2011). Vid granskning av resultatartiklar med både kvalitativ 

och kvantitativ design gjordes granskning på den kvalitativa delen. 

Granskningsmallen bestod av 18 frågor, där fråga 9 - 14 valdes för kvalitativ design. 

För varje fråga fanns tre svarsmöjligheter och tilldelades poäng enligt följande, nej 

= 0 poäng, delvis = 1 poäng och ja = 2 poäng. Max 36 poäng. Artiklar med hög 

kvalitet (31 - 36 poäng) eller medelhög kvalitet (21 - 30 poäng) bestämdes som 

kvalitetskriterier för att ingå i studien. Samtliga 12 artiklar inkluderades i resultatet 

efter kvalitetsgranskning (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Granskningsmall i 

Bilaga II: Mall kvalitetsgranskning av Caldwell et al. (2011). 
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6.5 Dataanalys 
Analysen av resultatartiklarna gjordes enligt Bettany-Saltikov och McSherrys 

(2016) dataextraktionsformulär där data extraherades i nio steg enligt följande:  

1. Artiklarna lästes i fulltext, framförallt resultatet för att få kunskap i ämnet. 

2. Meningsenheter som svarade på syftet färglades och gemensamma teman 

som framkom fick en specifik färgkod. 

3. De färgmarkerade meningsenheterna extraherades och klipptes under 

arbetsprocessen ut och klistrades in i ett annat dokument, indelat efter 

färg/tema. Varje artikel tilldelades ett artikelnummer som skrevs på 

tillhörande färgmarkering. 

4. Meningsenheterna kondenserades och delades in i olika ämneskategorier av 

upplevelser. 

5. Kategorierna lästes igenom upprepade gånger för att finna en gemensam 

faktor. Kategorier med en gemensam faktor slogs ihop till en bredare 

kategori.  

6. Likvärdiga kategorier plockades bort för att undvika upprepning. 

7. Författaren läste upprepade gånger igenom kategoriseringen. Processen 

diskuterades vid handledningsträffar med handledare och studiekamrater. 

8. Resultatet lästes igenom ett flertal gånger för att inte missa relevant 

information och justeringar gjordes därefter. 

9. När alla stegen arbetats igenom slogs gemensamma kategorier och 

underkategorier för alla artiklar ihop. De bearbetades och bildade det 

slutgiltiga resultatet. Exempel på analysprocessen i Bilaga 4. 

6.6 Forskningsetiskt övervägande 
Den äldre människan är sårbar och står i beroendeställning, därför bör nyttan för den 

äldre människan vara i fokus under forskningsprocessen (World Medical 

Association, 2013). Forskaren ska värna om deltagarens liv, hälsa, privatliv och 

värdighet, vilket ska gå före intresset för forskningen (Sykepleiernes samarbeid i 

Norden [SSN-Norden], 2017). Artiklarna till resultatdelen kvalitetsgranskades och 

författaren försäkrade sig om att de uppfyllde de forskningsetiska kraven gällande 

urval, datainsamling, analys och redovisning av resultat. Valda resultatartiklar hade 

ett godkännande av en etisk kommitté. Då målgruppen i studien var sårbar och i 

beroendeställning togs ställning till risk-nyttoförhållandet i resultatartiklarna 

(Bettany- Saltikov & McSherry, 2016). Vid forskning på utsatta människogrupper 

bör studieresultatet baseras på artiklar med hög forskningsetisk nivå, för att värna 

om grundläggande värden, rättigheter, skydda personerna i studien och bemöta dem 

med respekt (Sandman & Kjellström, 2013). Materialet från resultatartiklarna har 

ändrats till egna ord men innehållet har inte förvanskats. 
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7 Resultat 

Efter bearbetning av artiklarnas resultat framkom tre kategorier och sex 

underkategorier utifrån äldre personers upplevelser av att vårdas med akutmedicinsk 

utrustning i hemmet: Trygghet i hemmet, Motstånd och framsteg och Hantera den 

nya vardagen (Tabell 5). 

Tabell 5. Resultatets kategorier och underkategorier 

Trygghet i hemmet Motstånd och framgång Hantera den nya 

vardagen 

 

Kunskap Begränsning Självständighet 

 

Sjukvårdspersonal Välmående Relationer och hemmet 

 

7.1 Trygghet i hemmet 
För att den äldre skulle känna sig trygg i den nya situationen i hemmet behövde de 

kunskap om sin sjukdom och den akutmedicinska utrustningen. Utrustningen 

behövde anpassas så att den äldre kunde hantera den själv. Trygghet förmedlades till 

den äldre genom att en mindre grupp, kompetent sjukvårdspersonal fanns tillgänglig 

och ansvarade för utrustningen dygnet runt. 

7.1.1 Kunskap  

Trygghet i hemmet för den äldre innebar att de lärde sig hantera den akutmedicinska 

utrustningen och kunde förhindra praktiska problem och få hjälp med 

problemlösningar (Munck & Sandgren, 2017; Fex, Ek & Söderhamn, 2009; Keller, 

Gurses, Werner, Hohl, Hughes, Leff & Arbaje, 2017; Pagels, Wång & Wenström, 

2008; Lindberg, Fagerström, Willman & Sivberg, 2017). Enligt Keller et al. (2017) 

så behövde äldre personer fortlöpande stöd och instruktion i hemmet för att 

bibehålla sin kunskap eftersom de ofta använde sina erfarenheter och anpassade 

utrustningen efter hur andra gjort eller hur de hanterat en situation tidigare i livet. 

Brist på kunskap angående utrustningen gjorde att den äldre upplevde oro, de ville 

kunna slappna av, känna sig nöjda och undvika bekymmer som hade med 

utrustningen att göra enligt Munck och Sandgren (2017). Kunskapen och insikten 

om sitt sjukdomsförlopp gjorde att den äldre kände ångest och rädsla (Pagels, Wång 

& Wenström, 2008; Lindberg et al., 2017). Den akutmedicinska utrustningen 

behövde anpassas efter personens kognitiva och fysiska kapacitet och skulle vara 

enkel att använda. Den äldre upplevde ofta att utrustningen var avancerad och de 

hade svårt att komma ihåg att utföra rutinerna korrekt och i rätt ordning (Fex et al., 

2009; Fex et al., 2012; Keller et al., 2017). De behövde förbereda sig mentalt och få 

kunskap om sin försämrade hälsosituation och framtida behov gällande sjukdomen 

för att uppleva trygghet i hemmet (Fex, Flensner, Ek, & Söderhamn, 2011; Lindberg 

et al., 2017).  

7.1.2 Sjukvårdspersonal 

Äldre upplevde att sjukvårdspersonal med hög kompetens som var säkra vid 

hantering av den akutmedicinska utrustningen ingav trygghet (Munck & Sandgren, 
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2017; Schaepe & Ewers, 2017; Fex et al., 2011a; Lindberg et al., 2017). Personerna 

ville helst få hjälp av mindre specialistteam eftersom de upplevde trygghet av att 

specialistteamen var skickliga vid hanteringen av utrustningen (Munck & Sandgren, 

2017; Schaepe & Ewers, 2017). Lindberg et al. (2017) beskriver att den äldre 

behövde känna tillit till personalen för att överlåta det medicinska ansvaret till dem. 

Tillgänglig, kompetent sjukvårdspersonal som ansvarade över utrustningen, dygnet 

runt gjorde att den äldre upplevde trygghet (Fex et al., 2009; Fex et al., 2011a; Fex 

et al., 2012; Lindberg et al., 2017). Behovet av personal dygnet runt gjorde att 

personen upplevde sårbarhet och enda sättet att hantera situationen på var att förlita 

sig på sjukvårdspersonalen (Lindberg et al., 2017; Schaepe & Ewers, 2017). 

Kontinuerlig personal med samma rutiner gjorde att den äldre skingrade sina tankar 

från sjukdomen och kände trygghet (Munck & Sandgren, 2017; Schaepe & Ewers, 

2017; Lindberg et al., 2017). Munck och Sandgren (2017) framställer att den äldre 

ville att sjukvårdspersonalen skulle känna till rutinerna i hemmet och nästan intuitivt 

förstå den äldres behov, de kände sig hoppfulla när personalen var engagerad och 

hjälpte till att anpassa den akutmedicinska utrustningen i hemmet. Schaepe och 

Evers (2017) redogör att det var betydelsefullt för den äldre att ha en ha en dialog 

med sjukvårdspersonalen om hur de upplevde trygghet. Personen utvecklade 

enskilda former av kommunikation som de förväntade sig att personalen uppfattade 

och besvarade, annars upplevdes minskad trygghet. Enligt Lindberg et al. (2017) 

gjorde en varierande personalgrupp med olika kompetens att den äldre fann sig i 

förändringar och förhöll sig passiva i förhållande till sin behandling. 

7.2 Motstånd och framgång 
I processen att förlika sig med situationen mötte den äldre motstånd gentemot sin 

nya situation och den akutmedicinska utrustningen, vilket gjorde att de kände sig 

begränsade och maktlösa. Allt eftersom personen fick insikt och kunskap om sitt 

hälsotillstånd så tog de kontroll över utrustningen och upplevde framgång. De 

accepterade sin nya situation och de upplevde god hälsa och välbefinnande.  

7.2.1 Begränsning  

Fex et al. (2011a) skildrar att personer med lång erfarenhet av att vårdas med 

akutmedicinsk utrustning på sjukhus upplevde färre begränsningar och hade lättare 

att acceptera utrustningen i hemmet. Enligt Fex et al. (2009) och Fex et al. (2011a) 

så hade den äldre lättare att acceptera utrustningen när de var mottagliga för råd, 

stöd och hade förtroende för tekniken. Många upplevde sig begränsade, att det inte 

fanns något annat val än att acceptera utrustningen och den nya situationen. Den 

äldre behövde stöd från personalgruppen för att hantera sina känslor av motstånd 

inför sin nya situation och utrustningen (Munck, & Sandgren, 2017; Fex et al., 

2009; Fex et al., 2011a; Pagels et al., 2008). Lindberg et al. (2017) beskriver att när 

den äldre upplevde kroppsliga obehag ökade deras motstånd mot utrustningen och 

Fex, Ek och Söderhamn (2009) menar att den äldre upplevde ett mentalt motstånd 

mot utrustningen och tvingade sig själv att fortsätta med proceduren. Enligt 

Thomson et al. (2013) upplevde den äldre maktlöshet relaterat till att de var 

begränsade av utrustningen. De var medvetna om vad som skulle hända om 

behandlingen avslutades vilket gjorde att den äldre kände maktlöshet gentemot 

utrustningen och sjukdomen (Thomson et al., 2013). De tvivlade om det var rätt 

beslut att påbörja behandlingen i hemmet (Fex et al., 2009; Fex et al., 2011a). Den 
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äldre upplevde att de var beroende av hjälp för att överleva, de kände sig oroliga och 

hade en rädsla för döden (Munck & Sandgren, 2017; Schaepe & Ewers, 2017; Fex 

et al., 2011; Lindberg et al., 2017). Beroendet av någon eller något gjorde att de 

kände sig begränsade (Fex et al., 2009; Lindberg et al., 2017). Utrustningen och de 

tidskrävande rutinerna begränsade personen i det dagliga livet (Lindberg et al., 

2017; Fex et al., 2009; Fex et al., 2011a). Sjukdomen begränsade världen och de 

hänvisas till sitt hem (Lindberg et al., 2017). Enligt Fex et al. (2009) upplevde den 

äldre sig begränsade av att spontant inte kunna göra aktiviteter utanför hemmet. Fex 

et al. (2012) menar att de upplevde att ålderdom och begränsningen relaterat till 

utrustningen förknippades med sämre hälsa. Jaturapatporn, Moran, Obwanga och 

Husain (2010) visar att begränsningar som var relaterat till utrustningen var minskad 

mobilitet, obehag relaterat till skav och ljud från utrustningen och hinder som gjorde 

att de inte fick tillgång till viss utrustning  

7.2.2 Välbefinnande 

Den äldre upplevde välbefinnande när de hade kunskap om sjukdomen och kunde 

anpassa behandlingen för att optimera sin hälsa (Fex et al., 2009; Fex et al., 2011a; 

Pagels et al., 2008). När personen såg teknologins fördelar ökade välbefinnandet 

och de var lättare att låta avskräckande känslor och förtvivlan passera (Fex et al., 

2011a). Fex et al. (2012) menar att god hälsa förknippades med välbefinnande, att 

ha ett aktivt liv och inte känna sig hjälplös, Munck och Sandgren (2017) beskriver 

att god hälsa innebar att kunna fortsätta med det vardagliga livet. Enligt Yu, Zheng, 

Han och Sun (2017) ville personen ha en daglig dialog med personal och närstående 

för att upprätthålla sin hälsa och hantera sin egenvård för att uppleva välbefinnande 

God hälsa och välbefinnande gav en känsla av frihet som motiverade den äldre att 

leva hälsosamt (Fex et al., 2009; Fex et al., 2011a; Coquart, Le Rouzic, Racil, 

Wallaert, & Grosbois, 2017). Upplevelsen av välbefinnande ökade när den äldre 

hade kontroll över utrustningen som gav en känsla av att ha kontroll över 

sjukdomen och livet (Lindberg et al., 2017; Thomson et al., 2013). Lindberg et al. 

(2017) framställer att den äldre upplevde tacksamhet över möjligheten att få vård 

med den akutmedicinsk utrustning i hemmet, mot livet och sin familj, trots sjukdom 

och beroendet av tekniken. De ville känna sig närvarande och leva här och nu. Fex 

et al. (2011) skildrar att de upplevde välbefinnande, att de hade ett bra liv trots 

obehag från utrustningen. Fex, Ek och Söderhamn (2009) menar att den äldre kunde 

känna en tröst i att se andra i samma situation som hade det värre. Enligt Lindberg 

et al. (2017), Fex et al. (2009) och Fex et al. (2012) så blev den äldre hjälpt av att 

tänka positivt för att acceptera sin nya situation. 

7.3 Hantera den nya vardagen  
Den äldre ville vara en självständig individ trots beroendet av andra och 

utrustningen. Det var betydelsefullt att familjen gjordes delaktiga i vården, så att de 

kunde vara ett mentalt stöd och hjälpa den äldre med utrustningen. Hemmets 

karaktär förändrades och det var svårt att upprätthålla relationer eftersom 

utrustningen och procedurer hindrade den äldre och dess närstående från att vara en 

aktiva och sociala. 

7.3.1 Självständighet  

En mindre personalgrupp runt den äldre i hemmet gjorde att personen kände sig som 

en självständig individ som blev sedd och hörd (Munck & Sandgren, 2017; Schaepe 
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& Ewers, 2017; Lindberg et al., 2017). Enligt Lindberg et al., (2017) så ville 

personen vara självständig och delta aktivt i beslut gällande sin vård. Den äldre 

upplevde att behandlingen i hemmet gjorde patientrollen blev mindre tydlig. Fex et 

al. (2009) och Lindberg et al. (2017) menar att den äldre upplevde självständighet 

när de hade kontroll över sitt dagliga liv, slapp åka till sjukhuset och kunde anpassa 

behandlingen efter sina sociala aktiviteter. När den äldre hade kunskap om den 

akutmedicinska utrustningen så ökade självständigheten (Lindberg et al., 2017; 

Munck & Sandgren, 2017; Thomson et al., 2013). Självförtroendet ökade när den 

äldre ansvarade för sin egenvård (Fex et al., 2009; Fex et al., 2011a; Thomson et al., 

2013). Den äldre jämförde sig med andra i samma situation som inte klarade att 

hantera utrustningen och såg ner på dem för att stärka sin självkänsla (Thomson et 

al., 2013). Efter en period av att systematiskt ha följt instruktioner så började 

personen känna självständighet och anpassade behandlingen efter hälsan och 

dagliga aktiviteter, man började att njuta av livet igen (Munck & Sandgren, 2017; 

Fex et al., 2009; Fex et al., 2011a; Fex et al., 2012; Lindberg et al., 2017; Thomson 

et al., 2013). Personen planerade självständigt och var beredd på oväntade händelser 

och hade utrustningen i beredskap. De planerade in korta resor i närområdet (Fex et 

al., 2009; Fex et al., 2011). Fex et al. (2011a) beskriver att den äldre undvek långa 

resor som krävde omfattande planering. Munck och Sandgren (2017) menar att 

bekväm, användarvänlig och mobil utrustning gav en känsla av att vara självständig. 

Den äldre behövde bibehålla sin fysiska och mentala kapacitet, eftersom fysisk 

träning och mentalt stöd ökade självständigheten och minskade ångest och 

depression (Fex et al., 2009; Jaturapatporn et al., 2010; Coquart et al., 2017; Yu et 

al., 2017). De mest sjuka personerna upplevde färre nackdelar med utrustningen och 

menade att den ökade deras självständighet och räddade deras liv (Jaturapatporn et 

al., 2010).  

7.3.2 Relationer och hemmet  

Hemmet upplevdes som en institution och påverkade hela familjen. Utrustningen 

hade en negativ inverkan på hemmiljön och den äldre försökte dölja utrustningen 

och minska buller från den (Fex et al., 2009; Fex et al., 2011a; Fex et al., 2012; 

Keller et al., 2017). Det estetiska i hemmet fick stå tillbaka till förmån för komfort 

enligt Lindberg et al. (2017). Den äldre ville att behandlingen skulle vara smidig 

och uppfann praktiska lösningar i hemmet för utrustningen och lagring av sopor. En 

bekväm plats att sitta på under behandlingen med utrustningen inom räckhåll 

skapades, där sakerna låg i systematisk ordning så att det blev lätt att hitta, 

framförallt om de hade dålig syn (Fex et al., 2009; Fex et al., 2011a; Keller et al., 

2017). Behandlingen störde relationer enligt Thomson et al. (2013) och utrustningen 

bildade en mur mot sociala sammanhang. Den äldre upplevde att de inte ville utföra 

behandlingen inför andra och utrustningen upplevdes genant för både den äldre och 

partnern. Utrustningen kunde också stärka relationen inom familjen och förde dem 

närmare varandra, de pratade om utrustningen som vår, delade på ansvaret och 

gjorde förändringar i hemmet tillsammans. Utrustningen blev en del av familjelivet 

om de närstående hade en förstående attityd (Thomson et al., 2013). Den sociala 

harmonin i hemmet rubbades och relationer ställdes inför utmaningar enligt 

Lindberg et al. (2017). Fysisk sjukdom gjorde det svårare eller omöjligt att hantera 

utrustningen själv och man var beroende av hjälp från närstående och den äldre 

upplevde att situationen påtvingades ens partner och familj (Lindberg et al., 2017; 

Thomson et al., 2013). Den äldre blev beroende av partnerns hjälp för att klara det 
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dagliga livet (Fex et al., 2009; Lindberg et al., 2017). Personen upplevde att de hade 

behov av mentalt stöd från sin partner, för att prata om sin situation (Fex et al., 

2009; Thomson et al., 2013). Den äldre ville ta vara på tiden, ha ett aktivt och 

socialt liv med goda relationer och daglig kontakt med familjen (Fex et al., 2009; 

Fex et al., 2011a; Fex et al., 2012). 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 
En systematisk litteraturstudie med kvalitativ metod och induktiv design valdes då 

studien började i empirin och beskrevs så korrekt som möjligt (Henricson, 2017). 

Studiens syfte om personens upplevelse hade också kunnat besvarats i en 

intervjustudie. Litteraturstudien genomfördes på ett strukturerat sätt enligt Bettany-

Saltikov och McSherry (2016). En transparent och systematiskt utförd 

litteraturöversikt, gör att trovärdigheten i slutsatserna kan bedömas (Rosén, 2017). 

8.1.1 Trovärdighet 

En styrka i litteraturstudier är enligt Bettany Saltikov och McSherry (2016) att det är 

en sammanfattning av primär forskning. För att öka trovärdigheten i studien ställdes 

en öppen frågeställning som gjorde det möjligt att hitta artiklar som diskuterade 

både positiva och negativa effekter. Syftet omformulerades efterhand för att få en 

väl inramad frågeställning (Bettany Saltikov & McSherry, 2016). Kvalitativ metod 

anses besvara studiens syfte vilket stärker studiens trovärdighet (Henricson, 2017). 

Eftersom lite forskning finns inom ämnet togs artiklar med både kvantitativ & 

kvalitativ metod med, där resultatet från den kvalitativa delen användes i studien. 

Alla artiklar som svarade på syftet valdes, trovärdigheten hade ökat om artiklar med 

samma design hade valts (Henricson, 2017).    

En optimal sökstrategi utformades vilket rekommenderas av Bettany-Saltikov och 

McSherry (2016). Pilotsökningarna genererade kunskaper kring sökstrategin och 

synonymer till sökorden i PEO hittades vilket begränsar bias och stärker resultatets 

trovärdighet. Inklusions- och exklusionskriterier bestämdes innan urvalsförfarandet 

och följdes noggrant för att begränsa bias och höja kvaliteten på studien. PEO-

modellen valdes för att få fram upplevda erfarenheter (Bettany Saltikov & 

McSherry, 2016). Populationen enligt PEO-modellen var: aged or elderly or senior 

or older people or aged, 80 and over or frail elderly or aged 65+ or aged*. Trots 

avgränsningen till äldre personer visade det sig att flera av artiklarna i sökresultatet 

hade med personer under 65 år i sin forskning, antalet personer i dessa studier var 

övervägande över 65 år. Bedömning gjordes att artiklarna kunde inkluderas i 

resultatet trots att de inte följde inklusionskriterierna, eftersom det finns lite 

forskning inom ämnet, personerna i studierna är övervägande över 65 år och det 

handlar om personens upplevelse. Upplevelser som tydligt framgick komma från 

personer under 65 år togs inte med i resultatet.  

Data insamlades från primärartiklar i vetenskapliga tidskrifter från databaserna 

Cinahl och PubMed inom vårdvetenskap, en resultatartikel kom upp vid sökning i 

båda databaserna. Att använda fler databaser som har omvårdnadsfokus ökar 

resultatets sensitivitet och trovärdighet då chansen att hitta relevanta artiklar ökar 
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(Henricson, 2017). I resultatet valdes endast peer reviewed artiklar, vilket stärker 

trovärdigheten då studierna bedöms vetenskapliga (Henricson, 2017). 

Avgränsningen engelska gjordes i båda databaserna för att göra träfflistan hanterbar 

och författaren är medveten om språkbias (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). 

Begränsningen (humans), last 5 years och abstract gjordes även i PubMed för att 

göra träfflistan hanterbar. Avgränsning på de senaste 5 åren styrker studien och ger 

träffar på aktuell forskning samtidigt som det kan innebära att relevanta artiklar 

missats. 

En bred sökning gjordes på ämnesord och synonymer och artiklar som inte 

besvarade syftet exkluderades (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Fritextsökning 

i kombinations med ämnessökning gjordes för att hitta artiklar som inte var 

indexerade under ämnesord vilket ökar specificiteten (Henricson, 2017). Urval och 

datainsamlingsmetoden dokumenterades för att ge transparens till studien, det 

möjliggör en återupprepning och ger trovärdighet till sökningarna (Polit & Beck, 

2017; Bettany-Saltikov & McSherry, 2016).  

Vid extraktion av data användes modellen beskriven i nio steg enligt Bettany-

Saltikov och McSherry (2016), modellen användes för att öka studiens trovärdighet 

och minska risken för bias ur forskarens perspektiv (Bettany-Saltikov & McSherry, 

2016). Det kan vara en svaghet att författaren ensam genomförde analysen som 

genererade kategorier och underkategorier. Dock styrktes analysmetodens 

trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet genom diskussion med handledare 

och studiekamrater på handledningsträffar, för att förvissa sig om att resultatet 

svarade på syftet (Henricson, 2017). Studiens pålitlighet stärks av att författaren 

under hela arbetet, medvetet, strävat efter öppenhet genom att tygla sin förförståelse, 

men det går inte att utesluta att det påverkat analys och resultat (Henricson, 2017).  

Resultatartiklarna kvalitetsgranskade utifrån mallen av Caldwell et al., (2011). 

Kvalitetsgranskning av resultatartiklar gjordes med en bedömning av studiens 

styrkor och svagheter (Polit & Beck, 2017). Kvalitetsgranskningen genomfördes av 

författaren och det går inte att bortse från om bedömning och värdering är opartisk 

vilket minskar studiens trovärdighet. Kvalitetsgranskningen diskuterades på 

handledarträffar med handledare och studiekamrater vilket stärker studiens 

trovärdighet (Henricson, 2017). 

8.1.2 Överförbarhet 

Urvalsprocessen, datainsamlingen och resultatet dokumenterades och beskrevs 

tydligt vilket stärker studiens överförbarhet (Henricson, 2017). Hälften av 

resultatartiklarna kommer från Sverige, resterande är gjorda i USA, Kanada, 

England, Frankrike, Tyskland och Kina. Resultatet utifrån upplevelserna är 

samstämmiga i alla länder men skillnaden i sjukvårdssystemen gör att resultatet från 

andra länder inte är direkt överförbart till Sverige.   

8.2 Resultatdiskussion  
Resultatet beskriver att äldre behöver stöd från personal när de vårdas med 

akutmedicinsk utrustning i hemmet, för att känna trygghet i den nya situationen och 

självständigt kunna hantera utrustningen och utföra behandlingarna. Enligt Hälso- 

och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) ska vården uppfylla patientens behov av 

trygghet, kontinuitet och främja goda kontakter mellan patient och personal. 
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Segesten (1994) visar att trygghet är kopplad till självkänslan, om den äldre inte har 

tillit till sig själv vid hantering av utrustningen så minskar möjligheterna att vårdas 

med akutmedicinsk utrustning i hemmet, den äldre är i en utsatt position och 

beroende av tillgång till personal dygnet runt. Personalen som har sin arbetsplats 

hos den äldre i hemmet har en avgörande roll för att skapa trygghet, upprätthålla 

personens självkänsla och göra den nya vardagen hanterbar. Silver och Wellman 

(2002) anser att vid initiering av akutmedicinsk vård i hemmet behöver 

sjukvårdspersonalen finnas som mentalt stöd för att minska förekomst av 

depression, ångest, oro, rädsla, ilska och agitation hos den äldre. Personen kan få en 

förändrad kroppsbild relaterat till bland annat sonder och slangar som gör att de 

isolerar sig. Personalen måste vara delaktig i vården för att upptäcka infektioner, 

inflammationer och andra komplikationer som ofta resulterar i inläggning på 

sjukhus och alltför tidig död. 

Resultatet beskriver att den äldre upplevde motstånd gentemot sin nya situation och 

att de behövde få kunskap om sin sjukdom och den akutmedicinska utrustningen. 

Utrustningen måste vara anpassad efter individen så att de klarade av att hantera den 

själv för att känna framgång. Enligt HSL (SFS 2017:30) så ska lokaler och 

utrustning som krävs för att ge god vård uppfyllas. Fu, Weick-Brady och Tanno 

(2012) beskriver att den akutmedicinska utrustningen i hemmet måste vara intuitiv, 

ha tydlig design, märkning och vara anpassad efter användarens kognitiva och 

fysiska förmåga, livsstil och omgivning. Akutmedicinsk utrustning kan vara svår att 

hantera i hemmet framförallt för äldre som har nedsatt mobilitet, försämrad syn, 

hörsel och kognition (Beer, Mc Bride, Mitzner & Rogers, 2014; Kortum & Perez, 

2015). Dahlberg och Ekman (2017) beskriver att den äldre som drabbas av 

långvarig sjukdom behöver få insikt över sina möjligheter som hälsotillståndet 

innebär för att förstå sig själv och förändringen som sjukdomen för med sig. 

Resultatet visar att den äldre personen vill vara en självständig individ som aktivt 

deltar i beslut gällande sin vård med akutmedicinsk utrustning i hemmet. Enligt 

HSL (SFS 2017:30) ska hälso- och sjukvården bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet. Janlöv, Hallberg och Petersson (2006) beskriver 

att den äldre upplever ett motstånd och blandade känslor när de vårdas med 

akutmedicinsk utrustning i hemmet och att det kan uppfattas som ett hot mot 

självständigheten och autonomin. Dahlberg och Segesten (2010) menar att det kan 

vara svårt att bli erkänd som en individ i vården. Vid vård i hemmet gör kontinuitet 

bland personal att personen kan känna sig som en individ som har egna åsikter. 

Personalen bör upptäcka och reflektera över etiskt besvärliga situationer som 

uppstår, deras attityd påverkar personens upplevelse av hälsa, sjukdom, vem de är 

och deras värde och personalperspektivet tar lätt över. Personalen kan ha både 

positiva och negativa upplevelser av vårdandet, genom teamarbete och handledning 

skapas grunder till goda, vårdande relationer som bidrar till att den äldre får god 

vård i hemmet. Enligt Dahlberg och Ekman (2017) måste personalen bekräfta den 

äldre som en person med värde som är viktig att förstå och att personen är en individ 

med ett livssammanhang.  

En svårighet med vården i hemmet är att respektera den äldre personens integritet 

och självbestämmande, det är lätt att personal tar beslut utifrån vad de tycker är bäst 

för personen. Sandman och Kjellström (2013) beskriver vårdetiska tillämpningar av 

pliktetiken. Enligt den kantianska pliktetiken så har personens självbestämmande en 
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stark ställning och en förnuftig person har kapacitet att styra över sitt eget liv. Vissa 

personer riskerar att falla utanför gruppen som omfattas av respekt eftersom 

pliktetiken grundar sig på förnuftet, personer som inte har utvecklat ett förnuft eller 

som förlorat det faller utanför ramarna. En äldre skör person som vårdas i hemmet 

och upplever situationen med den akutmedicinska utrustningen förvirrande och svår, 

kan lätt misstolkas vara utan förnuft och personal tar över och börjar fatta beslut åt 

den äldre. 

Enligt resultatet så påverkas närstående till den äldre som vårdas med 

akutmedicinsk utrustning i hemmet och i den nya vardagen blev familj och goda 

relationer viktiga värden i livet. Janlöv et al., (2006) menar att den äldre tar en mer 

eller mindre aktiv del i besluten angående sin vård i hemmet beroende på om de har 

en närstående som representerar dem. Dahlberg och Segesten (2010) betonar att 

framförallt äldre personer är beroende av hjälp från närstående som ansvarar för 

utrustningen och ger stöd i det dagliga livet. Utan rätt stöd förvärras situationen 

både för personen som får vården i hemmet och dess närstående. Den närstående 

kan ha en avgörande roll för att den äldre ska uppleva hälsa och välbefinnande och 

kan ha en ogynnsam inverkan på situationen. Enlig Silver och Wellman (2002) har 

vårdgivare i familjen krav på sig att vara kompetent med den akutmedicinska 

utrustningen och de är ett mentalt stöd samtidigt som de lever med den äldre i det 

dagliga livet. Närståendevård kan leda till negativa känslomässiga och fysiska 

konsekvenser som påverkar den närståendes förmåga att utföra vården bra. 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att mänskliga relationer blir viktiga värden i 

ett gott liv och vårdandets mål är att ge optimalt goda konsekvenser för alla 

inblandade. Ett gott liv innebär goda relationer, självbestämmande, upprätthållande 

av identiteten, att ha ett aktivt liv och att åstadkomma något i livet. 

En samhällelig aspekt med anhörigvård är enligt Sundström (2019) att kommunerna 

spar in på sina omsorgskostnader genom detta. Hälften av anhörigomsorgen utförs 

av personer över 65 år, som kan vara en make, maka, partner eller äldre barn. Den 

offentliga omsorgen ställer höga krav på de anhörigas insatser och det finns 

förväntningar på omsorgens kvalitet. Det är stor skillnad på äldreomsorgen i 

kommunerna, storstadsområdena har mest ensamboende och har ett större behov av 

offentlig omsorg. Länder med hög medellivslängden har oftast råd med god 

offentlig omsorg, trots det skärs den offentliga omsorgen ner och allt fler blir 

anhörigvårdare, det gynnar staten att man tar ansvar för sina anhöriga, utan 

förväntning om belöning. Lee et al. (2017) visar på besparingar för staten, där den 

akutmedicinska vården i hemmet introducerats med syfte att korta ner vistelserna på 

sjukhus och minska kostsamma vårddygn.  

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA, 2014) visar att anhöriga svarar för 

mer än Sjuttiofem (75) procent av omsorg av äldre som ges i hemmet. Många 

anhöriga ser sig inte som vårdare, de har ofta en nära relation till den man vårdar 

och stödjer och det är självklart att ta hand om en sjuk eller åldrig familjemedlem. 

De flesta ger omsorg mellan en till tio timmar i veckan. Tjugoen (21) procent ger 

mycket omfattande omsorg, i dessa fall bor anhörig och närstående oftast 

tillsammans. Trettio (30) procent har inte någon annan som vårdar, stödjer eller 

hjälper den närstående, de har ingen avlastning eller någon att dela ansvaret med. 

Anhöriga upplever en belastning när insatserna till den närstående inte fungerar. Det 

finns stora skillnader mellan olika kommuner när det gäller vilket stöd som erbjuds 
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anhöriga. Kommunerna har inga rutiner för utredning av anhörigas situation och 

behov av stöd, varken Socialstyrelsen eller Inspektionen för vård och omsorg har 

bedrivit någon riktad tillsyn av det kommunala anhörigstödet. Det saknas en struktur 

och rutiner för samarbetet mellan landstinget och socialtjänsten när det gäller stöd 

till anhöriga. Många anhöriga har långvarig kontakt med sjukvården, men 

landstingen arbetar inte systematiskt med stöd till anhöriga (NKA, 2014).  

Fler äldre bor kvar i sitt hem. Samtidigt som vårdbehovet ökar så blir det färre 

platser på sjukhusen och de som behöver sjukhusvård skrivs ut tidigare på grund av 

färre vårdplatser. Samhällets insatser för äldre har minskat de senaste 30 åren och de 

närståendes insatser är betydelsefull för den nationella välfärden eftersom de 

balanserar kostnader för hälso- och sjukvård (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Vilka personer är mest lämpade att få akutmedicinsk vård i hemmet? Den äldre 

personen bör ha en anhörig som hjälper till med utrustningen och som ser till att 

vardagen fungerar. Den äldre måste dessutom vara kognitivt och fysiskt kapabel att 

sköta utrustning och behandling själv. Följaktligen är denna typen av vård inte 

aktuell för alla äldre med akutmedicinska behov. Även om den äldre får 

akutmedicinsk vård i hemmet så kan personen akut försämras i sitt hälsotillstånd 

och behöver åka till akutmottagningen eller läggas in. Det kommer alltid att finnas 

behov av den traditionella akutsjukvården där det finns möjlighet till övervakning 

och monitorering av patienter, med tillgänglig, högkompetent personal. Valet av 

vård måste baseras på rättvisa, jämlikhet och ha etiska grunder.  

Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2013) ska det finnas en 

rimlighet mellan kostnad och effekt när man väljer mellan olika verksamheter och 

åtgärder, man bör sträva efter förbättrad hälsa och förhöjd livskvalitet. 

Kostnadseffektiviteten får inte leda till att man underlåter att ge vård eller försämrar 

kvaliteten av vården av döende, svårt och långvarigt sjuka, gamla, dementa. Man 

kan inte godta att inte prioritera sköra äldre för att de är äldre och har kort förväntad 

livslängd och för att de insatser som görs i jämförelse med andra insatser inte är 

kostnadseffektiva. 

Enligt Thylén, Wennlund och Bischofberger (2006) så ökar det växande antalet 

äldre personer i samhället trycket på sjukvårdens resurser. Äldre personer är ofta 

multisjuka viket skapar efterfrågan på adekvat kunskap hos olika verksamheter och 

prioriteringsfrågorna för denna patientgrupp kan vara svårhanterliga. Ett kliniskt, 

etiskt arbete består av att identifiera, analysera och hantera moraliska problem som 

uppstår, inom geriatrisk omvårdnad betonas vikten av god kommunikation mellan 

läkare och patient/närstående. Den åldrande människan har ofta begränsad autonomi 

och hotad integritet eftersom personen inte har kraft att själv säkerställa den. 

Autonomipotentialen avtar successivt och försvinner ofta innan dödens inträde, ju 

mer patientens autonomi tynar bort, desto mer bör dess integritet uppmärksammas. 

Enligt svensk lagstiftning, etiska konventioner och koder har alla människor lika 

värde oavsett ålder och funktionsförmåga vilket innebär att integriteten skall vara 

stabil under livets alla skeden. Att respektera en persons värdighet innebär att 

respektera personen för personens skull oavsett hur mycket handlingskraft eller 

förtjänster som personen har. Personperspektivet betonar alla människors lika värde 

och rätt till liv under livets alla skiften, detta lika värde är hotat när livet lider mot 

sitt slut. God etik inom geriatriken ställer höga krav på samverkan mellan berörda 
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professioner inom sjukvården då man möter människor med avtagande autonomi. 

Hos svårt dementa eller strokedrabbade patienter kan autonomin försvinna helt och 

deras integritet, deras värdighet som person, behöver skyddas av andra. Vilka som 

ska skydda detta kan variera hos olika patienter beroende på närvaro eller frånvaro 

av närstående och förmågan till samverkan mellan närstående och vårdpersonal.  

Hänsynstagandet till äldre personers autonomi är många gånger bristfällig i miljön 

på akutmottagningarna enligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO, 2018).  Sköra 

äldre patienter löper störst risk att drabbas av vårdskador till följd av utebliven 

omvårdnad och långa väntetider på akutmottagningen. Denna patientkategori är ofta 

i behov av vård från flera olika kliniska specialiteter med svårighet att klarlägga 

vilken klinik som patienten ska tillhöra. Flera sjukhus har med hänsyn till äldre 

bland annat infört samverkan mellan kommun och primärvård, snabbspår till 

geriatrisk avdelning och sjuksköterska med geriatrisk kompetens på 

akutmottagningarna (IVO, 2018). HSL (SFS 2017:30) säger att ”Vård ska ges med 

respekt för alla människors lika värde och för individens värdighet” och 

Socialtjänstlagen (SFS, 2018) reglerar att den äldre ska garanteras ett värdigt liv. 

Sandman och Kjellström (2013) menar att högt människovärde i vården är grunden 

för att alla människor ska ha rätt till god och likvärdig, respektfull vård. 

Människovärdet kan påverkas av andra människors agerande eller skador och 

sjukdomar. Värdighet som identitet kränks när man blir reducerad som person, 

självrespekten kan påverkas när man drabbas av funktionsnedsättning och sjukdom.  

Karlsson och Karlsson (2019) visar ett strukturproblem på organisationsnivå i en 

studie på äldre människor med hög risk för återkommande akuta återinläggningar. 

Ett uppföljningsbesök gjordes av en sjuksköterska i hemmet, 48–72 timmar efter att 

den äldre kom hem från sjukhuset. Besöken visade sig minska ångest och skapade 

ett förtroende mellan sjuksköterskan och den äldre, samt säkerställde 

patientsäkerheten. Karlsson och Karlsson (2019) påpekar att denna typ av 

uppföljningsbesök skulle göra stor nytta för den äldre om det blev en del av 

rutinmässig omvårdnad. Sedan 2018 finns lagen om fast vårdkontakt och samordnad 

individuell plan (SIP) för äldre, som förbättrar möjligheten att vara aktiv i sin egen 

vård. ”Trygg hemgång” ska stödja personer som kommit hem från sjukhus, så att de 

kan leva ett tryggt och självständigt liv hemma utan onödiga vistelser på sjukhus. 

Arbaje et al. (2014) anser att det behövs förbättrade vårdövergångar från sjukhuset 

till hemmet och ett holistiskt tillvägagångssätt för patienthantering med stöd från 

personal och förståelse för vårdens kontinuitet (Arbaje et al., 2014). Sveriges 

kommuner och landsting har en vägledning om hur primärvården kan identifiera 

sköra äldre och på ett tidigt stadium ge proaktiva insatser (Hälso- och sjukvårdslag 

[HSL], SFS 2017:612). Genom att identifiera äldre personer med sjukdomstillstånd 

som är i riskzonen för återkommande besök på akutmottagningen och 

återinläggningar, och rikta särskilda vårdinsatser mot dem så minskar lidandet och 

vårdkonsumtion. Det bidrar till att sänka den totala vårdkostnaden inom hälso- och 

sjukvård och förbättrar vårdkvaliteten (Campos del Portillo et al., 2015). För att 

minska personligt lidande och samhälleliga kostnader är det viktigt att äldre grupper 

som är i riskzonen för sjukdom och ohälsa identifieras tidigt, idag identifieras dessa 

för sent, oftast när sjuklighet och bräcklighet inträffat. 

Socialstyrelsen (2014) visar att drygt åtta procent av akuta inläggningar av äldre på 

sjukhus orsakas av läkemedelsbiverkningar och cirka 60 procent av dessa bedöms 
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vara möjliga att förebygga. Det behövs ett kliniskt användbart instrument för att 

identifiera läkemedelsorsakad sjuklighet hos äldre på akutmottagningen. Enligt SBU 

(2013) så ger akut sjukdom ofta diffusa eller atypiska symtom hos äldre. 

Förvirringstillstånd, trötthet, fallbenägenhet eller sänkt allmäntillstånd förekommer 

ofta oavsett bakomliggande tillstånd. Dålig nutritionsstatus och vätskebrist vid 

inläggning på sjukhus ökar risken för komplikationer. Äldre kan ha nedsatt 

smärtkänslighet och sakna feberreaktion och ovanliga symtom i kombination med 

medicinska, psykiska och sociala problem leder till diagnostiska svårigheter på 

akutmottagningen, dessutom kan oro och aggressivitet hos dementa bero på olika 

orsaker. Studier av Shipton (1996) och Kansagara et al. (2011) fann att personer 

över 65 år samt diagnoserna hjärtsvikt och KOL var de starkaste riskfaktorerna för 

återkommande sjukhusinläggningar. Personer med tidigare akuta inläggningar har 

dessutom en ökad risk för ytterligare akuta återinläggningar (Smith et al., 2000).  

Litteraturöversikten av Haken, Allouch och van Harten (2018) visar att 

sjuksköterskan har en avgörande roll vid vård med akutmedicinsk utrustning i 

hemmet. Mer forskning inom professionen behövs för att identifiera viktiga faktorer 

och skapa ett styrdokument och rutiner för initiering och fortsatt vård i hemmet med 

akutmedicinsk utrustning. Prehospital vård utifrån den äldres behov behöver 

utvecklas, akutmedicinsk utrustning behöver anpassas efter den äldre personens 

problematik och utformas för att passa in i hemmet och bli mera mobil. 

Sjuksköterskan har en nyckelroll i att stödja patienten och den närstående vid vård 

med akutmedicinsk utrustning i hemmet och vara deltagare i ett multidisciplinärt 

team. De fann att det behövs mer forskning utifrån sjuksköterskans perspektiv vid 

vård av äldre med akutmedicinsk utrustning i hemmet.   

Trygghet är ett centralt begrepp som löper genom hela resultatet. Fagerström et al., 

(2011) betonar att trygghet är betydelsefullt för den äldre personen. När den äldre 

drabbas av sjukdom med fysisk nedsättning som följd, så upplevs otrygghet vilket 

kan leda till att den äldre får en negativ självuppfattning av att bli beroende av andra 

för att hantera sin vardag. Dahlberg och Segesten (2010) menar att den äldre 

upplever otrygghet i hemmet då de inte litar på sin egen förmåga och möjligheten att 

få hjälp om något händer. Känslor av utsatthet och sårbarhet blir tydligt när livet 

förändras och man förlorar kontrollen över kropp och hälsa. Den äldre personen 

upplever otrygghet när de inte känner sig förstådda och är osäkra på om 

sjukvårdspersonalen förstår dem. Litteraturstudien visar att den teoretiska 

referensramen trygghet kan användas för att bättre förstå äldre personers upplevelser 

av att vårdas med akutmedicinsk utrustning i hemmet. 

Mer forskning behövs för att utforma användarvänlig utrustning för hemmiljö som 

är anpassade till äldre användare med nedsatt fysisk kapacitet och kognition samt 

har försämrad syn och hörsel. Vidare behövs mer forskning utifrån sjuksköterskans 

perspektiv vid vård av äldre med akutmedicinsk utrustning i hemmet, för att lyfta 

fram kunskap som är värdefull vid vården av den äldre i hemmet. 

8.3 Slutsats och klinisk implikation 
Äldre, akut sjuka personer kan ha en rad olika komplikationer och symtom som 

försvårar omständigheterna vid bedömning på akutmottagningen. För att möta den 

ökande åldrande befolkningen behöver man identifiera och följa upp behandlingen 

för multisjuka äldre som riskerar återkommande besök på akutmottagningen och 
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återinläggningar och initiera vård med akutmedicinsk utrustning i hemmet. Studien 

visar att sjukvårdspersonalen har stor betydelse för att skapa trygghet och 

möjliggöra vården med akutmedicinsk utrustning i hemmet. Vårdmodeller i hemmet 

som främjar äldre personer behöver utvecklas och bli ett alternativ till den 

traditionella akutsjukvården. Den multisjuka personen som erbjuds vård med 

akutmedicinsk utrustning i hemmet har möjlighet att påverka sin vård och vården 

blir på personens villkor.  

Anhörigvården ökar relaterat till det ökande antalet äldre, detta är en vinst för 

kommunerna då det minskar kostnaden inom hälso- och sjukvård. Då anhörigvården 

har en central roll när det gäller vården av de äldre i samhället behöver de anhörigas 

perspektiv lyftas fram. De anhöriga behöver handledning och möjlighet till 

avlastning för att orka med det krav och ansvar som anhörigvården innebär.   

Sjuksköterskan behöver stärka sin roll och handleda personal i teamet som arbetar 

med vården i hemmet av multisjuka, bräckliga äldre. För att öka patientsäkerhet, 

vårdkvalitén och för att sjuksköterskan ska känna sig trygg och säker vid hantering 

av utrustningen och vid bedömning av den äldre vid akuta försämringar. 
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datum 

Sök 
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        Sökfras                 Begränsning Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

fulltext 

Kvalitets 

granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

Cinahl 

2019-01-30 

Huvudsökning 

S1 aged OR elderly OR senior OR 

older people OR aged, 80 and 

over OR frail elderly OR Aged 

65+ 

 823,850     

 S2 Advanced medical technology 

OR Medical devices OR 

medical equipment OR Medical 

technology OR High tech home 

care OR Home specimen 

collection OR Home dialysis 
OR Home analgesia OR Home 

blood transfusion OR Home 

oxygen therapy OR Home 

parental nutrition OR Home 
infusion therapy OR Home 

intravenous therapy OR Heart 

failure home treatment OR 

Home treatment COPD OR 
Home intravenous therapy 

 22,927     

 S3 Home care*  48,904     

 S4 S1 AND S2 AND S3  197     

 S5 S4 Peer reviewed 

english 

162 62 18 10 9 
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datum 

Sök 
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        Sökfras                 Begränsning Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

fulltext 

Kvalitets 

granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

PubMed  

2019-01-31 
Huvudsökning 

#1 Administration, Intravenous 

[Mesh] OR equipment and 
supplies [MeSH] OR Blood 

Transfusion [Mesh] OR dialysis 

[MeSH] OR parenteral nutrition 

[MeSH] 
OR oxygen inhalation therapy 

[MeSH] OR analgesia [MeSH] 

OR 

blood specimen collection 
[MeSH] OR infusion pumps 

[MeSH] 

 1,692,750     

 #2 Aged [MeSH] OR 

Aged, 80 and over [MeSH] OR 

Frail elderly [MeSH] 

 28,115     

 #3 Home Care Services [Mesh] 

OR Home Care Services, 

Hospital-Based [Mesh] 

 45,187     

 #4 #1 AND #2 AND #3  1,319     

 #5 #4 Humans 

English  

Last 5 years  
Abstract 

50 15 7 3 3 
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Bilaga 3: Artikelöversikt, resultatartiklar 
 

Författare  

/årtal /land 

/ Titel 

/Databas 

Syfte               Design/ Metod Urval Resultat Etiska  

överväganden 

Kvalitet 

poäng 

1. Munck, B., 

& Sandgren, A. 

(2017). 

Sverige. 

The impact of 

medical 

technology on 

sense of 

security in the 

palliative home 

care setting. 

 

Cinahl 

 

Beskriva hur 

medicin- 

tekniken 

inverkar på 

patiens, dess 

släkt och 

Distrikt-

sköterskors 

känsla av 

säkerhet i 

palliativ vård 

Kvalitativ; 

Fenomenologisk, 

deskriptiv design. 

Deduktiv 

innehållsanalys 

gjordes på 

semistrukturerade 

intervjuer från 3 

tidigare studier 

inom samma 

ämne. 

 

15 deltagare, med 

skilda diagnoser 

som behandlas med 

olika 

medicintekniska 

insatser i hemmet.  

Kontinuitet och regelbunden 

användning av 

medicintekniska produkter 

samt utveckla ett förtroende 

är grunden för trygg och 

säker patientvård. Känsla av 

kontroll i det dagliga livet 

och vara bekant med 

medicintekniska 

enheter främjar känsla av 

trygghet. 

Distriktssköterskan 

medveten om 

medicinteknikens påverkan 

på känslan av trygghet. 

Utfört enligt 

Helsingfors 

deklarationen, World 

Medical Association 

[WMA, 2008]. 

Godkänd av regionala 

kommitteen för 

mänsklig forskning 

vid Linköpings 

universitet, Sverige 

(Dnr.1209). 

Hög 

35/36 

2. Schaepe, C., 

& Ewers, M. 

(2017). 

Tyskland. 

'I need 

complete trust 

in nurses' - 

home 

mechanical 

ventilated 

patients' 

perceptions of 

safety. 

 

Cinahl 

Undersöka 

hur patienter 

med 

mekanisk 

ventilation i 

hemmet 

upplever sin 

situation och 

vad som får 

dem att 

känna sig 

säkra eller 

osäkra. 

Kvalitativ; del av 

studien ’SHAPE- 

Safety in home 

care for ventilated 

persons’. 

Explorativ ansats, 

semi-

strukturerade 

intervjuer, vid 2 

olika tillfällen, i 

hemmet med 

varje deltagare.  

Grounded theory 

metodologi vid 

urval, insamling 

och analys. 

Tematisk analys. 

 

Maximal variation 

r/t ålder, sjukdom & 

hur lång tid man 

behandlats med 

ventilator. 

21 personer. 

Inklusion; använder 

mekanisk 

ventilation i 

hemmet oavsett 

underliggande 

sjukdom. >18 år 

med förmåga att 

kommunicera. 

3 Huvudteman; 

Känna igen,  

lita på. 

Kunna kommunicera,  

bli uppmärk-sammad. 

Uppleva kontinuitet, känna 

närvaro. 

Godkänd av Charité-

Universitaets-medizin 

Ethics Comission (Ref 

EA2/028/14). 

Skriftlig och muntlig 

information, alla 

deltagare givit 

informerat samtycke. 

Frivilligt, avsluta 

deltagande i studien 

när som helst. 

Avidentifiering vid 

kodning.  

Hög 

33/36 

3. Fex, A., 

Flensner, G., 

Ek, A., & 

Söderhamn, O. 

(2011). 

Sverige. 

Health-illness 

transition 

among persons 

using advanced 

medical 

technology at 

home. 

Cinahl 

Klargöra 

betydelsen av 

övergången 

mellan hälsa-

sjukdom 

genom 

erfarenhet 

från vuxna 

som använder 

avancerad 

medicinsk 

teknologi i 

hemmet. 

Kvalititiv; 

fenomenologisk, 

hermeneutisk. 

Intervjuer med 

öppna frågor. 

Deduktiv och 

induktiv 

strukturerad 

analys. 

10 personer, som 

självständigt 

använder långtids 

syrgasterapi, 

peritoneal- eller 

haemodialys i 

hemmet och hade 

ork och möjlighet 

att delta i en 

intervju. 

Huvudteman; 

Acceptera teknologin i 

dagliga livet.  

Hantera dagliga livet med 

teknologi. 

Anpassa sig och anpassa 

teknologin. 

Förbättra teknologin i 

dagliga livet. 

Godkänd av regionala 

etikprövningsnämnden 

Göteborgs universitet 

(reg.nr. 145-06). 

Informerat samtycke. 

Skriftlig & muntlig 

information, 

telefonsamtal med ssk 

för försäkran över att 

deltagarna förstått 

informationen. Etiska 

frågor gällande 

deltagarnas rättigheter 

Hög 

31/36 
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inom forskning lyftes 

samtidigt. 

4. Fex, A., 

Flensner, G., 

Ek, A-C., & 

Söderhamn, O. 

(2012). 

Sverige. 

Self-care 

agency and 

perceived 

health among 

people using 

advanced 

medical 

technology at 

home. 

 

Cinahl 

Beskriva och 

hitta faktorer 

som påverkar 

egenvård och 

bibehållen 

hälsa hos 

patienter som 

använder 

avancerad 

medicinsk 

teknologi i 

hemmet. 

Kvantitativ; 

deskriptiv, 

tvärsnittsstudie 

med jämförande 

design. Enkäter. 

Beskrivande, 

statistisk analys, 

SPSS. 

Ändamålsenligt 

urval. 180 deltagare. 

Inklusion; Vuxna 

som utför långtids 

syrgasterapi, 

peritoneal- eller 

haemodialys i 

hemmet. Exlution; 

terminalvård, ALS 

eller syrgas r/t 

hypo-ventilation 

pga sömnapné utan 

hypoventilation 

eller enbart för 

fysioterapi. 

Det dagliga livet är 

hanterbart för människor 

som lever med avancerad 

teknologi i hemmet.  

Faktorer för upplevd hälsa; 

vara nöjd 

med livet, ha ett aktivt liv, 

inte känna sig hjälplös. 

Faktorer för upplevd ohälsa; 

hög ålder och långtids 

syrgasbehandling. 

Åtgärder för att bevara 

deltagarnas integritet 

följdes genomgående i 

studien. Godkännande 

från Universitetets 

etiska kommittee och 

från alla deltagarna i 

studien. Etiska frågor 

gällande autonomi, 

göra gott, inte skada 

och rättvisa 

framfördes i ett 

informationsbrev till 

deltagarna och följdes 

genom studien. 

Informerat samtycke 

gavs.  

Hög 

33/36 

5. Fex A., Ek 

A-C., & 

Söderhamn O. 

(2009). 

Sverige. 

Self-care 

among persons 

using advanced 

medical 

technology at 

home. 

 

Cinahl 

Beskriva 

levda 

erfarenheter 

från egenvård 

bland 

personer som 

använder 

avancerad 

medicin-

teknisk 

utrustning i 

hemmet. 

Kvalitativ; 

fenomenologisk, 

deskriptiv. 

Intervjuer med 

öppna frågor. 

10 personer. Vuxna 

som självständigt 

utför långtids 

syrgasterapi, 

peritoneal- eller 

haemodialys i 

hemmet med ork 

och möjlighet att 

medverka i 

intervjun.  

Självvård innebär att kunna 

behärska tekniken, att 

hantera dagliga aktiviteter 

för ett hälsosamt liv, planera 

för att använda utrustningen 

och genomföra 

aktiviteterna, ha kunskap på 

kroppens hälsosamma och 

ohälsosamma tecken och 

kunna justera tekniken efter 

omständigheterna. 

Deltagarna gav sitt 

samtycke och fick 

information i ett brev 

från sjuksköterskan. 

Informerat samtycke. 

Uppföljning att 

deltagarna förstått 

given information, 

dels via telefonsamtal 

och i deltagarens hem. 

Etiska frågor gällande 

deltagarnas rättigheter 

följdes genomgående. 

Studien är godkänd av 

regionala 

etikprövnings 

nämnden, Göteborgs 

universitet (Reg.nr. 

154-06).  

Hög 

33/36 

6. Lindberg, C., 

Fagerström, C., 

Willman, A., & 

Sivberg, B. 

(2017). 

Sverige. 

Befriending 

everyday life 

when bringing 

technology into 

the private 

sphere. 

Cinahl 

Beskriva och 

belysa 

betydelsen, 

meningen 

med att vara 

en 

autonom 

person, 

beroende av 

avancerad 

medicin-

teknisk 

behandling i 

hemmet. 

Kvalitativ; 

deskriptiv, 

fenomenologisk, 

empirisk ansats. 

Intervjuer, öppna 

frågor. 

Ändamålsenligt 

urval. 12 personer. I 

behov av avancerad 

medicinsk teknologi 

i hemmet, vissa 

med behov av 

daglig hjälp pga 

hälsotillståndets 

allvarlighetsgrad 

Huvudteman; Bli vän med 

den levda kroppen. 

Beroende av goda 

relationer.  

Behålla hemmet som ett 

privat område. 

Hantera tiden 

Utfört enligt etiska 

principerna för 

forskning i 

Helsingfors 

deklarationen, World 

Medical Association 

[WMA, 2013]. 

Godkänd av regionala 

etiska kommitteen i 

Lund (nr. 2012:343) 

Sverige. Deltagarna 

fick muntlig & 

skriftlig information, 

fick avsluta studien 

när helst de ville & 

Hög 

32/36 
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kunde kontakta 

forskargruppen om det 

behövdes. Informerat 

samtycke. 

7. 

Jaturapatporn 

D., Moran E., 

Obwanga C., & 

Husain A. 

(2010). 

Kanada. 

Patients' 

experience of 

oxygen therapy 

and dyspnea: a 

qualitative 

study in home 

palliative care. 

 

Cinahl 

Ta reda på; 

Prevalensen 

och 

beskriva 

erfarenhet av 

dyspné. 

Mönster för 

syrgas-

användning. 

Patienternas 

uppfattade 

fördelar och / 

eller 

nackdelar 

med syrgas 

terapi i 

hemmet. 

Kvalitativ;  

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Tematisk analys 

Ändamålsenligt 

urval. 8 personer 

från ett palliativt 

program i hemmet. 

 

Fördelar; ökad funktionell 

kapacitet, förbättrade 

symtom, livsbesparande. 

Nackdelar: minskad 

rörlighet, obehag r/t näsan, 

hinder för tillgång till 

syrgasterapi, 

och ljud relaterat till 

utrustningen. 

Godkänt av etiska 

kommitteen på Mount 

Sinai Hospital, 

Toronto, Canada. 

Samtycke från 

deltagarna att vara 

med. 

Medel 

27/36 

8. Thomson, 

R., Martin, J., 

& Sharples, S. 

(2013). 

England. 

The 

psychosocial 

impact of home 

use medical 

devices on the 

lives of older 

people: a 

qualitative 

study. 

Cinahl 

Beskriva 

hur medicin-

tekniska 

produkter 

integreras i 

äldre 

människors 

liv 

Kvalitativ;  

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Tematisk analys. 

Urval; 12 personer. 

Minst 65 år, med 

medicin-tekniska 

enheter i hemmet. 

Huvudteman; 

Sträva efter att upprätthålla 

självkänslan. 

Känna sig maktlös. 

Godkänd av 

University of 

Nottingham Faculty 

engineering ethical 

review committee 

Hög 

33/36 

9. Coquart, J., 

Le Rouzic, O., 

Racil, G., 

Wallaert, B., & 

Grosbois, J. 

(2017).  

Frankrike. 

Real-life 

feasibility and 

effectiveness of 

home-based 

pulmonary 

rehabilitation 

in chronic 

obstructive 

pulmonary 

disease 

Jämföra 

effekterna av 

hembaserad 

lung-

rehabilitering 

i träning, oro, 

depression 

och hälso-

relaterad 

livskvalitet 

hos KOL 

patienter r/t 

deras 

medicin-

tekniska 

produkter. 

Kvantitativ; 

Retrospektiv 

studie. 

Statistisk analys. 

Utvärdering när 

studien började, 

efter 6 och 12 

månader. 

Psykologisk 

status 

utvärderades med 

Hospital Anxiety 

and Depression 

(HAD) scale & 

hälso-relaterad 

livs kvalitet med 

Maugeri 

298 personer med 

KOL som följer ett 

hembaserat 

träningsprogram 1 

gng/vecka. 

Inklusion; 

kvarstående 

begränsning i FEV. 

Exklusion; FEV 

lika med eller över 

80%, personer med 

demens, svår 

psykisk sjukdom, 

neurologiskt 

bortfall, ben-, 

ledsjukdom som 

Det hembaserade 

programmet ökade 

träningstolerans och 

livskvalitet, minskade oro 

och depression 

Godkänd av The 

observational research 

protocol evaluation 

committee of the 

French language 

society of 

pulmonology (CEPRO 

2011-036) för analys 

av informationen om 

patienterna. 

Informerat samtycke. 

Uppmuntrades att 

avbryta studien om 

obehag, olycka eller 

andra förhindrande 

omständigheter 

uppstod. Författarna 

Hög 

31/36 
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requiring 

medical 

equipment. 

 

PubMed 

Direkt efter 

införande av 

lungtränings-

programmet i 

hemmet och 

efter 6-12 

månader. 

Foundation 

Respiratory 

Failure 

Questionnaire 

(MRF-28). 

förhindrar fysisk 

aktivitet.   

19 stycken 

fullföljde inte 

programmet. 

uppger inga intresse-

konflikter under 

arbetet. 

10. Yu Y., 

Zheng, X., 

Han, X., & 

Sun, M. 

(2017). Kina. 

The application 

value of 

continuous 

nursing for 

home oxygen 

therapy of 

patients in the 

stable phase of 

chronic 

obstructive 

pulmonary 

disease. 

 

PubMed 

 

 

Analysera 

värdet av 

regelbunden 

vård för att 

förbättra 

effekterna av 

syrgasterapi i 

hemmet för 

patienter i en 

stabil fas av 

KOL 

sjukdom. 

Kvantitativ; 

Statistisk analys 

En kontrollgrupp 

och en 

observations-

grupp 

Kontroll-gruppen 

fick hälsoråd och 

instruktioner om 

syrgasterapin när 

de lämnade 

sjukhuset och 

observations-

gruppen fick 

fortlöpande vård 

och instruktioner 

av sjuksköterska i 

hemmet. 

 

Urval; 53 personer i 

kontrollgrupp och 

53 

observationsgrupp. 

KOL patienter med 

syrgasterapi i 

hemmet. 

Inkluderade; 

patienter utan TBC, 

lungcancer, primär 

hypertension, 

respiratorisk- eller 

lungkomplikationer, 

stabil 

sjukdomsstatus 

sedan 1 månad, 

rökfri, möjlighet till 

egenvård och ej 

nedsatt kognitiv 

förmåga. 

Exkluderade; svår 

hjärt-, lever-, njur- 

eller annan svår 

dysfunktion. Har 

inte råd med 

syrgasterapi i 

hemmet.  Dålig 

compliance och 

uppföljning. 

Fortsatt vård-undervisning 

och guidning i hemmet för 

KOL patienter, kan effektivt 

förbättra följsamhet för 

syrgasterapi, förmåga till 

själv vård och 

livskvaliteten. 

Godkänd av etiska 

kommitteen Yidu 

Central Hospital of 

Weifang, Shandong 

Province, China. 

Informerat samtycke 

från deltagarna och 

deras familje-

medlemmar. 

Författarna uppger 

inga intresse-

konflikter under 

arbetet. 

Medel 

30/36 

11. Keller, S., 

Gurses, A., 

Werner, N., 

Hohl, D., 

Hughes, A., 

Leff, B., & 

Arbaje, A. 

(2017). USA. 

Older Adults 

and 

Management 

Dublett 

of Medical 

Devices in the 

Home: 

Five 

Requirements 

Utvärdera 

hinder och 

hjälpmedel 

för lämplig 

användning 

och resultat 

av 

olämplig 

användning 

bland äldre 

vid 

övergången 

från sjukhus 

till hemmet 

med 

avancerad 

vård. 

Kvalitativ;  

Patienterna 

kontaktades innan 

de skrevs ut från 

sjukhuset, eller 

dagen efter att de 

kom hem från 

sjukhuset för att 

få medgivande. 

En observation 

och semi 

strukturerade 

intervjuer hölls i 

hemmet. 

Innehålls-analys. 

Urval; 

ändamålsenligt från 

journaler. 

24 personer, 65 år 

& äldre,  

12 familje-

medlemmar  

och 39 

sjuksköterskor.   

 

Förmåga att använda de 

medicintekniska 

hjälpmedlen i hemmet r/t 

svårighetsgrad, anpassning 

av apparaturen i hemmet, 

lite plats i hemmet, dålig 

passform, försenad vård gör 

att den äldre känner stress, 

rädsla, frustration, 

tillbakadragande, känner sig 

inte värda något eller 

förstådda, negativ 

uppfattning om 

sjukvårdssystemet. 

Informerat samtycke. 

Godkänd av  

John Hopkins School 

of Medicine 

Institutional Review 

board and 

participating site 

review board. 

Medel 

28/36 
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for Appropriate 

Use 

Cinahl/PubMed 

12. Pagels, A., 

Wång, M., & 

Wenström, Y. 

(2008). 

Stockholm. 

The impact of a 

nurse-led clinic 

on self-care 

ability, disease-

specific 

knowledge, and 

home dialysis 

modality. 

 

Cinahl 

Hypotes; En 

sjuksköterske-

ledd klinik 

med fokus på 

utbildning 

och egenvård, 

skulle  

kunna möta 

rapporterade 

brister 

och 

ytterligare 

förbättra 

möjligheten 

för optimal 

vård och bidra 

till ökat 

engagemang 

och 

förmåga till 

egenvård hos 

patienter med 

avancerat 

njursvikt 

Kvalitativ; 

Del av en klinisk 

prövning under 

12 månader. 

Intervjuer med 

öppna frågor och 

motiverande 

samtal. Formulär 

med 15 frågor för 

bedömning av 

deltagarnas 

kunskap om sin 

sjukdom. 

Deltagarna fick 

en varsin dagbok 

att skriva i under 

tiden för studien. 

Formulär med 24 

frågor om sin 

förmåga till 

egenvård 

Urval; 70 personer 

med kronisk 

njursjukdom i 

stadium 4 eller 5, 

men inte 

njurersättningsterapi 

som skulle påbörja 

dialys, hembesök av 

sjuksköterska & 

regelbunden 

kontroll hos läkare.  

Jämförelsegrupp 

153 personer med 

nedsatt njurfunktion 

men inte 

njurersättningsterapi 

som fick 

konventionell vård 

innan de skulle 

påbörja dialys. 

 

Sjuksköterske-ledd klinik 

gav förbättrade 

möjligheter till inlärning, 

egenvård, 

diskussion och reflektion 

kring 

hälsosituationen och hur 

sjukdomen påverkar 

vardagen. Möjlighet till 

ökad medicinsk kontroll och 

förebyggande åtgärder. 

Ökad möjlighet att 

förbereda patienterna 

fysiskt, mentalt inför dialys. 

Fler påbörjade dialys i 

hemmet i den 

sjusköterskeledda gruppen 

 

Informerat samtycke.  
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   VIII(9) 

 

Bilaga 4: Exempel analysprocessen 
Exempel 
på 
dataanalys 
metod 
datum  

sida  Rad  
/kolumn  

Extraherad  
data  

Öppen  
kodning  

Underkategori  Kategori  

20190216 951 28-32/ 
höger 

Personerna 
upplever det 
livsviktigt att få 
individuellt 
anpassad 
vård… att 
sjuksköterskan  
känner dem väl 
och deras 
situation är 
viktigt för att 
de ska uppleva 
trygghet 

Individuellt 
anpassad 
vård och 
kontinuerlig 
personal 
skapar 
upplevelse 
av trygghet 

Upplevelser om 
sjukvårdspersonal 

Upplevelse 
av 
trygghet i 
hemmet 

20190216 952 20-29/ 
höger 

Man känner 
förtroende för 
en 
sjuksköterska 
som fattar rätt 
beslut och 
förhindrar 
missöden vid 
tekniska 
problem. En 
förutsättning 
för att man ska 
kunna slappna 
av och känna 
sig trygg är att 
man har 
fullständigt 
förtroende för 
sjuksköterskans 
kompetens  

Personalens 
kompetens 
skapar 
upplevelse 
av trygghet 

Upplevelser om 
sjukvårdspersonal 

Upplevelse 
av 
trygghet i 
hemmet 

Schaepe, C., & Ewers, M. (2017). I need complete trust in nurses' - home mechanical ventilated 
patients' perceptions of safety. 

 

Exempel på 
dataanalys 
datum  

sida  Rad  
/kolumn  

Extraherad  
data  

Öppen  
kodning  

Underkategori  Kategori  

20190217 280 15-30 Den äldre 
behöver 
utrustning som 
anpassas till 
deras ålder, 
kognitiva 
förmåga och 
fysiska 
omgivning för 

Anpassad 
utrustning 
till 
kognition 
och 
mobilitet 
för att klara 
egenvård 

Upplevelser 
om kunskap 

Upplevelse 
av 
trygghet i 
hemmet 



 

   IX(9) 

 

att minska 
negativa känslor 

20190217 280 8-15/ 
höger 

Den äldre som 
fått sjukhusvård 
behöver ha 
utrustning som 
anpassas till 
dem i hemmet 
för att få en bra 
övergång till 
vård i hemmet 

Anpassad 
utrustning 
efter 
kognition, 
mobilitet 
och 
hemmiljö 

Upplevelser 
om kunskap 

Upplevelse 
av 
trygghet i 
hemmet 

20190217 283 42-59/ 
höger 

Utrustningen 
måste fungera 
för att personen 
ska   använda 
den rätt 

Anpassad 
utrustning 
för att klara 
egenvård 

Upplevelser 
om kunskap  

Upplevelse 
av 
trygghet i 
hemmet 

Keller, SC., Gurses, AP., Werner, N., Hohl, D., Hughes, A., Leff, B., & Arbaje, AI. (2017). Older Adults 
and Management of Medical Devices in the Home: Five Requirements for Appropriate Use. 

 


