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Sammanfattning 

Titel: Patienters erfarenheter av kontakten med äldresköterskan i primärvården. 

Bakgrund: Andelen äldre människor i Sverige ökar eftersom vi lever längre. Med 

stigande ålder ökar mottagligheten för sjukdom. Både sjukdom och åldersförändringar 

kan ge funktionsnedsättningar men trots detta bor många äldre med hälso- och 

sjukvårdsbehov hemma utan inskrivning i den kommunala hemsjukvården. 

Syfte: Att belysa patienters erfarenheter av kontakten med äldresköterska inom 

primärvården.  

Metod: Studien utgår från en kvalitativ design med induktiv ansats. Fem patienter 

deltog enskilt i en semistrukturerad intervju. Dataanalysen genomfördes med kvalitativ 

manifest innehållsanalys. 

Resultat: De intervjuade upplevde att samtalet är den viktigaste erfarenheten av 

kontakten med äldresköterskan. Patienterna upplever att kontakten ger dem stöd och 

minskad oro i vardagen. Deras trygghet ökar genom den kontinuitet och tillgänglighet 

som äldresköterskan erbjuder. 

Slutsats: Det arbete som äldresköterskan utför bör lyftas fram och tillåtas utvecklas 

eftersom antalet äldre med vård- och omsorgsbehov ökar.  

 

Nyckelord: Erfarenheter, omvårdnad, patienter, primärvård, äldre, äldresjuksköterska.  
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Abstract 

Titel: Patients' experiences of contact with elder nurses in primary health care. 

Background: The proportion of elderly people in Sweden will increase due to longer 

life span. With age susceptibility to disease increases. Both disease- and agerelated 

changes can cause impairments even though many elderly people with health needs live 

at home, without enrollment in the municipal home care. 

Objective: The aim was to illuminate patients´experiences of contact with the elder 

nurse in primary health care.  

Method: The study uses a qualitative design with inductive approach. Five patients 

participated individually in a semi-structured interview. Data analysis was performed by 

qualitative manifest content analysis.  

Results: The interviewees felt that the conversation is the most important experience of 

contact with the nurse providing elder care. Patients feel that the contact give them 

support and reduced anxiety in daily life. Their safety is enhanced by the continuity and 

availability provided by the elder nurse. 

Conclusion: The work that elder nurse perform should be emphasized and allowed to 

evolve as the number om elderly people with health and care needs increase.  

 

Keywords: Aged; aged, 80 and over; elder nurse; experiences; nursing; patients; 

primary health care. 
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1 Inledning 

Att bli äldre innebär många fysiska, psykiska och sociala förändringar. Så länge 

människan har hälsan i behåll reflekterar man oftast inte så mycket över hur det är att 

blir äldre. Det är först när hälsan sviktar, orken minskar eller vid sjukdom som 

medvetenheten om ålderdomen börjar ge sig tillkänna. Med stigande ålder ökar behovet 

av vård och omsorg. I Sverige definieras ”äldre” som människor över 65 år 

(Socialstyrelsen, 2015a). Trots att många äldre är beroende av hälso- och sjukvård, finns 

det lite kunskap om hur de upplever vården och omsorgen (Kristensson, Hallberg & 

Ekwall, 2010; Socialstyrelsen, 2013). Äldre med behov av vård och omsorg, som inte 

har hemsjukvård, ingår i denna studie som kommer att belysa patienters erfarenheter av 

kontakten med äldresköterskan inom primärvården. Äldresköterska är en yrkesfunktion 

som har utvecklats de senaste åren, men få vårdenheter inom primärvården har en 

äldresköterska. Mitt intresse att genomföra studien grundar sig i en nyfikenhet på om 

äldresköterskan har betydelse för de äldre. Förhoppningen med studien är att få en 

djupare förståelse om hur de äldre erfar kontakten med äldresköterskan. 

 

2 Bakgrund 

2.1 En åldrande befolkning  

Sverige har en åldrande befolkning. Enligt Statistiska centralbyråns [SCB] 

befolkningsprognos, (2013) kommer andelen äldre människor att öka eftersom vi lever 

längre. Ca en halv miljon människor är idag äldre än 80 år och mot slutet av 2040-talet 

kommer antalet att ha ökat till mer än 1 miljon. Då kommer cirka en av tio i 

befolkningen vara 80 år eller äldre, jämfört med var tjugonde idag. När denna 

förändring sker ställs hälso- och sjukvården inför stora utmaningar (Romøren, 2010). 

Finnbakk, Skovdahl, Störe Blixt och Fagerström (2012), skrev i sin studie, att inom en 

snar framtid kommer de äldres behov av medicinsk behandling, vård och omsorg att öka 

på flera olika nivåer inom primärvården. Primärvården kan komma att behöva en 

särskild uppdelning av hälso- och sjukvårdstjänsterna för äldre och en öppenhet för att 

organisera vården så att den tillmötesgår de äldres individuella behov.  

 

2.2 Ädelreformen och kvarboendeprincipen 

Ädelreformen som trädde i kraft år 1992, innebar att kommunerna fick ett samlat ansvar 

för långvarig service, vård och omsorg för äldre och handikappade och tog genom detta 
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över en del av ansvaret från landstingen. Socialtjänstlagen ändrades genom att det 

infördes en skyldighet för kommunerna att inrätta särskilda boendeformer 

(ålderdomshem, servicehus, gruppbostäder och sjukhem) för service och omvårdnad för 

människor i behov av stöd. Kommunerna fick ett ansvar för hälso- och sjukvården 

(förutom läkarinsatser), enklare handikappshjälpmedel i särskilda boenden.  

Kommunerna fick ett betalningsansvar för somatisk långtidssjukvård som de inte har 

verksamhetsansvar för dvs. ett betalningsansvar för patienter som var medicinskt 

färdigbehandlade inom slutenvården och geriatriken (Regeringens proposition 

1990/91:14). I samband med ädelreformen, minskade antalet vårdplatser inom 

slutenvården och geriatriken vilket bidrog till att antalet vårdplatser på de särskilda 

boendena kom att öka. Tiden efter ädelreformens genomförande, började 

kvarboendeprincipen att utvecklas. Detta innebar att de äldre skulle kunna få den hjälp 

som de behövde i hemmet med bibehållen livskvalitet så länge som möjligt 

(Kristensson, 2010). I början på 2000-talet bidrog kvarboendeprincipen till att platserna 

på särskilda boenden började minska (Hagman, 2014; Socialstyrelsen, 2013). Denna 

utveckling gav upphov till att allt fler äldre kom att vårdas hemma. 

 

Att bli äldre innebär en successiv anpassning till funktionsnedsättningar som kan 

uppstå. Den äldre utvecklar olika strategier för att kunna fortsätta bo kvar i sitt hem 

(Kristensson, 2010). Haak, Fänge, Iwarsson och Dahlin Ivanoff (2007), fann i sin studie 

att hemmet hade en stor betydelse för de äldres känsla av självständighet och oberoende, 

samt förmågan att vara oberoende i olika former av aktiviteter var betydelsefullt för 

självförtroendet. Kommunen ansvarar för att bistå de äldre med hjälp dvs. hemtjänst i 

det egna hemmet för att individen ska kunna fortsätta bo kvar hemma trots ev. 

funktionsnedsättningar. Hemtjänsten kan ibland vara sammanslagen med hemsjukvård. 

Hemsjukvård organiseras också av kommunen och omfattar medicinska insatser, 

rehabilitering, habilitering samt medicinsk omvårdnad som utförs av legitimerad hälso- 

och sjukvårdspersonal t.ex. sjuksköterska, distriktssköterska, arbetsterapeut och 

fysioterapeut/sjukgymnast eller annan personal med delegering. Hemsjukvård kan ske 

både i eget boende och särskilt boende. Hemsjukvård ges när patienten inte kan ta sig 

till den öppna vårdenheten på egen hand. Detta kallas för tröskelprincipen (Drevenhorn, 

2010).  
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2.3 Sårbarhet hos äldre  

Enligt Sverige kommuner och landsting [SKL], (2012) har de flesta äldre en god hälsa. 

De klarar sig själva men en liten grupp är multisjuka dvs. har två eller fler sjukdomar 

vilket kan leda till ett omfattande behov av vård och omsorg. Med stigande ålder ökar 

mottagligheten för sjukdom. Både sjukdom och åldersförändringar kan ge 

funktionsnedsättningar (Romøren, 2010). Funktionstillståndet hos den äldre är viktigt 

för att uppleva en känsla av ett värdigt liv. Autonomin kan begränsas av nedsättningar i 

de fysiska, psykiska och sociala funktionerna hos den äldre och leda till ett stort behov 

av vård och omsorg (Kirkevold & Brodtkorb, 2010). Hagman (2014) poängterar att det 

viktigaste är inte vilka begränsningar den äldre har, utan hur begränsningarna i 

funktionstillståndet kompenseras. Hälso- och sjukvården bör bemöta den äldre med 

respekt och värdighet för att kunna bedöma den äldres hälsotillstånd, funktionsnivå och 

behovet av vård och omsorg (Kirkevold & Brodtkorb, 2010). 

 

2.4 Hälso- och sjukvårdens ansvar 

Sedan några år tillbaka arbetar SKL och Socialstyrelsen, på uppdrag av regeringen, med 

att förbättra vården och omsorgen av de äldre. Arbetet sker genom att granska olika 

vårdformer för att kunna identifiera utvecklings- och förbättringsbehov. Socialstyrelsen 

(2015b) har kartlagt vad de mest sjuka äldre tycker är viktigt i den vård och omsorg som 

ges. Resultatet visade att ett gott bemötande, att bli sedda och hörda, att ha tillgång till 

information och kontinuitet bland vårdpersonal samt delaktighet, var viktiga faktorer för 

att kunna minska oro och kunskapsluckor kring den äldres egna situation. Sköra äldre är 

människor som är 65 år eller äldre och som har ett stort behov av vård och omsorg 

(Wilhelmson, Eklund, Gustafsson, Larsson, Landahl & Dahlin-Ivanoff, 2012). Behovet 

av kontinuitet bland vårdpersonal bekräftas även i Kristenssons et al., (2010) svenska 

studie om sköra äldres erfarenheter av vård och omsorg. De fann att äldre påverkas av 

hälso- och sjukvårdens organisation. En organisation med flera olika personer som 

träffar den äldre, tenderar att fokusera mer på uppgiften som ska utföras än på själva 

relationen. Det kan få en negativ effekt på den äldres involvering i hälso- och 

sjukvården. Det medför också en risk att viktiga symtom i den äldres hälsosituation inte 

uppmärksammas (ibid.).  

 

Målet för hälso- och sjukvården (SFS 1982:763) är en god hälsa och vård på lika villkor 

för hela befolkningen. För att uppnå en god vård ska den bygga på respekt för 
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patientens självbestämmande och integritet, främja goda kontakter mellan patient och 

hälso- och sjukvårdspersonal samt tillgodose patientens behov av kontinuitet och 

säkerhet. Arbetet ska utgå ifrån att förebygga ohälsa.  

 

2.5 Sjuksköterskan och distriktssköterskan inom primärvården 

Arbetet som sjuksköterska eller distriktssköterska förutsätter en förmåga att kunna 

anpassa sig för att möta både enkla och svåra vårdsituationer. Distriktssköterskan får 

genom sin specialistutbildning ökade förutsättningar för att kunna möta människor i 

olika åldrar. De äldre är en stor grupp som söker hälso- och sjukvård inom 

primärvården. I kompetensbeskrivningen för distriktssköterska (2008) står det att 

arbetet ska bygga på ett etiskt förhållningssätt. Arbetet ska utgå från vetenskap och 

beprövad erfarenhet och distriktssköterskan har ett ansvar att leda och utveckla 

omvårdnaden i primärvården. För att vårdpersonal ska kunna hantera olika situationer 

krävs personliga egenskaper som trygghet i sin profession, god självuppfattning och god 

självkänsla (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). Det är oftast 

distriktssköterskor som arbetar som äldresköterskor. Men äldresköterska kan också vara 

en sjuksköterska med arbetslivserfarenheter inom vård av äldre, sjuksköterska med 

specialistexamen inom vård av äldre eller sjuksköterska med specialistexamen som 

distriktssköterska (Lundström, Conradsson, Gustavsson, Andersson, Arvidson & 

Axelsson, 2008). Det är arbetsgivaren som vid anställning, bestämmer vem som har rätt 

kompetens för att arbeta som äldresköterska. En äldresköterska har ofta lång erfarenhet 

av hälso- och sjukvård med tidigare arbetslivserfarenheter av vård av äldre genom 

arbete i primärvård, slutenvård och kommun (ibid.). 

 

2.5.1 Äldresköterska 

Äldresköterskan inom primärvården är en person som arbetar med den äldres behov av 

vård och omsorg. Eftersom det saknas en nationell definition av äldresköterskans 

arbetsuppgifter bestäms dessa lokalt. Det är enbart ett fåtal öppenvårdsenheter i Sverige 

har en äldresköterska. I Lundströms (2008) uppföljningsrapport kommer 

äldresköterskan i kontakt med patienter som är äldre än 65 år, bor i eget hem utan att 

vara inskrivna i kommunal hemsjukvård. Orsaken till vårdkontakten grundar sig oftast 

på att ett hälso- och sjukvårdsbehov identifieras hos den äldre. Det kan vara 

vårdpersonal inom primärvården som uppmärksammar detta behov, slutenvården, 

hemsjukvården, biståndshandläggare, närstående eller att den äldre själv tar kontakt 
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(ibid.). Kontakten med äldresköterskan sker huvudsakligen genom hembesök men även 

mottagningsbesök, telefonkontakter och andra former t.ex. vårdplanering (Lundström et 

al., 2008). Hylen Ranhoff (2010) beskriver att hembesök leder till goda möjligheter att 

få en bättre bild av den äldres vardag där riskfaktorer och resurser kan identifieras.  

 

Förutom demenssköterskan är äldresköterskan den enda sjuksköterska eller 

distriktssköterska inom primärvården som gör hembesök. Äldresköterskan har en viktig 

uppgift i att kunna bedöma den äldres behov utifrån ett helhetsperspektiv, för att få en 

uppfattning om hälsotillståndet och för att kunna se vilka resurser och hinder som finns 

i miljön runt den äldre. Denna uppgift främjas av möjligheten av att kunna göra 

hembesök. Äldre med multisjuklighet dvs. två eller flera sjukdomar, har ett stort behov 

av hälso- och sjukvård. Andra äldre kan vara ensamma, oroliga för sjukdom och behöva 

stöd i åldrandet. Stödet kan t.ex. innebära att få vara en del i ett större sammanhang eller 

innefatta hjälpmedel, vård- och omsorg eller läkemedelshantering (Lundström et al., 

2008). Äldresköterskan har en stödjande, informerande och undervisande roll. 

Informationen kan bestå av förebyggande och hälsofrämjande åtgärder vilket enligt 

Hylen Ranhoff (2010) har stor betydelse för hälsan, upprätthållandet av 

funktionsförmågan och livskvaliteten. Genom stöd och uppmuntran av den äldre ökar 

deras medverkan och delaktighet i vårdprocessen (Lundström et al., 2008). Meranius 

och Hammar (2016) fann i sin studie att delaktigheten minskade i kommunikationen när 

det var brister i kontinuiteten bland vårdpersonal, om det förekom språksvårigheter eller 

det var snäva tidsramar för besöken.  

 

2.5.2 Läkemedelsgenomgång 

En genomgång av läkemedel i lugn och ro i hemmet kan göra att den äldre klarar av 

läkemedelshanteringen bättre. Det kan bidra till att den äldre tar rätt läkemedelsdos eller 

att läkemedelsbiverkningar framkommer. Den behandlande läkaren kan således få 

ytterligare information om läkemedelsbehandlingen som inte framkommit vid ett 

mottagningsbesök. Detta kan leda till en säkrare medicinsk bedömning (Lundström et 

al., 2012). I Modin och Fyrhoffs (2002) studie framkom att den medicinska 

bedömningen som sker i hemmen av distriktssköterskor, aktivt involverar läkaren i 

vården och att de äldres behov av att träffa läkare minskade. 
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2.5.3 Case management 

Case management är ett samlingsbegrepp för en arbetsmodell med olika former av 

samordningsfunktioner. Det innebär att en utsedd person har huvudansvaret för att den 

äldre får adekvat vård och omsorg (Socialstyrelsen, 2013). Case management kommer 

ursprungligen från psykiatrin som en modell för att förhindra uppdelning mellan olika 

vårdaktörer och för att skapa kontinuitet för patient och personal (Kristensson, 2010). 

Hellström och Hallberg (2004) beskrev i sin studie att när vårdbehovet ökar hos de äldre 

kommer hälso- och sjukvården att få fler informella vårdare att samarbeta tillsammans 

med. Ett sådant samarbete kräver att det finns tydliga riktlinjer för hälso- och 

sjukvårdens inblandning. Informell vårdare definieras som en person t.ex. 

familjemedlem eller annan närstående, som hjälper en annan person med vardagslivets 

aktiviteter och hjälper till vid nedsatt funktionsförmåga (Ekwall, 2010). I Hallberg och 

Kristenssons (2004) sammanställning över case management, fann de att endast ett fåtal 

av hälso- och sjukvårdens inblandning hade ett familjeorienterat förhållningsätt med 

stöd och utbildning för informella vårdare. Case management saknade också ett 

hälsofrämjande perspektiv och författarna tydliggjorde behovet av utveckling av denna 

samordningsfunktion. 

 

Äldresköterskan arbetar självständigt, tar många beslut och har en samordnande 

funktion. Det är arbetsgivaren som bestämmer vilka uppgifter som ska ingå i 

äldresköterskans yrkesroll. Om den äldre har flera vårdkontakter eller behöver 

kommunal hemsjukvård, kan samarbete behövas mellan informella vårdare, 

primärvården, slutenvården, rehabiliteringen, myndighetshandläggare och 

sjuksköterskor inom hemsjukvården. Äldresköterskans samordnade funktion möjliggör 

att läkarna kan avlastas i arbete som vårdplaneringar, utvärdering och uppföljning av 

medicinering (Lundström et al., 2008). Tidigare undersökning av de äldres situation har 

visat att det finns brister i kommunikationen mellan vårdkontakter och att det har 

behövts en samordnande funktion (Gurner, 2001) för att undvika onödigt lidande för de 

äldre (Kristensson, 2010). 

 

2.5.4 Fast vårdkontakt  

SKL (2012) menar att det ofta saknas kontinuitet och en långsiktig planering för de 

äldre som är multisjuka. Det har också uppmärksammats brister mellan primärvård och 

kommunen när det gäller samordning och planering av vård och omsorg. Hälso- och 
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sjukvården är skyldig att utse en fast vårdkontakt till de som behöver det eller så önskar 

(SFS 1982:763 § 29 a). Den fasta vårdkontakten ska säkerställa och tillgodose de äldres 

behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet (Socialstyrelsen, 2015b). En fast 

vårdkontakt behöver inte vara en läkare utan kan även innefatta en sjuksköterska, 

distriktssköterska, äldresköterska, kurator, psykolog eller administratör. Vid livshotande 

sjukdom ska dock den fasta vårdkontakten vara en läkare (Socialstyrelsen, 2012).  

Socialstyrelsens utredningar har visat att primärvården är och vill vara den 

samordningsansvariga vårdnivån för de mest sjuka äldre i Sverige. Trots detta är det få 

enheter som har särskilda äldrevårdscentraler, äldreteam, äldresköterskor eller andra 

geriatrikkonsulter (Socialstyrelsen, 2013).  

 

3 Teoretisk referensram  

3.1 Watsons teori om mänsklig omsorg 

Det vårdteoretiska perspektiv som presenteras i studien utgår från Watsons teori om 

mänsklig omsorg. En teori där omvårdnaden beskrivs i ett sammanhang av 

humanvetenskap och konst. Omvårdnaden ska gå bortom det objektiva och istället 

fokusera på mening, relationer, sammanhang och mönster. Perspektivet i teorin har en 

andlig-existentiell och fenomenologisk inriktning med koppling till österländsk filosofi. 

Teorin betonar den mänskliga omsorgen som sker i relationen mellan patient och 

sjuksköterska där människan ses som en värdefull person som ska vårdas, respekteras, 

förstås och hjälpas. Sjuksköterskan behöver visa ett personligt, socialt, moraliskt och 

själsligt engagemang för att omvårdnaden ska kunna bevara det mänskliga (Watson, 

1993).  

 

3.1.1 Transpersonell omsorgsrelation 

Den transpersonella omsorgsrelationen är en mellanmänsklig relation med en annan 

människa som Watson kallar intersubjektiv relation. I relationen finns en stor respekt 

för bådas i-världen-varo dvs. att båda personernas liv består av en andlig, själslig och 

fysisk närvaro oavsett tid och rum. Omsorgen är det moraliska idealet för omvårdnaden. 

Den mänskliga omsorgen innebär en vilja att ge en annan människa omvårdnad. Den 

startar när sjuksköterskan går in i den andre personens livsrum dvs. när sjuksköterskan 

får ta del av den andre personens liv genom dennes tankar och känslor. Genom att få ta 

del av personens livsrum upptäcker sjuksköterskan dennes vara-tillstånd dvs. ande och 



  

 

8 

 

själ. När sjuksköterskan känner av tillståndet och bemöter det, frigörs den andre 

personens egna känslor och tankar (en efterlängtad frigörelse), och det sker ett 

intersubjektivt flöde mellan sjuksköterska och patient. Detta intersubjektiva flöde 

innebär att tankar, känslor och energi frigörs och ersätts med nya tankar, känslor och 

energi som är i mer harmoni med självet, mer välvilliga mot och mer uppmärksamma på 

bådas välbefinnande. Målet med transpersonell omsorgsrelationen är att patienten ska 

uppnå en högre självmedvetenhet och harmoni både andligt, kroppsligt och själsligt 

(Watson, 1993).  

 

3.1.2 Hälsa 

Watson (1993) definiera hälsa som en andlig, kroppslig och själslig enhet och harmoni. 

En ängslig och orolig själ kan leda till ohälsa som i sin tur kan utlösa sjukdom. Men att 

ha ohälsa innebär inte detsamma som att ha sjukdom. Finns det ingen mening med livet, 

har hälsan heller ingen betydelse. Genom mellanmänskliga omsorgsprocesser och 

omsorgshandlingar som bemöter patientens subjektiva värld kan sjuksköterskan hjälpa 

denne att öka sin egen helande förmåga och därmed finna mening i tillvaron, 

disharmonin, lidandet och oron. Det främjar patientens självkontroll, valmöjlighet och 

självbestämmande i beslut om rör hälsa och ohälsa (Watson, 1993).  

 

4 Problemformulering 

När medellivslängden ökar kommer hälso- och sjukvården att möta fler äldre med ett 

större sjukvårdsbehov jämfört med yngre människor. Med detta ökade behov av 

medicinsk behandling, vård och omsorg kommer primärvården att behöva organisera 

vården för att kunna tillmötesgå de äldres behov (Finnbakk et al., 2012). Hälso- och 

sjukvården kommer att behöva förhålla sig till olika företeelser som hänger samman 

med ålderdom t.ex. minskande krav, avtagande kroppskrafter, påminnelser om livets 

förgänglighet och ett ökande hot mot den egna identiteten (Cotter & Gonzalez, 2009). 

SKL (2012) skriver att det ofta saknas kontinuitet och långsiktig planering för de äldre 

som är multisjuka. Det finns brister i den samordning och planering av vård och omsorg 

som sker mellan primärvården och kommunen. Som vårdpersonal kan vi bemöta denna 

utveckling genom att lyssna och låta de äldre få dela med sig av sin livsberättelse. De 

ges då möjlighet till att uppleva livet som en meningsfull helhet. Det finns lite forskning 

som beskriver de äldres erfarenheter av vård och omsorg (Kristensson et al., 2010; 
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Socialstyrelsen, 2013). En utökad förståelse för de äldre kan leda till en utveckling av 

hälso- och sjukvården som bättre kan tillmötesgå de äldres behov av vård och omsorg.  

 

5 Syfte 

Syftet med studien var att belysa patienters erfarenheter av kontakten med 

äldresköterskan inom primärvården.  

 

6 Metod 

6.1 Design 

Studien har en kvalitativ design med en induktiv ansats. En kvalitativ design valdes 

eftersom författaren ville få fram patienternas erfarenheter av kontakten med 

äldresköterskan. En kvalitativ design syftar till att förstå människors berättelser om sina 

egna upplevelser eller erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2014). En induktiv ansats 

innebär att analysen av de erfarenheter som framkommer av kontakten med 

äldresköterskan, analyseras förutsättningslöst. Det ger läsaren möjlighet till flera olika 

tolkningar av en analyserad text (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Datainsamling genomfördes med individuella, semistrukturerade intervjufrågor. Enligt 

Polit och Beck (2012) innebär det att frågorna som ställs är öppna för att ge 

informanterna en möjlighet att berätta fritt. Frågorna sammanställdes i en intervjuguide 

som upprättats av författaren (bilaga D). Att ha en intervjuguide underlättar för 

intervjuaren att hålla sig till ämnet och ge alla intervjupersoner samma frågor med 

ökade möjligheter till att få relevanta svar (Polit & Beck, 2012). Data analyserades 

utifrån Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys. 

 

6.2 Urval  

Patienterna rekryterades genom ett ändamålsenligt urval. Det innebär att informanter 

avsiktligt väljs ut efter förutsättningen att de förväntas kunna svara på studiens syfte 

(Polit & Beck, 2012). Med hjälp av äldresköterskan på en öppen vårdenhet i sydöstra 

Sverige togs en lista fram på de patienter som motsvarade utvalda inklusionskriterier. 

Inklusionskriterier var patienter äldre än 65 år, boende hemma utan inskrivning i 

kommunal hemsjukvård och som hade haft regelbunden kontakt med äldresköterskan. 

Av patienterna på listan valdes tio ut, efter variation i ålder, kön och olika anledningar 
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till kontakt med äldresköterskan. Det var tre män och sju kvinnor. Exklusionskriterier 

var patienter med uttalade sviktande kognitiva funktioner samt talsvårigheter.  

 

6.3 Datainsamling 

Initialt skickades ett informationsbrev om studien till verksamhetschefen (bilaga A). 

Efter dennes godkännande skickades brev till samtliga informanter med information om 

studien (bilaga B). Brevet innehöll även en svarstalong för informerat samtycke (bilaga 

C) som patienterna skulle fylla i om de ville medverka i studien. De ombads returnera 

talongen i ett bifogat frankerat kuvert. Två män och tre kvinnor tackade ja och blev efter 

cirka en vecka uppringda för tidsbokning av intervju. Det togs ingen ytterligare kontakt 

med de som inte hört av sig. Av de fem informanter som tackat ja, kunde en patient, vid 

det bokade intervjutillfället, inte redogöra för sin kontakt med äldresköterskan och 

bedömdes därför bli ytterligare ett bortfall. Eftersom det endast blev fyra intervjuer av 

tio planerade, skickades det ut ytterligare 2 informationsbrev. Dessa två valdes genom 

bekvämlighetsval, från tidigare lista med hjälp av äldresköterskan. Båda var kvinnor, 

beroende på att det var fler kvinnor än män som hade kontakt med äldresköterskan. Av 

dessa båda svarade ytterligare en ja genom att returnera svarstalongen och kontaktades 

därefter telefonledes för tidsbokning av intervju. 

 

Totalt genomfördes fem intervjuer av tolv tillfrågade. Intervjun startade med 

bakgrundsfrågor om ålder och social situation. Därefter fortsatte intervjun med några 

inledande frågor om när patienten kom i kontakt med äldresköterskan för första gången, 

vem som initierade kontakten och vad kontakten består av. Patienterna fick därefter 

beskriva vad de upplevde som viktigt i kontakten med äldresköterskan och vilka 

erfarenheter de hade utifrån teman som helhetsintryck, stöd och delaktighet, samverkan, 

information och tillgänglighet. Teman hämtades ifrån litteraturgenomgången och kom 

att bidra till att alla deltagare fick ett likformigt innehåll (Kvale och Brinkmann, 2014). 

Följdfrågor användes för att utveckla resonemanget, föra intervjun vidare och därmed 

ge utrymme för individuella variationer. Patienterna fick själva möjlighet att välja plats 

för intervjun eftersom Polit och Beck (2012) beskriver värdet av att sitta avskilt, i lugn 

och ro. Det kan leda till att intervjupersonerna känner sig trygga och våga dela med sig 

av sina erfarenheter. En patient ville komma till vårdenheten och resterande intervjuer 

utfördes i hemmen. Intervjuerna pågick under april 2016 och varade mellan 20-45 
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minuter. Samtliga spelades in med hjälp av mobiltelefon för att sedan kunna 

transkriberas ordagrant. 

 

6.4 Dataanalys 

Data analyserades utifrån Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av kvalitativ 

innehållsanalys. Dataanalysen påbörjades efter det att samtliga intervjuer var 

genomförda. I första steget lästes materialet upprepade gånger för att få en helhetsbild. I 

nästa steg identifierades meningsbärande enheter i texten som motsvarade studiens 

syfte. Meningsbärande enheter är ord eller meningar som relaterar till varandra genom 

både innehåll och sammanhang. Dessa kondenserades till koder som jämfördes utifrån 

skillnader och likheter. Kondenseringen minskade texten utan att förlora det centrala 

innehållet. Koderna grupperades efter likheter och skillnader och organiserades i 

subkategorier och kategorier vilka motsvarade textens manifesta innehåll och svarar på 

frågan: Vad framkom i patienternas beskrivning av sina erfarenheter av kontakten med 

äldresköterskan? I tabell 1 på nästa sida visas exempel på hur analysprocessen har gått 

till.  
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Tabell 1. Exempel från analysprocessen 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Subkategori Kategori 

..det där glappet som 

liksom blir när man 

undrar över saker som 

en läkare eller 

sjuksköterska har pratat 

med en om och som man 

kanske inte riktigt 

uppfattat. Då behöver 

man fråga igen, då. Det 

kanske inte är en 

jätteviktig fråga men det 

känns så när man går 

hemma och grubblar på 

det och äldresköterskan 

kan ju titta efter vad det 

är man undrar över.  

Har frågor vad 

vårdpersonal sagt 

som man inte riktigt 

uppfattat och förstått. 

Behov av att fråga 

igen. Äldresköterskan 

kan förklara det man 

undrar 

Förtydligande 

av information 

för att minska 

oro 

Förtydligande av 

information 

Samtalet  

Nu har jag fått 

dosförpackad och det 

hade jag nog inte fått 

utan äldresköterskan 

Dosförpackade 

läkemedel med hjälp 

av äldresköterskan 

Hjälp med 

läkemedel 

Läkemedels- 

hantering 

Läkemedel 

Det är ju att man får en 

bra kontakt och vågar 

fråga vad som helst och 

[äldresköterskan] kan ju 

det mesta och ibland 

kontaktar hon läkaren åt 

mig, när det är nåt och 

när det är nån medicin 

och så 

Man får en bra 

kontakt och vågar 

fråga vad som helst, 

hen kan det mesta 

och ibland kontaktar 

hen läkaren år mig 

Samarbete 

mellan äldre-

sköterska och 

läkare  

Samarbete i 

vården 

Samverkan 

 

6.5 Forskningsetiska överväganden 

I studien har författaren utgått ifrån Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska huvudkrav; 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Syftet med dessa 

allmänna huvudkrav inom svensk samhällsvetenskaplig forskning är att skydda 

individen (SFS 2003:460). En etisk egengranskning gjordes utifrån Etikkommittén 

Sydost (Bilaga E) och resultatet av denna gav upphov till en etisk ansökan till 

Etikkommittén Sydost. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att vid forskning inom 

hälso- och sjukvården, är författaren skyldig att presentera sitt projekt för en 

etikprövningsnämnd innan undersökningen kan börja. Etikkommittén Sydost såg inte 

några etiska hinder för att genomföra studien men gav råd som författaren har tagit till 

sig och arbetat efter (Bilaga F). Informationskravet innebär att forskaren ska informera 

samtliga deltagare om studiens syfte och genomförande, förväntad nytta, att deltagandet 

är frivilligt och att medverkan kan avbrytas när som helst utan att motivera varför 
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(Vetenskapsrådet, 2002). Denna information gavs skriftligen via informationsbrevet 

samt muntligen i samband med intervjuerna. Via informationsbrevet fick informanterna 

göra ett aktivt val om de ville medverka i studien. De som inte svarade, blev inte 

kontaktade mer. Ur ett etiskt perspektiv, skulle det vara lätt att tacka nej till att 

medverka i studien. Det fanns annars en risk att informanterna kunde känna sig tvungna 

att delta, eftersom de hade en pågående vårdrelation med äldresköterskan. De fick även 

skriftlig information om att deltagandet inte skulle komma att påverka deras framtida 

kontakt med äldresköterskan. Samtyckeskravet innebär att forskning inte får utföras 

utan deltagarens samtycke och samtycket gäller endast om deltagaren har fått ta del av 

samtlig information enligt informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Ett samtycke 

skall dokumenteras och informanterna i studien fick skriva under och skicka in 

svarstalongen om medverkan och informerat samtycke. Konfidentialitetskravet innebär 

att deltagarna ska behandlas konfidentiellt dvs. personuppgifter ska förvaras på ett sätt 

att obehöriga inte kommer åt dessa och i resultatet ska enstaka deltagare inte kunna 

identifieras (Vetenskapsrådet, 2002). Informanternas konfidentialitet säkerställdes 

genom att resultatet bearbetades och redovisades på gruppnivå. Detta medför att 

enskilda individer inte kan identifieras. Författaren avidentifierade också de citat som 

används i resultatredovisningen och författaren har hanterat allt material med respekt för 

informanterna och det har endast varit tillgängligt för författaren och handledaren. Det 

inspelade materialet och utskrivna transkript, kommer efter genomförande att förstöras 

(www.codex.vr.se). Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna endast får 

användas för forskningsändamål och deltagarna ska informeras om hur uppgifterna ska 

användas (Vetenskapsrådet, 2002). I studien har informanterna fått information om att 

uppgifterna avser att användas i en magisteruppsats. 

 

Nyttan med studien är att informanterna kan uppleva det positivt att få samtala och dela 

med sig av sina erfarenheter av kontakten med äldresköterskan. De kan komma att 

känna sig betydelsefulla eftersom de ges möjlighet att få delta i en studie som kan leda 

till en förbättrad vård och omsorg. Det fanns en risk att negativa synpunkter eller 

erfarenheter framkom i resultatet som i sin tur kunde skrämma andra människor som får 

kontakt med en äldresköterska. Studiens nytta ska överväga riskerna, vilket bör vara 

utgångspunkten för all forskning enligt Kjellström (2012). Godkännande för att 

genomföra studien har inhämtats från ansvarig verksamhetschef på aktuell vårdenhet. 

http://www.codex.vr.se/
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Författaren har utfört studien utan att ha förvanskat, plagierat eller fabricerat något 

resultat (Dahlberg & Segersten, 2010).  

 

7 Resultat 

I studien deltog fem informanter varav fyra kvinnor och en man. Åldern varierade 

mellan 77-90 år med en medelålder på 84 år. Fyra informanter bodde ensamma i hus 

eller lägenhet och en var sammanboende. En informant hade ett dagligt besök av den 

kommunala hemtjänsten och de övriga informanterna hade ingen kommunal hemtjänst. 

Tre informanter hade kommit i kontakt med äldresköterskan via initiativ från läkare. 

Efter att ha fått kännedom om äldresköterskan via en väninna, tog en informant själv 

kontakt. En informant mindes inte hur det kom sig att de träffades första gången. 

Informanterna hade haft regelbunden kontakt med äldresköterskan. En informant hade 

endast haft kontakt sedan sex månader tillbaka. Den längsta kontakten hade varat sedan 

sex år tillbaka. 

 

Analysen av resultatet fördelades i sex kategorier med tio subkategorier. Varje kategori 

presenteras i resultatet med respektive subkategori under egna rubriker. Utvalda 

avidentifierade citat används från samtliga informanter för att få ett tydligt sammanhang 

och för att illustrera resultatet. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) skriver att det 

visar att alla informanter har bidragit till resultatet och läsaren kan därmed ta ställning 

till resultatets giltighet. I tabellen nedan visas de kategorier och subkategorier som 

framkom i resultatet. 

 

Tabell 2. Kategorier och subkategorier 

Kategori Subkategori 

 

 

Samtalet 

 

 

Bedömning och information  

Förtydligande av information 

Stöd 

Utomstående person  

Oro  

Samverkan Samarbete i vården 

Läkemedel Läkemedelshantering 

Tid  Tillräcklig tid för samtal 

Tillgänglighet Lätt att få kontakt  

Kontinuitet Uppföljning ger trygghet  
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7.1 Samtalet 

Samtliga informanter beskrev positiva erfarenheter gällande helhetsintrycket av 

äldresköterskans arbete. De tyckte att kontakten gav dem stöd och trygghet i vardagen. 

Samtliga informanter värdesatte samtalet med äldresköterskan för att de kunde prata om 

allting i samtalen, inte bara sjukdom. Flera uttryckte att de hade en bra dialog och att 

äldresköterskan verkligen lyssnade på dem. Informanterna uttryckte att samtalen 

minskade deras oro eftersom äldresköterskan kunde svara på deras funderingar. En 

informant beskrev att samtalet med äldresköterskan var viktigt och att den regelbundna 

kontakten var något att se fram. Flera informanter uppgav att de kände sig ensamma för 

att de inte hade någon närstående att prata med. Äldresköterskan ersatte denna saknad 

av närstående som samtalspartner.  

 

7.1.1 Bedömning och information 

Informanterna beskrev att samtalen med äldresköterskan, innehöll frågor som berörde 

deras hälsotillstånd och livssituationen. I samtalen fick informanterna den information 

som de efterfrågade, vilket kunde innefatta information om sjukdom, behandling och 

mediciner. En informant hade fått information om vilken hjälp man som äldre kunde få 

genom kommunala omsorgsinsatser och vad det kostar. ”Det är ju när ålderdomen, när 

man får krämpor och sånt och vad det finns för hjälp och hur man kan få hjälp och sånt. 

Det är väl det viktigaste.” (Informant 1) 

 

7.1.2 Förtydligande av information 

Informanterna uttryckte ett behov av att få informationen från andra 

vårdkontakter förtydligad och äldresköterskan kunde hjälpa informanterna med 

att ta fram information. De beskrev en ökad oro av att inte ha förstått 

information och att det påverkade deras vardag.  

 

”Det är ju det där glappet som liksom blir, när man undrar över saker som en 

sjuksköterska eller läkare har pratat med en om, men som man inte riktigt har 

uppfattat. Då behöver man fråga igen, då. Det kanske inte är en jätteviktig 

fråga men det känns ju så när man går hemma och grubblar på det.” 

(Informant 2) 
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7.1.3 Stöd 

Informanterna beskrev att samtalen med äldresköterska gjorde att de kunde öppna sig 

och prata om saker som de tyckte var viktiga för dem. Genom att äldresköterskan 

lyssnade upplevde de samtalen som stödjande. Informanterna beskrev att 

äldresköterskan visade omsorg på detta sätt. De beskrev även att de fick råd om hur de 

skulle göra för att må bättre och flera informanter uttryckte att de tillsammans med 

äldresköterskan kom fram till hälsofrämjande åtgärder. 

 

”Ja, jag har fått stöd när jag har haft bekymmer och allting. Då talar jag om 

det för[äldresköterskan]och då pratar vi igenom lite. Ja, kan vi göra så eller 

kan det bli så eller nånting sånt där.” (Informant 3) 

 

7.1.4 Utomstående person 

Samtalen upplevdes som värdefulla för att äldresköterskan var en utomstående person 

och de kunde lita på att informationen inte fördes vidare. Med utomstående person 

menas här en person som inte tillhör familjen eller den närmaste kretsen. En informant 

beskrev att med äldresköterskan, kunde hon prata om saker som hon varken ville eller 

kunde prata med andra om. 

 

”Det är väl att jag får prata så, ibland så tror man att jag har något fel men 

det har jag ju inte. [Äldresköterskan] pratar ju med mig som får mig att gå 

vidare liksom ett tag till, eller jag vet inte hur jag ska förklara det. Jag tycker 

det kan vara roligt och sitta där och prata ….. en stund eftersom det inte är 

nån bekant till mig, vän eller vad ska jag säga anhörig, då  ” (Informant 4) 

 

7.1.5 Oro 

Informanterna beskrev en stor oro som var kopplad till ålderdomen men att 

samtalsstödet från äldresköterskan fick dem att må bättre. Flera informanter beskrev att 

de successivt hade blivit sämre med åldern och att försämringen har lett till en ökad 

kontakt med äldresköterskan. Två informanter uppgav en ökad oro inför framtiden och 

att livet plötsligt kan förändras på en dag. 

 

” [Äldresköterskan] frågar hur jag mår och om det är något särskilt och om 

det har hänt nåt som jag är orolig för så där……. Om man behöver eller inte 
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så gör man det och när man är ensam så blir det så när man inte har någon 

att tala med.” (Informant 5) 

 

7.2 Samverkan 

7.2.1 Samarbete i vården 

Det framkom att det fanns ett samarbete mellan äldresköterskan och den 

patientansvariga läkaren på den öppna vårdenhet där den äldre var listad. Informanterna 

beskrev att äldresköterskan samarbetade med den patientansvariga läkaren på olika sätt. 

En informant trodde att äldresköterskan ansvarade och följde upp dennes blodprover 

och en annan informant berättade att läkaren kunde höra av sig för uppföljning efter att 

ha samtalat med äldresköterskan. Några informanter beskrev att äldresköterskan inte 

hjälpte dem när det gällde kontakten med övriga specialistvårdenheter. De uttryckte att 

de klarade av att sköta denna kontakt själva, men att de informerade äldresköterskan om 

vårdkontakten. Flera av informanterna uttryckte att de visste var de skulle ringa om 

behov uppstod.”Det har hon inte nånting med, fast hon frågar och håller reda på vad 

de gör och allting sånt, så det vet [äldresköterskan].” (Informant 3) 

 

7.3 Läkemedel 

7.3.1 Läkemedelshantering 

Flera av informanterna beskrev att äldresköterskan hade god insikt i deras medicinering. 

De berättade att äldresköterskan regelbundet frågade om symtom och om de hade tagit 

sina mediciner. Informanterna berättade att de visste vilka mediciner de tog och varför 

de tog dem tack vare att äldresköterskan hade samtalat mycket med dem om deras 

mediciner. En informant uppgav att det saknades information om läkemedel för 

informanten trodde att läkemedel kanske kunde hjälpa mot krämporna. En informant 

berättade att äldresköterskan hade hjälpt till och underlättat läkemedelshantering.”Nu 

har jag fått dosförpackad och det hade jag nog inte fått utan [äldresköterskan].” 

(Informant 2) 

 

7.4 Tid  

7.4.1 Tillräcklig tid för samtal 

Informanterna beskrev att de värdesatte tiden som äldresköterskan avsatte för samtal via 

telefon, hembesök eller mottagningsbesök. De beskrev att äldresköterskan visade 

omsorg genom att ta sig tid för att lyssna och samtala. En informant beskrev att det var 
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värdefullt att det fanns en äldresköterska som lade ner tid och intresse. ”Det är mycket 

bra att man får sitta i lugn och ro och gå igenom vad man har för [frågor].” (Informant 

1) 

 

7.5 Tillgänglighet 

7.5.1 Lätt att få kontakt 

Kontakterna med äldresköterskan kunde bestå av hembesök, mottagningsbesök eller 

telefonkontakt som var bokade i förväg. Informanterna berättade att de kunde ringa vid 

behov, när som helst på dagen eftersom de hade fått ett direktnummer och de hamnade 

därmed inte i telefonkö. Om de inte fick svar kände de sig ändå trygga för de visste, att 

äldresköterskan skulle höra av sig efter att ha sett deras telefonnummer. En informant 

kände sig trygg i att veta att hon kunde ringa äldresköterskan och att de kunde träffas 

vid försämring. ”För jag kan ju ringa [äldresköterskan]om det är så att det behövs nån 

dag.” (Informant 3) 

 

7.6 Kontinuitet  

7.6.1 Uppföljning ger trygghet 

Informanterna beskrev att de hade en regelbunden kontakt med äldresköterskan genom 

planerat hembesök, mottagningsbesök eller telefonkontakt och att de såg fram emot 

nästkommande kontakt. Kontakten kunde initieras av äldresköterskan eller av den äldre 

själv efter behov. Informanterna upplevde att den regelbundna kontakten som de hade 

med äldresköterskan var bra. De kände att det inte gick för lång tid mellan tillfällena då 

de hade kontakt med äldresköterskan. Informanterna beskrev att det var en trygghet att 

äldresköterskan följde upp dem. ”Det är ju den där tryggheten att veta att 

[äldresköterskan] kommer att ringa eller komma.” (Informant 2) 
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8 Diskussion 

I följande stycken diskuteras den metod som har använts, etiska överväganden och 

studiens resultat. Diskussionen avslutas med kliniska implikationer, slutsats och förslag 

till fortsatt forskning.  

 

8.1 Metoddiskussion 

8.1.1 Design 

Polit och Beck (2002) beskriver att en kvalitativ design är att föredra när erfarenheter, 

upplevelser och uppfattningar ska studeras. Eftersom författaren ville belysa patienters 

erfarenheter av kontakten med äldresköterskan gjordes därför detta val. Vid kvalitativ 

forskning får författaren möjlighet att lyfta fram olika synvinklar av det som studeras 

vilket kan bidra till en djupare förståelse (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Det 

finns en etisk risk att mänskliga faktorer kan påverka kunskapen som framkommer i en 

kvalitativ design eftersom forskningen är beroende av den sociala relation som uppstår 

mellan personerna. Kvale & Brinkmann (2014) menar att denna risk kan minskas om 

intervjuaren kan visa intresse för det som studeras och respekt för intervjupersonens 

integritet. En kvantitativ design till att studera samband, likheter och skillnader och 

eftersom studiens syfte var att belysa erfarenheter hade en kvantitativ design inte varit 

lämplig för denna studie.  

 

8.1.2 Urval 

Urvalet representerar de patienter som förväntades kunna svara på studiens syfte vilket 

är en förutsättning för att resultatet ska vara trovärdigt (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Urvalet gjordes ändamålsenligt och baserades på variationer som 

kön, ålder och olika anledningar till kontakt med äldresköterskan. Graneheim och 

Lundman (2004) beskriver att ett varierat urval leder till ett rikare innehåll av det som 

studeras vilket stärker studiens trovärdighet utöver datainsamlingsmetod och mängden 

data. Av informanterna fanns det endast en man vilket kan ses som en svaghet i studien. 

Orsakerna till varför det var fler kvinnor som hade kontakt med äldresköterskan är 

okända men möjligtvis skulle det kunna bero på att kvinnor generellt lever längre än 

män. Andra spekulationer skulle kunna vara att kvinnorna i det geografiska område som 

studien genomfördes i, hade ett större behov av hälso- och sjukvård. Även om det i 

Zeilinski och Hallings (2015) svenska studie handlade om hemsjukvård, överensstämde 
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resultaten om att det var övervägande kvinnor som hade kontakt med hälso- och 

sjukvårdvården.  

 

8.1.3 Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer användes i studien eftersom det ger informanterna 

möjlighet att berätta fritt om sina erfarenheter (Polit & Beck, 2012). Författaren saknade 

erfarenhet av att utföra intervjuer. Enligt Polit och Beck (2012) kan denna brist på 

erfarenhet påverka datainsamlingens trovärdighet. För att minska denna risk använde 

författaren en intervjuguide som stöd vid alla intervjuer. Att använda en intervjuguide 

kan enligt Graneheim och Lundman (2004) påverka trovärdighetsbegreppets pålitlighet. 

Intervjuguiden bidrog med att samtliga informanter fick samma frågor och därmed 

ökade möjligheterna för att få in relevant datamaterial. Trots bristen på erfarenheten av 

att utföra intervjuer kunde författaren uppleva att det gick lättare för varje intervju som 

genomfördes. Författarens tidigare arbetslivserfarenheter av möten med äldre har 

bidragit till en upplevd trygghet hos författaren i samtliga intervjuer.  

Kvale och Brinkmann (2014) menar att intervjuer är ett personligt hantverk och att den 

nya kunskapen som har inhämtats från intervjuerna behöver mätas mot den objektiva 

verkligheten för att få betydelse. Det kan ske genom att koppla resultatet till den 

kunskap inom ämnet som redan är undersökt och kontrollerad. Vissa delar av studiens 

resultatet t.ex. de äldres behov av kontinuitet, visar en överensstämmelse med tidigare 

forskning vilket gör att studiens resultat kan styrkas.  

En styrka i studien var att informanterna själva fick välja var intervjun skulle äga rum. 

Den möjligheten gavs för att informanterna skulle känna sig trygga och våga dela med 

sig av sina erfarenheter (Polit & Beck, 2012). Kvale och Brinkmann (2014) skriver att 

miljön kan ha betydelse för maktbalansen mellan intervjuare och intervjupersonen. 

Endast en informant valde att genomföra intervjun på den öppna vårdenheten i samband 

med ett annat vårdbesök. Vid samtliga intervjuer använde författaren privata kläder 

eftersom det enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan minska ev. maktasymmetri. 

 

8.1.4 Dataanalys 

Innehållsanalysen är en empirisk vetenskaplig metod som används för att dra slutsatser 

om innehållet i t.ex. intervjuer (Polit & Beck, 2012). Innehållsanalysen är lätt att lära 

sig, lätt att använda (Dahlberg, 2014). Innehållsanalysen valdes eftersom den skapar en 

djupare och mer detaljerad beskrivning av människors erfarenheter (Kristensson, 2014). 
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Graneheim och Lundman (2004) skriver att kvalitativa studiers syfte inte primärt är att 

producera generaliserbara resultat. De menar att studiens trovärdighet hänger samman 

med studiens överförbarhet och att läsaren får avgöra om resultatet är överförbart till 

andra grupper och sammanhang, genom att följa en transparent analysprocess. 

Författaren har försökt öka trovärdigheten genom att beskriva analysprocessen noggrant 

och granska informanternas erfarenheter opartiskt. I studien redovisas exempel från 

analysprocessen i tabell för att läsaren ska kunna se hur meningsbärande enheter från 

intervjuerna, har analyserats. Genom att följa analysprocessen, kan pålitligheten 

bedömas vilket påverkar studiens trovärdighet positivt. En svaghet i dataanalysen är att 

författaren ensam har gjort innehållsanalysen vilket medför en risk för feltolkning. För 

att minska denna risk har transkripten lästs upprepade gånger innan innehållsanalysen 

påbörjades. En styrka är att citat redovisas för att läsaren ska kunna bilda en egen 

uppfattning om författaren har gjort en korrekt analys och om resultatet är överförbart 

Det kan vara svårt att veta hur många informanter som behövs i en undersökning (Polit 

& Beck, 2012). En svaghet i studien kan vara antalet informanter. Men eftersom 

samtliga informanter beskrev samtalet som en viktig erfarenhet av kontakten med 

äldresköterskan ger det en känsla av att resultatet skulle bli detsamma även om det 

funnits fler informanter. 

 

8.1.5 Förförståelse 

Alla människor har en förförståelse som baseras på tidigare erfarenheter och 

upplevelser. Dahlberg (2014) betonar förförståelsens dubbla budskap, både som en 

resurs och som ett hinder. I det vetenskapliga arbetet efterstävas att forskare ”tyglar” sin 

förförståelse för att kunna reflektera och inte dra för snabba slutsatser om resultatet. Det 

medför att förförståelsen inte okontrollerat kan påverka den aktuella studien utan istället 

kan ge evidens för resultatet (Dahlberg, 2014). I denna studie har författaren haft en viss 

förförståelse om de äldres erfarenheter av kontakten med äldresköterskan. Den handlade 

om att deltagarna skulle värdera äldresköterskans hälso- och sjukvårdsinsatser. Dock 

har intervjuerna lett till en helt annan förståelse om vad de äldre anser är viktigt. Polit 

och Beck (2012) menar att om man är ärligt och redovisa sin förförståelse kan 

trovärdigheten öka. Eftersom författarens förförståelsen överensstämde med resultatet 

anses den inte ha påverkat tolkningen och innehållsanalysen så mycket. Dock är 

forskaren till delaktig i produktionen av resultatet i kvalitativa studier eftersom 
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intervjuerna baseras på den relation som intervjuaren har med intervjupersonen 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012) 

 

8.1.6 Etiska överväganden 

I studien deltog fem patienter av tolv tillfrågade. Ur ett etiskt perspektiv skulle det vara 

lätt för patienterna att välja att inte delta och därför vet författaren inte orsakerna till 

bortfallet förutom i ett fall. Det rörde sig om en informant, som vid tillfället för 

intervjun, inte kunde redogöra för sin kontakt med äldresköterskan. Detta förstärker den 

beskrivning som Romøren (2010) förmedlar, att äldre är sårbara och kan ha flera 

funktionsnedsättningar trots att de har ett eget boende. Om man hade kunnat förutsäga 

bortfallet kunde fler ha tillfrågats från början. Anledningen till att inte fler tillfrågades, 

var för att begränsa studien, till att inte bli allt för stor för en författare att hinna 

analysera inom avsatt tid.  

Den etiska ansökan gav författaren en möjlighet att bli medveten om risker och nytta 

med studien innan den påbörjades. Råden från Etikkommittén sydost bidrog till 

skriftliga ändringar i informationsbrevet och förtydligande angående urvalsförfarandet.  

 

Studiens resultat grundar sig på en äldresköterskas arbete, eftersom det bara fanns en 

äldresköterska i det primärvårdsområde där undersökningen genomfördes. Författaren 

har därför medvetet försökt att analysera och tolka resultatet utifrån yrkesfunktionen 

äldresköterska och inte utifrån deltagarnas beskrivning av äldresköterskan som egen 

person. Det kan innebära en etisk risk, både för informanterna och för äldresköterskan. 

Om det i resultatet hade framkommit negativa erfarenheter av kontakten med 

äldresköterskan, skulle yrkesfunktionen kunna ifrågasättas och upphöras. Informanterna 

skulle då också riskera att fortsättningsvis inte få den hälso- och sjukvården som ges av 

äldresköterskan. Men genomgående i resultatet uttryckte informanterna positiva 

erfarenheter av kontakten med äldresköterskan. Det uppkom inte några negativa 

erfarenheter. En informant uttryckte ett behov av att kunna ha kontakt med 

äldresköterskan på natten när behov uppstod men informanten beskrev även att denna 

önskan skulle kunna bli svår att uppfylla.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att belysa patienters erfarenheter av kontakten med äldresköterska 

inom primärvården. Informanterna beskrev att samtalet var den viktigaste erfarenheten. 
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Samtalet bidrog med stöd och trygghet i vardagen. Informanterna uttryckte en oro över 

framtiden, om att livet plötsligt kan förändras och att de inte alltid förstod information 

från andra vårdkontakter. Informanterna beskrev att de i samtalen med äldresköterskan 

fick prata om saker som de upplevde var viktiga för dem, inte bara samtala om sjukdom.  

 

8.2.1 Behov av vård och omsorg 

Informanterna uppgav att de kände sig ensamma för att de inte hade någon närstående 

att prata med. Nilsson, Sarvimäki och Ekman (2000) menar att även om man bor ensam, 

behöver det inte betyda att den äldre känner sig ensam, men de kan uppleva ensamhet 

för att de saknar någon att dela små dagliga händelser med. Äldresköterskan minskade 

deras ensamhet genom samtalen.  

 

I resultatet framkom inte de äldres hälso- och sjukvårdsbehov. Detta var heller inte 

avsikten med studien. Sannolikt har det gjorts bedömningar av den äldres hälsotillstånd, 

funktionsnivå och behov av vård och omsorg vilket enligt (Kirkevold & Brodtkorb, 

2010) bör ske med ett bra bemötande. De äldre har inte så tydligt berättat om detta men 

däremot poängterat värdet av samtalen som sådana. I samtalen med äldresköterskan, 

kunde informanterna tala om allt. Resultatet visade att äldresköterskan ställde frågor 

som berörde de äldres hälsotillstånd, livssituation, symtom och om de hade tagit sina 

mediciner. Informanterna upplevde att de fick den information som de efterfrågade om 

bl.a. sjukdom, behandling och mediciner. Meranius och Hammar (2016) påvisade i sin 

studie av äldre med multisjuklighet att en känsla av delaktighet i kommunikationen 

leder till en högre följsamhet i läkemedelsbehandlingen. Detta överensstämmer med 

resultatet genom att flera informanter uttryckte att de hade en god kommunikation med 

äldresköterskan angående sina mediciner och att de på detta sätt var delaktiga i sin vård. 

En informant uttryckte att läkemedlen hade blivit dosförpackade tack vare hjälp från 

äldresköterskan. Socialstyrelsen (2015b) bekräftar att äldre vill vara delaktiga i sin 

vårdsituation för att minska oro och kunskapsluckor. Denna delaktighet i vården kanske 

är ännu viktigare för de äldre eftersom de kanske lever ensamma och inte har någon 

livskamrat att dela sin oro med.  

 

Watson (1993) skriver att: ” Lika lite som det går att skilja själen från kroppen går det 

att skilja omvårdnadens vetenskapliga verksamhet från dess kliniska tillämpning. ” (s. 

40). Utvecklingen inom hälso- och sjukvården riktas alltmer mot att vården ska utgå 
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från patientens förutsättningar där olika aspekter kan integreras för att uppnå en 

meningsfull helhet för patienten. Genom att förstå helheten kan sambandet mellan hälsa 

och ohälsa tydliggöras och förstås. I studiens resultat fick informanterna beskriva sina 

erfarenheter av kontakten med äldresköterskan och de tydliggjorde behovet att få prata. 

Dessa samtal ger äldresköterskan insikt i hur de äldre upplever både hälsa och ohälsa 

och hur hela deras livssituation ser det. Det är mycket värdefull information för att 

hälso- och sjukvården ska kunna arbeta förebyggande och hälsofrämjande och sätta upp 

mål som utgår från individens egna förutsättningar.  

 

Informanterna beskrev att äldresköterskan visade omsorg genom att lyssna på dem. 

Enligt Watson (1993) tillfredställer sjuksköterskan ett mänskligt behov genom att lyssna 

och den mänskliga värdigheten kan bevaras. Resultatet överensstämmer med 

Socialstyrelsens (2015b) beskrivning av vad de äldre tycker är viktigt, att bli sedda och 

hörda genom ett gott bemötande. Watson (1993) beskriver att en sjuksköterska som 

visar omsorg har goda förutsättningar för att skapa en förtroendefull relation som ger 

hopp och skapar tillit. Informanterna beskrev att de kunde lita på äldresköterskan och att 

de visste att informationen inte fördes vidare. Av och till ställs människor inför 

existentiella frågor om tillvaron och meningen med livet (Watson, 1993). Med stigande 

ålder och successivt uppträdande åldersförändringar ger sig dessa frågor tillkänna i 

större utsträckning (Romøren, 2010). I resultatet framkom att informanterna kände oro 

inför framtiden och att äldresköterskan kunde hjälpa dem hantera oron. Enligt den 

transpersonella omsorgsrelationen, behöver sjuksköterskan ha förmågan att 

åstadkomma en förening av känslor som möjliggör självhelande. Denna process frigör 

en inre kraft och kontroll, som kan göra att patienten åter kan finna meningen med livet 

(Watson, 1993). Om de äldre kan finna en mening i livet, främjas deras hälsa vilket 

kanske kan minska deras framtida behov av hälso- och sjukvård.  

 

Den transpersonella omsorgsteorin, kan enligt Watson (1993) strida mot den 

traditionella syn som människor har på sjuksköterskan eftersom det har ansetts 

oprofessionellt med personliga interaktioner. I resultatet framkommer dock att 

äldresköterskan har personliga interaktioner med samtliga informanter. Det är enligt 

denna studie just dessa personliga interaktioner som de äldre värdesätter mest. Watson 

(1993) menar att sjuksköterskan kan ha ett helhjärtat personligt engagemang parallellt 

med ett agerande utifrån kompetens och arbetslivserfarenhet. Den transpersonella synen 
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på omsorg är således värdefull för både den äldre och för hälso- och sjukvården genom 

att äldresköterskan får en helhetsbild av patientens tillstånd. 

 

8.2.2 Behov av information 

Resultatet visade att informanterna uttryckte ett behov av att få informationen från andra 

vårdkontakter förtydligad med hjälp av äldresköterskan. De beskrev en ökad oro av att 

inte ha förstått informationen. Detta resultat överensstämmer med Socialstyrelsens 

rapport (2015b) som beskriver att de äldre vill ha tydlig information från vårdgivarna 

om sin egen vårdsituation. De vill vara delaktiga genom att veta vad som har hänt, vad 

som har gjorts och vad som kommer att göras. Informanterna i studien ansåg sig få 

tillgång till den information som de efterfrågade.  

 

I Patientlagen, 3 kap 2 § står att informationen ska anpassas till mottagarens ålder, 

mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar. Den som 

ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått 

innehållet i och betydelsen av den lämnade informationen (SFS 2014:821 3 kap 7 §). 

Äldresköterskan har i sin yrkesfunktion stora möjligheter att tillgodose de äldres 

särskilda behov av information och därmed uppfylla Patientlagens mening om anpassad 

information och delaktighet. 

 

8.2.3 Fast vårdkontakt 

Primärvården behöver ha rätt förutsättningar för att kunna möta de äldres behov i takt 

med den åldrande befolkningen. Initialt behöver de äldre kunna identifieras vilket 

kräver nya rutiner. De som har hemsjukvård, är redan kända för hälso- och sjukvården 

men de äldre, som bor hemma behöver fångas upp i ett tidigt skede (Socialstyrelsen, 

2013). Med en äldresköterska inom primärvården blir det tydligt vem som skulle kunna 

vara den fasta vårdkontakten för den äldre som inte har hemsjukvård. Den äldres behov 

av en fast kontakt och kontinuitet bekräftades av Kristensson et al., (2010). Genom att 

primärvården har en äldresköterska med särskilt ansvar för de äldre blir det även tydligt 

till vem den övriga hälso- och sjukvårdspersonalen ska vända sig när de identifierar ett 

behov hos de äldre som kontaktar hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen (2015b) säger 

att mer information behövs för att påskynda användandet av den fasta vårdkontakten.   
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8.2.4 Äldresköterskans tillgänglighet 

Resultatet i studien påvisade en positiv helhetsbild av yrkesfunktionen äldresköterska. 

Informanterna beskrev en ökad trygghet relaterat till äldresköterskans tillgänglighet, 

vilket överensstämmer med Lundströms et al. (2008) uppföljningsrapport och 

Socialstyrelsens (2015b) rapport, där det framgår att äldre vill ha en bättre 

tillgänglighet. I Lundströms et al. (2008) och i denna studies resultat redovisades att 

patienterna enkelt kunde komma i kontakt med äldresköterskan vid behov. 

Informanterna var nöjda med tiden som var avsatt för vårdkontakten och beskrev att det 

var viktigt att ha ett direktnummer till äldresköterskan.  

 

8.2.5 Behov av kontinuitet 

Studiens resultat visar tydligt att kontinuitet var särskilt viktigt för informanterna dvs. 

att det är en fördel om det över lång tid är en och samma hälso- och sjukvårdspersonal 

som de kan utveckla en god relation med. Informanterna beskrev att kontinuiteten gav 

dem trygghet. I likhet med Socialstyrelsens (2015b) rapport framstår kontinuiteten som 

särskilt viktig för de äldre. Enligt Kristensson et al., (2010) minskar risken att missa 

viktiga symtom hos den äldre om det endast är en hälso- och sjukvårdspersonal som står 

för kontakten. Socialstyrelsen (2013) beskrev att primärvården är och vill fortsätta att 

vara den samordningsansvariga vårdnivån för äldre. Kanske är det nu som förändringar 

i hälso- och sjukvårdens organisation behövs för att kunna möte det behov som det 

ökade antal äldre har. Resultatet visar att samordningen kan ske av en äldresköterska 

som kan säkerställa god kontinuitet. 

 

8.2.6 Case management 

Case management kan organiseras på olika sätt och det finns ingen enhetlig modell 

(Kristensson, 2010). Hallberg och Kristensson (2004) tydliggjorde i sin studie att 

innehållet i case management måste utvecklas mer och få ett större hälsofrämjande 

vårdperspektiv. Genom mer kunskap om äldresköterskans roll, kan hälso- och 

sjukvården utveckla äldresköterska som en modell av case management för äldre inom 

primärvården. I äldresköterskans roll finns förutsättningar för att arbeta hälsofrämjande 

och att involvera närstående. Det är ett sätt att möta det ökande antal informella vårdare 

i samband med att allt fler äldre vårdas enligt kvarboendeprincipen (Hellström & 

Hallberg, 2004). 
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8.3 Slutsats 

Det är viktigt att äldre med ett vård- och omsorgsbehov får stöd av hälso- och 

sjukvården. Äldresköterskan kan ge den vård och omsorg som motsvarar de äldres 

förväntningar av hälso- och sjukvården. De äldres erfarenheter av kontakten med 

äldresköterskan överensstämmer med de lagar och riktlinjer som hälso- och sjukvården 

arbetar utifrån.  

De äldres erfarenheterna innefattar en önskan om det är en och samma person som ger 

vård och omsorg, att tillräckligt med tid är avsatt för vårdkontakten och att hälso- och 

sjukvården planeras tillsammans med den äldre.  

De äldre värdesätter relationen och omsorgen som ges av äldresköterskan och genom 

denna vårdkontakt kan de äldres uppleva en ökad trygghet och minskad oro.  

Äldresköterskans arbete sker inom flera olika medicinska och administrativa områden 

samt genom den relation som upprättas med de äldre. Därför bör äldresköterskans 

arbete lyftas fram och tillåtas utvecklas eftersom antalet äldre med vård- och 

omsorgsbehov ökar. 

 

8.4 Kliniska implikationer 

En spridning av studiens resultat skulle kunna vara av betydelse för andra enheter inom 

primärvården i deras fortsatta uppdrag att ge de äldre en god hälso- och sjukvård. 

Studien kan bidra med en ökad förståelse för vad de sjuka äldre anser är viktigt i 

kontakten med äldresköterskan. Äldresköterskan har i sin yrkesfunktion stora 

möjligheter att tillgodose de äldres särskilda behov av information och därmed uppfylla 

Patientlagens mening om anpassad information och delaktighet. 

 

8.5 Förslag till fortsatt forskning 

I takt med en ökande medellivslängd ökar antalet äldre med behov av vård och omsorg. 

För att kunna möta denna utveckling, behövs mer forskning och kunskap kring 

primärvårdens förebyggande och hälsofrämjande arbete för de äldre. Denna studie 

belyste endast patienters perspektiv av kontakten med äldresköterskan. Det vore 

intressant att även undersöka samarbetet mellan läkare och äldresköterska. I denna 

studie hade kontakten med äldresköterskan initierats av läkare hos tre informanter och 

det vore intressant att belysa anledningen. Det vore också intressant att titta på hur övrig 

hälso- och sjukvårdspersonal som sjuksköterskor och distriktssköterskor, samarbetar 

med äldresköterskan när de identifierar ett hälso- och sjukvårdsbehov hos den äldre. Det 
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vore värdefullt att jämföra de äldres erfarenheter med de faktiska hälso- och 

sjukvårdsåtgärder som äldresköterskan utför. Dessa kunskaper skulle ytterligare kunna 

förbättra förutsättningarna för att möta de äldres hälso- och sjukvårdsbehov.  
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Bilagor 

Bilaga A: Informationsbrev till verksamhetschef 

 

Studien: "Patienters erfarenheter av kontakten med äldresköterskan inom 

primärvården” 

 

Studien ska ge underlag till en magisteruppsats vid Linnéuniversitet i Kalmar och 

genomförs av distriktssköterskestudent, Anna Ekberg. 

 

Sjuksköterskor inom primärvården möter människor i alla åldrar och många är äldre 

dvs. människor äldre än 65 år. De äldre blir allt fler eftersom vi lever längre jämfört 

med tidigare och ju äldre vi blir desto större risk för sjukdom och ett ökat behov av vård 

och omsorg. Inom primärvården är det endast ett fåtal vårdenheter som har en 

äldresköterska vars uppdrag är att tillmötesgå de äldres behov av vård och omsorg. 

Enligt Socialstyrelsens åtgärdsförslag (2015) behöver primärvården intensifiera arbetet 

med att både identifiera de äldre som har ett ökat behov av vård och omsorg samt 

förbättra innehållet i densamma. 

 

Syftet med studien är att belysa patienters erfarenheter av kontakten med 

äldresköterskan inom primärvården.  

 

Data kommer att samlas in genom intervjuer med 10 patienter som har regelbunden 

kontakt med äldresköterskan. Intervjuerna kommer att spelas in och ske enligt 

patientens val, antingen i hemmet eller på hälsocentralen.  

Patienterna kommer både muntligt och skriftligt informeras om studiens syfte och att 

deltagandet är frivilligt. De kommer även informeras om hur studien kommer gå till, 

varför deras deltagande är viktigt och att de när som helst kan avbryta 

undersökningen utan att motivera varför. Resultatet kommer därefter sammanfattas 

genom innehållsanalys och presenteras i en magisteruppsats vid Linnéuniversitetet. 

Resultat kommer att behandlas konfidentiellt och deltagarna kommer inte kunna 

identifieras i resultatet. Den färdigställda studien kommer efter godkännande att 

publiceras på: http://lnu.diva-portal.org 

 

Härmed tillfrågas du om samtycke till att genomföra denna studie.  

Vänligen hör av dig via e-postmeddelande om du samtycker till studien och du är 

välkommen att höra av dig om du undrar över något.  

 

Har du några frågor kontakta gärna: 

 

Studerande:    Handledare: 

Sjuksköterska Anna Ekberg   Professor Katarina Swahnberg 

Institutionen för  Institutionen för 

hälso- och vårdvetenskap  hälso- och vårdvetenskap 

Linnéuniversitetet  Linnéuniversitetet 

Tel xxx-xxx xx xx  Tel xxxx- xx xx xx  

http://lnu.diva-portal.org/


  

 

II 

 

         

 

Bilaga B: Informationsbrev 

 

Studien:"Patienters erfarenheter av kontakten med äldresköterskan inom 

primärvården” 

 

 

Jag heter Anna Ekberg och är sjuksköterska. För närvarande läser jag till 

distriktssköterska och skriver en magisteruppsats vid Linnéuniversitet i Kalmar. Syftet 

med magisteruppsatsen är att belysa patienters erfarenheter av kontakten med 

äldresköterskan inom primärvården.  

 

Du tillfrågas härmed att delta i denna studie. Jag är speciellt intresserade av vad du 

anser är viktigt för dig i mötet med äldresjuksköterskan samt vilka erfarenheter 

kontakten med äldresköterskan har gett dig. Genom av få ta del av dina erfarenheter kan 

vården utvecklas för att bemöta dina och andra äldre människors vårdbehov på bästa 

sätt.  

 

Ditt deltagande innebär att jag kommer intervjua dig. Intervjun kommer att spelas in 

och ta ca 30 minuter. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta 

din medverkan utan att motivera varför. Ditt deltagande kommer inte att på något 

sätt påverka ditt framtida vårdbehov eller kontakt med äldresköterskan.  

 

Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt. Det innebär att intervjuerna 

kommer avidentifieras så att det inte finns någon koppling mellan enskilda deltagare 

och datan som presenteras i resultatet. Den färdigställda studien kommer efter 

godkännande att finnas tillgänglig på: http://lnu.diva-portal.org 

 

 

Var vänlig och fyll i talongen på nästa sida om du är intresserad av att delta i studien 

Skicka tillbaka talongen i bifogat kuvert så snart som möjligt. Därefter kommer jag att 

ringa upp dig för att boka tid för intervju inom ca en vecka. Du kommer att få välja var 

intervjun ska ske, antingen i hemmet eller på vårdenheten. 

  

Om du är inte är intresserad av att delta kan du bortse från detta brev. 

 

 

Med vänliga hälsningar  

 

 

Studerande:    Handledare: 

Sjuksköterska Anna Ekberg   Professor Katarina Swahnberg 

Institutionen för  Institutionen för 

hälso- och vårdvetenskap  hälso- och vårdvetenskap 

Linnéuniversitetet  Linnéuniversitetet 

 

Tel xxx-xxx xx xx  Tel xxxx- xx xx xx  

http://lnu.diva-portal.org/


  

 

III 

 

         
 

Bilaga C: Informerat samtycke  

 

Studien: "Patienters erfarenheter av kontakten med äldresköterskan inom 

primärvården” 

 

 

Om du vill delta i studien kryssar du i rutan nedan och sänder in talongen i bifogat 

kuvert. 

 

□ Ja, jag vill delta i intervjustudien  
 

 

 

 

Namn: __________________________________________________   

 

 

 

  



  

 

IV 

 

         

 

Bilaga D: Intervjuguide 

 

Studien: "Patienters erfarenheter av kontakten med äldresköterskan inom 

primärvården” 

 

 

Bakgrundsfrågor 

Ålder 

Social situation 

 

Inledande frågor 

När kom du i kontakt med äldresköterskan första gången?  

Vem initierade kontakten med äldresköterskan? 

Vad består kontakten i? 

 

Intervjufrågor  

Vad är viktigt för dig i kontakten med äldresköterskan? 

Skulle du kunna berätta för mig om dina erfarenheter med äldresköterskan utifrån 

följande teman: 

 

 Helhetsintryck 

 Stöd och delaktighet  

 Samverkan 

 Information  

 Tillgänglighet 

 

Följdfrågor 

Kan du utveckla det? 

På vilket sätt? 

Vad kände du? 

Vad menar du? 

Kan du ge exempel? 
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VI 

 

 

 

 

 

Bilaga E: Etisk egengranskning 

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, klinisk forskningsprojekt 

eller motsvarande inför rådgivande etisk granskning 

 

 

Projekttitel: Patienters erfarenheter av kontakten med äldresköterskan i primärvården.  

  

 Projektledare: Anna Ekberg  

 Handledare: Katarina Swahnberg  

     Ja Tveksamt Nej  

 

 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter  

(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter som avslöjar 

ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 

övertygelse, eller medlemskap i fackförening eller att behandla 

personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv). 

 X  

 

 

 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på forskningspersonerna 

(även sådant som ej avviker från rutinerna men som är ett led i 

forskningen)? 

  X 

 

 

 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 

forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en 

uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i Etikprövningslagen 

2003:460) 

  X 

 

 

 

4 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 

avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)? 
  X 

 

 

        

      5 

 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, dementa 

eller psykiskt handikappade liksom personer i uppenbar 

beroendeställning såsom patienter eller studenter som är direkt beroende 

av försöksledaren)? 

 X  

 

 

Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det 

genomförs på forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional 

etikprövningsnämnd (EPN). 

För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 

  

http://www.epn.se/


  

 

VII 

 

 

 

 

 

Forts. Etisk egengranskning 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, klinisk forskningsprojekt 

eller motsvarande inför rådgivande etisk granskning 
 

Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa när 

punkten är uppfylld: 

    Ja Tveksamt Nej 

6 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår  

dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. 

antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan  

påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka inget men överdriv ej 

heller farorna). Minderårig skall i allmänhet ha vårdnadshavares 

godkännande (t ex enkäter i skolklasser). 

X   

7 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga 

informationen till patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att 

deltagare när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket 

utan att detta påverkar forskningspersonens omhändertagande eller 

behandling eller, om studenter, betyg etc. 

X   

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till fysisk 

person) är anmält till registeransvarig person på respektive förvaltning 

(PUL- ansvarig).   

X   

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 

forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, verksamhetschef 

eller motsvarande). 

X   

 

Blanketten skall bifogas ansökan och skrivas under av den som genomför projektet och 

i förekommande fall även av handledare. 
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Bilaga F: Etisk rådgivande yttrande 

 

Projektansvarig   Handledare 
Anna Ekberg   Katarina Swahnberg 

Specialistsjuksköterske-  Institutionen för hälso- och 

programmet   vårdvetenskap 

Linnéuniversitetet  Linnéuniversitetet 
 

Rådgivande yttrande över projektet ”Patienters erfarenheter av kontakten med 

äldresköterskan inom primärvården” (dnr. EPK 350-2016) 
 

Etikkommittén Sydost har tagit del av den planerade studien vid Linnéuniversitetet. 

Kommittén ser inga etiska hinder för att genomföra studien. 
 

Följande bör dock beaktas: 
 

Det bör anges att även examinator ska ha tillgång till materialet. Vidare är det otydligt 

vad säker förvaring innebär i detta sammanhang. 
 

I informationsbrevet bör fokus vara att de som vill delta i studien fyller i talongen och 

skickar in den snarare än de som inte vill. Det är inte etiskt lämpligt att be de som inte 

vill delta att skicka in en talong. 
 

I informationsbrevet beskrivs vidare att uppgifter kommer att behandlas under 

”sekretesskydd” vilket skulle kunna tolkas som att sekretesslagen gäller och uppfattas 

som missledande om så inte är fallet. Man bör alltså vara säker på att sekretesslagen 

gäller om man ska lova deltagarna detta. Uppgifter som samlas in på detta sätt räknas 

ofta som en upprättad allmän handling och omfattas då också av offentlighetsprincipen. 
 

Meningen ”Berörda parter kommer att få del av studiens resultat om så önskas” är 

otydlig och behöver förtydligas. Vad menas med berörda parter? 
 

Ansökan antyder att det endast är en enskild äldresköterskas patienter som kommer att 

kontaktas. Resultatet kommer därför att belysa patienters erfarenheter av kontakten med 

denna person. Detta kan innebära vissa etiska risker både för de deltagande patienterna 

men också indirekt för äldresköterskan då verksamhetschefen känner till studien. Detta 

kan vara en aspekt att reflektera över tillsammans med handledare. 
 

Det är otydligt beskrivet hur många patienter som kommer att få informationsbrev och 

hur urvalet är tänkt att göras om fler än tio personer visar intresse för att delta. 
 

Etikkommittén godkänner inte projekt utan ger ett rådgivande yttrande. 

 

Lycka till med studien. 
 

Karlskrona 2016-04-11 
 

Etikkommittén Sydost 


