
 

 

 

Självständigt arbete 15 hp 

Patienten i hemmet 
Äldre patienters upplevelse av att vårdas i hemmet 

- en systematisk litteraturstudie 

 

 

Författare: Ann-Therese Hedqvist 

Handledare: Liselott Årestedt 

Termin: VT 2016 

Ämne: Vårdvetenskap 

Nivå: Kandidatuppsats 

Kurskod: 2VÅ60E 



  

 

i 
 

Abstrakt  
Bakgrund: Vi blir allt fler äldre vilket ställer högre krav på vårdresurser. 

Hemsjukvård möjliggör för äldre att bo kvar i det egna hemmet 
så länge det är möjligt, trots sjukdom. Hemmet innehar flera 
innebörder som trygghet, säkerhet och identitet. Att vårdas i 
sitt eget hem kan skapa möjligheter i det vårdande mötet såväl 
som nya situationer för sjuksköterskan att hantera. 

Syfte: Att beskriva den äldre patientens upplevelse av att vårdas av 
vårdpersonal i sitt eget hem. 

Metod: Studien har utförts som en systematisk litteraturstudie med 
kvalitativ innehållsanalys. Urvalet bestod av 17 vetenskapliga 
artiklar som kvalitetsgranskades och analyserades med mani-
fest och latent metod. Innehållet tolkades i relation till Tra-
velbees omvårdnadsteori samt livsvärldsteorin. 

Resultat: Resultatet visade att vård i hemmet innebär en balansgång 
mellan trygghet och otrygghet. Tre subteman framkom: ’Se 
mig’ – att mötas i en människa-till-människa-relation, Makt 
eller maktlöshet samt ’Respektera mig och mitt hem’.  
Relationens betydelse framkommer som central i hemsjukvård, 
där patient och sjuksköterska innebär mer för varandra än bara 
sina roller. Identitet och integritet blir utmärkande begrepp då 
patienten önskar blir mött och respekterad som en människa, 
en unik individ. 

Slutsats: Förståelse för patientens upplevelse tillsammans med respekt 
för patienten och dennes hem kan bidra till trygghet och delak-
tighet i vården i hemmet. 

Nyckelord 
Vård i hemmet, hemsjukvård, patientens upplevelse, trygghet, relation,  

integritet, Travelbee 

Tack 
Stort tack till min handledare Liselott Årestedt för värdefulla synpunkter 
och till min familj som stöttat mig i skrivandet. 
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1 Inledning 
Genom hemsjukvård öppnas möjligheten för sjuka äldre att bo kvar hemma längre och få 

omvårdnad i sitt eget hem. Det egna hemmet har en mångfacetterad innebörd och kan upple-

vas som en trygghet och en bekant tillvaro, men kanske uppstår samtidigt nya frågeställningar 

och behov när sjuksköterskan ska vårda patienten i dennes egna hem. 

Efter att ha arbetat inom äldreomsorg i hemtjänst och som undersköterska med delegering 

inom hemsjukvård väcktes ett intresse av att titta närmare på patientens perspektiv och upple-

velse av att bli vårdad i sitt hem. Som personal i hemtjänst och hemsjukvård upplevde jag att 

stor del av fokus ofta ligger på att planera sin dag för att på lämpligast sätt lägga upp sin 

runda med besök för att fungera tidsmässigt och logistiskt. Till skillnad från arbete på boen-

den eller sjukhus där det finns både personella och materiella resurser runt hörnet för att 

hämta om något saknas, så är man oftast ensam i hemtjänst och hemsjukvård och det man har 

med sig är det som finns att tillgå. Vid tillfällen upplevde jag även hur personalbrist kunde 

innebära ett fullspäckat dagsschema med få möjligheter att spendera längre tid hos någon 

patient än planerat. Jag började då reflektera över hur patientens behov möts utifrån dessa 

förutsättningar? Genom att arbeta med flera olika personer ur personalen såg jag variationer i 

vårdpersonalens bemötande och förhållningssätt gentemot patienten, samt visad respekt för 

dennes integritet och egna hem. Det framkom på patientens reaktion att besöket upplevdes 

olika beroende på vilket förhållningssätt personalen antog. Jag blev då intresserad av att söka 

efter kunskap kring patientens upplevelse av hemsjukvård och vägledning när det gäller för-

hållningssättet personalen behöver ha för att bemötandet i det vårdande mötet ska bevara 

patientens integritet.  

2 Bakgrund 
I bakgrunden beskrivs den äldres förutsättningar som utgångspunkt kring den vård som er-

bjuds och finns tillgänglig för denna målgrupp. Därefter fokuseras den vårdande relationens 

innehåll och betydelse. Slutligen beskrivs hemmets innebörd såväl som plats för vården. 

2.1 Den äldre patienten 
Patienter som idag är 65 år eller äldre, har fötts på 1950-talet eller tidigare och har vuxit upp 

formade av samhällets regler, värderingar och familjekonstellationer vid den tiden. Äldre 

patienter uttrycker vanligen uppskattning över att få vård. De anser ofta att de ska vara tack-
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samma för att de överhuvudtaget får hjälp, då det inte ses som en självklarhet (Pennbrant, 

2009). Kanske har denna generations äldre fått vara med om hårda år med brist på allt från 

mat till materiella ting, som påverkat deras livssyn och syn på det egna och det gemensamma? 

Finns det möjligtvis en allmän känsla av tacksamhet för det man har och att vara nöjd med det 

man får, som även sätter sina spår i upplevelsen av vården? När dagens unga vuxna en dag 

ska räknas in i denna ålderskategori står vården säkerligen inför nya utmaningar och har då en 

målgrupp att möta som troligen ställer helt andra krav med förväntningar på den vård de anser 

sig berättigade.  

Frånsett detta resonemang om generationers generella drag skall självklart tas i beaktande att 

alla dessa personer är unika utifrån deras livsvärldar (Dahlberg & Segesten, 2010). Med 

stycket nedan avser jag belysa de gemensamma fakta relevanta för den äldre patienten att ha 

med sig utifrån litteraturstudiens syfte. 

2.1.1 Allt fler äldre 
Under de senaste 100 åren har Sverige fått en förändrad åldersstruktur. Invånarna lever allt 

längre och i dagsläget har Sverige en åldersfördelning där en allt större andel tillhör den äldre 

delen av befolkningen (Statistiska centralbyrån [SCB], 2013). Det innebär att det i Sverige 

idag finns närmare 1,9 miljoner personer som är 65 år eller äldre, vilket utgör 19–20 procent 

av befolkningen (2013-12-31) att jämföras med 12–13 procent på 1960-talet och knappt fem 

procent på 1850-talet (SCB, 2013). Samtidigt bor allt fler kvar i hemmet längre (Socialstyrel-

sen, 2015a). Både vård i hemmet, i så kallat ordinärt boende, och på särskilda boenden ökar. 

Av personer 80 år eller äldre har 59 procent både hemtjänst och hemsjukvård (Socialstyrelsen, 

2016). År 2030 beräknas var fjärde person i Sverige vara 65 år eller äldre (Socialstyrelsen, 

2016). Detta tillsammans med det ökande antalet ”äldre äldre” (80 år eller äldre) kommer att 

ställa större krav på vårdresurser av olika slag (SCB, 2013). Kommunernas kostnader för vård 

och omsorg om äldre, inklusive hälso- och sjukvård enligt 18 § Hälso- och sjukvårdslagen 

([HSL], SFS 1982:763), uppgick 2013 till 104,9 miljarder kronor, varav cirka 59 procent gick 

till särskilt boende och drygt 40 procent till insatser i ordinärt boende (Socialstyrelsen, 2015). 

Sverige har rapporterat 4-5 gånger högre utgifter för vård av äldre i procent av BNP än EU-

länderna i genomsnitt (Brundell, 2014). 

Att bli äldre än tidigare kan beskrivas som tudelat då kvaliteten på dessa extra år till stor del 

avgörs av den upplevda hälsan (Beard, Officer & Cassels, 2016). En äldre person som kan 

uppleva dessa extra år vid god fysisk och mental förmåga upplever kanske inte så många 
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begränsningar i att få göra de saker de värdesätter. Om åren istället domineras av en försäm-

ring i kapaciteten såväl som begränsande levnadsmiljöer blir implikationerna för både indivi-

den och samhället mycket mer negativa (ibid). Världshälsoorganisationen [WHO] har satt 

som mål att den åldrande människan ska få åldras med god hälsa samt få upprätthålla både 

oberoende och självbestämmande i viktiga livsval så länge som är möjligt (Beard et al., 

2016). 

Länder i västvärlden som exempelvis Australien, Kanada, Storbritannien och Finland uppvi-

sar samma åldrande befolkning som Sverige och även där önskar de äldre att bo kvar i sina 

hem så länge som möjligt (National Centre for Social and Economic Modelling [NATSEM], 

2004; Statistics Canada, 2011; Goodman, Ross, Mackenzie & Vernon, 2003; Hammar, Perälä 

& Rissanen, 2009), vilket visar på ett ökat behov internationellt och den utmaning som såväl 

Sverige som västvärlden står inför.  

2.2 Vårdande relation och vårdande möten 
Begreppet vårdrelation är ett mångtydigt begrepp, men betraktas som en av vårdandets grund-

läggande dimensioner och utgör ett av de begrepp som används för att tydliggöra patientper-

spektivet i vårdvetenskapen (Snellman, 2009). Patientperspektivet kan tydliggöras med hjälp 

av bland annat begreppen livsvärld och vårdrelation (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud 

& Fagerberg, 2003). Att sjuksköterskan lär känna patienten och skapar en relation är grund-

läggande, eftersom vårdaren behöver kunna sätta sig in i patientens situation och behov  

(Travelbee, 1971). Virginia Henderson uttrycker i sin omvårdnadsteori att alla människor har 

samma grundläggande behov men att därtill har alla människor unika behov; fysiska, psy-

kiska, sociala, kulturella och andliga (Henderson, 1991). Henderson menar på så sätt att det är 

viktigt att lära känna patienten från insidan genom att skapa en relation till patienten. Detta 

görs genom att vara lyhörd och observera alla uttryck hos patienten. Även Travelbee (2006) 

menar i sin omvårdnadsteori att det krävs en mellanmänsklig relation mellan sjuksköterska 

och patient för att nå syftet med omvårdnaden. Dahlberg och Segesten (2010) uttrycker även 

att vårdandet inte kan reduceras till en specifik teknik eller åtgärd utan istället är något som 

skapas av de professionella vårdarna och patienterna i det mellanmänskliga mötet. Vårdrelat-

ionen kan således vara en utgångspunkt för patienten att utveckla hälsa och välbefinnande 

(ibid). Relationen i sig kan vara ett mål, men den kan samtidigt vara ett medel för att uppnå 

andra mål. Vårdrelationen kan således betraktas som en relationsaspekt av omvårdnaden 

(Ternestedt & Norberg, 2009). Med relationsaspekten avses hur vårdaren genomför omvård-

nadsåtgärderna för patienten. Själva omvårdnadshandlingen är då inte i fokus, utan det är hur 
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handlingen utförs som är relevant (Dahlberg & Segesten, 2010). Omvårdnadsteoretikern Jean 

Watson talar om en liknande omsorgsrelation som förutsätter att sjuksköterskan uppmärk-

sammar och möter patienten i dennes livsvärld (Watson, 1993). Detta ger patienten möjlighet 

att uttrycka sina känslor och tankar. Watson menar att sjuksköterskan styrs av ett moraliskt 

ideal som innebär att skydda, stärka och bevara patientens människovärde (ibid). 

Vårdrelationen kan ses som en asymmetrisk relation då den inleds när ett löfte om vård ges. 

Patienten är på så sätt beroende av sjuksköterskans kunskap och hennes vilja att ge vård 

(Dahlberg et al., 2003). Sjuksköterskan ska samtidigt använda sin professionella kunskap och 

sin levda erfarenhet samt utveckla en förståelse och följsamhet för patientens unika livsvärld 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Ofta betraktas vårdrelationen som en grundläggande förutsätt-

ning och själva kärnan i vårdandet då vårdrelationen enligt Björck och Sandman (2007) utgör 

ett centralt begrepp i den vårdvetenskapliga tolkningen av konsensusbegreppen. Vårdrelation-

ens innehåll är även beroende av vårdarens människosyn och förhållningssätt (Björck & 

Sandman, 2007). För att upprätthålla en professionell vårdrelation krävs ett reflekterande 

förhållningssätt (Dahlberg & Segesten, 2010). Den vårdande relationen och mötet mellan två 

subjekt, två människor, framträder som en förutsättning för att vårdandet ska kunna ske.  

Merleau-Ponty (2005) knyter samman detta genom teorin att relationer till andra skapas i en 

”mellankroppslighet” som uttrycker de mellanmänskliga relationerna. Om sjuksköterskan 

misslyckas med att skapa en god vårdrelation kan detta leda till ett vårdlidande för patienten 

vilket kan innebära en känsla av förödmjukelse hos patienten när denne inte bli sedd och 

lyssnad på (Dahlberg & Segesten, 2010). Patienten fråntas rätten att vara delaktig i sin hälso-

process och går dessutom miste om det positiva som en god vårdrelation medför (ibid). I en 

studie av Delmar (2008) framkommer att sjuksköterskor har för lite insikt om vårdrelationens 

inneboende kraft. Det är sjuksköterskans ansvar att i egenskap av sin kunskap, kompetens och 

ställning se till att mötet blir vårdande och hälsobefrämjande, sjuksköterskan har även ett 

ansvar att ”svara an” som respons på den andres tilltal och blick (Dahlberg & Segesten, 

2010). 

2.2.1 ”Being there” och ”being with” 
Fredriksson (1999) tar upp begreppen ”being there” jämfört med ”being with” i det vårdande 

mötet och den vårdande relationen. På svenska översätts det kanske närmast med att vara hos 

patienten jämfört med att vara med patienten, på samma sätt som att prata till eller prata med 

patienten. När sjuksköterskan är hos patienten och utför omvårdnadsåtgärder motsvaras detta 

av “being there”, vilket uttrycks som en fysisk närvaro i rummet. Patienten kan i varierande 
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grad uppleva att sjuksköterskan finns där men inte nödvändigtvis med ett genuint intresse och 

fokus på patienten som person. ”Being with” skapar istället en hög intersubjektivitet där sjuk-

sköterskan ger av sig själv och där hon står till förfogande och är helt tillgänglig som männi-

ska (ibid). Att se patienten som den unika personen i den unika situationen istället för att 

jämföra med andra patienter eller tidigare erfarenheter. Detta kan illustreras med den relation 

som byggs av en ärlig ögonkontakt och en tröstande hand på armen under samtalet jämfört 

med att stå en bit ifrån patientsängen. ”Being with” kan också relateras till suveräna livsytt-

ringar som är de spontana handlingar som kommer naturligt och sker i mötet med människor i 

behov av hjälp. Detta knyter an till det moraliska ideal som Watson (1993) uttrycker. Hand-

lingarna innefattar tillit, medlidande, öppenhet och ärlighet (Birkler, 2007).  

Genom att vara med (being with) patienten ges sjuksköterskan möjlighet att träda in i patien-

tens livsvärld (Fredriksson, 1999) och kan på så sätt dela lidandet genom att ta del av patien-

tens berättelse (Dahlberg & Segesten, 2010). 

2.3 Integritet och självbestämmande 
”Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. 
Detta innebär att den särskilt skall bygga på respekt för patientens självbestämmande 
och integritet” (HSL, SFS 1982:763, 2a §). 

Ordet integritet härstammar från latinets integer som betyder hel eller komplett (National-

encyklopedin [NE], 2016). Respekt för patientens integritet som tillstånd av helhet kan anses 

innebära att den personliga sfären och den enskilde patientens värderingar och önskemål alltid 

ska beaktas (Andersson, 1994). Med personlig sfär menas den del av sitt liv som personen 

själv kan bestämma över, som exempelvis tro, känslor, den egna kroppen, privata ägodelar 

och det egna hemmet (Leino-Kilpi et al., 2000). I både hälso- och sjukvårdslagen och kompe-

tensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) står angivet om respekt 

för patientens självbestämmande och integritet såväl som respekt för den enskilda människans 

värdighet och alla människors lika värde. Nordenfelt (2010) skriver att självbestämmande, 

integritet och värdighet står i nära relation till varandra. Integritet och självbestämmande är 

beståndsdelar av identiteten hos människan, och identiteten har en värdighet som i sin tur kan 

kränkas. Att kränka någons värdighet är att kränka personens integritet, identitet, självaktning 

och självrespekt (ibid). Det är sjuksköterskans skyldighet att värna om patientens integritet. 

Om personalen visar respekt för patientens integritet förstärks även respekten för patientens 

självbestämmande och omvänt. Andersson lyfter olika aspekter av integritet som beroende 

och självbestämmande (Anderson, 1994).  
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Alla människor har rätt till självbestämmande, men i vissa fall kan den vara begränsad (ex-

empelvis små barn eller svårt dementa). Därför kan självbestämmande i vissa fall vikarieras, 

det vill säga överlåtas till en annan part som närstående eller motsvarande. Däremot kan en 

persons integritet aldrig vikarieras (Collste, 1996). Genom att låta patienten vara delaktig i 

planering och beslut kring vården kan en viss maktutjämning i den asymmetriska relationen 

ske, vilket stärker patientens självbestämmande (SOU 2008:51). I hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL, SFS 1982:763), 2b § står att vård och behandling ska utformas och genomföras i sam-

råd med patienten, så långt det är möjligt. Vårdpersonalens uppgift är att underlätta självstän-

diga val för patienten och därmed stödja patientens rätt till självbestämmande (Andersson, 

1994). Förutsättningen för att patienten ska kunna fatta självständiga beslut är individuellt 

anpassad information och att vårdpersonalen synliggör valmöjligheterna för patienten.  Nylig-

en tillkom en ny lag, patientlagen (SFS 2014:821), vars syfte är att stärka och tydliggöra pati-

entens ställning samt främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet (Social-

styrelsen, 2015b). Patientlagen förtydligar på så sätt sjukvårdens ansvar för patientens insyn 

och delaktighet i vård och behandling och stärker således patientens självbestämmande ge-

nom att bland annat fastslå att ”Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra 

sig om att mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av den lämnade informationen” 

(Patientlagen, SFS 2014:821, 7 §). 

2.4 Hemmets innebörd vid sjukdom  
Hemmet har en central plats i livet hos äldre (Dahlin-Ivanoff, Haak, Fange & Iwarsson, 

2007). Studier av det privata hemmets betydelse visar att för äldre personer kan hemmet bidra 

till en känsla av tillhörighet, bekvämlighet och säkerhet (Gillsjö & Schwartz-Barcott, 2009). 

Hemmet är en plats som är kopplad till känslor och relationer och kan ses som ett monument 

över den äldres hela livstid. Vilket innebär att det privata hemmet inte helt enkelt kan bytas 

mot en annan vårdform utan att riskera att förlora dessa aspekter (Lantz & Gaunt, 1996).  

Tryselius (2015) har genom sina studier om hemmet som begrepp i forskningen kommit fram 

till återkommande teman genom vårdlitteraturen. Två av dessa teman är hem som känsla och 

hem som plats. Utifrån Tryselius arbete framkommer att hemmet som begrepp kan ha många 

olika innebörder och användningsområden. Tryselius skriver att det mest vanligt förekom-

mande och framträdande i litteraturen är just hem som känsla, vilket ger en relevant infalls-

vinkel för sjuksköterskan i att komma närmare i förståelsen för patientens livsvärld. 
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Hemmet som känsla: Såväl Gillsjö och Schwartz-Barcott (2009) som Tryselius (2015)  

beskriver att känslor som knyts till hemmet är trygghet och säkerhet, tillhörighet samt känslan 

av att kunna vara sig själv i hemmet. Även Årestedt, Benzein, Persson & Rämgård (2016) 

skriver om hemmet som ett sammanhang där familjemedlemmarna tillåts vara sig själva. 

Årestedt et al. (2016) har i sin studie fokuserat på platsens innebörd för familjens välbefin-

nande i närvaron av kronisk sjukdom. Hemmet framkommer som en viktig sammanhållande 

kraft för familjen och en plats för välbefinnande. Trots att det stundtals kan tas för givet så 

håller det ett mycket stort värde för familjen. När familjen befinner sig på en plats som främ-

jar välbefinnandet, möjliggör det att fokus kan läggas på nuet. Familjemedlemmarna kan då 

slappna av och fokusera på annat än sjukdomens närvaro (ibid). Hemmet innebär att vara 

omgiven av människor som har varit där, minnen av händelser som utspelat sig, kanske barn 

som vuxit upp. Minnena kan vara både utifrån glädje och sorg (Dahlin-Ivanoff et al., 2007). 

Samtidigt framkommer också att hemmet kan vara associerat med en motsatt känsla; där 

tryggheten byts mot en otrygghet när hälsan sviktar genom försämringar i det fysiska eller 

psykiska måendet och förmågor (Tryselius, 2015). Känslan av trygghet i hemmet kan också 

utmanas då hemmet utvecklas till en vårdplats (ibid), vilket sker vid hemsjukvård. 

Hemmet som plats: Tryselius (2015) sammanfattar förekomsten av attributet hem som plats 

som dels platsen som en del av människans identitet men samtidigt att det inte nödvändigtvis 

enbart behöver ha med tillhörighet eller identitet att göra. När begreppet hem som plats an-

vänds syftar det snarare till att beskriva en lokalisering bland andra möjliga platser utan att 

direkt problematisera dess betydelse. Attributet används exempelvis som hem som en plats 

för vård och döende. En annan infallsvinkel på hemmet som plats har Healey-Ogden (2014) 

som presenterar temat ”att komma hem till platsen för hemmet såväl som hem i sig själv”. 

Hemmet symboliserar då en bebodd plats där personen ifråga är skyddad och tryggad. På 

denna plats bor en person, i sitt hem. Om vården undergräver hemmet som plats finns risken 

att livet i hemmet upplevs negativt och därmed kan även välbefinnandet minska (ibid). Om-

vårdnadslitteraturen belyser flera olika sätt som hemmet som plats kan äventyras utifrån ut-

rustning och oreda, främlingar i hemmet samt fokus på omvårdnadsåtgärder. Dessa föränd-

ringar som vården bär med sig bidrar till en känsla av förlust av kontroll (Healey-Ogden, 

2014). Andra perspektiv på vad hemmet kan innebära är: 

Hemmet som säkerhet: Hemmet innebär känslan av att vara inom sina egna fyra väggar. Ett 

hem som är innehavarens eget och som denne känner inifrån och ut. Detta skapar en atmosfär 

av säkerhet karaktäriserad av värme och trygghet (Dahlin-Ivanoff et al., 2007).  
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Hemmet som frihet: Hemmet innebär att ha friheten att komma och gå som man önskar, att 

stänga dörren och få vara ifred, eller öppna dörren för vänner när man vill det. Hemmet inne-

bär också möjlighet att göra saker på sitt eget sätt, att bestämma när och hur saker ska göras 

(Dahlin-Ivanoff et al., 2007). Exempel på detta kan vara att själv få avgöra hur rent och städat 

hemmet ska vara. Samtidigt om sjukdom begränsar möjligheten att hålla sitt hem iordning kan 

friheten kring hur hemmet ska se ut inskränkas. Då kan anpassningar behöva göras och en 

annan nivå av städning och ordning accepteras (ibid).  

2.4.1 Vårdande rum och rummets betydelse  
Människans varande är i grunden oskiljbart från rummet (Lassenius, 2005). Detta uttrycks 

även av Dahlberg och Segesten (2010) som skriver att livsvärlden präglas av tid, rum, mening 

och sammanhang genom olika livsprojekt som den unika individen genomför. I en skrift som 

är väl citerad än idag i litteratur inom allt från design till vård, beskriver Carol Venolia om 

rummets kvaliteter avseende helande och läkande vårdmiljö (Venolia, 1988). Venolia menar 

att varje aspekt av miljön i rummet bär en symbolisk innebörd som kan påverka individen. Ett 

rum där innehavaren känner sig trygg, självmedveten, och knuten till livet ökar hälsa och 

välbefinnande. En helande vårdmiljö, eller ett vårdande rum, består enligt Venolia av en 

känsla av att vara i balans, trygg och skyddad, att få växa och vara den man är, att få känna 

sig hemma (ibid). I sin avhandling om rummets betydelse i omvårdnaden skriver Lassenius 

(2005) att människan som individ har en relation till rummet och platsen och förknippar 

mycket av sin existentiella trygghet i relation till hemmet, alltså det privata rummet. Att ha en 

speciell plats man kan kalla hem, kopplat till känslan av ett andrum, stärker möjligheten att 

hantera sjukdomens utmaningar (Årestedt et al., 2016). 

En vårdande kultur kännetecknas av ett sammanhang där patienten upplever sig ha lov att 

vara unik och enskild på samma gång som hon eller han får vara del av en gemenskap (Lasse-

nius, 2005). Den vårdande kulturen kan alltså tolkas som hela den verklighet som vårdkontex-

ten färgas av, med andra ord rummet i vården. Hemmet kan upplevas som en plats för lind-

ring, där sjukdomen blir mindre synlig och till och med kan mildras (Årestedt et al., 2016). 

Öhlén, Ekman, Zingmark, Bolmsjö och Benzein (2014) har studerat begreppet ”at-homeness”, 

kanske bäst översatt till svenska som ”att känna sig hemma” och hur det erfars trots sjukdom. 

Hemmet kan enligt Öhlén et al. (2014) uttryckas som en oersättlig plats, då hemmet har en 

tydlig koppling till identiteten. Hemmet kan således symbolisera den frihet som upplevdes 

innan sjukdomen. ”At-homeness” kan även skapa en känsla av samhörighet. Att känna sam-
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hörighet kan vara just den kritiska länk som patienten behöver för att finna mening i livet trots 

sjukdom. Att vara fri och självständig, och att bli respektfullt bemött som en person är grund-

förutsättningar för att känna sig hemma, så kallad ”at-homeness” (ibid). Sammantaget ut-

trycks hemmet i form av det privata rummet ha en central betydelse för att hantera sjukdom 

och återfå hälsa (Öhlén et al., 2014; Lassenius, 2005; Årestedt et al., 2016). 

2.5 Att vårdas inom hemsjukvård  
Vården och omsorgen av äldre har de senaste årtiondena flyttats än mer till det egna boendet. 

Ädelreformen infördes i Sverige år 1992 och kom att innebära en stor strukturförändring med 

förskjutning av ansvaret för äldre och handikappade från landstinget till kommunerna (Social-

styrelsen, 2016). Kommunerna fick även befogenhet att, efter överenskommelse med lands-

tinget, överta ansvaret för hemsjukvården vilket nu har skett i stort sett i alla kommuner i 

Sverige. En av grundtankarna i ädelreformen var att människor, om de vårdades i sina privata 

hem, skulle kunna bli mer delaktiga i sin egen vård (Engström, 2012). Vilka som har rätt till 

hemsjukvård skiljer sig åt mellan olika kommuner på grund av avtalen med landstingen. Det 

kan röra sig om vissa åldrar och vårdbehov. Patienter i hemsjukvården har exempelvis ofta 

åldersrelaterade sjukdomar som demens, hjärtsvikt, cancer, stroke och trycksår och därmed 

stora vårdbehov (Vårdförbundet, 2010). Gemensamt är den så kallade tröskelprincipen att 

patienten inte själv kan ta sig till vårdcentral utan stora besvär (Socialstyrelsen, 2016). Många 

gånger bör det finnas ett längre vårdbehov, beräknat att pågå längre än 14 dagar. Om vårdbe-

hovet i hemmet blir för stort kan ansökan till särskilt boende bli aktuell (ibid). 

Hemmet anses av Hilli (2007) som den bästa platsen för vård då de bekanta omgivningarna 

stödjer upprätthållandet av dagliga aktiviteter, verkar höja självkänslan och bevarar integrite-

ten. För äldre personer innebär att bli vårdad i hemmet en möjlighet att fortsätta leva ett själv-

ständigt liv med möjligheten att använda sina egna befintliga resurser. Detta medför en känsla 

av kontroll över livet och en beslutsamhet att fortsätta vara aktiv (Eloranta, Routasalo & Arve, 

2008). Vård i hemmet innebär samtidigt särskilda villkor för såväl patienten som för den 

besökande vårdpersonalen, då hemmet omvandlas till vårdplats. Hemmet är något personligt 

och speciellt och den som utför vårdinsatser i en annans hem ställs inför alldeles specifika 

praktiska och etiska problem (Lantz & Gaunt, 1996). När vårdpersonalen kommer in blir 

hemmet en social arena. Bibehållet hem kan ersätta försvunnet självbestämmande men hem-

mets betydelse kan förändras när äldres livsvillkor förändras (ibid). 
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2.5.1 Hemsjukvård ur ett internationellt perspektiv  
I flera länder i västvärlden, däribland Storbritannien, visar litteraturen att utöver att platsen för 

vården förskjuts från olika institutioner och sjukhus mot patienternas egna hem, har tjänsterna 

som kan tillhandahållas i hemmet utökats (Goodman et al., 2003). Mer fokus läggs på att låta 

patienterna bo hemma så länge som möjligt, både efter önskan från patienterna själva men 

även av ekonomiska aspekter då hemsjukvård bedöms som mindre kostsamt än institutionell 

vård (ibid). Utifrån litteraturen förefaller hemsjukvården i flera andra länder i västvärlden vara 

relativt lik den som presenteras i Sverige. Yrkeskategorierna som förekommer inom hemsjuk-

vården kan även den variera på samma sätt som den gör i Sverige; där olika tjänster inom 

sjukvård och omsorg utförs av allt ifrån sjuksköterskor till arbetsterapeuter, sjukgymnaster, 

undersköterskor och vårdbiträden (Goodman et al., 2003; Barr, 2007). 

3 Begreppsdefinition 
Nedanstående begrepp är centrala i studien. För att tydliggöra referensramar och ge klarhet i 

vad som avses med respektive begrepp då de används, presenteras här en begreppsdefinition. 

3.1 Patient 
Begreppet patient används inom vårdvetenskapen för att hänvisa till människan som vårdas 

(Kasén, 2012). Andra begrepp som brukare, kund eller vårdtagare kan också förekomma inom 

olika nivåer i vården, vilket det även gjort i vissa av artiklarna som analyserats. Författaren 

har dock valt att genomgående använda begreppet patient för samtliga mottagare av hemsjuk-

vård enligt socialstyrelsens definition (Hemsjukvård, 2016) i studien. 

3.2 Äldre 
Begreppet äldre används genom studien för att hänvisa till personer som är 65 år eller äldre. 

Denna definition stämmer även överens med den åldersgräns som Socialstyrelsen (2016) 

använder för äldre. Utöver begreppet ”äldre” som avser alla personer som är 65 år eller äldre, 

presenterar Socialstyrelsen även indelningen ”yngre äldre” (65-79 år) samt ”äldre äldre” (80 

år eller äldre). 

3.3 Hemmet 
Begrepp som används i studien kring den plats patienten bor på benämns genomgående som 

hemmet eller det egna hemmet oavsett boendeform. I studien har dock gruppboenden och 

olika typer av särskilda boenden med anställd personal exkluderats, endast så kallat ordinärt 
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boende har varit i fokus. Detta innebär olika typer av lägenheter, bostadsrätter och villor där 

patienten bor i ett eget hem, ensam eller tillsammans med samboende. 

3.4 Hemsjukvård och vårdpersonal 
Socialstyrelsen definierar hemsjukvård som hälso- och sjukvård när den ges i patients bostad 

eller motsvarande och där ansvaret för insatserna är sammanhängande över tiden (Hemsjuk-

vård, 2016). Insatser av tillfällig karaktär som hälso- och sjukvårdspersonal utför i hemmet 

räknas inte som hemsjukvård utan som öppen hälso- och sjukvård. Författaren har använt 

denna definition genomgående i studien. Hemsjukvård omfattar medicinska insatser, rehabili-

tering, habilitering samt omvårdnad som utförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 

eller av annan vårdpersonal med delegering enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS 

1997:14). Med hälso- och sjukvårdspersonal avses också den som biträder en legitimerad 

yrkesutövare (Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659). Med detta menas exempelvis underskö-

terskor inom hemsjukvården som på delegering utför vissa arbetsuppgifter inom sjuksköters-

kans område. 

Då det kan vara flera yrkesgrupper som är delaktiga i hemsjukvård har studien inte begränsats 

till att endast avse sjuksköterskor som yrkesutövare. I litteraturen förekommer omväxlande de 

engelska begreppen ”nurse”, ”practical nurse” och ”care-aide” på ett sådant sätt att det inte 

alltid går att urskilja vilken motsvarande yrkeskategori som menas på svenska. Av denna 

anledning har begreppet vårdpersonal eller vårdare valts att användas genomgående för att 

motsvara en professionell yrkesutövare inom hemsjukvård, oavsett yrkestitel. Däremot har 

studier avseende anhörigvårdare exkluderats, då det begreppet avser familjemedlemmar som 

inte nödvändigtvis har någon vårdutbildning och inte heller motsvarande patientrelation som 

den studien avser beskriva.  

På de ställen i studien där ordet sjuksköterska använts, avses just det som i Sverige benämns 

legitimerad sjuksköterska. 

4 Teoretisk referensram 
Som teoretisk referensram för litteraturstudien har livsvärldsteori samt Joyce Travelbees om-

vårdnadsteori valts. Livsvärld som begrepp illustrerar det unika i människans upplevelse och 

hur varje patient befinner sig i sin egen subjektiva verklighet – sin livsvärld (Birkler, 2007). 

Tillsammans med Joyce Travelbees omvårdnadsteori utvecklas resonemanget om patienten 
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som unik individ utifrån behovet av kommunikation och relation mellan patient och vårdare 

för att en god vårdande relation ska uppstå. Om det är någonstans som sjuksköterskan kom-

mer nära patientens livsvärld är det i patientens hem. I detta möte utanför sjukhusmiljö får 

således relationen mellan patient och sjuksköterska ett större utrymme. Därför utgör dessa två 

teorier tillsammans en relevant utgångspunkt för att analysera och beskriva den äldre patien-

tens upplevelse av att bli vårdad i hemmet. 

4.1 Livsvärldsteori 
Livsvärlden är den värld som ständigt finns omkring oss och som är vår subjektiva verklighet. 

Det är den värld vi ser genom våra föreställningar, formad av våra erfarenheter och upplevel-

ser genom livet. Det är i livsvärlden som mening och innebörd skapas när vi tolkar verklig-

heten utifrån de unika individer vi är (Dahlberg & Segesten, 2010). Således är också livsvärl-

den unik för varje person. För att sjuksköterskan ska förstå patienten behöver hon också re-

spektera och sträva efter att förstå patientens livsvärld. Först då kan sjuksköterskan möta 

patienten där denne befinner sig (Birkler, 2007). 

Genom livsvärldsteorin i vårdvetenskapen menas att frågor som kultur, andlighet och religion 

får en mindre problematisk ställning. Det väsentliga är nämligen inte att avgöra om det exem-

pelvis finns en gud eller inte, eller vad som är ”sant” då det inte finns någon objektiv sanning. 

Det som istället är betydelsefullt är att förstå hur patienten uppfattar dessa frågor och vad de 

har för mening och innebörd för patienten i den gällande situationen (Dahlberg & Segesten, 

2010). Vidare menas att kroppen är levd och för att den ska kunna ses som ett subjekt måste 

livsvärlden inkluderas. Det är också i och genom livsvärlden som hälsa, välbefinnande och 

sjukdom utspelar sig. Kroppen är medelpunkten i en människas existens och är behäftad med 

livsvärlden och dess erfarenheter och tankar (ibid). Det går således inte att separera kropp och 

själ från varandra utan de måste ses som en helhet. Vi har inte en kropp, vi är en kropp  

(Merleau-Ponty, 2005). Den objektiva kroppen kan ”ha en sjukdom” men den levda kroppen 

”lever med en sjukdom” (Wright, Watson & Bell, 2002).  

4.2 Joyce Travelbees omvårdnadsteori 
Joyce Travelbee var verksam framförallt under 1960-talet då mycket fokus låg på det medi-

cinska men även på humanism och relationen mellan patient och vårdare. Travelbees omvård-

nadsteori räknas till de så kallade interaktionsteorierna där kommunikationen anses central för 

omvårdnaden. Teorin är av historisk betydelse då den kan ses som en föregångare till flera 

senare omvårdnadsteorier med fokus på patientens upplevelser (Kirkevold, 2000). 
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Travelbee anser att syftet med omvårdnaden är att hjälpa patienter hantera sina upplevelser, 

sin sjukdom och att finna en mening i sina livserfarenheter. För att nå syftet krävs en mellan-

mänsklig relation mellan sjuksköterska och patient. Således har samspelet, kommunikationen 

och relationen mellan sjuksköterska och patient en framträdande roll (Travelbee, 2006).  

Målet för omvårdnaden är enligt interaktionsteorin följande (Kirkevold, 2000): 

1) Kartlägga patientens upplevelser 

2) Förstå patientens livsvärld 

3) En god och öppen kommunikation 

4) Skapa en mellanmänsklig relation till patienten, präglad av äkthet 

I människosynen som framkommer i Travelbees teori menas att alla människor någon gång 

kommer i kontakt med sjukdom, lidande och smärta. Då människor är olika upplever de även 

detta olika då den enskilda individens upplevelser är personliga. Meningen är således subjek-

tiv och behöver förstås ur varje individs personliga upplevelse (Kirkevold, 2000). 

Likt flera andra teorier ses patienten som en unik människa och inte bara som något ”sjukt”. 

Enligt Travelbee är strävan att sjuksköterskan och patienten ser varandra som unika individer. 

Travelbees teori som helhet uppmuntrar sjuksköterskan att komma närmare patienten. För att 

förstå vad omvårdnad verkligen är, så behöver en förståelse finnas för vad som händer mellan 

sjuksköterskan och patienten (Kirkevold, 2000). De roller sjuksköterskan och patienten antar 

är förknippade med förväntningar från sociala och etiska normer. Travelbee menar dock att en 

förutsättning för att etablera en mellanmänsklig relation är att sjuksköterskan och patienten 

inte längre enbart ser sig i de roller de har, utan ser varandra som just unika individer. Samti-

digt lyfter Travelbee den asymmetri som finns i vårdrelationen genom att påpeka att patienten 

befinner sig i en beroendeställning till sjuksköterskan (ibid). 

De viktigaste begreppen i Travelbees omvårdnadsteori grundar sig i en existentialistisk livså-

skådning: människan som individ, lidande, mening, mänskliga relationer och kommunikation 

(Travelbee, 1971). Kommunikation beskrivs som en målinriktad process som möjliggör en 

mellanmänsklig process där syftet är att lära känna patienten. Genom den mellanmänskliga 

processen hjälper sjuksköterskan patienten i lidandet att finna en mening och att kunna han-

tera sina erfarenheter. Kommunikation är komplicerat och kräver en känsla för timing, sensi-

tivitet och kunskap (Kirkevold, 2000). Kommunikationen kan både vara uttalad, i form av 
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verbala samtal, och outtalad, i form av kroppsspråk, ansiktsuttryck och handlingar. Kommu-

nikation är något som pågår hela tiden, även om vi inte är medvetna om det (ibid). 

Travelbee (1971) delar in kommunikationsförmåga i två kategorier som hon anser att sjukskö-

terskan måste ha: allmän förmåga och specifik förmåga (ibid). Den allmänna förmågan hand-

lar om läs- och skrivförmåga, att kunna uttrycka sig samt att kunna lyssna och tolka verbal 

såväl som icke-verbal kommunikation. Den specifika förmågan avser: 

• Förmåga att observera och tolka observationer, dra slutsatser av dessa samt initiera åtgär-

der som grundas i kunskap och erfarenhet 

• Förmåga att kunna justera omvårdnadsåtgärderna vid behov, utifrån samspelet med pati-

enten och resultatet av åtgärderna 

• Förmåga att kunna sätta upp och vidareutveckla omvårdnadsmål samt styra interaktionen 

så att målen nås 

• Förmåga att inse när kommunikationen pågår och förstå vad som förmedlas i den mel-

lanmänskliga processen 

• Taktkänsla, dvs. en känsla för när man kan prata eller när man ska vara tyst samt vara 

följsam mot patienten 

• Förmåga att se sin egen del i interaktionen; att kunna utvärdera vilka mål som uppnåtts 

och kunna planera framåt 

Travelbee menar även att man aldrig blir fullärd då dessa färdigheter är något som utvecklas 

genom ett livslångt lärande. 

Travelbee (1971) beskriver att för att uppnå en mellanmänsklig relation behöver ett antal 

interaktionsfaser genomgås: 

1) Första mötet 

Det inledande mötet inbegriper att sjuksköterskan och patienten bildar sig en uppfattning 

om den andra. Båda parter använder sin förförståelse och tidigare erfarenheter av liknande 

situationer i sin kategorisering av den andra. Sjuksköterskan har en viktig uppgift i att 

medvetandegöra och försöka se bortom sina förutfattade meningar och föreställningar och 

istället se den unika människan i individen. Först då kan nästa fas inledas. 

2) Framväxt av identiteter 

För att kunna se patientens unika identitet och få en förståelse av patientens upplevelse av 
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sin situation, måste sjuksköterskan alltså undvika att jämföra patienten med andra patien-

ter. Då kan sjuksköterskan och patienten börja se den unika personen bortom rollen. För-

ståelse för den andra börjar uppstå och en grund för empati skapas när sjuksköterskan kan 

se likheter och skillnader mellan sig själv och den andre. Nästa fas kan inledas först när 

sjuksköterskan och patienten känner en samhörighet. 

3) Upplevelse av empati och sympati 

En empatisk förmåga innebär att visa förståelse för individens känslor, upplevelser och re-

aktioner utan att värdera individen. Det är dock svårt att undvika att värdera, men så länge 

sjuksköterskan är medveten om sina värderingar kan hon förhålla sig därefter. Den empa-

tiska sjuksköterskan kan förutse beteenden och reaktioner hos patienten vilket är en värde-

full förmåga i den vårdande relationen. Empati har inte med sjuksköterskans eventuella 

känslor för patienten att göra utan snarare likartade upplevelser och erfarenheter. 

Travelbee förespråkar även att det krävs sympati för att företa omvårdnadshandlingar. 

Sympati eller medkänsla definieras som en förmåga att förstå en annan människas lidande 

samt en önskan om att lindra detta lidande. Det innebär ett genuint intresse och engage-

mang för patienten och dennes bästa. Sjuksköterskan behöver alltså vilja hjälpa, samtidigt 

som hon behöver veta hur och ha de kunskaper och färdigheter som krävs. Sympati leder 

till att ett förtroende upprättas mellan sjuksköterskan och patienten. 

4) Ömsesidig förståelse och kontakt 

Slutligen när sjuksköterskan med både ord och handling visar både kunskap och vilja att 

hjälpa patienten så etableras en ömsesidig förståelse och kontakt dem emellan. Detta leder 

fram till att den mellanmänskliga relationen etableras vilket upplevs gemensamt av både 

sjuksköterskan och patienten men på unika sätt utifrån den egna livsvärlden. 

Efter dessa fyra faser är patienten och sjuksköterskan inte längre bara en patient och en sjuk-

sköterska utan samtidigt i en relation mellan två tänkande, kännande mänskliga individer med 

både fysiska och psykiska behov. Sjuksköterskan bör koncentrera sig på patientens behov 

men upphör inte från att vara människa och Travelbee menar att det därför inte går att bortse 

från att sjuksköterskan har behov som i någon utsträckning behöver tillgodoses i relationen 

till patienten. Travelbee (1971) uttrycker att det i detta tillstånd nu inte bara finns ett förtro-

ende för varandra, utan även en fullständig säkerhet och trygghet i relationen. 
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5 Problemformulering 
Idag vårdas allt fler äldre personer i sina egna hem. I hemsjukvården motsvaras sjuksköters-

kans arbetsplats av patientens privata hem. Att vårda i hemmet skapar nya möjligheter såväl 

som svårigheter i det vårdande mötet. Sverige har enligt internationella jämförande studier 

bland de sämsta resultaten när det gäller respekt för patientens individuella behov, preferenser 

och värderingar samt patienten som medaktör i vården (Socialstyrelsen, 2015a). Om patien-

tens hem, integritet och delaktighet inte respekteras kan hemsjukvården upplevas som ett 

intrång i den privata sfären. De sjukvårdsmaterial som placeras i hemmet kan eventuellt ge 

patienten en känsla av ett hem som inte längre är dennes egna. Således blir det tydligt att 

sjuksköterskan behöver ha ett medvetet förhållningssätt och patientcentrerat bemötande i 

hemsjukvården för att visa respekt för patientens integritet. 

Om vårdpersonalen i hemsjukvården får kunskap och förståelse om patientens upplevelse kan 

den vårdande relationen utvecklas, vilket kan bidra till en ökad vårdkvalitet. 

6 Syfte 
Syftet med litteraturstudien är att beskriva den äldre patientens upplevelse av att vårdas av 

vårdpersonal i sitt eget hem. 

7 Metod 
Författaren till detta examensarbete har genomfört en litteraturstudie av aktuell kunskap som 

finns inom syftets ämnesområde. I avsnitten nedan beskrivs den ansats och metod som an-

vänts för urval, datainsamling och analys. 

7.1 Ansats 
För att besvara studiens syfte valdes som metod en systematisk litteraturstudie vilket innebär 

en granskning och sammanställning av vetenskapliga artiklar (Friberg, 2006). 

I litteraturstudien har ett urval gjorts genom att systematiskt välja ut texter inom ett avgränsat 

område (Forsberg & Wengström, 2008). Metoden syftade till att sammanställa empirisk 

forskning och på så sätt besvara en specifik forskningsfråga inom vårdvetenskap och sjukskö-

terskans kompetensområde. Kvalitativa studier har varit fokus då dessa beskriver människors 

uppfattningar och upplevelser av olika fenomen (Polit & Beck, 2006), men även kvantitativa 

studier har tillförts för att erhålla ytterligare infallsvinklar. 
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7.2 Inklusionskriterier 
Kvalitativa och kvantitativa studier som avsåg patienter i hemsjukvård inkluderades. Åldern 

på patienterna skulle vara +65 år. Studierna skulle avse patientens perspektiv. 

Artiklarna skulle vara publicerade 2006-2016 och vara peer-reviewed. Artiklarna skulle även 

vara skrivna på engelska (alternativt på svenska i databasen SveMed+). 

7.3 Exklusionskriterier 
Studier som berörde patienter boende på olika typer av särskilda boenden (nursing homes) 

exkluderades. Studier som endast avsåg vård utförd av anhöriga valdes också bort, då fokus 

var vård utförd av professionella vårdare. 

7.4 Sökningsförfarande 
Utifrån studiens syfte formulerades inledningsvis följande sökord: home care, home nursing 

professional, patient experience. Pilotsökningar genomfördes under januari och februari 2016 

i databaserna Cinahl och PubMed på dessa sökord för att skapa en inblick i forskningsläget 

inom området. Utifrån pilotsökningarnas resultat kunde sedan mer relevanta sökord formule-

ras inför den systematiska sökningen som sedan genomfördes enligt nedan under ett par till-

fällen i april 2016.  

Den systematiska sökningen utgick från databaserna Cinahl, PsycINFO, PubMed och 

SweMed+ som bedömdes relevanta för forskningsfrågans område och rekommenderas för 

vårdvetenskaplig forskning (Forsberg & Wengström, 2008). Sökstrategi, avgränsningar och 

utformning av sökord behövde även anpassas till respektive databas (Kristensson, 2014). 

Svensk MeSH användes för att översätta de ursprungliga svenska termerna till motsvarande 

termer på engelska. Cinahl headings användes för att finna rätt begrepp utifrån termen. 

Sökord begränsades med ”Major Concept” i Cinahl och PsychInfo respektive med ”Mesh 

Major Topic” i PubMed samt MeSH-term i SveMed+, för att få artiklar med störst relevans. 

För att öka sensitiviteten i sökningarna kombinerades ämnesordssökningar med fritextsökord 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Sökorden kombinerades med de booleska operatorerna 

OR, AND och NOT (Backman, 2016). Operatorn OR användes för att utvidga sökningen och 

gruppera olika synonymer och begrepp som avser ungefär samma sak (t.ex. patient experience 

OR patient perception). Operatorn AND kombinerade de olika söktermerna för att öka speci-

ficiteten (t.ex. home care AND elderly). Slutligen användes operatorn NOT för att utesluta 

termer som var ovidkommande för syftet men återfanns inom ämnet i flera studier (t.ex. NOT 
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nursing home). Sökningen genomfördes för de valda sökorden var för sig och sedan tillsam-

mans i olika kombinationer. Sökord, kombinationer och resultaten från de olika databaserna 

presenteras enligt Bilaga A.  

I Cinahl, PsycINFO och SveMed+ valdes filtrering på peer-reviewed artiklar. Peer review är 

ett kvalitetssäkringssystem där oberoende forskare granskar materialet innan publicering i en 

vetenskaplig tidskrift (Vetenskapsrådet, 2016). I PubMed kontrollerades artiklarna manuellt 

mot UlrichsWeb för att verifiera att tidskriften var vetenskapligt granskad. UlrichsWeb är en 

databas som fungerar som ett uppslagsverk över olika tidskrifter och innehåller information 

som berättar huruvida en tidskrift är vetenskapligt granskad, så kallat referee-granskad  

(UlrichsWeb, 2016).  

Även en kompletterande sökning gjordes under april med inspiration av sammanhang och nya 

sökord funna i valda artiklar. Denna sökning presenteras som ”Sökning 2” (se Bilaga A). 

Ytterligare abstracts och artiklar lästes i fulltext vid denna sökning. En tidigare vald artikel 

återfanns i sökningen, men inga nya valdes dock att ta med i studien då deras syfte och resul-

tat föll utanför ramen för litteraturstudien. Förutom sökning i elektroniska databaser utfördes 

manuella sökningar för att hitta ytterligare relevant litteratur. Den manuella sökningen ge-

nomfördes via snöbollsmetod (Forsberg & Wengström, 2008) där referenslistor till valda 

artiklar lästes igenom efter fler relevanta artiklar. Sökningar på författarnas namn gjordes 

även för att hitta fler artiklar inom området. Inga nya artiklar tillkom vid den manuella sök-

ningen. 

Kontakt togs även med forskningsteam på Örebro universitet som vid tidsperioden för sök-

ningen arbetade i ett forskningsprojekt som berörde syftet, dock erhölls inget svar. 

7.5 Urval 
Urvalet av artiklar genomfördes i olika steg, där sökningen i angivna databaser presenteras 

enligt Bilaga A i form av en matris för respektive sökmotor. Flera av artiklarna som återfanns 

vid sökning i en databas återkom även över de olika databaserna. Då dubbletter av artiklar har 

påträffats i sökresultatet har dessa markerats i matrisen. 

Inledningsvis lästes titlar i träfflistan igenom vid de kombinationer av sökord som resulterade 

i ett hanterbart antal träffar eller som vid en första anblick visade på relevanta träffar. Exem-

pelvis lästes samtliga titlar igenom i Cinahl då antal träffar var 60, 183, 241 och 6. Abstracts 

lästes igenom i de fall inget i titeln eller informationen som visades i träfflistan direkt utgjorde 



 

 19 

skäl för exklusion (exempelvis fel ålder på deltagarna). Hela artiklar lästes då abstracten  

visade på att inklusions- och exklusionskriterierna stämde med studiens syfte.  

De valda artiklarna återfinns i artikelmatrisen, se Bilaga B. Totalt 19 artiklar gick vidare till 

kvalitetsgranskning. 

7.6 Kvalitetsgranskning 
De kvalitativa artiklarna kvalitetsbedömdes genom ett granskningsprotokoll för kvalitativa 

artiklar enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] (2014), se Bilaga C. Varje 

artikel med kvalitativ ansats bedömdes och poängsattes utifrån 21 frågor. Varje Ja gav 1 po-

äng medan Nej eller Oklar gav 0 poäng. Maximalt kunde en artikel då få 21 poäng, som mot-

svarar 100 % av totalpoängen. Om frågan inte var tillämplig på artikeln togs den frågan bort 

ur totalpoängen och innebar på så sätt varken positiv eller negativ poängpåverkan.  

De kvantitativa artiklarna kvalitetsbedömdes genom ett granskningsprotokoll för kvantitativa 

studier med RCT enligt SBU (2014), se Bilaga D. Varje artikel med kvantitativ ansats be-

dömdes och poängsattes utifrån 31 frågor. Varje Ja gav 1 poäng medan Nej eller Oklar gav 0 

poäng. Maximalt kunde en artikel då få 31 poäng, som motsvarar 100 % av totalpoängen. Om 

frågan inte var tillämplig på artikeln togs den frågan bort ur totalpoängen och innebar på så 

sätt varken positiv eller negativ poängpåverkan. Detta skedde exempelvis vid de fåtal artiklar 

som hade kvantitativ ansats men saknade RCT-förfarande. 

Varje fråga i formulären för såväl kvalitativ som kvantitativ metod kunde således hanteras 

kvantifierbart som en mätparameter i en intervallskala med en totalsumma för varje artikel. 

Utifrån en kvot av summan delat med aktuell maxpoäng erhölls ett värde på artikelns kvalitet 

mellan 0 och 100 procent. Detta procentvärde har sedan inordnats i en kategorisering där 

gränser för hög, medel och låg kvalitet har definierats enligt: hög (86-100 % av totalpoängen), 

medel (75-85 % av totalpoängen) samt låg (mindre än 75 % av totalpoängen). Endast artiklar 

av hög och medelkvalitet inkluderades. Resultatet av granskningen redovisas i Bilaga B i 

form av en artikelmatris. Vid kvalitetsgranskningen exkluderades två artiklar på grund av för 

låg kvalitet, samt fem artiklar på grund av att syftet vid närmare läsning inte fullt stämde med 

studiens syfte. Dessa sju artiklar presenteras i Bilaga E med redovisning av exklusionsorsak. 

Det slutliga urvalet för analys bestod således av 17 artiklar vilka återfinns i artikelmatris över 

inkluderade artiklar, se Bilaga F.  
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7.7 Analys 
Analysen utfördes som en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats inspirerad av Lund-

man och Graneheim (2012). Induktiv ansats innebär att innehållet får växa fram förutsätt-

ningslöst utifrån det funna resultatet, fritt från förutbestämda kategorier, vilket fungerar väl på 

studier med denna typ av syfte som avser beskriva personers upplevelser. Metoden grundar 

sig i att identifiera likheter och skillnader i textmaterialet och är relevant att använda i vårdve-

tenskap då metoden fokuserar på tolkning av texter (ibid). 

Analysen genomfördes som en systematisk process i följande steg: 

7.7.1 Naiv läsning 
Analysen började med en bekantgörande fas; genom en så kallad naiv läsning med upprepade 

genomläsningar av artiklarna med fokus på helhet för att få en känsla för vad de handlade om. 

Varje artikel utgjorde en analysenhet (Lundman & Graneheim, 2012). 

Översättning av centrala eller obekanta ord från engelska till svenska gjordes med hjälp av 

lexikon för att säkerställa rätt förståelse av texten. 

Samtliga texter innehåller såväl ett manifest som ett latent innehåll, där det manifesta innehål-

let utgörs av det uppenbara, synliga innehåll som kan analyseras och kategoriseras utan att 

tolkas. I texter finns även ett latent innehåll, vilket motsvarar ett underliggande budskap, det 

som står mellan raderna (Graneheim & Lundman, 2004). I de första stegen av analysen är det 

manifesta innehållet som analyserats medan det i det sista steget är det latenta innehållet som 

fått framträda i de teman som tagits fram. 

Författaren har strävat efter att sätta sin förförståelse inom parentes vid bearbetning av det 

manifesta innehållet för att undvika att styras av sin egen förförståelse (Polit & Beck, 2006). 

7.7.2 Fokusering av resultat relevant för studiens syfte 
Artiklarna lästes sedan igenom upprepade gånger för att urskilja det som föll inom ramen för 

studiens syfte. Av de valda artiklarna inriktade sig huvuddelen enbart på patientens upple-

velse, men ett fåtal berörde även vårdpersonalens upplevelse. Artiklar som på detta sätt inne-

höll flera domäner av upplevelse inkluderades endast i de fall där det tydligt framgick och 

gick att särskilja vad i resultatet som avsåg patientens upplevelse. De resultat som avsåg pati-

entens upplevelse togs med i analysen. Artiklar med kvantitativ ansats eller mixed method 

analyserades genom att formulera tabelldata till text och sedan sammanställa artikelns resultat 
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i meningsbärande enheter som i sin tur sedan kunde ingå i analysen enligt nedan på samma 

sätt som datan från kvalitativa artiklar. 

7.7.3 Meningsbärande enheter 
Meningsenheter är meningsbärande enheter av texten (Lundman & Graneheim, 2012). Rele-

vanta meningsenheter markerades med överstrykningspenna i artiklarna för att underlätta 

insamlingen av dessa. Utifrån de markerade texterna i artiklarna plockades meningsenheter ut 

från resultaten. Dessa översattes och kondenserades för att bli mer lätthanterliga utan att tappa 

sitt ursprungliga innehåll. Totalt sammanställdes 224 meningsenheter från de 17 artiklarna. 

Meningsenheterna lades in i ett webbaserat gränssnitt som författaren utvecklat för studiens 

analys, uppbyggt på en bas av Wordpress baserat på programmeringsspråket PHP och data-

basen mySQL. På detta sätt kunde meningsenheterna kopplas till vilken artikel de härrörde 

och på så vis presenteras som en lista med resultat med möjligheter till filtrering och sökning. 

7.7.4 Koder 
Meningsenheterna abstraherades sedan utifrån dess kontext, till koder som fungerade som 

etiketter. Att abstrahera innebär att innehållet lyfts till en högre logisk nivå, vilket möjliggör 

att se innehållet utifrån nya perspektiv (Graneheim & Lundman, 2004). Genom att hitta lik-

heter och skillnader mellan koderna och beskriva dessa kunde en ny förståelse för fenomenet 

skapas. 

Genom gränssnittet som författaren nyttjade kunde meningsenheterna kopplas till koder vilket 

innebar en möjlig presentation och visuell sammanställning på såväl vilka meningsenheter 

som härrörde till vilken kod, samt hur många meningsenheter som kopplats till vilka koder. 

Genom en effekt, så kallat ’tag cloud’, presenterades en visuell sammanställning på de an-

vända koderna där de framställdes i olika textstorlek baserat på hur många gånger de förekom 

i datamaterialet. Detta gav olika infallsvinklar och var en stor hjälp i analysprocessen då för-

fattaren tydligt kunde se fördelningen och användningen av meningsenheter från olika artiklar 

samt förekomsten av respektive kod. 

7.7.5 Kategorier 
I nästa steg jämfördes koderna och sammanställdes i åtta kategorier. Kategorier består av 

koder som har ett liknande innehåll, där inga data ska falla utanför någon kategori eller passa 

in i mer än en kategori (Lundman & Graneheim, 2012).  
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Författaren gick under analysprocessen fram och tillbaka för att jämföra meningsenhet med 

kod och kategori, samt kategori med kod och meningsenhet så att den ursprungliga meningen 

fortfarande bevarades i varje steg. 

7.7.6 Teman  
Att skapa teman är ett sätt att sammanbinda det latenta budskapet från kategorierna (Lundman 

& Graneheim, 2012). Ett tema utgår ifrån frågeställningen ’Vad handlar det här om?’ och 

motsvarar då den röda tråden av mening som återkommer genom kategorierna som utgör 

temat (Polit & Beck, 2006).  

I detta sista steg av analysen inspekterades kategorierna från olika perspektiv och genom att 

pendla mellan närhet och distans till datan kunde författaren lära känna materialet för att se 

nya helheter. Dessa nya helheter formades till ett huvudtema med tre underteman. Även dessa 

kontrollerades bakåt genom kategorier, koder och meningsenheter för att säkerställa att den 

ursprungliga meningen stämde. 

7.7.7 Sammanställning av resultat 
Resultatet av analysen sammanställdes sedan i form av löpande text med referenser till ur-

sprungskällan, ordnat under rubriker för respektive tema. Citat har tagits med från ursprungs-

artiklarna för att skapa en spårbarhet, visa på relevans samt för att höja förståelsen för inne-

hållet. Kondenseringsmall med utdrag på meningsenheter, koder, kategorier och teman illu-

streras i Bilaga G. 

7.8 Etiska överväganden 
Metoden för studien är en litteraturstudie, därmed behöver studien inte etikprövas enligt lagen 

2003:460 om etikprövning av forskning som avser människor, då inga deltagare involverats 

eller påverkats varken fysiskt eller psykiskt (Utbildningsdepartementet, 2003). Däremot har 

de artiklar på vilka denna studie baserar sitt resultat, utfört forskning i direkt kontakt med 

människor, som kan ha påverkat dessa på ett fysiskt eller psykiskt sätt. Enligt anförd lag skall 

deltagarna ha gett informerat samtycke samt att forskaren ska ha tagit hänsyn till människo-

värde, mänskliga rättigheter samt att människan som person ska sättas före samhället eller 

forskningen (ibid). Samtliga artiklar som gått vidare efter kvalitetsgranskningen har tillstånd 

från etisk kommitté eller redovisar etiska överväganden. 

Författaren har strävat efter att sätta sin förförståelse inom parentes vid datainsamlingen för 

att undvika att styras av sin förförståelse i urvalet (Polit & Beck, 2006). 
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8 Resultat 
I analysen av artiklarna framkommer att de äldre personerna i huvudsak är nöjda med den 

hemsjukvård de får och önskar få bo kvar i hemmet så långt det är möjligt. Resultatet från 

analysen sammanfattas i huvudtemat Vård i hemmet: en balansgång mellan trygghet och 

otrygghet med tre subteman samt åtta kategorier (se Figur 1).  

Vård	i	hemmet:	en	balansgång	mellan	trygghet	och	otrygghet	

 

Figur 1: Översikt över den äldre patientens upplevelse av att bli vårdad i sitt eget hem 

8.1 Vård i hemmet: en balansgång mellan trygghet och otrygghet 
I huvudtemat framkommer den gemensamma bilden av hemsjukvård som något som kan 

skapa såväl trygghet som otrygghet för den äldre. Tryggheten kan finnas i möjligheten att bo 

kvar i sitt eget hem och att få regelbundna besök av vårdpersonal. När den äldre känner sig 

sedd och vårdaren visar respekt för den äldres livsstil och hem främjas upplevelsen av trygg-

het och god vård. Att ha en relation till vårdpersonalen och att bli sedd som en unik människa, 

inte bara en patient, är en underliggande mening och önskan som återkommer genom hela 

resultatet. Upplevelse av otrygghet återfinns frekvent i resultatet då den äldre inte känner att 

vårdpersonalen ser dem som mer än en arbetsuppgift eller agerar stressat på grund av tids-

brist. Det kan även bidra till otrygghet när den äldres hem eller egen tid inte respekteras. 

Vårdpersonalen upplevs då besitta en makt och kontroll över situationen och den äldre får 

anpassa sitt dagliga liv och hem för att passa vårdpersonalens arbete. Hemsjukvård innebär 

således en balansgång i hur mycket det dagliga livet ska styras av sjukdomen och dess be-
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handling. De äldre kan uttrycka önskemål om att vården ska påverka det dagliga livet så lite 

som möjligt, men samtidigt finns situationer då patienten behöver mycket omvårdnad vilket 

leder till många besök om dagen och även medicinsk utrustning som tar plats i patientens 

hem. I huvudtemat framkommer att de äldre har en förståelse för mycket av de förutsättningar 

och begränsningar som kan upplevas i hemsjukvården och att önskan från deras håll framför-

allt handlar om en visad förståelse och respekt från vårdpersonalen, snarare än att systemet 

behöver förändras. 

8.2 ’Se mig’ – att mötas i en människa-till-människa-relation 
Samtalet och samhörigheten framkommer som central i temat, där den äldre önskar bli sedd i 

relationen till en annan människa. En annan aspekt som åskådliggörs är vikten av kontinuitet i 

vården, där det är väsentligt för de äldre att vårdpersonalen kommer på utlovad tid samt att få 

träffa samma vårdpersonal och bygga en relation baserad på förtroende. Att bli sedd handlar 

om att framträda som en unik individ för den andra. Det återspeglas som att se människan 

bakom diagnosen eller sjukdomen. Det berör även etiska krav som att känna ett ansvar för den 

andra, att vårdpersonalen då svarar an på den äldres behov och visar en medkänsla och ett 

genuint intresse, vilket skapar en samhörighet mellan den äldre och vårdaren. 

8.2.1 Att bli sedd 
Äldre personer i flera studier framhöll att engagemang och äkta, empatiskt intresse bland 

vårdpersonalen var grundläggande för god vård, att detta utgjorde en grund för vårdgivarens 

vilja att hjälpa (From, Johansson & Athlin, 2009; Devik, Hellzen & Enmarker, 2015). Att bli 

sedd kan vara att känna att vårdaren bryr sig (Porter, 2008). Engagerad vårdpersonal visade 

ett varmt intresse för de äldre som personer (Doyle, 2012), tog ansvar och gav omtänksam 

vård (From et al., 2009). Kopplat till önskan att bli sedd finns även behovet att framhäva sin 

person, sin identitet, jämfört med att bara vara en patient, att bli erkänd som en individ 

(Holmberg, Valmari & Lundgren., 2012; Öresland, Määttä, Norberg, & Lützén, 2009).  

”Känna sig som en person, inte en patient” [egen översättning] (Turpin, McWilliam 
& Ward-Griffin, 2012, s.464). 

Detta innebär att resurser och förmågor tas till vara och att den äldre får vara den person 

denne alltid varit. Att samtidigt vara en av många som behöver hjälp, kan underminera käns-

lan av att vara en unik individ (Devik et al., 2015). De äldre uppskattar vårdare som kommu-

nicerade en känsla av deras värde som personer (Doyle, 2012) och ogillade när de blev be-

handlade som en sjuk person (Holmberg et al., 2012). Patienterna kunde även beskriva en 
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önskan om ett ”andrum”, en zon där de kunde ta en paus från att vara patient (Öresland et al., 

2009). I andrummet önskade de äldre bli behandlade som en jämlike i relationen och disku-

tera saker som inte var relaterade till vård (ibid), vilket reflekterar vikten av det naturliga 

samtalet i det vårdande mötet. 

Då vårdpersonalen visar brist på intresse för den äldre personen och sitt jobb, uppstår upple-

velsen av dålig vård (From et al., 2008). Arbetsuppgifterna kunde då kännas mer prioriterade 

för vårdaren än vad den äldre gjorde som person (Öresland et al., 2009; Devik et al., 2015). 

Bristande intresse för den äldre erfors exempelvis genom att den äldre personens behov för-

summades, att vårdaren lämnade rummet utan att färdigställa uppgiften eller genom att an-

vända arbetstiden för personliga samtal eller ärenden (From et al., 2008). Vårdpersonalen 

förväntades vara ärliga och hålla sina löften till den äldre och bemöta denne som en hel per-

son istället för enbart som en uppgift (From et al., 2008). Särskilt glada blev de äldre när 

vårdpersonalen tog sig tid och faktiskt satte sig ner en stund (Holmberg et al., 2012). De äldre 

uppger att de känner sig mindre ensamma och isolerade med anledning av besöken från hem-

sjukvården och framhäver känslan av att någon finns där för dem (Aoun, O'Connor, Skett, 

Deas & Smith, 2012). Att vara beroende av vård ledde samtidigt till en känsla av tacksamhet 

gentemot den person som utförde vården (Eriksson & Andershed, 2008). De äldre uttryckte 

behov av att ömhet och emotionella band tillgodoses likaväl som de praktiska uppgifterna 

som utförs. Det upplevs som oerhört viktigt med vårdare med förmåga till medkänsla (Doyle, 

2012).  

”God vård innebär att bli bemött som en människa av vårdgivare som ger dig möjlig-
heten att leva ditt liv som vanligt genom säker och trygg vård” [egen översättning] 
(From et al., 2008, s.158) 

Flera författare beskriver något som skulle kunna betecknas normalitet; det vill säga att leva 

sitt liv som vanligt, eller leva ett normalt liv (Eriksson & Andershed, 2008; From et al., 2008). 

I kontexten innebär det att när den äldre blir sedd som en människa istället för bara en patient 

samt etablerar en relation med sina vårdare blir inte sjukdomen styrande, utan möjligheter 

skapas för livet att fortsätta som vanligt (Eriksson & Andershed, 2008). Hemsjukvård främjar 

således bevarandet av de äldre personernas identitet genom att möjliggöra för dem att bo kvar 

i bekanta omgivningar (Aoun et al., 2012). I flera studier framkom hur mycket de äldre upp-

skattade att kunna vara hemma och få vård (Söderberg, Karlsson & Löfvenmark, 2015; Devik 

et al., 2015). Hemmet är knutet till familjen och att tillhöra familjen betyder att vara älskad 

och att någon tar hand om en (Devik et al., 2015). De äldre ansåg det även viktigt att ha sina 
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saker runt omkring sig och att boendet var anpassat efter deras behov (Söderberg et al., 2015). 

Bekanta saker i de äldres hem kunde påminna dem om deras förflutna och samtidigt hjälpa 

dem att stanna i nuet (From et al., 2008).  

”Minnen lever i väggarna” [egen översättning] (Devik et al., 2015, s.3).  

Den bekanta hemmiljön med närhet till kommunikationer, vänner, familj och vård gav de 

äldre en känsla av trygghet (Söderberg et al., 2015). Kraft hämtas ur hemmet, vilket bibehåller 

en känsla av självbild och identitet (McGarry, 2010). De äldre kände sig säkra och bekväma i 

sina egna hem baserat på kända rutiner, vanor och ägodelar (Öresland et al., 2009). Hemmet 

gav också ett utrymme för att uttrycka personliga åsikter (Turjamaa, Hartikainen,  

Kangasniemi & Pietilä, 2014). Hemsjukvård kan på så vis framstå som en möjlighet att fort-

sätta ett bekant och meningsfullt liv (Devik et al., 2015). De äldre personerna framhåller såle-

des boendets betydelse för att känna trygghet (Söderberg et al., 2015). Hemmet är fyllt av 

minnen såväl som ägodelar som befäster den egna identiteten, i hemmet finns tryggheten i det 

bekanta (Öresland et al., 2009).  

8.2.2 Upplevelse av kontinuitet och samhörighet 
Känsla av samhörighet kunde uppstå genom ömsesidig förståelse och öppenhet för varandra 

(Eriksson & Andershed, 2008). Värdet av den mänskliga kontakten som mötet utgör fram-

kommer i resultatet för ensamboende då vårdpersonalens besök var ett välkommet avbrott i 

ensamheten och samhörighet upplevdes minska känslan av ensamhet (Holmberg et al., 2012; 

Eriksson & Andershed, 2008). Kontinuitet beskrivs som en utgångspunkt för en trygg och 

säker vård genom att återkommande vårdpersonal lär känna och kan uppmärksamma även 

mindre förändringar i den äldre personens status (From et al., 2008).   

”Patienterna upplever att vårdpersonalen möter deras behov när de lärt känna dem 
genom regelbundna besök” [egen översättning] (Breitholtz, Snellman & Fagerberg, 
2013, s.143). 

En personlig relation mellan vårdpersonalen och den äldre möjliggör för personalen att lära 

känna den äldre personens resurser, förmågor och vanor och anpassa vården efter det 

(Turjamaa et al., 2014). Ständigt olika vårdare innebar ett avbrott i vården då helhetsbilden 

och planeringen faller (Öresland et al., 2009). I studien av Dale, Sævareid, Kirkevold och 

Söderhamn (2011) ansåg de flesta äldre att de kände vårdpersonalen väl eller ganska väl men 

80 % av dem uppgav samtidigt att det var många olika personer involverade i deras vård. Att 

ha ett mindre antal vårdare och att ha känt dem längre är associerat till starkare relationer 

(Corbett & Williams, 2014). Hur de äldre upplever detta och vad de önskar varierar dock. Det 
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framkommer å ena sidan uttryck för vikten av kontinuitet - att ha samma personer som kom-

mer och att ha lärt känna dem (Doyle, 2012; Turjamaa et al., 2014) och å andra sidan accep-

tans och förståelse för organisationens utformning och att personalen som kommer varierar 

(Porter, 2008). I studien av Doyle (2012) framkommer bland annat att de äldre upplevde det 

vara svårt att anpassa sig till vård som utfördes av en fullständig främling, innan de format ett 

emotionellt band. Vård som utfördes av en främling kunde uppfattas som otillfredsställande, 

främmande och förvirrande (ibid). De äldre ansåg i andra studier att det kunde vara accepta-

belt att det kommer olika vårdare till dem, så länge de kommer med regelbundna intervall 

(Porter, 2008). Vetskapen om att vårdpersonalen kom på inbokade kontinuerliga besök efter 

de äldres behov, var av betydelse för tryggheten (Söderberg et al., 2015). Trygghet är något 

som kan baseras på personalens närvaro, när personalen går är tryggheten inte längre reell och 

en känsla av otrygghet kan uppstå (ibid). God vård är nära relaterat till att tillräcklig tid av-

sätts för den äldre såväl som kontinuitet i den dagliga vården (From et al., 2008). Vårdperso-

nalen och den äldre personen behöver lära känna varandra och bli bekanta, vilket förutsätter 

att de får möjlighet att spendera tid tillsammans. Dessa nära relationer beskrivs som tidskrä-

vande och förutsätter att ordentligt med tid finns för att tillåta konversationer mellan patient 

och vårdare (Turjamaa et al., 2014). Exempel på dålig vård var när vårdpersonal byttes från 

dag till dag eller behövde utföra många uppgifter på kort tid (ibid). 

Att leva hemma så länge som möjligt förutsätter en vårdande relation som är baserad på öm-

sesidighet och en säker vårdkontext (Turjamaa et al., 2014). Ömsesidiga relationer utveckla-

des när vårdpersonalen och den äldre personen närmade sig varandra som jämlikar, gjorde 

saker tillsammans och hade roligt. En känsla av närhet kunde då uppstå, (From et al., 2008) 

och den äldre kunde känna trygghet i vårdare-patient-relationen (Turpin, McWilliam &  

Ward-Griffin, 2012). När äldre personer upplever ett ömsesidigt förtroende för sin vårdperso-

nal, upplever de sina behov mötta med respekt och stöd (Breitholtz, Snellman & Fagerberg, 

2013). Långvariga relationer innebar ett gemensamt positivt band (Turjamaa et al., 2014). 

Relation och samhörighet blir ett gemensamt ansvar genom ett samskapande av vårdare-

patient-relation (Turpin et al., 2012). Det är således ett delat ansvar att bibehålla en god relat-

ion mellan vårdare och patient (Öresland et al., 2009). När båda parter bidrar genom ett gi-

vande och tagande, stärks även känslan av samhörighet (Eriksson & Andershed, 2008). I 

samhörigheten återfinns också respekten för varandra, där de äldres önskan är en relation där 

de själva och vårdaren respekterar varandras förslag och åsikter (Turpin et al., 2012). Känsla 

av samhörighet framkommer också som något som sträcker sig över fler personer än bara 
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relationen mellan vårdaren och den äldre. I studien av Eriksson och Andershed (2008) be-

skrev de äldre att samhörighet med andra människor gjorde deras beroende av vård lättare. I 

resultatet framträder en bild av hur relationen mellan den äldre och dennes vårdare kan 

sträcka sig över gränserna för den vårdande relationen och det professionella mötet: 

”Det är som att ha vänner som kommer på besök” [egen översättning] (Doyle, 2012, 
s.913). 

I flera studier beskriver de äldre relationen just i termer av vänskap (Turjamaa et al., 2014; 

Turpin et al., 2012; Doyle, 2012). Liknande beskrivningar visar även på den äldre personens 

sympati för vårdaren som en människa med egna känslor och behov (Doyle, 2012). I det 

sammanhanget är det uppskattat när vårdaren är både personlig såväl som delar med sig av 

något privat om sig själv (Doyle, 2014). Samtidigt framkommer ny problematik om relationen 

blir för privat, det händer att vårdgivaren hotar med att byta vårdare om patient och vårdare 

har bildat ett för vänskapligt band eftersom detta uppfattades som oprofessionellt och kontra-

produktivt från ledningens håll (Doyle, 2012). En motsägande uppfattning till vänskapsrelat-

ionen som återfinns i resultatet är de äldres syn på vårdaren som en professionell yrkesutövare 

(McGarry, 2010). Då vårdaren upplevs som en expert uppstår en asymmetrisk relation och 

makten i relationen blir förskjuten mot vårdaren. Det framstår dock inte som något hinder i 

relationen, så länge vårdaren har förmågan att se den äldre och ta sig tid för stunder i mötet 

som inte är knutna till vård. Till exempel framkom att de äldre önskade få diskutera sitt dag-

liga liv människa till människa (Holmberg et al., 2012) och att lära känna varandra och dela 

personliga erfarenheter (Turpin et al., 2012). På detta sätt kan vårdaren trots sin expertposition 

framträda som en medmänniska och bjudas in som en jämbördig i den äldres livsvärld 

(Holmberg et al., 2012).  

8.2.3 Samtalet i det vårdande mötet 
Genom samtalet möts patienten och vårdaren. Hur viktigt detta möte och samtal är i hemsjuk-

vården illustreras av att de äldre i flertalet av studierna beskriver att det inte är den tekniska 

förmågan eller specialistkompetensen hos vårdaren som är det framträdande för dem utan det 

är just mötet de värdesätter (Devik et al., 2015; Doyle, 2012; From et al., 2008). De äldre 

uttrycker stort förtroende för kunskapen och färdigheten hos vårdaren vilka upplevs ha god 

kompetens och vara professionella (Holmberg et al., 2012; Söderberg et al., 2015), men det är 

framförallt personliga kvalitéer som sinne för humor eller generositet i tid och handling som 

belyses som viktigt (Devik et al., 2015). Vissa vårdare beskrivs som inbjudande, personliga 

och beredda att sitta ner och prata ett tag (ibid). Det finns en genomgående önskan från de 



 

 29 

äldre patienterna att samtala med vårdpersonalen även om annat än sjukdom och vård  

(Öresland et al., 2009; Corbett & Williams, 2014; Doyle, 2012; Turjamaa et al., 2014;  

Söderberg et al., 2015). Genom samtalet kan den äldre och vårdaren samspela som jämbör-

diga (Holmberg et al., 2012). Corbett och Williams (2014) menar att värdet av icke-kliniska 

samtal är det sociala band som formas. Innehållet i samtalet framkom inte som det primära, 

det kunde handla om vardagliga ting (Öresland et al., 2009) eller skämt utifrån en gemensam 

humor (Turjamaa et al., 2014). Istället var det själva den sociala interaktionen som samtalet 

innebar som var det värdeskapande. Att sitta ner och prata, kanske dricka en kopp kaffe till-

sammans (Doyle, 2012) och i samtalet bli talad med och lyssnad till (Holmberg et al., 2012). 

De äldre personerna uttryckte en uppskattning av den sociala kontakten med vårdaren då det 

fick dem att känna gemenskap med livet utanför hemmet och erbjöd en möjlighet att uppleva 

världen genom en annans ögon via naturliga samtal (Corbett & Williams, 2014). Samtalet 

blev också en möjlighet att dela med sig av privata frågor som lycka och sorg (Turjamaa et 

al., 2014). Flera äldre personer menade att genom att personalen satt ner och pratade och 

lyssnade skapades trygghet (Söderberg et al., 2015). Samtidigt beskriver de äldre möten där 

brist på social kompetens eller dåligt humör hos vårdaren påverkade samtalet negativt och 

skapade en osäkerhet: 

”Brist på ömsesidighet upplevdes när vårdpersonal visade negativ attityd i sitt möte 
med de äldre personerna, och när de talade i aggressiv kort ton och gav order” [egen 
översättning] (From et al., 2008, s.159). 

Social inkompetens beskrivs av de äldre personerna som ett burdust sätt och en brist på om-

döme, vilket fick dem att känna sig utsatta och osäkra (From et al., 2008). Vårdpersonalen 

kunde även få den äldre att känna sig som en icke-person genom att begränsa deras kommu-

nikation till endast de uppgifter som skulle utföras (From et al., 2008). Utsagor i litteraturen 

inkluderar även vårdare som vid besöket klagar på sin stressiga jobbsituation inför de äldre 

(Holmberg et al., 2012). Vårdarens humör påverkar i sin tur patientens humör (Öresland et al., 

2009). Den sammantagna bilden av de äldre patienternas önskemål om vårdarens bemötande 

är en positiv attityd, gott humör, att de är snälla, pigga, med glatt bemötande och en god 

kommunikationsförmåga (Doyle, 2012; Söderberg et al., 2015; Öresland et al., 2009).  

8.3 Makt eller maktlöshet 
Temat skildrar den maktbalans som existerar inom hemsjukvården, där vårdaren besitter makt 

och kontroll utifrån sin expertposition. Den äldre kan i denna situation ibland uppleva en 

maktlöshet då de inte får insyn i eller möjlighet att vara delaktiga i beslut och förändringar. 
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Samtidigt verkar det finnas en potential till maktutjämning då vårdaren får förhålla sig till att 

vara på den äldres territorium i dennes egna hem. Att vårdas i sitt eget hem kan innebära en 

helt annan situation än att bli vårdad på ett boende eller ett sjukhus. I hemsjukvården är det 

vårdaren som kommer på besök i patientens dagliga liv, medan det på sjukhuset är de äldre 

som kommer in på vårdarens arbetsplats. Att välja att släppa in vårdpersonal i sitt hem kan 

kännas som en möjlighet till självbestämmande och kontroll, så länge denna gästfrihet inte tas 

för given. 

I temat framkommer tre kategorier som utgår ifrån de äldres beroende av vård och ur olika 

perspektiv beskriver de nivåer som de äldre vill och tillåts vara delaktig och ha kontroll. Vid 

förlorad kontroll saknar den äldre både makt och kontroll. I att ta rodret är det den äldre själv 

som har eller strävar efter att ha makt och kontroll. I att erbjudas delaktighet framkommer 

olika aspekter på hur delaktigheten kan vara begränsad och hur detta kan påverka den äldres 

situation. Begreppen självbestämmande och självständighet går också att härleda i denna 

kategori. 

8.3.1 Förlorad kontroll 
Maktlöshet och otrygghet hos äldre framträder i beskrivningar i samband med känslan av att 

inte ha kontroll över sin situation (Söderberg et al., 2015). Maktlösheten upplevdes även be-

fästas då vårdaren lät den äldre veta att hon skulle ringa när det passade henne (Oudshoorn, 

Ward-Griffin & McWilliam, 2007), vilket gör att den äldre inte har någon kontroll över situat-

ionen utan får invänta samtalet på dennes villkor. Likaså kunde vårdaren i situationer använda 

sig av positiv förstärkning endast vid beslut som vårdaren själv höll med om (ibid), vilket kan 

liknas vid ett subtilt utövande av makt. Det kunde även framkomma en känsla av otrygghet 

när inbokade hembesök ändrades eller blev senarelagda utan att information gavs till den 

äldre i tid (Söderberg et al., 2015). Mycket tid spenderas i väntan på vårdpersonalen, något de 

äldre ibland kan känna som bortkastat (Devik et al., 2015). De äldre upplever att de behöver 

göra sig själva tillgängliga när det än passar systemet, att de får anpassa sig efter vårdarens 

rutiner, t.ex. att vara hemma när vårdaren planerar att komma, vilket skapar en känsla av brist 

på frihet (Devik et al., 2015; Öresland et al., 2009). 

”De äldre personerna sitter artigt hemma och väntar på sin tur och vet inte huruvida 
vårdpersonalen kommer att komma, eller om de har blivit bortglömda” [egen över-
sättning] (Breitholtz et al., 2013, s.144). 

Den upplevda maktlösheten uttrycks i ord i citatet ovan som innebär att den äldre inte har 

kontroll över eller möjlighet att påverka vårdpersonalens ankomst, utan får sitta hemma och 
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vänta (Breitholtz et al., 2013). Hemsjukvård leder till att förändringar i det dagliga livet behö-

ver göras och att de aktuella omständigheterna behöver accepteras (Devik et al., 2015). Hem-

sjukvård innebär också att behöva anpassa sig till andra personer (vårdpersonal) och till orga-

nisationssystemet i vården. Samtidigt, om det inte varit för vårdpersonalen och hemsjukvård 

skulle den äldre personen behöva flytta från sitt hem, vilket de äldre uttrycker en medvetenhet 

kring. Hemsjukvård kan då framträda som en hjälp och ett stöd med förbehåll (Porter, 2008). 

Den stora majoriteten av äldre är nöjda med kvaliteten på hemsjukvården de får (Dale et al., 

2011). Som tidigare nämnts upplever de äldre vårdpersonalen ha god kompetens och vara 

professionella (Söderberg et al., 2015). När vårdpersonalen arbetade noggrant, medvetet och 

systematiskt och gav rimliga förklaringar till sina åtgärder upplevdes de trovärdiga (From et 

al., 2008). Av den anledningen upplevs ett förtroende för vårdpersonalen och deras skicklig-

het, vilket underlättar känslan av att makt och kontroll ligger i deras händer. Vårdpersonalens 

utseende och uppträdande, till exempel hur de var klädda, påverkade också upplevelsen av 

vården, då det kunde ge ett intryck hos de äldre av huruvida vårdpersonalen var ordentlig eller 

ej (ibid). God vård innebär att få trygg och säker vård, vilket är starkt relaterat till möjligheten 

att lita på vårdpersonalen (From et al., 2008; Eriksson & Andershed, 2008). Samtidigt fanns 

det situationer då de äldre, trots god vård i hemmet, ansåg att vården på sjukhus är säkrare då 

sjukhusen har bättre utrustning och högre kompetens (Öresland et al., 2009). Svårt sjuka pati-

enter med andnöd upplevde ofta en oro på grund av ensamhet, varför ett boende med ständig 

närvaro av andra människor istället skulle vara det optimala (Söderberg et al., 2015).  

8.3.2 Att ta rodret 
De äldres hem fungerar i hemsjukvård även som vårdpersonalens arbetsplats (Öresland et al., 

2009). Hemmet är den äldres egna territorium, med tillgång till såväl minnen och känslor som 

personliga ägodelar (ibid). Hemmet kan då beskrivas spegla den äldre personen som en unik 

individ. Hemsjukvård möjliggör således ett sätt för den äldre att bibehålla en viss kontroll 

över sitt liv (Aoun et al., 2012). Detta uttrycks som att hemmet ger en större känsla av själv-

bestämmande jämfört med sjukhusmiljö (McGarry, 2010). Hemsjukvård möjliggör även för 

den äldre vid vård i livets slutskede, att få dö på önskad plats (Aoun et al., 2012). I flera stu-

dier framkommer önskan om att få behålla någon form av självbestämmande och självstän-

dighet, såväl i hemsjukvården som i den palliativa vården i hemmet (Öresland et al., 2009; 

Breitholtz et al., 2013; Eriksson & Andershed, 2008). De äldre personerna har en bild av sig 

själva där de är självständiga på samma sätt som de var i sitt tidigare liv och ser vårdpersona-

len som en förlängning av sig själva (Breitholtz et al., 2013). När de äldre är trygga i att vår-
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daren kommer på utsatt tid kan de bibehålla en känsla av självständighet (Öresland et al., 

2009). De äldre anser att det är vårdaren som är på besök på deras hemmaplan och att det 

således ger de äldre rätt att bestämma vad som ska göras, hur och när samt att det är dennes 

rutiner som ska följas (Öresland et al., 2009). Samtidigt framkommer det inte som en själv-

klarhet att den faktiska makten ligger hos de äldre. Även om de äldre personerna verkade 

utöva makt, fann de sig ibland maktlösa i ett system som inte mötte deras förväntningar 

(Oudshoorn et al., 2007). Det kunde då uppstå en sorts dragkamp då de äldre svarade mot 

vårdpersonalens makt eller kontroll genom att själva utöva makt. För de äldre var den egna 

personen den huvudsakliga källan för makt och det utövades i relationen med vårdpersonalen 

som motstånd (ibid). 

8.3.3 Att erbjudas delaktighet 
Att få bo kvar i sitt hem så länge som möjligt och att få vara delaktig i beslut och uppleva 

självständighet illustreras bland annat från de äldres perspektiv av Doyle (2012): 

”Att härska över sitt eget öde” [egen översättning] (Doyle, 2012, s.911). 

Vårdpersonalen kunde samtidigt ibland förvänta sig att de äldre skulle vara självständiga och 

självförsörjande, vilket stundtals resulterade i att de äldre avstod från att uttrycka sina behov 

(Eriksson & Andershed, 2008). Önskan att få vård på sina egna villkor existerade samtidigt 

som en tvekan inför att uttrycka sina behov eller önskemål av hjälp (ibid). Genom kommuni-

kation och att ge de äldre insyn i valmöjligheter och delaktighet vid beslut kan detta balanse-

ras. I en studie rapporterade två tredjedelar av de äldre personerna en osäkerhet och brist på 

översikt som ett resultat av otillräcklig information och kunskap om tillgängliga tjänster och 

hjälp som kommunen kunde erbjuda (Dale et al., 2011).  Något som framträdde i resultatet 

var att flera patienter kände att de var i goda händer (Turpin et al., 2012). När vårdpersonalen 

utförde vården i enlighet med den äldre personens önskningar och behov, upplevdes det som 

respekt för den äldre som person (From et al., 2008). Samtidigt är det påfrestande för äldre att 

vara beroende av hjälp och att detta skapar oro och osäkerhet (Breitholtz et al., 2013). Denna 

osäkerhet skulle kunna grunda sig i att de äldre delvis blir beroende av vårdpersonalens 

schema, engagemang och ansträngningar, då kontrollen ligger utanför dem själva. De äldre 

personerna uppger nämligen att de ibland får skjuta upp eller ställa in sina egna planerade 

aktiviteter då vårdaren inte kommer i tid (Holmberg et al., 2012). Detta leder till att de äldre 

ofta upplever sina aktiviteter begränsade och individuella önskemål bortsedda ifrån (Devik et 

al., 2015). De äldre önskar få information om när vårdaren ska komma, och om denne blir 

försenad exempelvis. Om de inte får information blir de besvikna (Öresland et al., 2009). 
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Denna besvikelse är dock inget som de äldre uttalar till vårdpersonalen i någon större ut-

sträckning. I resultatet framkommer istället en bild av de äldre som något självförminskande 

kring sina egna behov genom att acceptera och vara nöjda med det de får (Devik et al., 2015). 

De äldre personerna är lojala mot vårdpersonalen och vill heller inte öka deras arbetsbörda 

(Holmberg et al., 2012; Breitholtz et al., 2013). De äldre ser ofta andra äldres behov som 

viktigare än sina egna och bortser då stundtals från sin egen komfort till förmån för att andra 

ska få hjälp (Breitholtz et al., 2013).  

De äldre betonar sin egen involvering i vårdare-patient-relationen och i sin vård och menar att 

genom att få insyn i och information kring planerad vård har de en möjlighet att vara delakt-

iga i att fatta beslut (Öresland et al., 2009; Holmberg et al., 2012). I resultatet framkommer att 

de äldre personerna ofta känner sig involverade i och deltar i beslut kring sin vård, vilket gör 

det enklare för dem att fatta egna beslut (Breitholtz et al., 2013).   

8.4 ’Respektera mig och mitt hem’ 
Temat visar att hemmet kan upplevas som något heligt, en plats som är den äldres eget territo-

rium och en stark önskan finns om respekt för hemmets integritet och den livsstil som den 

äldre personen har. En aspekt som berör patientens självbild och värde är bland annat den 

respekt som vårdpersonalen visar för patientens dagliga liv, den äldres hem och att ge den 

äldre den tid denne har rätt till vid besöket.  

För den äldre i hemsjukvården framkommer integriteten som något värdefullt och viktigt att 

hävda. De äldre kan uppleva sin integritet kränkt om vårdpersonalen ifrågasätter eller bedö-

mer hemmets utseende. I temat framkommer vikten av ett givande och tagande i hemsjukvår-

den, med respekt åt båda håll. 

8.4.1 Integritet i hemsjukvården 
De aspekter som kommer fram kring integritet genom resultatet är en samlad bild av det egna 

hemmet som en trygghet och hur det symboliserar såväl privatliv som avskildhet och integri-

tet (Holmberg et al., 2012; Aoun et al., 2012; Öresland et al., 2009; Devik et al., 2015).  

Eftersom hemmets innebörd var mer än bara vårdpersonalens arbetsplats kunde okänd vård-

personal upplevas av de äldre som främlingar i hemmet (Öresland et al., 2009) vilket kunde 

bidra till ett behov hos de äldre att försvara sitt privatliv och sin integritet (Holmberg et al., 

2012).  

”Integritet och privatliv är en viktig aspekt för att bevara värdighet” [egen översätt-
ning] (Aoun, O'Connor, Skett, Deas & Smith, 2012, s.602).  
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De äldre önskade även vara påklädda och ha hemmet i ordning när vårdpersonalen anlände 

och de förväntade sig även att vårdaren skulle respektera integriteten i deras hem (Holmberg 

et al., 2012). De äldre ville heller inte att deras hem skulle dömas utifrån om de var städade 

eller ej och vissa patienter ogillade att vårdpersonalen gick in med skorna på (Devik et al., 

2015). Det var även viktigt för de äldre att vårdpersonalen lyssnade på dem utan att döma 

eller kränka deras åsikter (Öresland et al., 2009). 

”Döende personer ville bevara sin integritet, bli bemötta med respekt och bli sedda 
som den person de alltid varit” [egen översättning] (Eriksson & Andershed, 2008, 
s.228). 

8.4.2 Att ges tid 
Stressad vårdpersonal kunde ge intrycket av att det var en uppoffring för dem att utföra vår-

den, vilket förstärkte de äldres känsla av att vara en belastning (Eriksson & Andershed, 2008). 

När vårdaren hade bråttom uppfattades en bristande uppmärksamhet som upplevdes orsaka 

många misstag och missförstånd eller att vårdaren inte brydde sig (From et al., 2008; Porter, 

2008). Hälften av de äldre personerna kände att vårdpersonalen hade bråttom vid besöket 

(Dale et al., 2011). Flera vårdare gjorde även klart för den äldre att de hade en begränsad tid 

tillgänglig för deras vård, vilket hade påverkan på den relation som de äldre var villiga eller 

kapabla att utveckla (Oudshoorn et al., 2007). De äldre var oftast införstådda i att vårdperso-

nalen inte kunde eller skulle stanna speciellt länge (Porter, 2008). Däremot upplevde de det 

som oartigt när vårdaren besvarade telefonsamtal med andra patienter och kollegor under 

vårdmötet (Holmberg et al., 2012). Detta hänger även samman med att bli uppmärksammad 

och respekterad under den begränsade tid som vårdaren stannar i hemmet. Vårdpersonalen bör 

ta sig tid att vårda och vara närvarande för patienten hon har framför sig (Turpin et al., 2012). 

9 Diskussion 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva den äldre patientens upplevelse av att vårdas av 

vårdpersonal i sitt hem. I avsnittet resultatdiskussion avhandlas huvudfynden i studien i för-

hållande till aktuell forskning inom området och den teoretiska referensramen. Under rubriken 

metoddiskussion diskuteras studiens tillvägagångssätt samt metodologiska styrkor och be-

gränsningar. 

9.1 Resultatdiskussion  
Resultatet sammanfattas i huvudtemat Vård i hemmet: en balansgång mellan trygghet och 

otrygghet. Tre subteman beskriver sedan olika perspektiv den äldre patientens upplevelse: ’Se 
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mig’ – att mötas i en människa-till-människa-relation, Makt eller maktlöshet samt ’Respektera 

mig och mitt hem’.  

9.1.1 Vård i hemmet: en balansgång mellan trygghet och otrygghet 
Att vårdas i hemmet beskrivs utifrån resultatet som en balansgång där olika faktorer kan 

skapa trygghet såväl som otrygghet. Att bli sedd som en människa och inte bara en patient är 

ett av de behov som framkommer tydligast. Detta synliggörs bland annat genom att få ha ett 

”andrum” där man inte är en patient och att få prata om vardagliga saker med sjuksköterskan i 

en jämlik konversation. Begreppet andrum framkommer även i studien av Årestedt et al. 

(2016) där andrummet tillsammans med att ha en speciell plats man kan kalla hem, bidrar till 

att kunna hantera sjukdomens utmaningar. Resultatet stämmer även väl överens med 

Travelbees teori om kommunikationen som grund för mellanmänskliga relationer. Det finns 

likaså en koppling till begreppet vårdlidande, som kan uppstå utifrån den otrygghet som upp-

kommer när patienten inte upplever sig lyssnad till, när ingen ser eller förstår det lidande 

denne försöker beskriva (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Travelbee uttrycker att efter de fyra interaktionsfaserna i utvecklandet av den mellanmänsk-

liga relationen så uppnås en fullständig säkerhet och trygghet i relationen då patienten och 

sjuksköterskan har nått fram till en ömsesidig förståelse och kontakt (Travelbee, 1971). Det 

innebär att relationen behöver tid att utvecklas och en möjlighet för både identiteter, empati 

och sympati att utvecklas för varandra. Det sker också ett samspel mellan den otrygghet som 

sjukdom och behov av sjukvårdens resurser skapar, och den trygghet och otrygghet som finns 

i personens liv i övrigt under den aktuella tiden (Dahlberg & Segesten, 2010).  

Hemmets innebörd framkommer som centralt för tryggheten och det finns en stor önskan att 

få bo kvar i bekanta omgivningar som det privata hemmet utgör, så långt det är möjligt. Den 

bild som kommer fram av hemmet i de äldres beskrivningar överensstämmer till stor del med 

attributet hem som känsla där känslor som knyts till hemmet är just trygghet och säkerhet, 

tillhörighet och att kunna vara sig själv (Tryselius, 2015). Hemmets trygghet kan dock i 

samma mening äventyras då hemmet förändras och utvecklas till en vårdplats, sjuksköters-

kans arbetsplats, samt då patienten upplever sig för sjuk för att vara ensam i sitt hem i väntan 

på personalens besök. Ett annat perspektiv är hemmet som säkerhet (Dahlin-Ivanoff et al., 

2007). Att vara inom sina egna fyra väggar och att ha något eget, skapar säkerhet och trygg-

het. Även detta återkommer i de äldres utsagor. 
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Som teoretisk referensram valdes Travelbees omvårdnadsteori utifrån att fokusera på relation-

en mellan patienten och sjuksköterskan. Travelbees teori räknas som en interaktionsteori som 

fokuserar just på samspelet mellan patient och vårdare. En annan omvårdnadsteori som skulle 

ha kunnat väljas som teoretisk referensram är Virginia Hendersons omvårdnadsteori som är 

en behovsteori. Litteraturen hade då istället kunnat tolkas utifrån behov, då omvårdnadens 

mål i behovsteorier är att tillgodose grundläggande behov (Kirkevold, 2000). Att känna 

trygghet kan ses som ett av de grundläggande behov som människor har, oavsett sjukdoms-

bild och unika behov. 

9.1.2 ’Se mig’ – att mötas i en människa-till-människa-relation 
Att ha en god relation med sjuksköterskan, där patienten känner sig sedd och omtyckt är något 

som uttrycks som avgörande för att känna trygghet. Genom återkommande besök av samma 

sjuksköterskor skapas en kontinuitet som utgör grunden för en mellanmänsklig relation där 

patienten lär känna sin vårdare och vårdaren lär känna patientens behov, resurser och önske-

mål. Vikten av konstanta och kontinuerliga vårdrelationer lyfts bland annat av Nyström 

(2009) som vidare menar att brist på tid är en vanligt förekommande företeelse inom hälso- 

och sjukvård. Det första som bortprioriteras, när tiden inte räcker till, är det goda samtalet 

(ibid). I en studie om vårdrelationens betydelse för patientens tillfredsställelse med den er-

hållna vården, styrks sambandet mellan graden av engagemang i relationen och patientens 

tillfredsställelse med den vård denne erhåller (Tejero, 2011). Det talar för att en djupare relat-

ion, med större engagemang mellan patient och sjuksköterska även ökar patientens välbefin-

nande. Relationens utformning beskrivs på olika sätt, där det talas om dels en vänskapsrelat-

ion och dels en professionell relation. Det är inte helt oproblematiskt då båda ytterligheterna 

kan ge upphov till besvärliga situationer där sjuksköterskan antingen kommer patienten för 

nära och hennes roll som professionell vårdare då kan hamna i skymundan av att endast vara 

en vän. Alternativt kan relationen upplevas konstlad och stel om den blir för professionell, 

och risken är då att det mellanmänskliga inte får möjlighet att framträda i någon större ut-

sträckning. Den ömsesidighet och jämvikt som finns i en vänskapsrelation finns inte i den 

professionella vårdrelationen (Dahlberg et al, 2003). Således infinner sig ett resonemang om 

såväl etik som yrkesansvar att balansera att vara privat respektive personlig i relationen för att 

skapa en ömsesidighet. Relaterat till känslan av samhörighet är kontinuiteten i hemsjukvår-

den. Att utveckla samhörighet förutsätter ofta en relation med återkommande besök och en 

chans för vårdaren och patienten att lära känna varandra som människor. Ömsesidighet i en 

vårdrelation kan uppnås först när en sjuksköterska och en patient gemensamt kommer fram 
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till patientens behov och styrkor samtidigt som både patienten och sjuksköterskan vill inleda 

en relation (Snellman, 2009).  

Travelbee gör en distinktion mellan sjuksköterska-patientrelationen och relationen människa–

till-människa (Kirkevold, 2000). Sjuksköterska-patientrelationen bygger på att båda parter ser 

varandra utifrån stereotyper och inte som individer, interaktionen kan vara bra eller dålig. En 

människa-till-människarelation skiljer sig dels genom en konsekvent och villkorslös vård dels 

genom att relationen alltid är god, konstruktiv och beaktar den sjukes behov. I en väl funge-

rande vårdrelation betraktar sjuksköterskan patienten som unik, och patienten förmår se bor-

tom sjuksköterskans yrkesroll (Nyström, 2009). Travelbee (2006) menar att som sjukskö-

terska respektive patient kan individerna inte nå varandra, inte förrän de ser varandra som 

människor kan ett verkligt möte komma till stånd. Det som kännetecknar förhållandet männi-

ska-till-människa är att båda parter skall se och bekräfta varandra som unika individer och 

inte enbart som en sjukdom eller en sjuksköterska bland andra. 

”Att lära känna patienten är en lika relevant och nödvändig aktivitet som att genom-
föra procedurer och ge fysisk omvårdnad. All form av interaktion kan bidra till denna 
process. Om interaktionen inte medvetet ses som ett medel för att uppnå målen, är det 
stor risk för att sjuksköterskans handlingar får företräde framför den individ för vilken 
hon utför dessa handlingar” (Travelbee, 2006, s. 129). 

Om vårdaren förmår att verkligen se personen, tar sig tid för att lyssna och förstå vad denne 

behöver, kan kraft hämtas ur det vårdande mötet som kan hjälpa personen till en tillvaro där 

välbefinnandet dominerar, där självkänslan stärks och möjligheten finns att leva ett gott liv, 

även med sjukdom (Dahlberg & Segesten, 2010). Det tar tid att bygga upp en mellanmänsklig 

relation mellan en sjuksköterska och en patient. Därför är det viktigt att sjuksköterskan får 

möjlighet att ta sig tid till att etablera en relation (Travelbee, 1971). Även detta förutsätter en 

kontinuitet i besöken och att det eftersträvas att samma personer återkommer till patienten.  

Det finns också en uppfattning hos flera patienter att det är ett gemensamt ansvar att skapa 

och upprätthålla en relation mellan patient och sjuksköterska. Det finns olika synvinklar på 

detta och ömsesidigheten som beskrivs styrker att det är ett gemensamt ansvar. Samtidigt 

uttrycks i Hälso- och sjukvårdslagen 2a § att det ligger på sjuksköterskans ansvar att främja 

en god kontakt mellan patienten och sjuksköterskan (HSL, SFS 1982:763). Innebär det kanske 

då att sjuksköterskan har ett ansvar utifrån sin profession att främja vårdrelationen, medan det 

som patienterna uttrycker är det ansvar de båda har som människor i en relation att bidra? 

Sjuksköterskan har ett formellt ansvar för vårdrelationen medan patienten ser relationen som 

två personer i ett samskapande och därmed poängterar bådas ansvar? Samtidigt har sjukskö-
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terskan ett ansvar att uppmärksamma omvårdnadsbehov och planera lämpliga insatser. Sjuk-

sköterskan har lättare att uppmärksamma förändringar i patientens status och förutse omvård-

nadsbehov då denne har lärt känna patienten. Det innebär att det finns en större chans att 

uppmärksamma behov och hantera dem i god tid, innan de riskerar att utvecklas till kompli-

kationer, då sjuksköterskan känner patienten. Detta talar för att det häri ligger en grund för en 

säker, individanpassad vård. Vilka förutsättningar ska då till för att sjuksköterskan lär känna 

patienten? Vilka faktorer är det som påverkar detta? En viktig faktor är tiden. Att tillräcklig 

tid avsätts för varje möte och att sjuksköterskan är närvarande och inte skyndar igenom mötet. 

Samtidigt är tidsbrist något som också belyses och vittnar om den arbetssituation som ofta kan 

finnas i hemsjukvården. Sjuksköterskan har således en begränsad mängd tid till förfogande. 

Kontinuiteten berörs också som en faktor, att få till stånd flera återkommande möten mellan 

sjuksköterskan och patienten. Samtidigt resoneras det om kvaliteten på mötet. Kanske är det 

viktigaste inte mängden besök, eller antalet minuter som sjuksköterskan är på plats, utan hur 

dessa minuter spenderas? Att sjuksköterskan sätter sig ner en stund och visar att hon tar sig tid 

och är tillgänglig på det sätt som Fredriksson (1999) menar med being-with. När patienten 

kan känna ett genuint intresse och närvaro så får hon eller han förutsättningarna för att känna 

samhörighet och förtroende och är således mer beredd att samskapa en relation. Om vårdper-

sonalen skiftar ständigt och ingen riktig kontakt skapas kan patienten få svårt att känna me-

ningen med att anstränga sig för att skapa en relation.  

Genuina möten handlar om att skapa förtroende, genom att göra det erfars att vårdrelationen 

växer fram. Det innebär att visa stöd, respekt, närhet och anpassningsförmåga. Det visar sig 

genom att arbetet med inbjudan till alla möten, måste vara äkta, raka samt innebära en ärlig 

kommunikation från första början, för att ses som genuina. Det är viktigt att bygga upp en 

relation som bygger på tillit och trygghet för patienten. Engagemang upplevs genom att vara 

närvarande i mötet med patienten för att det ska erfaras genuint. En grundläggande förutsätt-

ning för att förstå en annan människa handlar om att skapa förutsättningarna för en funge-

rande dialog (Nyström, 2009). Av vikt i det vårdande samtalet är enligt Dahlberg och Se-

gersten (2010) att det blir ett samtal mellan två parter och inte någon envägskommunikation. 

Ett vårdande samtal kan existera när vårdaren tar sig tid att se, lyssna och svara an på det 

patienten förmedlar verbalt och genom ögonkontakt och kroppsspråk. Som vårdare innebär 

det förmågan att vara närvarande i möte och samtal. Genom samtalet manifesteras på så vis 

människa-till-människarelationen i mötet mellan två subjekt, där de båda blir sedda, talade till 

och lyssnade på. Travelbees omvårdnadsteori fokuserar på omvårdnadens mellanmänskliga 
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dimension och den personliga upplevelsen av sjukdom och lidande. Utgångspunkten för teo-

rin är att: 

”Människan är en unik, oersättlig individ – en varelse som bara existerar en enda 
gång i denna värld: lik men också olik varje annan person som någon gång har levat 
eller kommer att leva”. (Travelbee, 2006, s.50) 

Travelbee (1971) menar att sjuksköterskans förmåga att se den andra personen beror på hen-

nes intresse för andra människor som unika individer samt hennes förmåga att gå utanför sig 

själv. Med livsvärlden som grund i vårdandet krävs ett öppet och följsamt förhållningssätt där 

patientens värld kan ses och bejakas, där patientens levda erfarenheter och kanske komplexa 

verklighet blir uppmärksammad (Dahlberg & Segesten, 2010). För att uppnå omvårdnadens 

mål måste sjuksköterskan skapa en relation till patienten (Henderson, 1991). Det framhålls 

som viktigt även i denna teori att lära känna patienten från insidan för att få veta patientens 

önskningar och behov, vilket överensstämmer med Travelbees tankar. 

9.1.3 Makt eller maktlöshet 
Upplevelsen av det beroende av vård som återfinns i hemsjukvården är tudelat.  

”Att vara i händerna på andra är både betryggande och otillfredsställande på samma 
gång” [egen översättning] (Devik et al., 2015, s.6). 

Som citatet visar finns en trygghet i att vara i händerna på någon annan, att lämna över ansva-

ret. Samtidigt upplevs det också som ett utlämnande, att lägga sitt liv i händerna på någon 

annan och lita på att denna andra svarar an. Känslan som erfars genom de äldres beskrivning-

ar i resultatet skulle kunna liknas vid den då man blundar och låter sig falla bakåt, samtidigt 

som man förlitar sig på att någon tar emot. Det finns en trygghet i att veta att någon fångar 

upp en när man faller, men vilken känsla skapar det när man inte vet säkert om den andra 

verkligen finns där när man blundar? 

Delaktighet och insyn i sin vård framkommer som en förutsättning för att känna sig trygg, 

men omfattningen och önskemålet om delaktighet kan variera från person till person såväl 

som från en situation till en annan. Vissa beslut vill patienten inte behöva vara delaktig i och 

det kan stundtals kännas som en lättnad att få lämna över rodret till någon annan, som upplevs 

som mer kompetent för uppgiften. Är det kanske just att erbjudas delaktighet som är det vä-

sentliga? Att patienten erbjuds möjligheten att få vara med i den grad denne vill, utan att var-

ken bli utestängd från besluten eller påtvingad ett för stort beslutsansvar?  
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I resultatet framkommer att äldre patienter kan uppleva det svårt att ställa krav i vården och 

att de istället ofta uttrycker en tacksamhet för den hjälp de får. I studien av Devik et al. (2015) 

menar patienterna att de bör vara nöjda med vad de får. Detta visas även genom studien från 

Breitholtz et al. (2013) där de äldre patienterna beskrivs sitta hemma och artigt vänta på sin 

tur, ovetandes huruvida vårdpersonalen kommer att komma, eller om de har blivit bort-

glömda. I samma studie framkom att patienterna även ibland bortser från egna behov och 

istället vara lojala mot andra äldre, som de upplevde hade större behov. Samtidigt önskar de 

inte vara till besvär, att betyda ytterligare en belastning för sjuksköterskan (Holmberg et al, 

2012). Kanske kan detta innebära en form av underkastelse inför en auktoritet samtidigt som 

det förekommer en altruism där andras väl ibland tillåts överskugga de egna behoven? 

Även om äldre patienter uttrycker tacksamhet och inte kritik mot vården behöver det dock 

nödvändigtvis inte betyda att kritik saknas. I resultatet framkommer att många äldre patienter 

i hemsjukvården har önskemål och behov som inte blir mötta. De upplever stundtals en makt-

löshet där de får anpassa sig efter sjuksköterskans schema och arbetssituation. Säkerligen 

finns då mycket de önskar ändra eller uttrycka kritik kring. I studien av Pennbrant (2009) 

fokuseras just denna aspekt i patientens möte med vården. Studien avser förvisso mötet mel-

lan läkare och patient, som kan antas ha flera skilda aspekter än det mellan sjuksköterska och 

patient. Samtidigt avser det patientens roll och återspeglar den problematik som återfinns i 

möten inom vården. Pennbrant menar att trots att patienten kan vara kritisk till personalens 

förhållningssätt och hur han eller hon blir bemött så är det inte läkaren som kritiseras, istället 

läggs förklaringen i den egna sviktande hälsan. Patienten anlägger då en ton av tacksamhet för 

att få hjälp och sina behov tillgodosedda. Pennbrant (2009) föreslår vidare att en av anled-

ningarna till denna tacksamhet kan bero på den äldre patientens ofta låga vårdkunskaper. Idag 

talas det om att patienter är mer upplysta än tidigare och ofta själva aktivt söker information 

om sjukdom och vård. Kan detta möjligen vara något som skiljer mellan den äldre patienten 

och de yngre idag? I detta resonemang är det således patientens brist på kunskap som sätter 

denne i ett underläge jämfört med sjuksköterskan och således hindrar patienten från att ställa 

krav eller uttrycka kritik. Ett sätt att utjämna denna maktskillnad skulle kunna vara att bjuda 

in patienten på lika villkor genom att göra denne delaktig i sin vård och information om sin 

sjukdom. Först när patienten är informerad och införstådd går det rätteligen att tala om ett 

reellt inflytande och självbestämmande. Att inte informera patienten kan liknas vid att ute-

stänga denne. I samtliga dessa fall är det sjuksköterskan som innehar makten och kontrollen 

och patienten bjuds inte in i delaktighet i någon större utsträckning. 
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En skillnad som framkommer mellan Henderson och Trabelbees omvårdnadsteorier är att 

Henderson anser att det enbart är vårdprofessionen som bär ansvar för beslutsprocessen  

(Henderson, 1991), vilket sätter begreppen makt, kontroll och delaktighet i ett annat ljus. 

Flera andra teorier, däribland Travelbees, anser istället att beslut ska fattas gemensamt, i möj-

ligaste mån. Utifrån kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 

2005) såväl som patientlagen (SFS 2014:821) framkommer en av sjuksköterskans uppgifter 

att tillse att patienten får möjlighet att bli delaktig och få insyn i och information kring sin 

vård, så att denne kan vara med och fatta beslut. I resultatet framkommer att patienter upp-

skattar att vara delaktiga i vårduppgifter såväl som att hållas informerade av sjuksköterskan.  

Flera av studierna i resultatet återger olika aspekter på maktbalansen mellan patient och sjuk-

sköterska. I en av studierna framkommer att de tillfrågade äldre personerna känner sig invol-

verade i och deltar i beslut kring deras vård (Breitholtz et al., 2013), medan patienter i andra 

studier upplever en maktlöshet i ett system som inte möter deras förväntningar (Oudshoorn et 

al., 2007). Studien av Breitholtz et al. (2013) har studerat 12 personer i åldrarna 80-91 år, 

boende i Sverige, som får hjälp av varierande natur utförd av vårdpersonal flera gånger per 

dag. Samtliga deltagare bodde hemma själva, vilket innebär att utöver besök av närstående 

var kontakten med vårdpersonalen något som kunde bryta ensamheten. I denna studie består 

urvalet endast av så kallade ”äldre äldre”. Kan det finnas en skillnad i hur en 90-åring jämfört 

med en 65-åring önskar vara delaktig i beslut? Eller är åldern en faktor som inte spelar in alls 

här, och det endast handlar om personliga preferenser? 

En annan fråga värd att belysa i sammanhanget är också om det i den palliativa hemsjukvår-

den finns andra önskemål och krav än vad som existerar i övrig hemsjukvård? Vid palliativ 

vård finns inte längre någon förhoppning om bot och patienten och dennes familj är inställda 

på att det finns en begränsad tid tillsammans kvar. Skapar det möjligtvis andra behov av av-

skildhet, privatliv och respekt? Och kan det även vara så att tid som spenderas i väntan upp-

levs mer påtagligt som slösad än vad det kan göra om patienten istället är i behov av omlägg-

ning av ett sår två gånger i veckan? 

Hemmets innebörd är något som också framkommer spela in i upplevelsen av makt och kon-

troll för patienten. Aspekten hemmet som frihet innebär att få kunna vara ifred, att få göra 

saker på sitt sätt och bestämma när och hur saker ska göras (Dahlin-Ivanoff et al., 2007).  

Att vara beroende av vård framkommer dock som en balansgång där patienten samtidigt kan 

känna det som en befrielse och trygghet att bli vårdad och att inte behöva fatta egna beslut, 
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såväl som en fungerande relation där denne är delaktig och inbjuden att fatta beslut efter egen 

förmåga, men å andra sidan kan det även finnas en känsla av maktlöshet om patienten inte får 

information och hålls utanför. I detta sista fall kan sjukdomen göra att det upplevs som en 

fångenskap i hemmet att vänta på vårdpersonal. Beroendet framträder som mycket tydligare 

när patienten inte har kontroll, makt eller är delaktig. Utifrån resultatet kan tolkas att det går 

att hantera att vara beroende av vård då en känsla av sammanhang och delaktighet stärker 

känslan av självet. En negativ upplevelse av beroende kan öka patientens sårbarhet medan en 

positiv upplevelse av beroende kan minska patientens sårbarhet (Andersson, 1994). 

9.1.4 ’Respekt för mig och mitt hem’ 
Privatliv, avskildhet och integritet förekommer frekvent i den analyserade litteraturen genom 

engelskans privacy vilket på svenska kan innebära något eller flera av dessa ord. Begreppen 

går i varandra och det är inte helt lätt att särskilja vad som avses i den engelska litteraturen 

utifrån sammanhanget. I Anderssons (1994) aspekter på integritet utifrån beroende framkom-

mer att vara sjuk och patient i sin tur innebär ett beroende till vårdpersonalen. I studien av 

Doyle (2014) upplever patienterna en bristande respekt för sitt hem från vårdpersonalen. Stu-

dien omfattar djupintervjuer med 12 äldre personer i åldersspannet 55-91 år, vilket motsvarar 

ett brett spektrum där både ”yngre äldre” och ”äldre äldre” ingår. Patientens sårbarhet kan öka 

genom den begränsade möjligheten att upprätthålla gränserna för integriteten som personlig 

sfär i relation till fysisk miljö och tillämpning av rutiner. Om patientens självbestämmande 

inte respekteras kan det medföra att patienten upplever att dennes integritet kränks  

(Andersson, 1994). På samma gång, om patientens integritet inte respekteras kan detta nega-

tivt påverka patientens möjlighet att använda sig av sin rätt till självbestämmande. 

I flera studier framkommer vikten av hemmets innebörd och den trygghet det skapar för pati-

enten. När sjuksköterskan då inte visar respekt och kanske går in med skor på, eller beter sig 

med bristande respekt på annat sätt kan detta innebära ett intrång i den personliga integriteten. 

Den ömsesidiga respekten framkommer som en viktig beståndsdel i den vårdande relationen. 

Däri ligger bland annat sjuksköterskans visande av respekt för patientens ägodelar och bostad.  

Utöver medicinska faktakunskaper menar Nyström (2009) att sjuksköterskan behöver ha en 

djupt förankrad kunskap om innebörden av självbestämmande, integritet, delaktighet och 

vårdrelation. Detta stämmer väl överens med den bild som framträder i resultatet avseende de 

faktorer som är grundläggande för att etablera en god vårdrelation och en positiv upplevelse 

för patienten i hemmet. Om sjuksköterskan förstår hur den enskilda personen upplever sin 
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situation blir det även lättare att planera för omvårdnadsåtgärder som är viktiga för att få var-

dagslivet att fungera (Nyström, 2009). Detta är även i linje med livsvärldsteorin och  

Travelbees omvårdnadsteori som uttrycker vikten av att lära känna och förstå patientens livs-

värld och upplevelse. 

I en kvantitativ studie av Dale et al. (2011) rapporterade en stor del av patienterna att vårdper-

sonalen tog deras behov och önskemål i beaktande. I samma studie svarade även en stor andel 

att de var mycket nöjda med kvaliteten på den vård de fick. Studiens informanter bestod av 

patienter i hemsjukvård, 75 år eller äldre. Totalt bjöds 348 informanter in att delta varvid  

25 % (n=88) valde att neka till deltagande. Totalt blev det slutliga urvalet 242 informanter, 

vilket motsvarar ett bortfall på 30 %. Ingen närmare beskrivning förekommer i artikeln på hur 

detta bortfall ser ut. Kanske kan detta bortfall ses som acceptabelt, men frågan uppstår ändå 

om det är så att de patienter som inte är nöjda med sin vård inte heller är så intresserade av att 

delta i en studie utförd av personal som representerar vården? Tillförlitligheten på studiens 

resultat skulle då kunna ifrågasättas utifrån om det är så att upplevelserna verkligen är repre-

sentativa för populationen? Samtidigt finns en tendens att uttrycka en nöjdhet och inte kriti-

sera vården, enligt tidigare nämnda avsnitt. Frågan är då vari den ”sanna” upplevelsen går att 

finna och hur dessa frågor ska ställas för att få svar? 

9.2 Metoddiskussion  
En systematisk litteraturstudie avser att hitta alla relevanta källor som beskriver fenomenet 

(Forsberg & Wengström, 2008). Samtidigt kan det vara en omöjlighet att inkludera allt på 

grund av praktiska eller ekonomiska skäl (ibid). Författaren har strävat efter att söka så grund-

ligt och metodiskt som förutsättningarna tillåtit för att hitta relevant material, samt även valt 

att inkludera en relativt stor mängd artiklar i studien, för att uppnå ett gediget dataunderlag. 

Optimala metoder och riktlinjer för framtagande av kvalitativa litteraturstudier som denna är 

idag fortfarande under framväxt (Evans & Pearson, 2001). I denna studie valdes att följa det 

tillvägagångssätt som beskrivits av Forsberg och Wengström (2008). 

9.2.1 Sökningsförfarande 
En inledande pilotsökning gav en överblick över forskningsläget och den mängd forskning 

som finns inom området. Detta gav även vägledning i formuleringen av de slutliga inklusions- 

och exklusionskriterierna samt sökorden. Trots att inklusions- och exklusionskriterier är an-

passade för att besvara studiens syfte kan det inte helt uteslutas att relevanta artiklar förbisetts 

genom denna begränsning. 
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Flertalet sökmotorer användes för att söka litteratur publicerad i olika databaser. De databaser 

som valts ut har bedömts som lämpliga och relevanta för just forskning inom vårdvetenskap 

(Forsberg & Wengström, 2008). Att använda flera databaser minskar publiceringsbias, vilket 

är en styrka och ökar trovärdigheten (Willman et al., 2011). Det finns dock ytterligare databa-

ser som skulle kunna innehålla artiklar inom området, men författaren bedömde det som till-

räckligt att söka i nämnda databaser.  

Sökstrategi, avgränsningar och utformning av sökord anpassades för respektive databas  

(Kristensson, 2014). Tidsramen för litteraturstudien var snäv och då uppsatsen skrevs av en 

ensam författare var tiden för sökningen begränsad. Hade mer tid avsatts hade sökningen 

kunnat förfinas ytterligare för varje databas och olika blocksökningar formulerats på an-

norlunda sätt för att finna ytterligare litteratur. Granskning av de valda artiklarnas sökord 

tyder dock inte på att relevanta sökord ska ha missats. 

Som komplement till den systematiska databassökningen utfördes även en manuell sökning 

utifrån referenser och på forskares namn, men inget nytt material tillkom. Detta skulle kunna 

ses som ett tecken på att de utvalda sökorden varit relevanta och sökningen heltäckande. En 

forskargrupp på Örebro universitet kontaktades även angående aktuell forskning, men inget 

svar erhölls. Ytterligare forskare skulle ha kunnat kontaktas för att eventuellt tillföra ytterli-

gare artiklar. 

9.2.2 Urval 
Av det material som framkom i sökningen framträder tydligt en bild av fenomenet som vid 

den utvalda mängden artiklar (n=17) kan anses som tillfredsställande för att uppnå tillräckligt 

omfattande material för att nå litteraturstudiens syfte. 

Utifrån sökorden återfanns främst kvalitativa artiklar, då dessa beskrev upplevelsen av hem-

sjukvård från olika perspektiv. Bredden på litteratursökningen har resulterat i studier med 

olika inriktningar och metoder. Detta kan ses som berikande eftersom det speglar olika 

aspekter av patientens upplevelse i hemsjukvård. Flera av artiklarna på träfflistan behandlade 

enbart sjuksköterskans eller närståendes upplevelser, varvid dessa exkluderades. Några stu-

dier belyste två olika perspektiv; sjuksköterskans och patientens, eller patientens och närstå-

endes. Av dessa inkluderades endast de studier där det tydligt framgick vilket resultat som 

avsåg vilket perspektiv. Ett litet antal kvantitativa artiklar återfanns även, varav ett fåtal val-

des ut som ansågs beröra upplevelsen hos patienten i hemsjukvården. I det slutliga urvalet 
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blev fördelningen till den större delen kvalitativa artiklar (n=15), och endast några få kvantita-

tiva artiklar (n=2). 

Artiklarna i sökningen nyttjar omväxlande de engelska begreppen nurse, practical nurse och 

care-aide på ett sådant sätt att det inte var fullt möjligt att urskilja vilken motsvarande yrkes-

kategori som menades på svenska. På samma sätt var även vårdformerna blandade där det i 

artiklarna kunde ingå element av både sjukvård utförd av sjuksköterska såväl som omsorg 

utförd av annan personal. Då upplevelserna av att bli vårdad i sitt hem ansågs likvärdiga oav-

sett yrkesgrupp och fokus var på patientens upplevelse av att bli vårdad i sitt eget hem, utan 

begränsning av vårdform, valdes artiklar att tas med oavsett vårdform. Däremot har studier 

avseende anhörigvårdare exkluderats, då det begreppet berör familjemedlemmar vilket skiljer 

sig mycket från den patientrelation som studien avser beskriva.  

Åldern på deltagarna i studierna varierar. Några av studierna har enstaka deltagare under 65 

år, medan andra har lagt fokus på en ålder över 75 år. Sammantaget har inte framkommit 

någon direkt skillnad i hur deras upplevelse skilt sig mellan varandra och därför har denna 

mindre diskrepans i ålder bortsetts ifrån och studierna har inkluderats.  

En kvalitativ innehållsanalys ska fokusera på att finna och beskriva material som tillför både 

likheter och skillnader i resultatet (Graneheim & Lundman, 2004). Därmed är det lämpligt att 

materialet innehåller en god bredd av såväl olika perspektiv på fenomenet såväl som olika 

forskare. Två artiklar från samma författare avseende samma ursprungsdata togs med (artikel 

nr 6 och artikel nr 7). Perspektivet och analysen av datan skiljde dock mellan studierna och 

gav således två olika relevanta infallsvinklar. 

Artiklarna kommer från olika delar av världen vilket ger både ett nationellt såväl som inter-

nationellt perspektiv. Samtidigt har studierna visat på liknande resultat, oavsett land. Detta 

visar på en konsistens i patientens upplevelse oavsett land, vilket då kan tolkas som att det är 

fenomenet i fråga som stått i fokus och framkommit i analysen av studierna. Den internation-

ella spännvidden kan även spela in positivt i resultatets giltighet och överförbarhet. Inga stu-

dier från utvecklingsländer återfanns vid sökning vilket medför att dessa länder inte finns 

representerade i studiens resultat.  

Som ett sökkriterie var att artiklarna inte skulle vara äldre än tio år och därmed publicerade år 

2006 eller senare. Av de inkluderade artiklarna var huvuddelen (n=11) publicerade för fem år 

sedan eller senare, medan de övriga (n=6) var upp till som mest tio år gamla. Tidsperioden 

bör sättas individuellt för varje studie beroende på forskningsområdet (Kristensson, 2014).  
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I efterhand kan diskuteras om kanske fem år hade varit en tillräcklig avgränsning i urvalet för 

att ändå erhålla tillräcklig mängd artiklar för att besvara studiens syfte. 

Slutligen var ett av inklusionskriterierna att artiklarna skulle vara skrivna på engelska (alter-

nativt svenska). Att utesluta andra språk medför en viss risk att relevanta studier publicerade 

på andra språk missats, även om den stora mängden vetenskapliga artiklar numer publiceras 

på engelska. Översättningen från engelska till svenska kan även ha inneburit mindre miss-

tolkningar då engelska inte är författarens modersmål. Tillsammans med användande av lexi-

kon för centrala eller okända ord och författarens goda kunskaper och utbildning i det eng-

elska språket bör det inte ha haft någon större påverkan på resultatet. 

I urvalet har således eftersträvats att inkludera all data relevant för studiens syfte. Det kan 

ändå inte helt uteslutas att samtlig relevant forskning inte återfunnits då tiden varit begränsad 

och sökningsförfarandet ytterligare kan förbättras.  

9.2.3 Kvalitetsgranskning 
De studier som denna litteraturstudie baseras på utgör grunden för det resultat som ska tas 

fram. En kvalitetsgranskning syftar då till att selektera studier som är trovärdiga och pålitliga. 

Det finns flertalet olika mallar och checklistor för kvalitetsgranskning, däribland av Forsberg 

och Wengström (2008). Författaren gick igenom ett flertal mallar för att till sist välja att an-

vända mallar från SBU (2014) som bedömdes passa bäst för denna litteraturstudie. Kvalitets-

granskningen gjordes således utifrån SBU:s (2014) formulär för kvalitetsgranskning av kvali-

tativa studier (se Bilaga C) respektive kvantitativa studier med RCT (se Bilaga D).  

En artikel med kvantitativ ansats saknade interventioner, varvid inte alla frågor från gransk-

ningsmallen för kvantitativa studier med RCT användes. Den artikel som använde mixed 

methods och hade inslag av både kvalitativ och kvantitativ metod granskades med både for-

muläret för kvalitativ respektive kvantitativ studie. Medelvärdet av dessa två bedömningar 

användes sedan som kvalitetsbedömning för artikeln. Varken det kvalitativa eller kvantitativa 

värdet var i sig självt lägre än 75 % vilket var den lägsta gränsen som accepterades.  

Gränsen för låg, medel och hög kvalitet har valts med förtänksamhet och efterforskningar på 

tidigare studier, men kan samtidigt ses som godtycklig och därmed med utrymme för diskuss-

ion. Det bör även tas i beräkning att bedömningen av kvaliteten involverar någon form av 

subjektiv, personlig tolkning då det är en bedömningsfråga om frågan exempelvis besvaras 

med Ja eller Nej respektive Nej eller Oklart. Författaren är oerfaren som kvalitetsgranskare 

och det är möjligt att vissa artiklar blivit under- eller övervärderade jämfört med om mer 
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erfarna granskat artiklarna. Kvalitetsgranskningen hade möjligtvis kunnat ge ett annat utfall 

om andra mallar använts, men författaren bedömde dessa mallar som tillförlitliga och tillräck-

liga för denna studie. SBU kan anses tongivande då de utvärderar metoder framför allt inom 

hälso- och sjukvården. SBU:s arbete innefattar även att systematiskt och kritiskt granska den 

vetenskapliga litteraturen (SBU, 2014). 

Kvalitetsgranskningen bedöms dock inte ha varit någon större begränsande faktor då endast 

två artiklar bedömdes som för låg kvalitet för att inkluderas i litteraturstudien. Samtliga artik-

lar inkluderade i studien har tydligt definierade syften och kontexter, är peer reviewed eller 

motsvarande samt har etiskt godkännande, vilket författaren har bedömt som en lämplig 

minsta undre gräns för tillräcklig kvalitet på artiklarna.  

9.2.4 Analysmetod  
Analysen utfördes med ett systematiskt arbetssätt där materialet bearbetades stegvis på 

samma sätt och i flera omgångar för att dra nytta av den förståelse som uppstått under arbetets 

gång. Inledningsvis utfördes naiv läsning i den så kallade bekantgörande fasen för att skapa 

en förståelse för resultatet som helhet. Därefter gjordes en manifest innehållsanalys genom att 

meningsenheter valdes ut och sammanställdes. Vid valet av meningsenheter togs hänsyn till 

textens kontext och att denna behölls genom att avgränsa texten i relevant omfattning.  

Graneheim och Lundman (2004) adresserar en kritisk aspekt för att erhålla giltighet i studien, 

vilket är att välja ut den mest passande meningsenheten. Det är en balansgång då en för lång 

och bred meningsenhet blir svårt att hantera då den kan innehålla flera innebörder. För snäva 

meningsenheter å andra sidan, till exempel enstaka ord, kan resultera i fragmentering. I båda 

fallen finns risk att förlora innebörden i texten under kondensering och abstraktion.  

I analysarbetet föreligger alltid en risk för bias, vilket exempelvis innebär att förutfattade 

meningar påverkar resultatet (Forsberg & Wengström, 2008). Författaren strävade därför att 

försöka sätta sin förförståelse inom parentes vid den manifesta analysen för att inte styras av 

vilka meningsenheter som skulle väljas ut, utan låta alla aspekter komma fram. 

Meningsenheterna kondenserades i samband med att de översattes från engelska till svenska. 

Dessa kondenserades sedan i sin tur till koder, som sedan abstraherades vidare till kategorier, 

vilket skapade en samlad förståelse för fenomenet. Under analysen kontrollerades kompatibi-

liteten både framåt och bakåt mellan meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod, kategori 

och tema för varje steg, så att innebörden fortfarande behölls. Den kvalitativa traditionen 

menar samtidigt att sanningen finns i betraktarens ögon, vilket förklaras med att omvärlden 
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inte är objektiv utan konstrueras utifrån subjektet och dennes förförståelse. Kvalitativ inne-

hållsanalys är relevant att använda i vårdvetenskap och fokuserar på tolkning av texter  

(Graneheim & Lundman, 2004). Krippendorff (2004) menar att en text får mening genom 

läsaren och att en text inte har en enstaka given mening. Flera tolkningar är möjliga och kan 

vara giltiga även om de är olika. 

Efter den manifesta analysen genomfördes en latent analys där författaren använde sin tidi-

gare kunskap tillsammans med den nya förståelsen för att tolka det innehåll och den innebörd 

som började framträda. Tolkningen som gjorts av materialet utgår således från den egna för-

förståelsen och livsvärlden. Författaren har strävat att sätta sin förförståelse inom parentes vid 

urval, naiv läsning och manifest analys men låtit den spela in i den latenta analysen där teman 

formats utifrån innehållets innebörd med hjälp av den erfarenhet och förståelse som funnits av 

fenomenet. Det kan således finnas andra tolkningar av materialet utifrån andra perspektiv och 

infallsvinklar. Vi förändras inte så länge vi är helt säkra på något. Således är det viktigt att i 

en kvalitativ innehållsanalys inte på förhand ha bestämt sig för hur fenomenet upplevs eller 

värderas. Först när vi tillåter oss att bli överraskade, kan ny kunskap tillkomma. Inom system-

teorin belyses även vikten av att kunna skifta perspektiv mellan helhet och del och tillbaka 

igen. Att se mönstret och sammanhanget (Öquist, 2008), något som varit en central del av 

analysarbetet för denna studie. 

9.2.5 Forskningsetiska överväganden 
Alla ingående artiklar är redovisade och resultat har presenterats oavsett det stöder författa-

rens egen uppfattning eller ej. Det föreligger heller inga nuvarande personliga eller profess-

ionella engagemang för författaren avseende hemsjukvård. 

9.2.6 Kvalitetskriterier 
Kvalitetskriterier för kvalitativa studier definieras av bland annat Lincoln och Guba (1985) 

som Credibility, Transferability, Dependability, Confirmability och Authenticity. Utifrån 

dessa kriterier diskuteras studiens metodologiska styrkor och svagheter. 

Credibility – Giltighet  

Giltigheten avser trovärdigheten i datainsamling och analys, det vill säga säkerheten i ”san-

ningen” i resultaten (Lincoln & Guba, 1985). För att erhålla giltighet menar Graneheim och 

Lundman (2004) att det är viktigt att välja rätt metod för datainsamlingen och att även mäng-

den data spelar in. Mängden data som krävs för att besvara en forskningsfråga på ett trovär-

digt sätt varierar beroende på komplexiteten av fenomenet såväl som datakvaliteten (ibid). För 
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att sträva efter tillräckligt omfattande material valdes 17 artiklar. Artiklarna erbjuder även en 

bredd i fenomenets beskrivning då studierna är utförda i olika länder, både män och kvinnor 

är intervjuade, åldrarna varierar från runt 60 till över 90 år. Mycket tid har även lagts på att 

skapa en gedigen bakgrund för arbetet såväl som att analysen tillåtits ta mycket tid i anspråk 

och även har gjorts i flera omgångar med avbrott för reflektion. Artiklar har lästs upprepade 

gånger och data har bearbetats i flera turer varvid ny förståelse erhållits för varje etapp. Detta 

kan bidra till ett djup i analysen då fenomenet belysts under en längre tid och för en djupare 

förståelse. 

Giltighet är även en fråga om hur väl kategorier och teman omsluter datan, så att ingen data 

blivit utesluten eller att irrelevant data tagits med. Det berör även hur likheter inom kategorier 

såväl som skillnader mellan kategorier ska bedömas (Graneheim & Lundman, 2004).  

För att stärka giltigheten i analysens steg redovisas en kondenseringsmall med exempel uti-

från analysen där det går att följa processen från meningsenhet på originalspråk till kondense-

rad meningsenhet, vidare till kod, kategori och slutligen tema vilket stärker giltigheten genom 

att läsaren själv får insyn i analysarbetet och kan bedöma det. Exempel på analysprocessen 

kan på detta sätt redovisas i en tabell för att göra det lättare för läsaren att förstå kontexten 

(Kristensson, 2014).  

Resultat i studier kan läsas och tolkas på olika sätt och då få olika innebörder, särskilt när 

texten inte är skriven på författarens modersmål. Ett sätt att stärka giltigheten är att lyfta upp 

representativa citat från ursprungstexten (Graneheim & Lundman, 2004), vilket gjorts ge-

nomgående i samtliga teman. Dessa citat har valts att presenteras på svenska för att öka läs-

barheten i texten. Att istället presentera citaten på engelska hade varit en styrka då nyanser i 

originalspråket hade kommit fram på ett annat sätt, och varit fritt från författarens eventuella 

tolkning i översättningen. Ett annat sätt att stärka giltigheten är att söka enighet bland kolle-

gor, experter och deltagare (ibid). Författaren har eftersträvat att minska risken för bias genom 

att låta andra studenter, sjuksköterskor samt handledare granska analysens innehåll och steg 

och ge återkoppling. Detta kan liknas vid en form av peer-debriefing och har tillfört en 

kvalitetssäkring i analysen som annars utförts av en ensam författare. Risken för bias anses 

minska om minst två personer analyserar och diskuterar resultat (ibid). 

En studies trovärdighet kan stärkas genom triangulering (Forsberg & Wengström, 2008). 

Triangulering innebär att forskaren på olika sätt eller ur olika perspektiv undersöker samma 

fenomen i en studie. Att kombinera kvalitativa studier med kvantitativa studier som gjorts i 



 

 50 

denna litteraturstudie kan liknas vid en form av metodtriangulering då det undersöker feno-

menet ur två olika ansatser. 

Transferability – Överförbarhet 

Överförbarhet syftar till om resultaten kan överföras till liknande miljöer och kontexter eller 

liknande grupper (Lincoln & Guba, 1985). Detta förutsätter att kontexten är så rikt och fylligt 

beskriven att läsaren själv kan bedöma om överförbarhet är möjligt. Författaren till en studie 

kan ge förslag om studiens resultat är möjligt att överföra, men det är slutligen läsarens val att 

avgöra om resultatet går att överföra till en annan kontext (Graneheim & Lundman, 2004). Att 

tydligt beskriva urvalet av artiklar, datainsamlings- och analysprocess samt göra en utförlig 

presentation av resultatet tillsammans med relevanta citat kan förstärka överförbarheten (Gra-

neheim & Lundman, 2004). 

Flera artiklar hade ett lågt antal deltagare vilket dock inte är helt ovanligt för kvalitativa stu-

dier med djupintervjuer som metod. Dessa studier har gått mer på djupet av personernas indi-

viduella upplevelser utifrån deras livsvärldar, vilket också svarar mot syftet i denna litteratur-

studie. Eftersom de flesta studierna visade ett liknande resultat kan urvalsgrupperna ändå 

anses som representativa vilket leder till en ökad överförbarhet (Forsberg & Wengström, 

2008). 

De studier som använde kvantitativ ansats hade däremot ett stort antal deltagare vilket kan 

öka överförbarheten då resultatet baseras på fler individer, vilket kan bli mer överförbart på 

målpopulationen. Överförbarheten i denna litteraturstudie uppskattas vara god till liknande 

kontexter som studien avser, det vill säga de kontexter där vård och omsorg av äldre personer 

utförs av vårdpersonal i hemmet, oavsett yrkeskategori. Det är däremot inte överförbart vad 

gäller vård som utförs av anhöriga då resultatet inte behandlar detta. Resultatet påvisar den 

äldre personens upplevelse av att bli sedd som en unik individ, vilket förstärks och framkom-

mer som än viktigare i det egna hemmet. Möjligen kan resultatet även användas i begränsad 

omfattning för att förstå och beskriva dessa aspekter och relationens betydelse i vårdande 

möten även i andra kontexter, i åtanke att de faktorer som påverkas av att vården utförs just i 

det egna hemmet skall tas i beaktning. Studierna i artiklarna var utförda i Sverige, Norge, 

Finland, Storbritannien, Kanada och Australien. Likheter i artiklarnas resultat visar på att 

upplevelser av att bli vårdad i hemmet är liknande i olika delar av västvärlden, vilket borde ge 

en bredare trovärdighet. Därmed kan det sammanställda resultatet möjligen vara överförbart 

även till andra länder än Sverige.  
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Dependability – Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet avser att visa på om resultaten är konsekventa och överensstämmande och 

således kan upprepas (Lincoln & Guba, 1985). Om det inte finns tillförlitlighet i studien så är 

den heller inte trovärdig. Med tillförlitlighet avses också om studien är oberoende forskaren 

och dennes perspektiv eller om resultatet är beroende av just forskaren (Graneheim &  

Lundman, 2004). I en kvalitativ och framförallt tolkande metod som använts i denna studie 

använder dock forskaren sig själv som verktyg, vilket innebär att författaren har kunnat an-

vända sina kunskaper, erfarenheter och förståelser i att tolka de underliggande budskap som 

framkommit efter den manifesta analysen.  

Systematiken och den uttömmande beskrivningen av urval och databassökning bör bidra till 

att öka repeterbarheten vilket även kan bidra till högre tillförlitlighet. Genom den tydligt be-

skrivna processen bör liknande studier kunna finna samma analysmaterial.  

Den externa granskning författaren använt i analysprocessen ger ytterligare stöd för tillförlit-

ligheten. De slutliga tolkade temana och helheten är dock beroende av infallsvinkel, teoretisk 

referensram och förståelsehorisont. 

Studien av Oudshoorn et al. (2007) baseras på tidigare insamlat material där patienter i  

palliativ vårdkontext intervjuats. För denna studie valdes 16 transkriberade intervjuer ut av 32 

tillgängliga. Författarna till artikeln menar själva att datamättnad nåtts med dessa 16 valda 

intervjuer, men då urvalet av vilka intervjuer inte beskrivits mer noggrant i artikeln uppstår 

frågetecken kring hur det urvalet såg ut. Finns det en risk att om nu hälften valts bort, att det 

finns avvikande upplevelser och uppfattningar som inte fått komma fram och spela in?  

Confirmability – Objektivitet  

Objektivitet i en studie visar på graden av neutralitet eller objektivitet mot datan, att det är de 

sanna resultaten som redovisas och inte data formad av forskarens egen motivation eller in-

tresse (Lincoln & Guba, 1985). Det föreligger alltid en risk att påverka resultatet genom olika 

faktorer, då utsikten att vara fullständigt objektiv är en omöjlighet (Forsberg & Wengström, 

2008). Författarens förförståelse inom studiens problemområde inverkar, även om ansträng-

ningar gjorts för att gå in med en nyfikenhet och ett öppet sinne inför vad som kan finnas 

kring fenomenet.  

Authenticity – Äkthet 
Äktheten avser den utsträckning som forskaren på ett rättvist och troget sätt visat ett spektrum 

av olika verkligheter (Lincoln & Guba, 1985). Metod och resultat har redovisats på ett san-
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ningsenligt sätt, vilket förordas inom forskning (Forsberg & Wengström, 2008; CODEX, 

2015).  Litteraturstudien bygger till största delen på kvalitativa studier, vilket innebär att artik-

larna består av tolkningar av redan kondenserad text. Detta skulle kunna innebära en större 

risk för bias, jämfört med att studera ursprungsdatan (Forsberg & Wengström, 2008). Samti-

digt uppstår även ett behov av etiskt resonemang då materialet som analyserats nu tolkas om i 

ett nytt sammanhang. Författaren vill med detta visa på en förståelse för att källornas inform-

ation nu presenteras i ett annat sammanhang och att det etiska kravet som infinner sig är att 

vara sann mot källan. 

9.2.7 Diskussion kring använd litteratur i studiens bakgrund 
I bakgrunden har en kandidatuppsats i form av en litteraturstudie av Kristina Tryselius (2015) 

använts. Jag är medveten om att kandidatuppsatser som regel inte rekommenderas förekomma 

som källor till en annan kandidatuppsats, men studien är mycket väl utförd och beskriver på 

ett överskådligt sätt hemmets innebörd ur olika perspektiv, vilket bedömdes relevant och 

intressant att inkludera i denna studies bakgrund tillsammans med övrig litteratur. Tryselius 

uppsats är i skrivande stund på gång att publiceras som en vetenskaplig artikel men är vid 

dags datum inte tillgänglig ännu varvid jag inte kunde hänvisa till den utan istället valde att 

referera till kandidatuppsatsen. 

10 Slutsats 
Studien visar att i hemsjukvårdens möten blir begreppen integritet, självbestämmande och 

identitet centrala. Att bli sedd som den person man är och inte enbart som en patient främjar 

bevarandet av den egna identiteten. Att bli respekterad för sitt val av livsstil och värderingar 

återspeglas i vårdpersonalens förmåga att visa respekt för patienten, dennes hem och ytterst 

patientens integritet. Genom kunskap om patientens upplevelse av att bli vårdad i sitt hem kan 

sjuksköterskan medvetandegöra sitt bemötande och använda sig själv som verktyg för att 

främja den vårdande relationen. Detta stärker på samma gång patientens upplevelse av att bli 

sedd och få behålla sin integritet och sitt privatliv i den mån det är möjligt.  

Francis Peabody har uttryckt att ”Hemligheten med omvårdnad är att bry sig om patienten” 

(Wright et al., 2002, s. 201). Kanske är det just i dessa ord som kärnan i omvårdnad blir syn-

lig? När ett genuint intresse för och en önskan om patientens väl återspeglas i kommunik-

ationen och det vårdande mötet. Detta kan stärka den vårdande relationen och skapa en trygg-

het hos patienten i det att vårdpersonalen vill henne/honom väl. Detta främjar upplevelsen av 

människovärde genom att patienten visas vara mer än bara en arbetsuppgift. 
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I statens offentliga utredning, Värdigt liv i äldreomsorgen, finns den vackra dikten ”Se mig” 

som förkroppsligar den slutsats som studien nått. Hela dikten finns att läsa i Bilaga H. Dikten 

avslutas med raderna:  

”…Om ni ÖPPNAR ögonen systrar, så ser Ni ej bara en knarrig gumma.  
Kom närmare, se MIG.” (SOU 2008:51) 
 

10.1 Kliniska implikationer 
Nedanstående förslag på åtgärder baseras på det förhållningssätt som enligt resultatet bidrar 

till att skapa en god vårdrelation och bevara patientens integritet och självbestämmande vid 

vård i hemmet. Varje enskild studie har ett kunskapsvärde, men ett större kunskapsvärde 

skapas om flera studiers resultat sammanställs, exempelvis i form av en litteraturstudie (Jen-

sen & Allen, 1996). Förhoppningen med denna studie är ett resultat som blir tillgängligt för 

personal inom hemsjukvård för att bidra till vägledning i det vårdande arbetet. 

10.1.1 Nyttjande av tillgänglig tid 
En aspekt i sjuksköterskans arbete som framkommer som betydelsefull är att avsätta tillräck-

lig tid för patienten i det vårdande mötet. Problematiken som kan råda är dock att tidsbrist och 

många väntande patienter begränsar den tillgängliga tiden hos varje patient. Även om sjuk-

sköterskan inte direkt kan påverka mängden tid som finns att tillgå, bör hon använda tiden på 

ett sådant sätt att även ett kort besök kan ge en upplevelse av ett patientcentrerat möte. Sjuk-

sköterskan bör således sträva efter att vara närvarande och svara an på den andre i mötet, 

exempelvis på det sätt som Fredriksson (1999) benämner ”being with”. Att sätta sig ner och 

visa genuint intresse och engagemang för patienten, om det så bara är i fem minuter. 

10.1.2 Kontinuitet i relation och planering	
Om möjligt bör det eftersträvas att personalen som besöker patienten är återkommande och 

väl insatt i patientens behov och resurser. Kontinuiteten ger en känsla av pålitlighet och 

trygghet, såväl som grundläggande för en ömsesidig relation. Då det inte alltid är praktiskt 

möjligt att samma sjuksköterska återkommer till patienten varje gång, bör det samtidigt finnas 

en tydlig dokumentation och kommunikation inom arbetslaget så att även övriga engagerade 

personer blir involverade och informerade. Arbetslaget bör tillsammans med patienten ha 

definierat gemensamma mål och en planering som alla parter fått vara delaktiga i och insatta i. 

På detta sätt kan personalen tillsammans med patienten arbeta som ett team. Genom att vård-

personalen känner patienten kan förändringar i status och begynnande komplikationer upp-

täckas i tid och åtgärdas. 
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10.1.3 Reflektionens betydelse 
Att vårda en patient i dennes egna hem skiljer sig på många punkter från när patienten befin-

ner sig på sjukhus, som är sjuksköterskans territorium. För att visa respekt för patientens iden-

titet, integritet och hem bör sjuksköterskor i hemsjukvården regelbundet reflektera över attityd 

och bemötande i de vårdande relationerna. Sjuksköterskans förmåga till empati kan stärkas 

genom kontinuerlig reflektion och ett medvetet förhållningssätt som bevarar patientens in-

tegritet. Reflektionen kan utföras enskilt men även i grupp för att skapa en större medvetenhet 

och utbyta erfarenheter i arbetsgruppen. Fokus i reflektionen bör utgå ifrån att se patienten 

som en hel person. Punkter att reflektera över kan exempelvis vara: sjuksköterskans förmåga 

att nå patienten genom sin närvaro, hur sjuksköterskan visar vilja att möta patienten samt hur 

sjuksköterskan förhåller sig i patientens hem utifrån att hemmet är en delad plats bestående av 

patientens boende såväl som sjuksköterskans tillfälliga arbetsplats. 

10.1.4 Patientens privata sfär 
Rätten till en privat sfär kan anses som en viktig aspekt för ett värdigt liv. Den privata sfären 

kan avse den egna kroppen och hur sjuksköterskan hanterar och respekterar denna vid om-

vårdnaden, samt även om det egna privata hemmet. Hemmet kan vara en fristad och fyllt av 

minnen och känslor för patienten. Det är inte självklart att patienten är bekväm med att vem 

som helst släpps in i det egna hemmet. Genom ett förhållningssätt med medvetenhet kring 

detta kan sjuksköterskan visa på förståelse och lyhördhet och således gynna patientens rätt till 

integritet. Sjuksköterskan i hemsjukvården bör således sträva efter att visa hänsyn och respekt 

såväl som vänlighet och uppmärksamhet när hon arbetar i patientens hem.  

10.2 Förslag till fortsatt forskning  
Utifrån statistiken framkommer hemsjukvård som ett område som kommer att fortsätta öka, 

då befolkningen kommer bestå av allt fler äldre. Utmaningen som väntar inom ett par decen-

nier för såväl Sverige som övriga länder i västvärlden blir att hantera den kostnad och de 

resurser som krävs för att vårda denna åldrande befolkning. Hemsjukvård framkommer i 

sammanhanget som ekonomiskt fördelaktigt såväl som att det möjliggör för de äldre att få bo 

kvar längre i sitt eget hem. Hemsjukvård i dagens utformning är ett relativt nytt fenomen. 

Utifrån den forskning jag funnit i min litteraturstudie är området inte så väl beforskat idag. 

Jag ser ett behov av framtida forskning på patientens upplevelse i hemsjukvård, förslagsvis 

genom studier med såväl intervjuer som observationer.  



 

 55 

Angränsande till studiens syfte är också relevant att koppla perspektiv som närståendes upp-

levelse, anhörigvårdares upplevelse samt sjuksköterskans upplevelse av att ge vård utanför 

vårdinstitutionen. Genom att undersöka dessa områden kan en större förståelse skapas för 

hemsjukvård som helhet. Utifrån den sökning jag gjort i denna studie har jag uppfattat att det 

föreligger ett behov av studier även inom dessa områden. 

10.2.1 Närståendes upplevelse av vård som ges av vårdpersonal i hemmet 
Denna litteraturstudie har fokuserat på patientens upplevelse av att bli vårdad i sitt hem, men 

hur påverkas samboende och närstående i hemmet av dessa regelbundna besök och att delar 

av hemmet avsätts för sjukvårdens material och utrustning? Skiljer sig upplevelsen något åt 

mellan patienten och den närstående? Hur ska sjuksköterskan förhålla sig till de närstående i 

besöken, för att underlätta deras välbefinnande och respektera deras önskan om omfattning på 

delaktighet?  

10.2.2 Anhörigvårdares upplevelse av att vårda i hemmet 
Idag finns ett stort antal anhörigvårdare i Sverige. I åldersgruppen 55 år och äldre, är totalt 

sett var fjärde person (24 procent) informella hjälpgivare där bland annat anhörigvårdare ingår 

(Szebehely, 2006). Anhörigvårdare utför framförallt omsorg men även viss sjukvård av sina 

sjuka närstående. Troligtvis kan det finnas element av både en önskan och en vilja att vårda, 

men kanske finns det ibland känslor av ett påtvingat ansvar och krav från utomstående? Hur 

upplever de att vårda i hemmet? Vilket stöd har de? Och hur kan vården stödja anhörigvårdare 

på bästa sätt? Ett annat perspektiv är också: Hur känner de äldre kring att bli vårdade av anhö-

riga, om de fick välja? 

10.2.3 Sjuksköterskans upplevelse av att ge HSL-vård utanför vårdinstitutionen 
Utifrån vårdande i sjukhusmiljö menas att det för vårdpersonalen är en välkänd miljö medan 

den för patienten som vårdas upplevs som okänd. Patienten upplever då ofta att det inte finns 

utrymme för något som hon eller han kan kalla sitt eget (Rooke, 1997). Detta framkommer 

som en avgörande skillnad i hemsjukvården där det tvärtom är hemmet som är det egna och 

det kända för patienten. Då är det istället sjuksköterskan som befinner sig i en ovan miljö. I 

hemmen förvaras materialen på olika sätt och olika ställen utan den organisation och materi-

ella tillgång som finns på sjukhusets avdelning. Ergonomin kan i vissa hem vara god men 

oftare bristfällig med avsaknad på sängar som är höj- och sänkbara eller arbetsytor i anpassad 

höjd. Relevant att forska vidare kring skulle kunna vara: Hur påverkas sjuksköterskans arbets-

situation, handlingsutrymme och beslutsfattande när hon ska utföra vård i patientens eget 
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hem? Vad ställer denna miljö för krav på sjuksköterskan vad gäller flexibilitet och kreativitet 

exempelvis? I denna studie framkommer även att tidsbrist är ett vanligt förekommande ele-

ment i sjuksköterskans arbete inom hemsjukvård. Kanske är detta något allmängiltigt som 

även förekommer på sjukhusen idag utifrån den personalbrist som kan finnas, men det kan 

även vara relevant att titta på hur tidsbristen påverkar sjuksköterskans upplevelse av att utföra 

vården i patientens hem och dess eventuella påverkan i att skapa relationer med patienterna. 
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S4 ”home nursing” NOT ”nursing home” 72      

S5 S1 OR S2 OR S3 OR S4 9 540      

S6 ”nurse-patient relation*” 185      

S7 ”nurse-client relation*” 22 7 1 1 0  

S8 ”patient-nurse relation*” 26      

S9 ”client-nurse relation*” 8 6 2 2 2 (14), (18) 

S10 S6 OR S7 OR S8 OR S9 236      

S11 lived experience 3 175      

S12 patient experience 2 671      

S13 patient perceptions 1 479      

S14 patient perspective 1 392      

S15 S11 OR S12 OR S13 OR S14 8 231      

S16 S5 AND S10 208      

S17 S5 AND (S10 OR S15) 223 32 8 8 8  (2), (5), 6, (10), (11), (12), (13), (14) 
 

2 Generella begränsningar: artiklar som är peer-reviewed, artiklar publicerade mellan 2006 och 2016, på engelska 
[ ] = Heading i Thesaurus ”” = fritextsökning * = trunkering  ( ) = artiklar som förekommer som dubbletter 



 

 

Sökning i SveMed+   

Datum: 2016-04-06 Antal 

Nr Sökord3 Antal  
träffar Lästa abstract Lästa  

artiklar 

Kvalitets- 
granskade 

artiklar 

Antal valda 
artiklar 

Valda artiklar,  
nr i artikelmatris 

S1 Exp:”Home Nursing” (eng) 48 7 3 1 1 (4) 

S2 Exp:”Vård i hemmet” (sv) 48      

S3 Exp:”Hemsjukvård” (sv) 635      

S4 S2 OR S3 262      

S5 Exp:”Patient perspective” (eng) 536      

S6 ”Upplevelse” 52      

S7 S3 AND S6 2 1 1 1 1 16 

S8 S1 AND S5 0      

S9 ”Patient” AND exp:”Hemsjukvård” 130 22 3 2 2 (4), (11) 

S10 Exp:”Vårdare-patientrelationer” 861      

S11 S3 AND S10 33 6 3 0 0  
 

3 Generella begränsningar: artiklar som är peer-reviewed, artiklar publicerade mellan 2006 och 2016 
exp: = MeSH headings (en/sv) ”” = fritextsökning  ( ) = artiklar som förekommer som dubbletter 

 

 

  



 

 

Sökning i PubMed   

Datum: 2016-04-07 Antal 

Nr Sökord4 Antal  
träffar 

Lästa 
abstract 

Lästa  
artiklar 

Kvalitets- 
granskade 

artiklar 

Antal valda 
artiklar 

Valda artiklar,  
nr i artikelmatris 

S1 [Home Nursing]  1 367      

S2 ”home nursing” NOT ”nursing home*” 1 288      

S3 ”home care” 11 922      

S4 ”home health care” 577      

S5 S1 OR S2 OR S3 OR S4 18 247      

S6 nurse patient relations* 8 804      

S7 patient experience qualitative 7 005      

S8 patient perspective qualitative 2 598      

S9 S5 AND S6 523      

S10 S5 AND (S7 OR S8) 362      

S11 ”lived experience” 1 509      

S12 S6 AND S10 37 12 3 2 2 (5), (14) 

S13 S12 AND S11 5 3 1 1 1 (5)  

S14 [Home Nursing] AND ([Aged] OR ”aged” OR ”elderly”) AND 
patient perspective 18 9 0 0 0  

S15 [Home Nursing] AND ([Aged] OR ”aged” OR ”elderly”)  
NOT caregiver 238 20 6 2 2  8, 20 

 

4 Generella begränsningar: artiklar publicerade mellan 2006 och 2016, på engelska 
[ ] = Heading i Thesaurus ”” = fritextsökning * = trunkering  ( ) = artiklar som förekommer som dubbletter 

 



 

 

Sökning nr 2 i Cinahl  

Datum: 2016-04-08 Antal 

Nr Sökord5 Antal  
träffar Lästa abstract Lästa  

artiklar 

Kvalitets- 
granskade 

artiklar 

Antal valda 
artiklar 

Valda artiklar,  
nr i artikelmatris 

S1 "nurse-patient communication" 50 19 3 0 0 0 
 

5 Generella begränsningar: artiklar som är peer-reviewed, artiklar publicerade mellan 2006 och 2016, på engelska 
”” = fritextsökning  

 
Sökning nr 2 i PubMed  

Datum: 2016-04-08 Antal 

Nr Sökord6 Antal  
träffar Lästa abstract Lästa  

artiklar 

Kvalitets- 
granskade 

artiklar 

Antal valda 
artiklar 

Valda artiklar,  
nr i artikelmatris 

S1 ”home care” AND ”integrity” 38 17 3 0 0  

S2 ”community care” AND ”meaning” 18 10 4 1 1 (18) 
 

6 Generella begränsningar: artiklar publicerade mellan 2006 och 2016, på engelska 
”” = fritextsökning ( ) = artiklar som förekommer som dubbletter 

 

  



 

 

Bilaga B – Artikelmatris 

Nr Författare (År) 
Land 

Tidskrift 
Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1 Aoun, S.,  
O'Connor, M., 
Skett, K., Deas, 
K. & Smith, J. 
(2012).  
Australien. 

Health and Social Care 
in the Community: Do 
models of care designed 
for terminally ill 'home 
alone' people improve 
their end-of-life experi-
ence? A patient per-
spective 

Syftet var att beskriva erfa-
renheten hos terminalsjuka 
ensamboende personer 
baserat på två omvård-
nadsmodeller utifrån deras 
fysiska, sociala och emot-
ionella behov. 

Mixed methods användes genom 
kvantitativ datainsamling såväl som 
intervjuer som sedan analyserades 
genom kvalitativa deskriptiva meto-
der. Urvalet bestod av 43 deltagare 
fördelat på 17 personer i kontroll-
grupp, 14 personer i gruppen med 
personlarm och 12 personer i gruppen 
med hemtjänst. Åldern på deltagarna 
var från 55 till 91 år. 

Utifrån de två interventionerna som 
utfördes i studien framkom följande 
teman:  
För hemtjänst-modellen: minska bördan i 
det dagliga livet, stödja välbefinnande, 
förhöja livskvaliteten och samtidigt 
bevara upplevelsen av värdighet samt 
minska ensamhet och isolering.  
Personlarm-modellen: förmedla en 
känsla av säkerhet och tillhandahålla 
sinnesro respektive hantera känslor av 
isolering. 

Kvalitativ: 
Medel (85%) 
Kvantitativ: 
Medel (83%) 
Sammanlagt: 
Medel (84%) 

2 Breitholtz, A,  
Snellman, I &  
Fagerberg, I. 
(2013).  
Sverige. 

International Journal of 
Older People Nursing: 
Older people's depen-
dence on caregivers' help 
in their own homes and 
their lived experiences of 
their opportunity to make 
independent decisions 

Syftet var att belysa inne-
börden av äldre personers 
beroende av vårdgivares 
hjälp, och deras möjligheter 
att fatta självständiga beslut. 
 

Kvalitativ fenomenologisk hermeneu-
tisk metod genom intervjuer för att få 
fram informanternas levda erfaren-
heter. Urvalet bestod av 12 äldre 
personer som bodde hemma med 
hemsjukvård. Åldern på deltagarna 
var från 80 till 91 år. 

Tre teman framkom: möjliggörande av 
att fatta självständiga beslut, hindrande 
av att fatta självständiga beslut, kämpa vs 
ge upp inför möjligheten att få fatta 
självständiga beslut.  
Sammantaget visar resultatet på att äldre 
personer blivit mer beroende av vårdgi-
vares hjälp, deras möjlighet till självbe-
stämmande är således hotad vilket skapar 
en påfrestning. 

Hög (90%) 

3 Corbett, S. & 
Williams, F. 
(2014).  
Storbritannien. 

British Journal of Com-
munity Nursing: Striking 
a professional balance: 
interactions between 
nurses and their older 
rural patients 

Syftet var att utforska natu-
ren och värdet av relationen 
mellan äldre personer med 
kronisk smärta samt deras 
hemsjukvårdspersonal. 

Metoden som används är kvalitativ 
utifrån 16 halvstrukturerade inter-
vjuer och 10 observationer mellan 
äldre personer som upplever kronisk 
smärta och deras vårdpersonal i 
Wales. I studien gjordes även 6 
observationer av hemsjukvårdsperso-
nal. En kvalitativ dataanalys nyttjades 
genom en analytisk hierarki-design. 
Åldern på deltagarna var från 60 till 
79 år. 

Tre teman framkom i resultatet: 1) Ut-
vecklingen av förhållandet mellan vård-
personalen och patienten över tid och hur 
olika faktorer spelar in för att forma 
relationen. 2) Det andra temat utvecklar 
de interaktioner som sker inom relation-
en vid hembesök. 3) De frågor kring 
professionella gränser som uppstår i 
relationen och interaktionen i hembesök. 

Medel (81%) 



 

 

Nr Författare (År) 
Land 

Tidskrift 
Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

4 Dale, B., 
Sævareid, H I., 
Kirkevold, M. 
& Söderhamn, 
O. (2011).  
Norge. 

Nordisk Sygeplejeforsk-
ning: Older home-living 
patients perceptions of 
received home nursing 
and family care 

Syftet var att beskriva hur 
äldre patienter i hemsjuk-
vård upplevde den vård de 
fick från sjuksköterskor 
respektive från sin familj. 

Studien använde sig av kvantitativ 
metod. Strukturerade intervjuer 
användes för att samla in data från 
242 personer (75 år eller äldre), som 
fick hemsjukvård, och 193 personer 
som blev vårdade av familjen. Upp-
fattningar undersöktes kring mängden 
och kvaliteten av vården de fick. 
Deskriptiv statistik, Mann-Whitney U 
test, chi-square test, Spearman’s rho 
och stegvis multipel regression an-
vändes i analysen. Åldern på delta-
garna var från 75 till 98 år. 

I resultatet konstaterades att nöjdheten 
med hemsjukvården var hög. Däremot 
identifierades följande förbättringsområ-
den: bristande kontinuitet i vården, 
sjuksköterskornas tidsbrist samt en 
bristande information och kommunikat-
ion. 

Hög (86%) 

5 Devik, S., 
Hellzen, O. & 
Enmarker, I. 
(2015).  
Norge 

International Journal of 
Qualitative Studies on 
Health and Well-being:  
'Picking up the pieces'—
Meanings of receiving 
home nursing care when 
being old and living with 
advanced cancer in a 
rural area 

Syftet var att belysa den 
levda erfarenheten och tolka 
innebörden av att motta 
hemsjukvård hos gamla 
patienter som lever med 
framskriden cancer på 
landsbygden i Norge. 

Narrativa intervjuer genomfördes 
med 9 äldre personer (71-92 år) och 
en fenomenologisk hermeneutisk 
ansats användes för att tolka innebör-
den av de levda erfarenheterna. 
Åldern på deltagarna var från 71 till 
92 år. 

I resultatet framkom tre teman, vart och 
ett med flera subteman: Att vara nöjd 
med det man får, att bitarna faller på 
plats samt förlora sin plats. De tre te-
mana symboliserar de kvarvarande 
delarna av patienternas liv eller tillgäng-
liga tjänster i deras miljö och hur de 
äldre personerna ser sig själva som bitar i 
ett pussel. Hemmet som plats framkom-
mer som centralt i många av patienternas 
berättelser och framträder som en möj-
lighet till trygghet, säkerhet och identitet 
och sammanfaller med cancerpatienter-
nas starka önskan att få bli sedda som 
unika individer. 

Medel (81%) 

6 Doyle, S. 
(2012).  
Australien. 

Health Care for Women 
International: 'Being-in-
the-world-of-care': The 
lived experiences of 
older people receiving 
community aged care 
packages in Queensland 

Syftet var att utforska de 
levda erfarenheterna hos 
äldre personer i hemsjukvård 
som lever i Queensland 
(Australien). 

Metoden nyttjade Heideggers tol-
kande hermeneutiska fenomenolo-
giska ansats genom djupintervjuer 
som genomfördes med 12 äldre 
personer i hemsjukvård. Åldern på 
deltagarna framkommer inte i arti-
keln. 

Ett flertal nyckelteman framkom i resul-
tatet, exempelvis vikten de äldre perso-
nerna sätter på den personliga autonomin 
och den centrala rollen som relationen 
utgör. 
 

Medel (80%) 

7 Doyle, S. Journal of Elder Abuse Syftet var att utforska erfa- Explorativ tolkande hermeneutisk Ett spektrum av erfarenheter som visar Medel (75%) 



 

 

Nr Författare (År) 
Land 

Tidskrift 
Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

(2014).  
Australien. 

& Neglect: The Impact 
of Power Differentials on 
the Care Experiences of 
Older People 

renheter hos äldre personer i 
kommunal vård för att förstå 
innebörden av erfarenheten 
utifrån personens livsstil och 
perspektiv. 

fenomenologisk metod baserad på 
ostrukturerade djupintervjuer. Urvalet 
bestod av 12 personer i åldrarna 55-
91 år. 

på maktförhållandena mellan patienterna 
själva som mottagare av vård och deras 
vårdare, vilket påverkade patienternas 
känsla av självständighet och autonomi. 

8 Eriksson, M. & 
Andershed, B. 
(2008).  
Sverige. 

Clinical Nursing Rese-
arch: Care dependence: a 
struggle toward moments 
of respite 

Syftet med studien var att 
beskriva personers erfaren-
het av att vara beroende av 
andra för vård i slutstadiet 
av sitt liv, såväl som vad de 
kände gjorde deras erfaren-
het av att vara beroende 
lättare eller svårare.  

Studien genomfördes med en feno-
menologisk hermeneutisk metod, där 
datainsamlingen bestod av öppna 
intervjuer med patienter i palliativ 
vård på hospice eller i hemmet. 
Urvalet bestod av 9 patienter (5 
kvinnor och fyra män). Åldern på 
deltagarna var från 56 till 82 år. 

Innebörden av att vara beroende av vård 
beskrivs genom följande teman: föränd-
rad relation med sig själv och andra, 
strävan att anpassa sig efter situationen, 
hinder och möjligheter längs vägen 
medan beroende. Resultatet beskrivs som 
en ansträngning, en resa från självstän-
dighet till ögonblick där det var möjlig-
het att vila och återhämta sig samtidigt 
som man kämpade med att vara beroende 
av vård. 

Medel (76%) 

9 From, I., Jo-
hansson, I. & 
Athlin, E. 
(2008). Sverige. 

International Journal of 
Older People Nursing: 
The meaning of good 
and bad care in the 
community care: older 
people’s lived experi-
ences 

Syftet var att utforska äldre 
personers levda erfarenheter 
av vad god och dålig hem-
sjukvård innebär för dem. 

En tolkande fenomenologisk ansats 
användes då syftet var att förstå 
mening och innebörd som äldre 
personer beskriver utifrån sitt dagliga 
liv. Narrativa intervjuer utfördes och 
datan analyserades genom att an-
vända en fenomenologisk-
hermeneutisk metod baserad på 
Colaizzis ramverk. Urvalet bestod av 
7 män och 12 kvinnor, i åldrarna 70-
94 år. 

Huvudfyndet bestod av tre teman som 
beskriver betydelsen av god vård: bli 
bemött som en människa, leva livet som 
vanligt samt erhålla säker och trygg vård. 

Hög (86%) 

10 Giesbrechta, M., 
Crooksa, V. & 
Stajduharb, K. 
(2012).  
Kanada. 

Nursing Inquiry: Exami-
ning the language-place-
healthcare intersection in 
the context of Canadian 
homecare nursing 

Syftet är att besvara frågan 
’Hur påverkar hemmet som 
plats språket som används i 
hemsjukvårdens möten?’ 

Studien är utförd som en sekundär 
analys av en tidigare utförd etnogra-
fisk studie, ämnad att skaffa en bättre 
förståelse av hur ’family empower-
ment’ antas, tolkas och upplevs inom 
den Kanadensiska hemsjukvården. 
Etnografiska metoder användes då 
forskarna strävade efter en djupare 
förståelse av beteenden inom den 

Resultaten visar fyra teman: sjuksköters-
kor i hemsjukvården ser sig själva som 
’gäster’; hemmiljön underlättar utveckl-
ingen av sjuksköterska-patient-
relationen; sjuksköterskor anpassar det 
vårdrelaterade språket för varje hem-
miljö; samt historieberättande och narra-
tiva beskrivningar av sjukdom är allmänt 
utbrett under det medicinska samspelet i 

Låg (71%) 



 

 

Nr Författare (År) 
Land 

Tidskrift 
Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

egna kontexten. 
Urvalet bestod av 4 sjuksköterskor, 5 
patienter i åldrarna 46 till 82 år samt 
5 anhörigvårdare. 

hemmet. Fynden exemplifierar hur 
språket och platsen gemensamt influerar 
erfarenheten och utförandet av hemsjuk-
vård. 

11 Holmberg, M., 
Valmari, G. & 
Lundgren, S. 
(2012).  
Sverige. 

Scandinavian Journal of 
Caring Sciences: Pati-
ents′ experiences of 
homecare nursing: ba-
lancing the duality 
between obtaining care 
and to maintain dignity 
and self-determination 

Syftet var att beskriva pati-
enters erfarenhet och upple-
velse av att motta hemsjuk-
vård i sina privata hem. 
 

En kvalitativ forskningsmetod an-
vändes där 21 patienter i hemsjuk-
vård intervjuades genom öppna 
intervjuer. Datan analyserades med 
en tolkande ansats. Åldern på delta-
garna var från 52 till 99 år. 
 

Resultaten beskrivs i tre huvudteman: att 
vara en person, att ha tillit samt att ha 
självkänsla. I patienternas berättelser 
framkom även specifika händelser som 
kunde hota deras värdighet, integritet och 
autonomi såväl som deras tilltro till 
vården. 

Medel (81%) 

12 McGarry, J. 
(2008).  
Storbritannien. 

Health and Social Care 
in the Community: Defi-
ning roles, relationships, 
boundaries and partici-
pation between elderly 
people and nurses within 
the home: an ethnograp-
hic study 

Syftet var att utforska natu-
ren av den vårdande relat-
ionen i hemmiljön. 

Metoden som användes var en etno-
grafisk ansats som nyttjade deltagar-
observationer och halvstrukturerade 
intervjuer med sjuksköterskor och 
äldre personer (65 år eller äldre). 
Urvalet bestod av 13 äldre personer i 
åldrarna 70 till 94 år, som fick hem-
sjukvård och 16 kommunsjuksköters-
kor. 

Tre teman framkom i resultatet: platsen 
för vården, naturen av sjuksköterska-
patient-relationen och betydelsen av 
hälsa och sjukdom. 

Låg (71%) 

13 McGarry, J. 
(2010).  
Storbritannien. 

International Journal of 
Older People Nursing: 
Relationships between 
nurses and older people 
within the home: explo-
ring the boundaries of 
care 

Syftet var att utforska be-
skaffenheten av relationen 
mellan sjuksköterskor och 
äldre personer i hemmet och 
belysa naturen och kvali-
teten av vårdande gränser 
inom denna kontext. 

Kvalitativ studie baserad på en etno-
grafisk ansats. Halvstrukturerade 
intervjuer genomfördes med 16 
kommunsjuksköterskor och 13 pati-
enter (65 år och äldre). Åldern på de 
deltagande patienterna var från 70 till 
94 år. 

Resultatet visar att platsen för vården är 
central i sammanhanget. Studien belyser 
även konceptet av hemmet i geografiska 
och metaforiska betydelser. Tre teman 
framkommer i resultatet: rumsliga grän-
ser (platsen för vården), vårdande grän-
ser (vårdens organisation) samt sjukskö-
terska-patient-relationen (förändring av 
vårdens gränser). 

Medel (85%) 

14 Oudshoorn, A., 
Ward-Griffin, 
C. & McWil-
liam C. (2007).  
Kanada. 

Journal of Clinical 
Nursing: Client-nurse 
relationships in home-
based palliative care: a 
critical analysis of power 

Syftet var att utröna en 
djupare förståelse kring 
källor av makt och hur makt 
utövas inom patient-
sjuksköterska-relationen i 

Studien bestod av en sekundär dataa-
nalys genom en kritisk lins av tidi-
gare insamlad kvalitativ data. Urvalet 
består av 17 sjuksköterskors och 16 
patienters uttalanden från en primär-

Resultatet påstår att utbildningsnivån 
fortsätter att vara en källa av makt för 
sjuksköterskan i relationen. Emellertid 
upplever även sjuksköterskan en makt-
löshet i kontexten av hemsjukvård. För 

Medel (76%) 



 

 

Nr Författare (År) 
Land 

Tidskrift 
Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

relations hembaserad palliativ vård. studie. Dessa 33 transkriberade 
intervjuer gav en tematisk mättnad 
vilket tillät både likheter och skillna-
der att identifieras. Dataanalysen 
involverade analytisk kodning. Me-
delåldern på de deltagande patienter-
na var 70 år. 

patienter innebär möjligheten att kontrol-
lera sitt eget liv en källa av makt, men 
denna makt överskuggas av den makt-
löshet som upplevs i relationen med 
sjuksköterskan. Utövandet av makt av 
patienter och sjuksköterskor skapar 
upplevelser av både frigörelse och styre. 

15 Porter, E. 
(2008).  
USA 

Research in Gerontolo-
gical Nursing: The 
personal impact of home-
care nursing: an alterna-
tive perspective to home-
care satisfaction 

Syftet var att beskriva den 
personliga påverkan som 
hemsjukvård innebär och 
jämföra resultaten med 
konstruktionen av nöjdhet 
med hemsjukvård. 

Kvalitativ fenomenologisk studie 
baserad på Husserls teorier genom 
öppna intervjuer via telefon, utifrån 
ett livsvärldsperspektiv.   
Urvalet bestod av 11 kvinnor, 80 år 
eller äldre, i hemsjukvård. Åldern på 
deltagarna var från 82 till 96 år. 

Huvudfyndet i studien var ’Vara med-
veten om vad som framträder för mig i 
att ha en sjuksköterska/undersköterska 
hemma’. 

Hög (95%) 

16 Söderberg, AC., 
Rydell Karls-
son, M. & 
Löfvenmark, C. 
(2015).  
Sverige 

Nordic Journal of 
Nursing Research: 
Experience of security 
and insecurity among 
patients with heart failure 
in advanced home care 

Syftet med den här studien 
var att beskriva erfarenheten 
av säkerhet och osäkerhet 
hos patienter med kronisk 
hjärtsvikt som vårdades i 
avancerad sjukvård i hem-
met (ASIH) i Sverige.  

Designen på studien var en deskriptiv 
intervjustudie med kvalitativ ansats. 
Data samlades in genom semistruktu-
rerade intervjuer. Intervjuerna analy-
serades sedan med innehållsanalys. 
Urvalet bestod av 8 patienter (5 
kvinnor och tre män). Åldern på 
deltagarna var från 59 till 91 år. 

Tre kategorier framkom i resultatet: att 
vårdas i hemmet, det sociala nätverket 
samt yttre och inre resurser. 

Medel (76%) 

17 Turjamaa, R., 
Hartikainen, S., 
Kangasniemi, 
M. & Pietilä, A-
M. (2014).  
Finland. 

Journal of Clinical 
Nursing: Living longer at 
home: a qualitative study 
of older clients' and 
practical nurses' percept-
ions of home care 

Syftet var att identifiera 
beskrivningar av äldre 
patienter (75+) i hemsjuk-
vård och sjuksköterskor / 
undersköterskor avseende 
den nuvarande strukturen på 
hemsjukvård tillgänglig för 
äldre patienter och vilka 
element som uppmuntrar 
patienternas förmåga att 
fortsätt bo hemma. 

En deskriptiv kvalitativ studie. Data 
samlades in genom intervjuer samt 
videoinspelade observationer. Två 
grupper av deltagare utgjorde studien: 
14 undersköterskor och 23 äldre 
patienter. Medelåldern på de delta-
gande patienterna var 84 år. 

Både sjuksköters-
korna/undersköterskorna och de äldre 
patienterna beskrev hemsjukvård som 
organisatoriskt driven och fokuserad, 
men belyste vikten av de personliga 
mötena. 
 

Hög (95%) 

18 Turpin, L., 
McWilliam, C. 

Canadian Journal on 
Aging: The Meaning of a 

Syftet var att utforska inne-
börden av ett positivt  

En inledande litteraturöversikt kom-
binerat med en fenomenologisk  

Innebörden av en positiv patient-
sjuksköterska-relation mynnade ut i två 

Hög (90%) 



 

 

Nr Författare (År) 
Land 

Tidskrift 
Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

& Ward-Griffin, 
C. (2012).  
Kanada. 

Positive Client-Nurse 
Relationship for Senior 
Home Care Clients with 
Chronic Disease 

patient-sjuksköterska-
förhållande hos äldre perso-
ner med kronisk sjukdom i 
hemsjukvård. 

studie genom djupintervjuer.  
Urvalet var 8 patienter inom hem-
sjukvård, 65 år eller äldre. Åldern på 
deltagarna var från 65 till 86 år. 

mönster av innebörder: att uppleva 
bekvämlighet och att vara allierad i 
relationen. Dessa två mönster uppträder i 
kontexten av att vara en äldre patient 
med kronisk sjukdom, och är socialt 
konstruerad genom den relationella 
upplevelsen av att samskapa en positiv 
relation. 

19 Öresland, S., 
Määttä, S., 
Norberg, A. & 
Lützén, K. 
(2009).  
Sverige. 

Nursing Ethics: Patients 
as 'safeguard' and nurses 
as 'substitute' in home 
health care 

Studien hade två syften: 1) 
Att utforska hur patienter 
som får hemsjukvård beskri-
ver sig själva (dvs vilken roll 
de intar i vården de får från 
sjuksköterskan i sitt eget 
hem). 2) Att utforska den 
roll som patienterna beskri-
ver att sjuksköterskan tar när 
de ger dem vård i deras egna 
hem. 

Artikeln är baserad på en del av en 
studie avseende hemsjukvård utförd i 
Sverige, bestående av en intervjustu-
die med patienterna som fick vård 
från sjuksköterskorna som deltog i 
den tidigare delen av studien. 
Urvalet bestod av 10 patienter. Ål-
dern på deltagarna var från 46 till 92 
år. Intervjuerna analyserades och 
tolkades enligt en diskursanalysme-
tod. 

Resultaten visade att patienter konstrue-
rar sitt subjektroll som ’safeguard’ (på 
svenska ungefär säkerhetsåtgärd/skydd) 
och sjuksköterskorna som ersättare för 
patienterna. Dessa subjektroller erbjöd 
möjligheter och hinder för patienterna att 
motta vård i sitt eget hem. 

Hög (86%) 

 



 

 

Bilaga C - Granskningsmall för kvalitativa artiklar 

 
Mall för kvalitetsgranskning av studier med 
kvalitativ forskningsmetodik –  
patientupplevelser 

revider ad 2014 
 
 

Total bedömning av studiekvalitet: 
 

Hög Medelhög Låg 
 

 
Anvisningar: 
• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. 
• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. 

 
 

1. Syfte Ja Nej  Oklart  Ej tillämpl 
 

a)  Utgår studien från en väldefinierad 
problemformulering/frågeställning? 

 

 
Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc): 

 
 
 

 2. Urval Ja Nej Oklart  Ej tillämpl 

a) Är urvalet relevant?    

b) Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet?    

c) Är kontexten tydligt beskriven?    

d) Finns relevant etiskt resonemang?    

e) Är relationen forskare/urval tydligt beskriven?    

Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc):



 

 

 3. Datainsamling Ja Nej Oklart Ej tillämpl 

a) Är datainsamlingen tydligt beskriven?     

b) Är datainsamlingen relevant?     

c) Råder datamättnad?     

d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation 
till datainsamlingen? 

    

Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc): 
 
 
 

 4. Analys Ja Nej Oklart Ej tillämpl 

a) Är analysen tydligt beskriven?     

b) Är analysförfarandet relevant i relation till datain-
samlingsmetoden? 

    

c) Råder analysmättnad?     

d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation 
till analysen? 

    

Kommentarer (analys, analysmättnad etc): 
 
 
 

 5. Resultat Ja Nej Oklart Ej tillämpl 

a) Är resultatet logiskt?     

b) Är resultatet begripligt?     

c) Är resultatet tydligt beskrivet?     

d) Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk 
referensram? 

    

e) Genereras hypotes/teori/modell?     

f ) Är resultatet överförbart till ett liknande samman-
hang (kontext)? 

    

g) Är resultatet överförbart till ett annat sammanhang 
(kontext)? 

    

Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc):  
 



 

 

Bilaga D – Granskningsmall för kvantitativa artiklar 

 

 

 



 

 



 

 

Bilaga E – Artikelmatris: exkluderade artiklar 

Nr Författare (År)  
Land 

Tidskrift 
Titel 

Orsak till exkludering 

20 Friedman, B., Santos, E., 
Liebel, D., Russ, A. & 
Conwell, Y. (2015).  
USA. 

Journal of Elder Abuse & Neglect:  
Longitudinal prevalence and correlates of elder mistreatment among 
older adults receiving home visiting nursing 

Artikelns resultat faller utanför ramarna för litteraturstudiens 
syfte. 

10 Giesbrechta, M., Crooksa, 
V. & Stajduharb, K. 
(2012).  
Kanada. 

Nursing Inquiry:  
Examining the language-place-healthcare intersection in the context of 
Canadian homecare nursing 

Låg kvalitet. 

21 Luijkx, K. & Schols, J. 
(2011).  
Nederländerna. 

European Journal of Cancer Care:  
Perceptions of terminally ill patients and family members regarding 
home and hospice as places of care at the end of life 

Artikelns resultat faller utanför ramarna för litteraturstudiens 
syfte, då den mer fokuserar patienter i anhörigvård. 

12 McGarry, J. (2008).  
Storbritannien. 

Health and Social Care in the Community:  
Defining roles, relationships, boundaries and participation between 
elderly people and nurses within the home: an ethnographic study 
 

Låg kvalitet. 

22 Millard, L., Hallett, C. & 
Luker, K. (2006).  
Storbritannien. 

Journal of Advanced Nursing:  
Nurse-patient interaction and decision-making in care: patient involve-
ment in community nursing 

Artikelns resultat faller utanför ramarna för litteraturstudiens 
syfte. 

23 Raunkiær, M. (2009).  
Danmark.  

Mortality:  
Villains and victims: normative settings in the home care of the termi-
nally ill 

Artikelns resultat faller utanför ramarna för litteraturstudiens 
syfte. 

24 van den Brink-Muinen, A., 
Spreeuwenberg, P. & 
Rijken, M. (2010).  
Nederländerna. 

Patient Education and Counseling:  
Preferences and experiences of chronically ill and disabled patients 
regarding shared decision-making: Does the type of care to be decided 
upon matter? 

Artikelns resultat faller utanför ramarna för litteraturstudiens 
syfte. 

 
 



 

 

Bilaga F – Artikelmatris: inkluderade artiklar 

Nr Författare (År) 
Land 

Tidskrift 
Titel 

Motivering 

1 Aoun, S.,  
O'Connor, M., Skett, K., 
Deas, K. & Smith, J. (2012).  
Australien. 

Health and Social Care in the Community:  
Do models of care designed for terminally ill 'home alone' people im-
prove their end-of-life experience? A patient perspective 

Hög kvalitet avseende den kvalitativa och medel kvalitet på 
den kvantitativa metoden.  
Relevant för litteraturstudiens syfte. 

2 Breitholtz, A,  
Snellman, I &  
Fagerberg, I. (2013).  
Sverige. 

International Journal of Older People Nursing: 
Older people's dependence on caregivers' help in their own homes and 
their lived experiences of their opportunity to make independent decis-
ions 

Hög kvalitet. 
Relevant för litteraturstudiens syfte även om den fokuserar 
med på omvårdnadstjänster inom ramen för hemtjänst. 

3 Corbett, S. & Williams, F. 
(2014).  
Storbritannien. 

British Journal of Community Nursing:  
Striking a professional balance: interactions between nurses and their 
older rural patients 

Medel kvalitet. 
Relevant för litteraturstudiens syfte. 

4 Dale, B., Sævareid, H I., 
Kirkevold, M. & Söder-
hamn, O. (2011).  
Norge. 

Nordisk Sygeplejeforskning:  
Older home-living patients perceptions of received home nursing and 
family care 

Hög kvalitet. 
Relevant för litteraturstudiens syfte. 

5 Devik, S., Hellzen, O. & 
Enmarker, I. (2015).  
Norge 

International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being:  
'Picking up the pieces'—Meanings of receiving home nursing care when 
being old and living with advanced cancer in a rural area 

Medel kvalitet. 
Relevant för litteraturstudiens syfte. 

6 Doyle, S. (2012).  
Australien. 

Health Care for Women International:  
'Being-in-the-world-of-care': The lived experiences of older people 
receiving community aged care packages in Queensland 

Medel kvalitet. 
Relevant för litteraturstudiens syfte. 

7 Doyle, S. (2014).  
Australien. 

Journal of Elder Abuse & Neglect:  
The Impact of Power Differentials on the Care Experiences of Older 
People 

Medel kvalitet.  
Relevant för litteraturstudiens syfte. 

8 Eriksson, M. & Andershed, 
B. (2008).  
Sverige. 

Clinical Nursing Research:  
Care dependence: a struggle toward moments of respite 

Medel kvalitet. 
Studien behandlar både professionella vårdare och anhörig-
vårdare utifrån patientens perspektiv. Studien avser även 
patienter som både bor på hospice samt i hemmet. Det går 



 

 

Nr Författare (År) 
Land 

Tidskrift 
Titel 

Motivering 

tydligt att särskilja i resultatet vad som avser vård från 
professionella vårdare, samt vilka som bor hemma respek-
tive på hospice. 

9 From, I., Johansson, I. & 
Athlin, E. (2008). Sverige. 

International Journal of Older People Nursing: 
The meaning of good and bad care in the community care: older people’s 
lived experiences 

Hög kvalitet. 
Relevant för litteraturstudiens syfte. 

11 Holmberg, M., Valmari, G. 
& Lundgren, S. (2012).  
Sverige. 

Scandinavian Journal of Caring Sciences:  
Patients′ experiences of homecare nursing: balancing the duality between 
obtaining care and to maintain dignity and self-determination 

Medel kvalitet. 
Relevant för litteraturstudiens syfte. 

12 McGarry, J. (2010).  
Storbritannien. 

International Journal of Older People Nursing:  
Relationships between nurses and older people within the home: explo-
ring the boundaries of care 

Hög kvalitet. 
Relevant för litteraturstudiens syfte. 

14 Oudshoorn, A., Ward-
Griffin, C. & McWilliam C. 
(2007).  
Kanada. 

Journal of Clinical Nursing:  
Client-nurse relationships in home-based palliative care: a critical analy-
sis of power relations 

Medel kvalitet. 
Artikeln belyser sjuksköterskans perspektiv såväl som 
patientens. I resultatet går dock tydligt att särskilja vad som 
är sjuksköterskors upplevelser respektive vad som är patien-
ternas upplevelser. 

15 Porter, E. (2008).  
USA 

Research in Gerontological Nursing:  
The personal impact of home-care nursing: an alternative perspective to 
home-care satisfaction 

Hög kvalitet. 
Relevant för litteraturstudiens syfte. 

16 Söderberg, AC., Rydell 
Karlsson, M. & Löfvenmark, 
C. (2015).  
Sverige 

Nordic Journal of Nursing Research:  
Experience of security and insecurity among patients with heart failure in 
advanced home care 

Medel kvalitet. 
Studien fokuserar på ASIH – Avancerad Sjukvård i Hem-
met. Överförbarheten till litteraturstudiens syfte bedöms stor 
och patienternas upplevelser framkommer i koppling till att 
vårdas i hemmet. 

17 Turjamaa, R., Hartikainen, 
S., Kangasniemi, M. & 
Pietilä, A-M. (2014).  
Finland. 

Journal of Clinical Nursing:  
Living longer at home: a qualitative study of older clients' and practical 
nurses' perceptions of home care 

Hög kvalitet.  
Fokuserade mer på undersköterskor än sjuksköterskor men 
resultatet särskiljer tydligt vilket som är patientperspektivet i 
uttalanden och resultat varvid artikeln bedömdes passa 
litteraturstudiens syfte och tillföra värde i analysen. 



 

 

Nr Författare (År) 
Land 

Tidskrift 
Titel 

Motivering 

18 Turpin, L., McWilliam, C. & 
Ward-Griffin, C. (2012).  
Kanada. 

Canadian Journal on Aging:  
The Meaning of a Positive Client-Nurse Relationship for Senior Home 
Care Clients with Chronic Disease 

Hög kvalitet. 
Relevant för litteraturstudiens syfte. 

19 Öresland, S., Määttä, S., 
Norberg, A. & Lützén, K. 
(2009).  
Sverige. 

Nursing Ethics:  
Patients as 'safeguard' and nurses as 'substitute' in home health care 

Hög kvalitet. 
Relevant för litteraturstudiens syfte. 

 
  



 

 

Bilaga G – Kondenseringsmall  

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod Kategori Subtema Tema 

Discuss their daily living in human-to-human-
communication (11). 

Diskutera sitt dagliga liv, människa 
till människa 

Människa-till-
människa Att bli sedd 

’Se mig’ – att 
mötas i en 
människa-till-
människa-
relation 

Vård i hemmet: 
en balansgång 
mellan trygghet 
och otrygghet 

A shared positive connection in the care that 
manifested, in particular, in the confidential 
and long-lasting relationship between the 
older client and practical nurse (17). 

Långvariga relationer innebar ett 
gemensamt positivt band mellan 
patient och vårdpersonal 

Ömsesidig  
relation 

Upplevelse av  
kontinuitet och  
samhörighet 

Flera patienter menade att genom att perso-
nalen satt ner och pratade och lyssnade 
skapades trygghet (16). * 

Trygghet skapades när personalen 
satt ner, pratade och lyssnade 

Trygghet  
genom samtal 

Samtalet i det  
vårdande mötet 

Being in the hands of others is reassuring and 
unsatisfactory at the same time (5). 

Att vara i händerna på andra är både 
betryggande och otillfredsställande 
på samma gång 

Beroende av 
andra 

Förlorad 
kontroll 

Makt eller  
maktlöshet 

The patients experienced their private home 
as their own territory and expressed that this 
ought to give them precedence. They had a 
sense of ownership followed by the right to 
decide what to do, how and when (19). 

Patienters privata hem är deras eget 
territorium vilket medför en rätt att få 
bestämma vad som ska göras, hur 
och när 

Eget territo-
rium Att ta rodret 

Patients also appreciated that the nurses kept 
them informed (11). 

Uppskattade när sjuksköterskorna 
höll dem informerade Inkluderad Att erbjudas  

delaktighet 

Patients did not want their home judged as to 
whether it was in order or not (11). 

Vill inte att deras hem ska dömas 
utifrån om de var städade eller ej 

Respekt för 
hem och livsstil 

Integritet i  
hemsjukvården ’Respektera 

mig och mitt 
hem’ 

Rushed caregivers could give the impression 
that it was a sacrifice for them to provide 
care (8). 

Stressad vårdpersonal gav intrycket 
av att det var en uppoffring för dem 
att utföra vården  

Vara en  
belastning Att ges tid 

 
*) Artikel med originaltext på svenska Siffra inom parentes anger referens till artikel enligt numrering i artikelmatris (se bilaga F). 
 
 



 

 

Bilaga H: Dikt från ”Värdigt liv i äldreomsorgen” 

Se mig 
Vad ser Ni systrar, vad ser Ni säg? 
Tänker Ni inom Er, när Ni tittar på mig: 
”En knarrig gammal gumma, inte särskilt kvick, 
osäker om vanor, med frånvarande blick. 
Som spiller ut maten och inte ger svar 
när ni muttrar om henne som aldrig blir klar, 
Som inte ser ut att märka vad Ni gör 
och ständigt tappar käppen och inte ser sig för, 
som viljelöst låter Er göra som Ni vill 
med matning och tvättning och allt som hör till, 
Är det så Ni tänker, säg. 
ÖPPNA ögonen systrar, titta närmare på mig. 
Jag ska tala om vem jag är som sitter här så still, 
som gör vad Ni ber mig om, äter när Ni vill. 
 
– Jag är ett tioårs barn med en far och en mor 
som älskar mig, och min syster och min bror, 
En sextonårsflicka, smäcker och grann, 
med drömmar om att snart möta en man. 
En brud nästan tjugo, mitt hjärta slår en volt, 
vid minnen av löften jag givit och hållt. 
Vid tjugofem – nu har jag mina egna små 
som behöver hemmets trygga vrå. 
En kvinna på trettio, mina barn växer fort 
och hjälper varandra i smått och i stort. 
Vid fyrtio är de alla vuxna och alla flyger ut, 
Men maken är kvar, och glädjen är ej slut. 
Vid femtio kommer barnbarn och fyller vår dag,  
åter har vi småttingar, min älskade och jag. 
 
Mörka dagar faller över mig, min make är död. 
Jag går mot en framtid i ensamhet och nöd. 
De mina har nog att ordna med sitt, 
men minnet av åren och kärleken är mitt. 
 
Naturen är grym, man blir gammal och krokig, 
får en annan att verka en aning tokig. 
Nu är jag bara en gammal kvinna, 
som sett krafterna tyna och försvinna. 
 
Men inuti denna gamla kropp bor ännu en ung flicka. 
Då och då uppfylls mitt medtagna hjärta. 
Jag minns min glädje, jag minns min smärta, 
och jag älskar och lever om livet på nytt, 
 
Om ni ÖPPNAR ögonen systrar,  
så ser Ni ej bara en knarrig gumma.  
Kom närmare, se MIG. 

(SOU 2008:51) 
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