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Sammanfattning    

 

Kommunikationen mellan sjuksköterska och patient är en viktig utgångspunkt för 

vårdandet. I tidigare forskning betonas vikten av en vårdrelation mellan sjuksköterska 

och patient som grundar sig på en god kommunikation. Att ha ett personcentrerat 

förhållningssätt med fokus på patienten har blivit allt mer betydelsefullt och anses 

viktigt för att främja en hållbar utveckling inom vården. 

Syftet med detta arbete var att undersöka hur god kommunikation kan förstås i möten 

mellan äldre personer och sjuksköterskor inom hemsjukvården. 

En kvalitativ studie genomfördes med ljudupptagningar från hembesök mellan 

sjuksköterskor och äldre personer som analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. 

Elva sjuksköterskor och 37 äldre personer medverkade i studien.  

Resultatet beskrivs utifrån två delar. I den första delen presenteras resultatet från den 

deduktiva analysen där hembesök med god kommunikation identifierades utifrån ett 

teoretiskt ramverk. I den andra delen beskrivs vad som kännetecknar en god 

kommunikation, vilket presenteras utifrån tre teman, vilka var: Att se den äldre 

personen, Att bjuda in till samtal samt Att göra den äldre personen delaktig i sin vård.  

En god kommunikation med äldre personer i hemmet kan förstås genom personliga 

möten, där de äldre bjuds in till samtal och görs delaktiga i sin vård samt tillåts vara 

huvudpersoner i dialogen. Sjuksköterskorna är gäster och möter de äldre utifrån deras 

villkor.  

Sjuksköterskor behöver kunskap om kommunikationens betydelse i mötet med äldre 

personer inom hemsjukvården. Att vara personlig i mötet kan underlätta kommunikation 

och den äldres delaktighet. Det är inte alltid lätt för sjuksköterskor att både vara gäst och 

ge vård i hemmet. Att i kommunikationen vara personcentrerad och att se den äldre 

personen ur ett helhetsperspektiv är betydelsefullt för ett positivt möte. 

  

Nyckelord: Kommunikation, äldre personer, sjuksköterska, vårdrelation, hemsjukvård, 

personcentrerad vård 
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INLEDNING 

Att skapa god kommunikation kan vara en utmaning för distriktssköterskan vid vård i 

hemmet. Arbetet inom hemsjukvården innebär dagliga möten med äldre personer. Alla 

personer är unika och ska därför bemötas individuellt. Kommunikation är ett viktigt 

verktyg i mötet med den äldre personen för att kunna ge en god vård. För att kunna 

skapa ett positivt möte krävs det en medvetenhet kring hur kommunikationen används 

och hur detta kan förstås.  

 

Författarna arbetar båda inom hemsjukvården med äldre personer. Idén till denna studie 

började i ett intresse för att studera hur ett positivt möte mellan sjuksköterska och den 

äldre kan skapas samt vilken typ av kommunikation som används i dessa möten. Från 

våra erfarenheter vet vi att alla äldre personer som bor hemma inte har ett socialt 

nätverk och mötet med sjuksköterskan kan vara ett av få möten med någon annan 

människa under dagen. Att skapa ett positivt möte med äldre personer som vårdas i 

hemmet är en fråga som väckt författarnas intresse. 

BAKGRUND 

Vård i hemmet och distriktssköterskans roll i vården 

av äldre personer  

Ett sätt att definiera begreppet äldre är personer från 65 års ålder (Josefsson 2009, s. 43). 

Sveriges befolkning blir allt äldre, befolkningen över 65 år har mer än fördubblats de 

senaste 50 åren och fler bor kvar i det egna hemmet med hjälp från olika instanser. De 

patienter som vårdas i hemmet har diagnoser från flera olika medicinska områden vilket 

ställer höga kunskapskrav på sjuksköterskan (Bökberg & Drevenhorn 2010, ss. 91-92). 

Hemmet beskrivs som en viktig del av patienters tillvaro. Hemmet symboliserar frihet, 

lugn, styrka och familj. I hemmet hade patienterna ofta byggt upp sitt liv tillsammans 

med andra individer vilket gjorde att hemmet hade ett stort känslomässigt värde 

(Gillsjö, Schwartz-Barcott & Von Post 2011, s. 5). 

 

En grundläggande etisk princip inom vården innefattar respekt för patientens 

självbestämmande och integritet. För att kunna respektera självbestämmande och 

integritet är det nödvändigt att inneha kunskap kring patienters uppfattningar och 

värderingar (Bäärnheim 2013, ss. 328-329). Självbestämmande är en viktig faktor för 

äldre personer som får vård i hemmet. När vårdgivaren var medveten om den äldre 

personens behov av självbestämmande, kunde deras behov tillgodoses (Breitholtz, 

Snellman & Fagerberg 2013, s. 143). Målsättningar inom hemsjukvården varierar 

mellan att öka patienters självständighet och att uppnå gott psykiskt och fysiskt 

välbefinnande för patienter vid livets slut (Thome, Dykes & Hallberg 2003, s. 865). 

Sjuksköterskor beskrevs som gäster i de äldre personernas hem och vården skulle 

bedrivas så att självbestämmande respekterades (Bökberg & Drevenhorn 2010, s. 93). 

Vård i hemmet kunde tillåta äldre personer att vara delaktighet i sin behandling. Inför 



 2 

sjuksköterskans besök kunde den äldre personen, om möjligt, genomföra små 

förberedelser såsom exempelvis att befinna sig på den plats i hemmet där behandlingen 

skulle genomföras. De äldre betonade även att de hade möjlighet att påverka dag och tid 

för behandling vid särskilda tillfällen samt styra över besöket utifrån dagsform 

(Holmberg, Valmari & Lundgren 2012, s. 708). 

 

Genom att sjuksköterskor arbetar med ett helhetsperspektiv kan de lättare påverka en 

framtida hållbarhet (Anåker & Elf 2014, s. 384). Hållbarhet beskrivs genom hur hälsa 

och miljö ska bevaras för framtida generationer trots att jordens ökade befolkning och 

konsumtion skapar påfrestningar (Kjellström, Håkansta & Hogstedt 2005, s. 25). 

Sjuksköterskor behöver ha en medvetenhet kring hur sjukvårdsaktiviteter påverkar 

miljön samt ha kunskap om att hållbar utveckling spelar en central roll inom 

sjukvården. Hur sjukvården påverkar hälsa och miljö är viktiga ämnen att beröra inom 

omvårdnadsforskning (Anåker & Elf 2014, s. 387). 

 

I hemsjukvården arbetar allmänsjuksköterskor tillsammans med distriktssköterskor 

(Josefsson 2010, s. 22). Alla yrkesroller omfattas av ICN:s etiska kod och fungerar 

utifrån de fyra grundläggande ansvarsområdena att förebygga ohälsa, främja hälsa, 

återställa hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening 2014, s. 3). I 

kompetensbeskrivning för distriktssköterskor framgår att de ska ha en fördjupad 

kunskap kring kommunikation och interaktion med patienter för att kunna ge stöd och 

handledning.  I arbetet ingår att ge stöd till patienter med nedsatt hälsa utifrån 

patienternas villkor. Distriktssköterskor ska arbeta evidensbaserat med målet att främja 

patienters hälsa (Svensk sjuksköterskeförening 2008, ss. 7-8, 10-11). Evidensbaserad 

vård innebär att sträva efter att tillämpa bästa tillgängliga vetenskap som underlag för 

vårdbesluten (Willman, Stoltz & Bahtsevani 2011, s. 22).  

Vårdrelation och bemötande 

I vården är vårdrelationen och mötet med patienten utgångspunkten för vårdandet. Att 

skapa ett möte som är vårdande där vårdgivare bekräftar patienters behov är viktigt 

(Dahlberg & Segesten 2010, ss. 192-194). Det finns olika strategier för hur positiva 

vårdrelationer kan utvecklas genom en djupare förståelse för vem patienten är. Denna 

förståelse kunde uppstå om sjuksköterskor knöt an och “klickade” med patienterna, tog 

reda på de små sakerna som betydde något för dem samt inte själva antog hur 

patienterna ville bli vårdade. För att “klicka” med patienterna kunde sjuksköterskorna 

ge ett varmt välkomnande, dela med sig av personlig information samt använda humor 

och skämtande för att bilda en gemensam förståelse. Att skapa en initial anknytning 

resulterade i ytterligare kommunikation vilket möjliggjorde en djupare inblick i vad som 

hade betydelse för patienterna. Genom både verbalt och kroppsligt språk kunde 

sjuksköterskor uppfatta patienters mående vilket stärkte relationen (Dewar & Nolan 

2013, ss. 1250-1252).   

 

Samtalet är en del av vårdandet och vårdrelationen. Det vårdande samtalet kan vara 

utmanande att skapa och utgår från det vardagliga, mellanmänskliga samtalet. Ett 

vårdande samtal kräver att både vårdare och patient bidrar till samtalet men vårdaren 

ansvarar för att möta patienten och dennes behov (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 200-

201).    
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Sjuksköterskor som arbetade i patientens hem var medvetna om att det var patienterna 

som styrde över rutinerna där. Sjuksköterskor upplevde att patienter kunde bestämma 

mer hemma och att de hade en mer jämlik relation i hemmet jämfört med på sjukhus. 

Att bygga upp en relation med patienter var viktigt för att göra mötet mer jämlikt och 

inte skrämmande. Vidare betonade sjuksköterskorna att de var gäster i patientens hem. 

Att be om tillåtelse att stiga in samt att använda utrymmen i hemmet var en strategi som 

användes för att de inte skulle tränga sig på. Bemötande är en viktig del vid vård i 

hemmet för att skapa trygghet och en god relation med patienter. Sjuksköterskorna 

uppgav att de förde sig i patienternas hem på samma sätt som de förväntade sig att 

gäster i deras egna hem skulle göra (Öresland, Määttää, Norberg, Winther Jörgensen & 

Lützén 2008, ss. 375-376). 

Vårdande och kommunikation 

Kommunikation inom vårdandet har blivit allt mer betydelsefullt. Ordet kommunikation 

kan beskrivas som ett ömsesidigt utbyte och att göra personer delaktiga i något som blir 

gemensamt (Fossum 2013, ss. 25-26). Att utgå från ett personcentrerat förhållningssätt 

inom vården har blivit alltmer betydelsefullt och innebär att fokus ligger på hela 

människan och inte enbart på sjukdomen, symptomen, åldrandet eller ett visst beteende. 

I en personcentrerad kommunikation uppmuntras personen till delaktighet genom 

respekt för individens behov och personlighet. Genom att ha förståelse för livshistorien 

bakom sjukdomen och inkludera personen i beslut och behandling skapas en god 

personcentrerad kommunikation (Fossum 2013, ss. 207, 209).   Personer i behov av 

vård möter oundvikligen vården utifrån ett underläge men sjuksköterskor har möjlighet 

att, genom en personcentrerad kommunikation, göra mötet mer jämlikt (Vinthagen 

2013, s. 74). 

 

En viktig arbetsform inom vården innefattade mötet och konsultationen med patienter. 

Förtrogenhet med mötets ramar, syfte och dialogprocesser avgjorde kvaliteten och 

resultatet. Kommunikationen utgjorde en viktig del i sjuksköterskors förmåga att skapa 

kvalitet och professionalitet och lyssnandet utgjorde basen för kommunikationen 

(Andersson 2013, s. 113). Vid morgonbesök var det vanligt att patienterna fortfarande 

sov när vårdaren knackade på dörren. Vårdaren inledde ofta samtalen med en personlig 

hälsning. Att samtala kring hälsa och sjukdom var vanliga samtalsämnen mellan patient 

och vårdare (Wadensten 2005, s. 87). Genom samtal kunde sjuksköterskor påverka 

patienters känsla av välbefinnande samt öka tillit och förståelse för behandling vilket 

ledde till en förbättrad följsamhet. Kommunikation gav patienter verktyg för egenvård 

samt gav dem en aktiv roll kring medicinska beslut (Street, Makoul, Arora & Epstein 

2009, ss. 297-298).  

 

Sjuksköterskors inställning, tillvägagångssätt samt medvetenhet om patienters behov 

uppfattades vara väsentligt för att kunna ge en god vård. Det var av betydelse att kunna 

se hur patienter hade förmåga att ta till sig av den information som gavs. Det framkom 

även att kroppsspråket hade en inverkan på patienter beroende på sjuksköterskors 

uppträdande och om sjuksköterskorna var frånvarande, engagerade, vänliga eller 

respektfulla (O´Hagan et. al. 2013, ss. 1349-1352). Kommunikationen var ofta 

uppgiftsorienterad vid hembesök och kommunikativa utmaningar uppstod när 

sjuksköterskorna utöver detta var tvungna att kunna hantera oväntade behov såsom 
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exempelvis existentiella bekymmer (Sundler, Eide, van Dulmen & Holmström 2016, s. 

2438).  Under hembesök är det vanligt att äldre personer ger uttryck för oro. Sådan oro 

uttrycktes ofta med vaga eller ospecificerade ord, vilket gör att de kan vara svåra att 

uppmärksamma. Antydningar om oro eller bekymmer kan komma genom ett indirekt 

uttryck (Sundler, Höglander, Håkansson Eklund, Eide & Holmström 2016, s. 4). 

Patienterna upplevde att sjuksköterskorna ofta var mer fokuserade på sin uppgift än att 

kommunicera med dem personligen. Patienterna klandrade inte sjuksköterskorna för 

detta, men kunde uppskatta de tillfällen då sjuksköterskorna inte var jäktade och tog sig 

tid (McCabe 2004, s. 44). 

Typer av kommunikation i vårdandet 

Kommunikation kan utgöra en del av det som sjuksköterskan ger uttryck för i mötet 

med patienten och kan förstås utifrån fyra olika typer av kommunikation, vilka är: doing  

more, doing for, doing with och doing tasks. De olika kommunikationstyperna kunde 

användas av vårdpersonal flera gånger under ett och samma besök på grund av faktorer 

såsom personens behov, uppgiften, fokus, tidsbegränsning och sjuksköterskans 

inkännande (Bottorff & Morse 1994, ss. 55-58).  

 

Den första typen, “att göra det lilla extra” (doing more) innebar att sjuksköterskan 

gjorde mer för personen än vad som behövdes och karakteriserades av ett engagerat 

förhållande mellan patienten och sjuksköterskan. Sjuksköterskan försökte nå fram till 

patienten genom att fokusera på behov och upplevelser så som känslor, vilket gav 

patienten möjlighet att anförtro sig till sjuksköterskan (Bottorff & Morse 1994, ss. 55-

57).  

 

Att “göra för” patienten (doing for) karakteriserades av en något mer ytlig 

kommunikation. Dialogen skedde som en distraktion från patientens sjukdom. 

Sjuksköterskan gjorde mindre uppgifter med patientens vårdbehov i fokus (Bottorff & 

Morse 1994, s. 57).  

 

Att “göra med” (doing with) handlade om att ha lika stort fokus på både uppgiften och 

patienten. Arbetet skedde tillsammans med patienten men fokus var mer riktat till 

uppgiften. Kommunikationen handlade till stor del om vänligt småpratande (Bottorff & 

Morse 1994, ss. 57-58). 

 

I den sista typen av kommunikation, den mer “uppgiftsorienterade” (doing tasks), var 

fokus på material, utrustning och behandling för att få uppgiften utförd. Sjuksköterskan 

var ointresserad, utförde vården mer rutinmässigt och uppehölls av den uppgift som 

skulle göras, vilket gjorde att engagemanget till patienten blev lidande (Bottorff & 

Morse 1994, s. 58).  
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PROBLEMFORMULERING 

Kommunikation är en förutsättning för att skapa positiva möten inom vården. Samtalet 

och bemötandet ligger till grund för relationen mellan sjuksköterskan och den äldre 

personen. En vårdrelation kan skapa förutsättningar för de äldre personernas delaktighet 

i sin vård och kan på så sätt främja en hållbar utveckling. Kommunikation är viktigt för 

en säker vård som främjar äldre personers hälsa. Genom kommunikationen kan 

sjuksköterskan inhämta information, besvara frågor, informera och förmedla tröst, 

trygghet eller hopp i mötet med den äldre. Om kommunikationen fungerar kan 

välbefinnande och hälsa främjas hos den äldre personen. Tidigare forskning visar att 

äldre kan ge uttryck för oro eller bekymmer vid vård i hemmet och att det inte är 

ovanligt att vårdpersonal ställs inför kommunikativa utmaningar.  

 

God kommunikation är således viktigt vid vård i hemmet. Kunskaper behövs om vad 

som utgör god kommunikation och hur kommunikation kan förstås i möten med äldre 

personer, vilket är syftet med detta arbete. Frågor som vi ställt oss är: Hur kan 

sjuksköterskor kommunicera och bemöta äldre personer för att skapa positiva möten i 

hemmet? Vad innebär god kommunikation mellan sjuksköterskor och äldre personer? 

Vilka faktorer är viktiga för att skapa ett positivt möte baserat på god 

kommunikationen? 

SYFTE 

Syftet med detta arbete var att undersöka hur god kommunikation kan förstås i möten 

mellan äldre personer och sjuksköterskor inom hemsjukvården. 

 

Följande frågor ställs: 

Hur ser kommunikationen ut i de möten där det blir en bra interaktion mellan 

sjuksköterskan och patienten? 

Hur kan en god kommunikation med äldre förstås vid vård i hemmet? 

METOD 

Detta är en kvalitativ studie. Datamaterialet utgjordes av ljudupptagningar från 

hemsjukvårdsbesök som analyserats med en metod för innehållsanalys. Studien ingår i 

det internationella forskningsprojektet COMHOME (Hafskjold et. al. 2015) med fokus 

på personcentrerad kommunikation med äldre personer vid vård i hemmet. 

Datamaterial och urval 

Datamaterialet utgjordes av ljudupptagningar från autentiska hembesök mellan 

sjuksköterskor och äldre personer i deras hem som samlades in hösten 2014. 

Inklusionskriterier för de äldre personerna var att de skulle vara över 65 år, 

svensktalande, inte ha några tal- eller språksvårigheter samt ha förmågan att ge 

informerat samtycke till att delta i studien.  



 6 

 

Deltagare 
Ljudupptagningarna utfördes av elva sjuksköterskor, både män och kvinnor. För 

demografisk information för sjuksköterskorna, se Tabell 1.  

 

Tabell 1. Demografisk information för sjuksköterskorna som medverkade i studien. 

Egenskaper  

Sjuksköterskor 11 

Män 3 

Kvinnor 8 

Ålder 42-63 år 

Medelålder 50 år 

Arbetslivserfarenhet inom vården 8-42 år 

Medelvärde arbetslivserfarenhet 23 år 

Svenska som modersmål 8 

 

I ljudupptagningarna deltog även äldre personer, som kunde vara med på en eller flera 

av ljudupptagningarna. För demografisk information för de äldre, se Tabell 2. 

 

Tabell 2. Demografisk information för de äldre som medverkade i studien. 

Egenskaper  

Äldre personer 37 

Män 8 

Kvinnor 29 

Ålder 65-95 år 

Medelålder 86 år 

Datainsamling 

Datamaterialet bestod ljudupptagningarna från hembesök med sjuksköterskor hos äldre 

personer som fick hemsjukvård. Totalt samlades ett datamaterial om 77 

ljudupptagningar in under år 2014 och genomfördes vid fyra arbetsplatser. Tiden för 

hembesöken varierade mellan 2-31 minuter där medellängden för besöken var 

nio minuter.  

 

Informationsbrev lämnades ut till verksamhetscheferna vid de fyra arbetsplatserna. 

Därefter samlades sjuksköterskor på dessa arbetsplatser till ett möte för att informeras 

om studien. De sjuksköterskor som var positiva till att delta fick sedan informera och 

tillfråga äldre personer som de vårdade om att delta i studien. Efter att skriftligt 

medgivande inhämtats från både sjuksköterskor och patienterna, påbörjades insamling 

av ljudupptagningar. Sjuksköterskorna fick en inspelningsutrustning, som de placerade 

väl synligt på överarmen. Ljudupptagningarna startades när sjuksköterskorna gick in till 

de äldre personerna och avslutades när hembesöket var slut. 

Dataanalys 

Inledningsvis lyssnades de 77 ljudupptagningarna igenom flera gånger av bägge 

författarna, både tillsammans och var för sig. För att avgränsa datamaterialet, till ett för 
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studien hanterbart antal ljudupptagningar, exkluderades ljudupptagningar av sämre 

ljudkvalité och störningar eller med mindre kommunikation samt ljudupptagningar där 

det fanns studenter närvarande. Därefter kvarstod 50 ljudupptagningar som 

transkriberades ordagrant. Därefter analyserades datamaterialet med hjälp av en metod 

för kvalitativ innehållsanalys i två steg. Först gjordes en deduktiv analys för att 

identifiera goda samtal och nästa steg utgjordes av en induktiv analys med fokus på att 

förstå innehållet i dessa samtal.  

 

Innehållsanalys med deduktiv ansats utgår från en redan existerande teori eller 

forskning där vidare forskning kan gynna fenomenet eller existerande forskning behöver 

utökas. Målet med deduktiv innehållsanalys är att validera eller utöka kunskapen 

begreppsmässigt inom de teoretiska ramarna. Är syftet att beskriva och kategorisera alla 

instanser av ett fenomen är det lämpligt att läsa igenom textinnehållet och markera all 

text som representerar det fenomenet. Därefter kodas de markerade texterna med hjälp 

av förbestämda koder (Hsieh & Shannon 2005, ss. 1281-1282).   

 

I den första fasen av analysen användes en deduktiv ansats för att avgränsa och 

identifiera situationer och hembesök med god kommunikation. Här användes ett 

teoretiskt ramverk utvecklat av Bottorff och Morse (1994, s. 55) som hjälp för att 

identifiera de mer goda exemplen. De beskriver fyra typer av sjuksköterskors 

förhållningssätt i interaktionen med patienter, vilka beskrivits tidigare i bakgrunden 

under rubriken Typer av kommunikation i vårdandet. Från dessa kategorier kom främst 

tre att användas vilka var “doing more”, “doing for” och ”doing taks”. “Doing more” 

och “doing for” antogs vara de kategorier som skulle vara mest närliggande en god 

kommunikation. Kommunikation som kunde förstås utifrån hur dessa kategorier 

beskrevs markerades i texten. Exempel på “doing for” identifierades för att granska 

skillnader gentemot “doing more”. Kategorin “doing tasks” prövades för att se om den 

kunde förklara och användas för en mer uppgiftsorienterad kommunikation med mindre 

fokus på interaktion och samspel i mötet, vilket den visade sig kunna.  Den fjärde 

kategorin “doing with” prövades inte på samma sätt, då den inte bedömdes bidra till att 

identifiera god kommunikation. I den deduktiva fasen identifierades främst ett 20-tal 

ljudupptagningar som representerade en mer god kommunikation. I dessa återfanns åtta 

av de från början elva sjuksköterskorna. Några sjuksköterskor förekom i ett flertal 

ljudupptagningar, och för fortsatt analys gjordes ytterligare en avgränsning till max tre 

ljudupptagningar från respektive sjuksköterska. Detta för att få ett varierat datamaterial 

från olika sjuksköterskor där ingen var överrepresenterad vilket resulterade i ett 

datamaterial om 16 ljudupptagningar för nästa steg i analysen.    

 

I nästa steg förändras analysen till en mer traditionell induktiv innehållsanalys som 

visas i del två av resultatet. I en traditionell innehållsanalys enligt Hsieh och Shannon 

(2005, ss. 1279-1281) undviks förutbestämda teman och dessa identifieras istället 

utifrån analys av textinnehållet. Data organiseras genom öppen kodning där 

anteckningar görs i textinnehållet under tiden som det blir läst. Författarna går igenom 

innehållet upprepade gånger och gör så många anteckningar som behövs för att beskriva 

alla aspekter av innehållet. Anteckningarna sammanställs och teman skapas av dessa.  

 

Analysen fortsatte nu genom att innehållet i ljudupptagningarna analyserades på nytt, 

och nu förutsättningslöst utifrån innehållet i mötena och kommunikationen mellan 
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sjuksköterskorna och de äldre personerna. Innehållet bearbetades genom en öppen 

kodning där meningsbärande enheter som kunde besvara syftet markerades och 

benämndes med koder. Utifrån mönster och genom att jämföra likheter och skillnader i 

materialet identifierades slutligen olika teman. I resultatet beskrivs innehållet för de 

olika temana i en text som illustreras med exempel på citat och resultatet presenterades 

genom tre teman och 11 underteman. Alla namn som förekommer i citaten är fiktiva. 

 

Hänsyn bör tas till begreppet tillförlitlighet, gällande om analysen gjorts på ett pålitligt 

sätt. Detta innebär att kategorierna bör täcka innehållet i textmaterialet väl och att inget 

för resultatet viktigt innehåll har missats (Hsieh & Shannon 2005, ss. 1280-1281). För 

att öka studiens tillförlitlighet har författarna, tillsammans med handledare, i förväg 

noga diskuterat och kommit överens om hur analysen ska gå till för att nå fram till ett 

resultat som kunde besvara studiens syfte. Författarna bekantade sig med innehållet 

genom att datamaterialet lästes igenom upprepade gånger för att skapa en 

helhetsbild.  Med en öppen och reflekterande hållning har materialet analyserats. 

Strävan har varit att egna förutfattade meningar har försökts hållas tillbaka. Genom att 

noga beskriva hur urval, datainsamling och analys har gått till kan studiens giltighet 

stärkas.  

Etiska överväganden 

Etiska överväganden gjordes vid start av studien COMHOME (Hafskjold et al. 2015). 

Studien har godkänts av den regionala etikprövningskommittén i Uppsala, Sverige (Dnr 

2014/018). Studien överensstämmer med Helsingforsdeklarationen (World Medical 

Association 2008) och uppfyller etiska principer för forskning. 

 

Alla medverkande i studien, både sjuksköterskor och äldre blev informerade och gav sitt 

skriftliga medgivande till att delta i studien.  Ljudupptagningarna baserades på frivilligt 

deltagande och alla har informerats både muntligt och skriftligt om att de när som helst, 

utan konsekvenser kunde dra sig ur studien. Inledningsvis lämnades informationsbrev ut 

till verksamhetschefer som först gav sitt medgivande till studien. Därefter informerades 

vårdpersonal vid arbetsplatsträffar. Sedan informerades och tillfrågades de äldre 

personerna om att medverka i studien av sjuksköterskorna.  

 

Författarna till detta examensarbete har alltså fått ta del av ett redan insamlat 

datamaterial i form av ljudfiler. Allt datamaterial har varit kodat och avidentifierat från 

handledare för att säkra deltagarnas konfidentialitet. När ljudupptagningarna har 

transkriberats, har namn förekommit men uppgifter som på något sätt skulle kunna 

medföra att deltagarna skulle kunna identifieras, har utelämnats vid utskrift.  

 

Det finns fyra etiska principer som benämns som autonomiprincipen, principen om att 

göra gott, att inte skada principen samt rättviseprincipen vilka används som vägledning 

för forskning inom vård (Scriven 2013, ss. 89-90). Hänsyn har tagits till dessa fyra 

etiska principerna genom att de äldre personerna har fått ge sitt medgivande till att delta 

i studien efter adekvat information och genom att materialet är kodat vilket skyddar 

deras identitet.  
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RESULTAT 

Studiens resultat beskrivs i två delar. I den första delen beskrivs resultaten från den 

deduktiva analysen som användes för att identifiera och urskilja positiva möten där 

interaktionen och kommunikationen bedömdes som god. I resultatets andra del beskrivs 

resultatet av den induktiva analysen med syfte att förstå och beskriva god 

kommunikation och interaktion mellan äldre personer och sjuksköterskor vid vård i 

hemmet. 

Del I. Resultat från den deduktiva analysen 

Resultatet från den första delen av analysen beskriver hur innehållet i de 50 

ljudupptagningarna kunde förstås utifrån de tre kategorier som hämtats från tidigare 

beskriven teori, vilka var: Att göra ”det lilla extra”, Fokus på den äldre som patient 

samt Uppgiftsorienterad kommunikation. Kategorierna och deras innehåll beskrivs 

nedan för att ge läsaren en bild av hur bra kommunikation identifierades samt vad som i 

denna analys bedömdes som mindre bra kommunikation.  

Att göra “det lilla extra”  

Den första kategorin innehöll goda exempel på kommunikation utifrån att “göra det lilla 

extra” (doing more). I ljudupptagningar som kan förstås utifrån denna kategori har 

sjuksköterskorna ett stöttande och bekräftande förhållningssätt med personfokus och där 

den äldre personen bemöts utifrån ett helhetsperspektiv. Sjuksköterskorna var lyhörda, 

fångade upp personens behov genom att kommunicera och skapa dialoger om mer än 

den uppgift som var den huvudsakliga orsaken till hembesöket. På så sätt kunde de 

stärka och främja personens delaktighet i sin vård. På olika sätt knyter de an till det 

personen berättar och visar intresse för personen genom att ställa frågor vilket sker i 

exemplen nedan:  

 

Äldre person (P). Men jag har inte börjat på och dricka kaffe, och det saknar 

jag. 

Sjuksköterska (S). Saknar du de? Ja. 

P. Ja. 

S. Skulle du kunna tänka dig o dricka kaffe? 

P. Ja, jag ska prata med personalen sen. 

S. Ja. 

P. Så de får se om dom kan lura i mig lite kaffe. 

S. Ja, du måste göra dom här sakerna som du tycker om att göra.  

(Besök med sjuksköterska 10 och äldre kvinna) 

 

Ett annat exempel är när en sjuksköterska hjälper en äldre person från säng till rullstol 

efter en vilostund och stannar för att samtala. 

 

S. Men hade du en bra natt? 

P. Ja, när jag inte har ont då gör det mig inget.  
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S. På grund av tankarna? 

P. Ja de vevar ju runt på det gångna och de som finns nu och det är väl tur man 

har dom. 

S. Är det något som du oroar dig för? 

P. Nej, de är ju inget jag oroar mig för direkt det är ju det livet, det är ju inget 

liv att leva när man bara är beroende av andra hela tiden, det är bedrövligt. 

Men vad gör man? Man är ju tvungen. 

S. Ja, känner du dig trygg?  

P. Ja det har jag ju gjort sen jag kom hit. Jag har ju bara talat gott om det här 

stället ända sen jag kom hit. Ja kände första början här att här kommer jag att 

trivas. 

(Besök med sjuksköterska 10 och äldre kvinna) 

Fokus på den äldre som patient   

Den andra kategorin innehöll exempel på kommunikation där sjuksköterskan hade ett 

mer uppgiftsorienterat förhållningssätt, men ändå tog sig tid för den äldre.  Detta 

förhållningssätt beskrivs som att “göra för” patienten (doing for) och kan förstås som att 

sjuksköterskorna är medvetna om att de är där för personen och att det som görs är för 

dennes bästa. Men här gör de inte mer än det som krävs eller behövs. Här är 

sjuksköterskorna informerande, tydliga och gör det som ska göras för den äldre 

personen med fokus på den uppgift som de är där för, snarare än upplevelser och 

känslor.  

 

Kommunikation om annat än uppgiften kan vara socialt “småpratande” och för inte 

vidare en diskussion om det som bekymrar den äldre på ett djupare plan. 

Sjuksköterskorna kommunicerar med fokus på personens vårdbehov såsom det görs i 

exemplen nedan: 

 

P - Är det senan de? 

S - Ja, om du vänder på handen ska jag visa dig. Man kan liksom få nästan som 

en klo om det vill sig illa. Det är här.   

P - Ja.  

S - I värsta fall så kan de ju åtgärda det. Om det är väldiga bekymmer och så. 

(Besök med sjuksköterska 5 och äldre kvinna) 

 

S - Har du sovit bra då? 

P- Ja, fy fan! Jag, ja fy fan jag har sovit bra på dom där tabletterna.   

S- Jättebra men då, då är vi på rätt väg i alla fall kan vi säga? 

P - Ja, jo, fy fan jag vakna, jag får ju gå upp och kissa men det ska ja ju alltid 

fått gjort. 

S. Ja. 

P. Ett par gånger på natten men så sätter jag mig och tittar på tv tio minuter sen 

stänger jag av tv:n och går och lägger mig, somnar på en gång. 

S. Skönt skönt. 

P. Så jag sov ända till klockan var kvart över sex imorse. 

S. Mm, jättebra. 
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P. Gick jag upp och tog lite, gjorde iordning lite kaffe så halv sju då gick jag 

och la mig igen då kom Åsa och dom upp med lite grejer. Så då gick jag upp 

klockan sju då. 

S. Vad skönt, jag ska bara titta på dina, jag ska se hur många tabletter har du 

kvar av den sömntabletten då. 

(Besök med sjuksköterska 8 och äldre man) 

Uppgiftsorienterad kommunikation 

Den tredje kategorin innehöll ett enbart uppgiftsorienterat förhållningssätt där 

sjuksköterskorna var distanserade, utförde sin uppgift, kunde upplevas stressade och 

inte inbjöd till samtal. Sjuksköterskorna kommunicerade artigt med de äldre personerna 

men fångade inte upp behov eller känslor och funderingar som de uttryckte.   

 

P. Jag är trött, trött, trött.  

S. Trött trött, sover du då på natten?  

P. Nej, jag är dålig på att sova.  

S. Ja. 

P. Jag sover på mina sömntabletter i 2 ½ 3 timmar ungefär sen ligger jag vaken 

och tittar i taket. 

S. Ja, det är träligt. 

P. Ja och nätterna blir så långa så långa. Upp och ner och kissar och upp och 

ner och kissar.  

S. Ja, vad jobbigt. 

P. Ah.  

S. Ja, ja jag lägger den här i alla fall. 

P. Ja tycker du att? 

S. Ja så går jag vidare och jobbar. 

P. Ja du har fullt skum? 

S. Ja det har jag, det är måndag. 

 (Besök med sjuksköterska 1 och äldre kvinna) 

Del II. Resultat från den induktiva analysen 

Resultatet visar att god kommunikation i möten mellan äldre personer och 

sjuksköterskor i hemsjukvården kan förstås genom att mötet är personligt och där de 

äldre personerna bjuds in till samtal för att bli delaktiga i sin vård. I en personcentrerad 

kommunikation, där sjuksköterskorna har ett genuint intresse för de äldre personerna 

och där de tillåts vara huvudpersonerna i samtalet, skapas positiva möten. 

Sjuksköterskornas roll som gäster i hemmet balanseras med rollen som vårdgivare och 

det är av vikt att se de äldre personerna ur ett helhetsperspektiv. Resultatet för den 

induktiva analysen beskrivs utifrån 3 huvudteman och 11 underteman, vilka är:   

 

Att se den äldre personen 
 Att göra mötet personligt 

 Att vara gäst i hemmet 

 Att visa intresse för personen 

 Att stödja och stärka personen  
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Att bjuda in till samtal 
 Att ha en vänlig framtoning 

 Att kunna småprata om vardagliga företeelser  

 Att inge trygghet och förtroende 

 

Att göra den äldre personen delaktig i sin vård 
 Att informera den äldre personen 

 Att vara tydlig  

 Att skapa en teamkänsla 

 Att sträva efter en jämlik kommunikation 

Att se den äldre personen 

Att se den äldre personen framkom som centralt för möten med god kommunikation. På 

olika sätt försökte sjuksköterskorna visa att de såg den äldre personen här och nu, och 

att de ville göra mötet personligt. Det blev tydligt att sjuksköterskorna var gäster i 

hemmet, att de visade intresse för den äldre personen och den äldres upplevelser samt 

att det betydelsefulla i mötet bekräftades. 

Att göra mötet personligt 

Sjuksköterskorna uppmärksammade på olika sätt personen de besökte på ett personligt 

vis. Att se och utgå från den äldre personens situation här och nu kunde vara en bra 

utgångspunkt för samtal. Det kunde handla om att på olika sätt vara personliga i 

samtalen och mötet, och att se individen. 

S. Hej Lisa. 

P. Hej 

S. Hej, sov du nu? 

P. Ja. 

S. Sov du när ja kom? 

P. Nej 

S. Nej, du låg o lyssna på. 

P. Ja, jag gjorde de. 

S. Ja. Vad är det du lyssnar på nu? 

P. Det är Länstidningen.  

S. Jaha. 

 (Besök med sjuksköterska 10 och äldre kvinna) 

 

Exempelvis var det vanligt att besöken inleddes med att sjuksköterskorna tilltalade de 

äldre personerna med namn. Att vara personlig blev ett sätt att bekräfta och att se 

individen i det faktiska mötet vilket tycks kunna vara en grund för en god 

kommunikation.  

S. Vad skönt att du sitter uppe Sonja. 

P. Ja, jag mår inte bra av och ligga heller. 

S. Nej. 

P. Jag har legat i någon timme här. 

S. Ja. 

P. Sen blir jag så orolig i kroppen så. 
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S. Mm, känns det bättre när du får komma upp? 

P. Ja, ja eh egentligen så vill jag väl sitta uppe men men jag kan, eh vad jag gör. 

S. Mm. 

P. Men det blir så. 

 (Besök med sjuksköterska 10 och äldre kvinna) 

 

Att vara gäst i hemmet 
Sjuksköterskorna uppfattades som gäster i de äldre personernas hem och visade det i 

samtalen. Genom enkla frågor visade de att det är den äldre personens hem och att 

vården kommer att utföras utifrån den äldres villkor och situation. Sjuksköterskorna 

balanserade mellan sin roll som gäst i hemmet och som vårdgivare genom 

kommunikationen. Regler och gränser inom hemmet respekteras och inget tas för givet 

utan den äldre personens tillåtelse. Det kunde handla om att exempelvis fråga den äldre 

om att få sätta sig ner i dennes hem med respekt för den äldre personens autonomi och 

självkänsla.  

 

P. Kom in. 

S. Tackar, tackar har du hunnit och äta färdigt? 

P. Ja. 

S. Ja, får jag slå mig ner? 

P. Ja. 

 (Besök med sjuksköterska 5 och äldre kvinna) 

 

Exemplet nedan visar att sjuksköterskan låter den äldre få bestämma i sitt hem som ett 

sätt att också bekräfta den äldre personens autonomi.  

 

S. Knack knack, får jag knacka på här? 

P. Ja. 

S. Ja. Hej. 

P. Ett ögonblick bara! 

S. Du Greta? 

P. Jag är inte klar än. 

 (Besök med sjuksköterska 4 och äldre kvinna) 

 

Att visa intresse för personen  
Sjuksköterskorna visade på olika sätt intresse för personen de besökte. Genom att de 

bad den äldre personen berätta om sitt liv både i nutid och förr visades ett genuint 

intresse för den äldre som individ. Det är inget som sjuksköterskorna tvingades till utan 

något som gjordes av fri vilja och de äldre personerna upplevdes bekräftade. 

 

S. Trevligt. Jag kom hit faktiskt och fråga hur du mår, och hur du känns, och hur 

det har gått senaste tiden vi har varit hos dig och med läkaren? 

P. Ja, det har varit ganska bra. 

S. Ja. Det var de som vi skulle köra tillsammans? 

P. Ja. 

S. Ja. Hur är det med andningen förresten? 

P. Ja, ja har varit uppe och gått nu så jag har fått, det var lite ansträngt. 

 (Besök med sjuksköterska 8 och äldre man) 
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Sjuksköterskorna upplevs inte tidsstressade, utan ser istället till att det den äldre 

personen säger är viktigt, vilket blir ett sätt att bekräfta att sjuksköterskorna är där för 

personens skull. Genom att visa intresse tilläts den äldre personen att uttrycka behov på 

ett sätt som gör att kommunikationen kan utvecklas på ett djupare och mer 

känslomässigt plan. Sjuksköterskorna visar omtanke om den äldres situation och 

upplevelser. Att lyssna till känslor och det den äldre vill berätta blir ett sätt att se och 

bekräfta. De äldre personerna ges möjligheter att med egna ord berätta om hur de 

upplever sin situation, behandling eller önskemål. 

 

S. Känner du någon skillnad nu? 

P. Inte nu, men första gången så kändes det vet du att det liksom bubblade, 

jobbade någonting där inne. 

S. Det gjorde det? 

P. Ja, det gjorde först men inte sen efteråt. 

 (Besök med sjuksköterska 1 och äldre kvinna) 

 

Sjuksköterskorna anpassade sig efter de äldre personernas behov och försöker fånga upp 

det som uttrycktes. Utifrån visat intresse för upplevelser och känslor tilläts den äldre 

berätta på ett djupare plan om det som annars kanske inte hade lyfts. Exemplet nedan 

beskriver hur en äldre kvinna var uppgiven och upplevde att hennes hälsa avspeglade 

sig i utseendet.  

 

P. Kristina var här på, var det på söndag och Berit och Inez var här på 

lördagen. 

S. Mm. 

P. Och sen igår var det väl inte någon här utan jag pratade mycket i telefon med 

dom så jag inte hade någon här och sen idag kom Gösta då. 

S. Mm. 

P. Och jag är färdig, så jag kom inte hit för jag mådde så dåligt. 

S. Ja, du känner så? 

P. Ja, men Sofia har sagt åt mig att försöka ta hit dina vänner. 

S. Ja. 

P. Och inte stänga dom ute. 

S. Nej. 

P. Men jag tycker jag känner mig så risig och ser ut i håret och ansiktet och 

kläder och allt, det är som du känner sa hon. 

S. Ja, det är ingenting som syns utåt. 

P. Nej, det har blivit psykiskt alltihop. 

S. Mm, det är tråkigt. Vi hoppas på att Maria har något jättebra knep imorgon. 

P. Ja. 

S. Så får du träffa henne imorgon också, det tror jag blir bra.  

P. Tror du det? 

S. Ja, jag tror det. 

 (Besök med sjuksköterska 5 och äldre kvinna) 
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Att stödja och stärka personen 
Sjuksköterskorna visade sitt stöd och engagemang genom att stärka det friska och 

positiva hos personerna. De äldre personerna fick berätta om sig själva och 

sjuksköterskorna lyssnade och uppmuntrade det positiva i berättelsen vilket ledde till att 

de äldre blev stärkta i sin självkänsla.  

 

P. Jag har en sån där som man kör med fötterna.[...]Och det vibrerar hela tiden. 

S. Ja, det är bra. 

P. Så jag bara sätter mig ner. Och då så sken solen och det var så härligt så. 

S. Mm. 

P. Det faktiskt gör nytta, jag känner det i benet. 

S. Ja. Det är jättebra, trampa på. 

 (Besök med sjuksköterska 11 och äldre kvinna)  

 

Det återkom flera gånger att sjuksköterskorna bekräftade de äldre personernas 

existentiella oro kring att duga och räcka till. Ett exempel var en äldre person som hade 

börjat återhämta sig efter en längre tids sjukdom och sängliggande. Sjuksköterskan 

stöttade och stärkte den äldre i sin återhämtning. 

 

S. Ja. Vad svårt för dig Sonja. 

P. Ja, det var jobbigt och sen, men eh ni var ju otroligt duktiga till att eh stötta 

mig. 

S. Ja, vad fint. 

P. Ja, det kan man inte nog uppskatta. 

S. Nej, vad fint att du säger. 

P. Det är likadant nu, ni gör vad ni kan men jag förstår hur jobbig jag är. 

S. Nej. Vet du Sonja, du är inte jobbig. 

P. Jo, men jag har en känsla utav det genom att jag inte kan göra någonting 

själv. 

S. Vet du vad, det är viktigt att du vet om att vi tycker om att hjälpa dig. Det 

känns viktigt och meningsfullt för oss. Och du är otrolig på att göra det du kan. 

 (Besök med sjuksköterska 10 och äldre kvinna) 

Att bjuda in till samtal 

Sjuksköterskorna använde sig av olika sätt att kommunicera för att bjuda in den äldre 

personen till samtal. Att använda sig av ett inbjudande tonläge kunde skapa en trygg 

stämning mellan sjuksköterskan och den äldre personen. Genom att småprata om 

vardagliga företeelser kunde de inleda samtal på ett förtroendefullt sätt.  

 

Att ha en vänlig framtoning 
I många situationer använder sig sjuksköterskorna av en vänlig röst för att bjuda in till 

kommunikation. Sjuksköterskorna kunde även prata om något positivt och glädjande för 

den äldre personen såsom i exemplet nedan, vilket kunde bidra till en god stämning.  

 

S. Och Astrid hon är din kontaktman som vi säger och hon gör allt det här också 

för hon tycker så mycket om dig. 

P. Ja, jag tycker om henne också. 
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S. Och jag säger samma sak, att det känns så fint att kunna hjälpa dig och tänk 

all mat vi har pratat och du har lärt mig och fortfarande lär mig. Det är 

fantastiskt. 

 (Besök med sjuksköterska 10 och äldre kvinna) 

 

En vänlig framtoning skapade en lugn och bra känsla. Att visa vänlighet och 

respektfullhet i mötet med den äldre personen skapade en öppen kommunikation där 

den äldre kunde prata fritt om sina hälsobesvär. Sjuksköterskorna visade en genuin 

omtanke. 

 

S. Men när du säger såhär att du minns ingen dag som var tråkig hur tycker du 

att det har blivit sen när du har blivit äldre? 

P. Nej, jag har tyckt att jag har trivts med mitt liv. 

S. Ja. 

S. Jag brukar tänka på det.  

 (Besök med sjuksköterska 5 och äldre kvinna) 

 

Att kunna småprata om vardagliga företeelser 

Hembesöken inleddes ofta med socialt småprat kring vardagliga företeelser. 

Sjuksköterskorna använde sig av denna typ av kommunikation för att knyta an till den 

äldre. De äldre personerna upplevdes vara i behov av socialt samspel, något som 

sjuksköterskorna fångade upp. Detta småprat kunde leda till ett samtal med ett djupare 

meningsinnehåll. 

 

P. Och det kan man väl säga när dom slipper amortera när de, är villor på flera 

miljoner. 

S. Javisst. Vet du. Ja. 

P. Ja, det gäller och få vara glad så länge man har hälsan.  

S. Ja. Verkligen. Att värdesätta rätt saker. Eller hur? 

P. Va? 

S. Att värdesätta rätt saker i livet? 

P. Ja man får göra det [...] Och försöka ta vara på det man kan [...] Inte bara 

slänga. 

S. Nej. Precis. 

P. För det har blivit mycket sådant där. 

 (Besök med sjuksköterska 10 och äldre kvinna) 

 

Den äldre tilläts känna sig betydelsefull och som en individ med en intressant 

livshistoria. Sjuksköterskan i exemplet nedan gav den äldre personen extra tid att berätta 

om sin bakgrund: 

 

S. Ja, man kommer ihåg det som var förr i tiden. 

P. Ja, jo men sen när man är sån här så, man går liksom in i sin egen värld om 

du förstår vad jag menar. 

S. Ja. 

P. Man blir, eh de låter dumt, men man på ett sätt blir man lite egoistisk. 

S. Mm. 
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P. Jag menar inte illa till dig. 

S. Nej, jag förstår vad du menar. 

P. Man, man. 

S - Det här blir som en liten skyddad värld. Det blir ju inte så mycket utåt, du är 

inte ute på färd så mycket. 

P. Nej, mera. [skratt] 

S. Nej mera, det har du varit tillräckligt du. 

P. Ja, under en tid så sa jag vad jag fick säga av Stenmark. 

S. Vad sa han? 

P. Det är bara å åk. 

S. Ja. [skratt] 

 (Besök med sjuksköterska 1 och äldre man) 

 

Att inge trygghet och förtroende  
Sjuksköterskorna strävar efter att skapa förtroende för att underlätta kommunikationen. 

När de kände sig trygga med sjuksköterskorna kunde förtroliga samtal uppstå. De äldre 

personerna kunde dela med sig av sina såväl fysiska som existentiella problem vilket 

möjliggjorde för sjuksköterskorna att bedriva en god vård. När sjuksköterskan och den 

äldre personen verkade känna varandra sen tidigare byggdes kommunikationen på 

förtroende vilket skapade trygghet. 

 

P. Helt lyckat jag ser samma personal [skratt] Louise i gången och sen ja 

Katarina då. 

S. Ja. 

P. Och hela dagen är det. För jag känner mig så, ja. Åh så fick jag se dig och då 

var det ju ännu bättre [skratt]. 

S. [skratt] Du känner dig trygg då när du har personal som du känner igen? 

P. Ja, helst om det är ni som sagt. Jag vet ju att ni är lediga ibland så det går ju 

liksom inte att få. 

 (Besök med sjuksköterska 4 och äldre kvinna) 

 

Förtroende underlättade för en god vårdrelation. I vissa fall behövde inte sjuksköterskan 

kommunicera med ord för att det skulle upplevas som att den äldre kände trygghet som i 

exemplet nedan: 

 

S. Hallo Svea, hejsan. 

P. Hej. 

S. Var är du? […] Hej. 

P. Åh hej. 

S. Hur mår du? 

P. Åh så bra att, jag är så, är du själv? 

S. Jag är själv ja. 

P. Åh åh. 

S. Hur mår du? 

 (Besök med sjuksköterska 6 och äldre kvinna) 
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Att göra den äldre personen delaktig i sin vård 

Sjuksköterskorna har genom att de sett den äldre personen och bjudit in till samtal lagt 

grunden för att den äldre ska kunna delta i sin vård. Genom att ge adekvat information 

och efterfråga vad den äldre personen upplever, skapas en kommunikation grundad på 

tydlighet och förståelse. Att försöka skapa en jämlik kommunikation och en teamkänsla 

påverkade den maktposition som vården ofta besitter till den äldres fördel.  

 

Att informera den äldre personen 
Sjuksköterskorna gav de äldre personerna information och involverade dem i sin vård. 

De tillfrågades om sin åsikt och fick på så sätt möjlighet att påverka sin vård och 

behandling, vilket följande exempel visar: 

 

S. Nej. Men du är, ville du ha, jag har med sprutan med vaccin? 

P. Ja se, de vet, vet du jag. Ja, jag tycker inte jag känner mig något riktigt bra 

nu för och ta den där vaccinsprutan. 

S. Är de så? Ja. 

P. Jag tycker inte det ser du. 

S. Nej, vill du vänta till nästa vecka då? 

P. Ja, jag väntar till nästa vecka för jag har inte varit bra, jag hostar väldigt 

med vet du och. 

P. Ja. 

S. Och så har jag varit förkyld. Så jag känner mig inte sådär bra ser du. 

P. Nej. 

S. Så jag väntar ett tag ser du men de är väl bra och ta sån där spruta? 

 (Besök med sjuksköterska 4 och äldre kvinna) 

 

Vid behandling informerade sjuksköterskorna kontinuerligt om vad som skulle ske och 

den äldre gavs möjlighet att assistera sjuksköterskan, Sjuksköterskorna ställde frågor 

som “Sådär, känns det bra?”, “Vad tycker du?” och “Eller vill du att vi ska ta det på 

eftermiddagen?”. Då sjuksköterskorna exempelvis beskrev hur såret såg ut vid en 

omläggning och förklarade hur behandlingen skulle fortgå, involverades den äldre i sin 

fortsatta vård och planering. Genom information återges makt till den äldre personen att 

ta vidare beslut kring sin hälsa baserat på kunskap. 

 

P. Vet du vad man ska göra åt det? 

S. Man får bara äta antibiotika om det är så att dom hjälper men man måste 

odla på det så att man ser att de inte har blivit resistenta mot och är det så att 

du får återkommande då måste man ju utreda det. 

P. På vilket sätt då? 

S. Ja, man får titta kanske på blåsan om du har någon kvarvarande urin i den 

eller något sådant. Man får. 

P. Jaha. Jag har ju haft sen jag var ung. 

S. Mm. 

 (Besök med sjuksköterska 3 och äldre kvinna) 
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Att vara tydlig 
När sjuksköterskorna kommunicerade med de äldre personerna under hembesöken 

framkom information som de var tvungna att hantera och sortera för att förstå vad det 

huvudsakliga behovet var. Genom att upprepa och efterfråga den äldre personens 

upplevelser, säkerställdes det att informationen uppfattades korrekt. 

 

S. Men då undrar jag, för jag ska ju faxa till henne att du vill träffa henne, vi 

brukar göra så, så att hon kan läsa in sig vad det är du vill prata om [...] Vad är 

de du vill prata med henne om? [...] Men då är det väl så att det är magen som 

du vill diskutera i första hand? Är det de du vill prata med henne om? 

(Besök med sjuksköterska 5 och äldre kvinna) 

 

På så sätt kunde den äldre känna sig trygg med att sjuksköterskan hade förstått det som 

uttrycktes. När kommunikationen fungerade bra fanns en gemensam förståelse, som i 

exemplet nedan. 
  

S. Är det något som du oroar dig för? 

P. Nej, det är ju ingenting jag oroar mig för direkt. Det är ju det livet det är ju 

inget liv att leva när man bara är beroende av andra hela tiden. Det är 

bedrövligt. Men vad gör man, man är ju tvungen. 

S. Ja, känner du dig trygg? 

P. Ja de har jag ju gjort sen jag kom hit jag har ju bara talat gott om det här 

stället ända sedan jag kom hit. Jag kände första början att här kommer jag att 

trivas. 

 (Besök med sjuksköterska 10 och äldre kvinna) 

 

Att skapa en teamkänsla 
Sjuksköterskorna strävade efter att motivera den äldre till delaktighet i sin vård genom 

att skapa en teamkänsla med det gemensamma målet att främja den äldres hälsa. 

Sjuksköterskorna uttryckte sig i “vi-form” för att understryka att den äldre inte stod 

ensam:  

S. Ja, men jag tänkte ju du skulle få göra det här själv när jag tittar. 

P. Jaja. 

S. Ja, så vi går in i badrummet du och ja. 

P. Ja. 

S. För du var ju så duktig sist. 

P. Jo, jag brukar ju klara jag har ju det här stomi och allt. 

S. Jadå, du kan. 

P. Jodå jag måste försöka.  

 (Besök med sjuksköterska 1 och äldre kvinna) 

 

Det upplevdes som betydande för den äldre att veta om att det fanns någon bredvid som 

hjälpte till om det skulle behövts. Då kommunikationen fokuserade på gemenskapen 

mellan sjuksköterskan och den äldre kunde en djupare relation 

uppstå.  Sjuksköterskorna talade ofta kring “vi” när de genomförde eller samtalade om 

en behandling vilket gjorde att den äldre inte stod utanför sin vård utan blev delaktig. 

“Nu tog jag bort det gamla där så ska vi tvätta med tvål och vatten på såret där.” Även 
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när sjuksköterskorna ställde frågor, användes formuleringar som innefattade “vi”. ”Ska 

vi tejpa något mer kanske? Vi sätter på den här.” 

 

Att sträva efter en jämlik kommunikation 
Sjuksköterskorna hade en tillåtande atmosfär där båda parterna fick komma till tals på 

en likvärdig grund. På grund av att de äldre personerna var i behov av vård fanns ett 

naturligt maktunderläge. Att kommunicera på ett sätt som skapade jämlikhet var då 

viktigt. De äldre tilläts berätta fritt vilket skapade en jämlik kommunikation. Att 

bekräfta den äldre som en viktig person i sammanhanget gör vårdrelationen mer jämlik.  

 

P. Men nu har jag sådana här stickstift.    

S. Okej. 

P. Kan man stryka på så att det skymmer lite? 

S. Ja, det kan du göra. 

P. Kan jag göra det? 

S. Mm, får jag se vad. 

P. Ja, vänta nu var har jag det nu då? 

S. Är det nån salva som? 

P. Nej, det är ett stift som du stryker på huden vet du för och skyla fula fläckar. 

S. Ja, ja, ja. 

P. Ja. 

S. Det kan du göra. 

P. Det har jag gömt förstår du för det tar Alma för mig när hon kommer. 

S. Ja mm. 

P. Här under byxorna ligger det! [skratt] 

S. [skratt] Vilket gömställe. 

 (Besök med sjuksköterska 6 och äldre kvinna) 

 

Ibland användes humor för att lätta upp stämningen och för att ta bort fokus på det 

negativa vilket möjliggjorde det för den äldre personen att känna sig bekväm med att 

uttrycka sina behov. Humorn användes alltid på den äldres villkor som exemplet nedan 

visar:   

 

P. Det är så roligt om man kan få slänga lite käft. 

S. Javisst är det kul. Det tycker jag och. 

P. Men tänk såna surpuppor som inte har humor för fem öre. 

S. Nej, det är tråkigt eller hur? 

P. Ja, men framförallt dom måste ju ha tråkigt. 

 (Besök med sjuksköterska 1 och äldre man) 

 

DISKUSSION  

Syftet med studien var att undersöka hur god kommunikation kan förstås i mötet mellan 

sjuksköterskor och äldre personer inom hemsjukvården samt vilka faktorer som gör att 

mötet och interaktionen blir positiv.   
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Metoddiskussion   

Studien ingick i ett internationellt forskningsprojekt vid Högskolan i Borås. Genom att 

vi ville göra examensarbetet inom detta forskningsprojekt fick vi tillgång till ett färdigt 

och redan insamlat datamaterial. En utmaning var att hitta en metod som var lämplig för 

att bearbeta datamaterialet på ett tillförlitligt sätt. Fördelen med att få ett färdigt 

datamaterial är att författarna inte har kunnat påverka datamaterialet vid 

datainsamlingen i en viss riktning utan objektivt har kunnat bearbeta det, vilket kan ses 

som en styrka för studien. Genom att datamaterialet utgörs av ljudupptagningar och inte 

intervjuer med utgångspunkt i frågor, är det mindre risk för bias under datainsamlingen. 

Att deltagarna i studien är medvetna om att de blir inspelade kan på ett omedvetet sätt 

påverka kommunikationen i datainsamlingen vilket är svårt att frångå men det anses 

ändå inte riskera att påverka datamaterialet i samma utsträckning som en intervju kan 

göra. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008, s. 170) kan en intervjustudie inte 

vara neutral då forskaren tillsammans med intervjupersonen skapar det som utgör 

datamaterialet. I forskningsprojektet COMHOME (Hafskjold et. al. 2015) är metoden 

för datainsamling tydligt redovisad och i kombination med en noggrann transkription 

försäkras att studien bygger på ett tillförlitligt material. Genom att delta i ett 

forskningsprojekt har det upplevts att krav har ställts på oss att få fram ett resultat som 

är tillförlitligt utifrån datamaterialet som vi fått tillgång till. Även om kraven upplevts 

utmanande har vi kunnat vända detta till något positivt som stärkt vår 

motivation.  Denna studie har varit rolig och lärorik och författarna anser att ett resultat, 

som visar på hur god kommunikation kan förstås av äldre personer inom 

hemsjukvården, har framkommit samt att det har upplevts att studien har tillfört något 

till det ursprungliga forskningsprojektet. 

 

Att inte påverka resultatet i en kvalitativ studie är svårt då forskaren samt dennes 

förförståelse är en del av tolkningsprocessen (Lundman och Hällgren Graneheim 2008, 

s. 170). Författarna har haft en medvetenhet kring detta, särskilt i analysen och försökt 

att med en reflekterande hållning skapa en öppenhet till materialet.  Detta för att 

undvika att vår förförståelse och egna erfarenheter skulle påverka resultatet. En 

begränsning är att urvalet av deltagarna främst utgörs av kvinnor både bland 

sjuksköterskorna och bland de äldre personerna. Samtidigt är det ändå en styrka att män 

finns representerade. Sjuksköterskornas trygghet i sin kommunikativa förmåga är en 

faktor som kan påverka sättet att kommunicera. Detta kan grunda sig i 

sjuksköterskornas yrkeserfarenhet. Ytterligare en begränsning i resultatet är att det 

bortser från den ickeverbala kommunikationen.  

 

För att stärka tillförlitligheten har arbetets tillvägagångssätt och hur analysen 

genomförts diskuterats gemensamt och kontinuerligt, så att författarna analyserade 

materialet på samma sätt. För att läsaren skall kunna bedöma studiens tillförlitlighet har 

urval, datainsamling och analysprocessen noggrant redovisats. Detta styrks av Lundman 

och Hällgren Graneheim (2008, ss. 161, 169-170) som menar att studiens giltighet 

bygger på om det som var avsett att beskrivas har lyfts fram tillräckligt i resultatet. 

Vidare menar de att tillförlitlighet innebär att noga verifiera ställningstaganden under 

hela processen och att en gemensam analys av samtliga forskare ökar tillförlitligheten i 

resultatet. Konsensusförfarande används i kvalitativa studier för att bedöma 

tillförlitligheten där diskussion och reflektion sker mellan forskarna med syftet att 
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samstämma vid tolkningen av materialet. Genom att noga redovisa tillvägagångssättet 

av metoden underlättas även överförbarheten av studien. Författarna anser att det är 

viktigt att kunna följa varje steg av metoden och hur studien har bearbetats eftersom det 

då underlättar för andra forskare att kunna återskapa studien och erhålla samma 

resultat.  Lundman och Hällgren Graneheim (2008, s. 170) menar att begreppet 

överförbarhet beskriver i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra 

situationer. Även om författarna ger förslag och skapar förutsättningarna är det upp till 

läsarna att avgöra om resultatet är överförbart eller inte. 

 

I studien har författarna valt att utgå från en deduktiv ansats. Ett teoretiskt ramverk 

användes för att underbygga vad som anses vara god kommunikation. Att utgå från en 

deduktiv ansats tillät författarna att kunna rikta in oss mot och identifiera god 

kommunikation. Det som kan vara en svaghet med att utgå från en mall för god 

kommunikation är att datamaterialet blir påverkat utifrån en viss förståelse. Samtidigt 

kan det vara en fördel att inte författarna godtyckligt bedömt vad som kan ses som en 

god kommunikation. Analysens tillförlitlighet kan stärkas i och med den teori som 

används som stöd för detta i analysen och att den inte enbart grundar sig på vår 

subjektiva uppfattning av god kommunikation utan att det finns en teoretisk grund.  

 

Att byta från en deduktiv ansats till en induktiv ansats var en utmaning. En fråga som 

kan ställas är om det är möjligt att göra detta och hålla analysen av datamaterialet 

förutsättningslös? Här försökte författarna se med nya ögon på datamaterialet och tolka 

det förutsättningslöst utifrån vad som verkligen sades i ljudupptagningarna.  Hsieh och 

Shannon (2005, s. 1280) menar att en utmaning vid innehållsanalys med induktiv ansats 

är att utveckla en fullständig förståelse för sammanhanget så att datamaterialet blir 

korrekt representerat i resultatet. En styrka kan ändå vara att författarna har analyserat 

textinnehållet från ljudupptagningarna tillsammans och kritiskt reflekterat över 

analysprocessen tillsammans, samt med handledare. En medvetenhet fanns om att den 

deduktiva analysen i viss mån kan ha påverkat den induktiva analysen trots att 

författarna försökt vara kritiska. Efter byte av ansats har vi objektivt kunnat beskriva 

resultatet utifrån ett begränsat datamaterial. 

 

Hänsyn har tagits till de etiska principer som forskning inom vården bör ha som 

vägledning. Studien är godkänd av en etikprövningskommitté, bygger på frivilligt 

deltagande samt är kodad för att skydda deltagarnas identiteter. De nackdelar som har 

setts i denna studie är att ljudinspelningarna kan skapa ett etiskt dilemma. Att bli 

inspelad i ett utsatt läge där den äldre är i behov av vård måste reflekteras över i 

förhållande till fördelarna med studiens resultat. Det faktum att ljudupptagning sker i 

samband med mötet kan begränsa kommunikationen genom att de äldre personerna blir 

mer medvetna om vad de berättar om sig själva. Det är därför av vikt att verkligen 

poängtera deras rättighet att avsluta deltagande i studien utan konsekvenser. En 

medvetenhet om de äldres utsatthet behövs samtidigt som det är viktigt att involvera 

dem i forskning.  Genom forskning skapas förutsättningar för att utveckla 

kommunikationen vid vård i hemmet vilket gynnar både framtida distriktssköterskor 

och generationer av äldre personer. En god kommunikation är en grundläggande del av 

vården. För att kunna förbättra och utveckla kommunikationen krävs forskning och 

kunskap. 
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Resultatdiskussion 

I resultatet framkom tre huvudteman för att kunna beskriva hur god kommunikation kan 

förstås i mötet mellan äldre personer och sjuksköterskor inom hemsjukvården. Dessa 

teman används som utgångspunkt i diskussionen nedan av studiens resultat.  

Att se den äldre personen 

I resultatet framkom det som viktigt att sjuksköterskan såg personen och gjorde mötet 

personligt. Detta kan relateras till tidigare forskning som beskriver hur sjuksköterskor 

som vårdade patienter i hemmet upplevde att de, genom att sitta ner med patienten och 

samtala, lärde sig någonting om denne, vilket underlättade deras förståelse för patienten 

(McGarry 2008, s. 86). Att som vårdgivare ha patienten i fokus med ett professionellt 

engagemang är utmärkande egenskaper för en vårdrelation. Mötet behöver då vara 

personligt och vårdaren behöver vara närvarande (Dahlberg och Segesten 2011, s. 190) 

Författarna upplever att det kan finnas begränsningar i att skapa ett personligt möte i 

hemmet. Detta kan bero på sjuksköterskans kommunikativa förmåga eller yttre 

organisatoriska faktorer såsom tidsbrist. Faktorer som framkommit i studiens resultat 

som stärker möjligheten att skapa ett positivt möte var exempelvis att tilltala personen 

vid namn och att se personen som en individ genom att använda en personcentrerad 

kommunikation. Lindencrona (2003, s. 85) menar att den första kontakten är av vikt för 

ett fortsatt förtroende och präglas av en ömsesidighet där båda parter kan ge och ta efter 

förmåga. En viss yrkesmässig distans framstår i början av ett möte innan en närmare 

vårdrelation har hunnit skapas men den fortsatta kontakten kommer att utvecklas utifrån 

det första mötet. 

 

Att kunna balansera mellan rollen som gäst i den äldre personens hem med rollen som 

vårdgivare har visat sig vara en utmaning inom hemsjukvården. McGarry (2008, s. 87) 

beskriver den vänskapliga relationen mellan sjuksköterskor och patienter som 

professionell vänskap. Det problematiska med den nära kontakt som kunde uppstå 

mellan sjuksköterskorna och de äldre var att skapa tydliga gränser i vårdrelationen. 

Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt med en professionell roll och tydliga 

gränser men att dessa upplevs svåra att definiera och upprätthålla när arbetsplatsen var i 

patientens hem. Författarna anser att vårdande i hemmet kan ses som något positivt 

eftersom det möjliggör för sjuksköterskorna att lära känna de äldre personerna på ett 

personligt plan. I hemmet är de äldre personerna omgivna av sina tillhörigheter vilket 

ger en ledtråd till deras personligheter. Att ha kunskap om den äldre personen 

underlättar för sjuksköterskorna att ge en individuell vård. Giesbrecht, Crooks & 

Stajduhar (2012, ss. 83-84) menar att genom att studera patientens hemmiljö kunde 

sjuksköterskorna lära sig mer om patientens bakgrund och därigenom skapades en 

djupare relation till patienten.  

 

De kommunikativa utmaningar som vårdandet inom hemsjukvården innebär genom att 

möta de äldre i deras hem anses kunna vändas till ett positivt möte. Goda förutsättningar 

för detta kan bero på att patienten är på en trygg plats och får ett personligt möte vilket 

kan främja en god kommunikation. En grundläggande egenskap för att kunna utveckla 

mötet i en positiv riktning är att visa genuint intresse för den äldre personens 

upplevelser och känslor. När sjuksköterskorna närmade sig de äldre med ett stöttande 
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och bekräftande tillvägagångssätt och där fokus låg på den äldres känslor och behov 

kunde personcentrerad vård utföras utifrån ett helhetsperspektiv. På så sätt skapades 

positiva möten med de äldre personerna. Att stödja och bekräfta personen styrks av 

Fossum (2013, ss. 207, 209) som beskriver hur visat intresse för personens livshistoria 

gör att hela personen blir sedd.  

Att bjuda in till samtal 

Resultatet visade att ett personligt möte möjliggjorde för sjuksköterskorna att bjuda in 

de äldre personerna till samtal. Genom att möta den äldre personen på ett vänligt och 

inbjudande sätt skapades en vårdrelation byggd på trygghet. Detta kan även relateras till 

tidigare forskning som visar att det uppskattades att sjuksköterskan hade en öppen och 

ärlig kommunikation med en genuin framtoning gentemot patienterna då detta gav ett 

ökat förtroende för sjuksköterskan och hjälpte dem att hantera sin sjukdom på ett 

positivt sätt (McCabe 2004, s. 45). 

  

Resultaten visar att det är viktigt att sjuksköterskorna lyssnar till vad den äldre personen 

berättar. För att skapa ett samtal där den äldre personen tillåts vara huvudpersonen bör 

sjuksköterskan lägga tyngdpunkten vid aktivt lyssnande och inte vid att prata själv. 

Scriven (2013, ss. 244-245) styrker detta genom att beskriva hur behov och känslor 

lättare kan identifieras om personerna tillåts få prata.  Även Öresland et al. (2008, ss. 

375-376) menar att det var betydelsefullt att låta patienten leda samtalet och att trygghet 

uppstod när patienten kände sig bekväm med att ha sjuksköterskan i sitt hem. Hemmets 

miljö kunde tillåta patienten att förmedla känslor och upplevelser eftersom de upplevde 

trygghet av att få vara hemma (Giesbrecht, Crooks & Stajduhar 2012, ss. 83-84).  

 

I resultatet framkom även att en god kommunikation anpassades till varje enskild 

individ i hemmet. När sjuksköterskorna inledde hembesöket med att småprata om 

vardagliga företeelser kunde detta leda till att de äldre upplevde förtroende för 

sjuksköterskorna och därmed kunde kommunicera med ett djupare meningsinnehåll. 

Detta styrks i studien av Giesbrecht, Crooks och Stajduhar (2012, s. 84) som beskrev 

hur sjuksköterskorna kunde börja småprata om personliga saker i hemmet såsom ett 

fotografi för att bygga upp ett förtroende. Det kunde leda till att den äldre personen 

delade med sig av sina känslor, förhoppningar och oro om framtiden. Författarna ser att 

det kan finnas risker med att enbart småprata och att det kan leda till att patienterna 

upplever sjuksköterskan som oengagerad vilket gör att viktiga saker riskerar att inte 

komma fram. Att småprata ställer krav på sjuksköterskorna att fånga upp de behov som 

de äldre personerna uttrycker och att ställa uppföljande frågor, vilket visar på vikten av 

att kunna vara lyhörd.  

Att göra den äldre personen delaktig i sin vård 

Det ställs krav på sjuksköterskor att inte enbart utföra sina uppgifter utan skapa 

förutsättningar för den äldre personen att bli delaktig i sin vård. För att underlätta detta 

krävs det en gemensam förståelse mellan sjuksköterskan och den äldre personen.  

Dahlberg och Segesten (2011, s. 108) beskriver att patienten genom att bli delaktig i sin 

vård även kunde uppleva en minskad sårbarhet och ökat välbefinnande. Att samtala i 

“vi-form” var något som framkom i resultatet. Sjuksköterskorna använde “vi-form” när 
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de pratade med de äldre personerna kring behandling. Genom att kommunicera på det 

sättet skapar sjuksköterskorna en gemensam aktivitet som kan främja de äldre 

personernas känsla av att vara delaktiga. Författarna ser en möjlig risk i att använda sig 

av en “vi-form” eftersom det inte går att urskilja om den äldre personen ser det som ett 

tvång eller om det främjar delaktighet av egen vilja. I resultatet framkommer att 

kommunicera i ”vi-form” som något positivt, men det kan vara viktigt att vara 

observant på att detta sätt att kommunicera inte enbart behöver vara av godo, utan kan 

få en motsatt effekt.  

 

I resultatet framkom vikten av en jämlik kommunikation för att möjliggöra den äldres 

delaktighet i sin vård. För att skapa en jämlik kommunikation måste de äldre förstå den 

information som ges så att deras beslut grundar sig på kunskap och förståelse. Därför är 

sjuksköterskornas tydlighet i kommunikationen betydelsefull. I det datamaterial som 

användes vid denna studie framkom det att flera av sjuksköterskorna inte hade svenska 

som modersmål. Språksvårigheter kan innebära en begränsning i att uppnå god 

kommunikation med risk för språkliga missförstånd. Enligt Bäärnhielm (2013, ss. 313-

314) var språklig överensstämmelse, gemensamma koder, delade värderingar, normer 

och ömsesidig förståelse mellan sjuksköterska och patient viktiga faktorer för god 

kommunikation. Sjukvården i Sverige möter en alltmer heterogen befolkning avseende 

kultur, religion, sociala villkor, boende, bakgrund och utbildning. Ökade krav ställs på 

sjuksköterskor om kommunikativ förmåga och kompetens som också beaktar och kan 

möta mångfald. Förutfattade meningar kan begränsa den öppenhet som krävs för att 

skapa en jämlik kommunikation. Giesbrecht, Crooks och Stajduhar (2012, s. 85) 

beskriver att sjuksköterskorna anpassade sin kommunikation bland annat beroende på 

deras uppfattning om patientens utbildningsbakgrund, språkförståelse, sjukdomsprognos 

och kunskap om sin diagnos. 

 

Resultatet visade att humor kunde vara givande i mötet med äldre personer i hemmet. 

Att sjuksköterskorna hade en positiv inställning och ibland använde humor upplevdes 

kunna underlätta kommunikationen då den äldre personen kände en trygghet med att 

öppna upp sig om sina känslor, förväntningar och behov. McCreaddie och Wiggins 

(2008, s. 588) betonar att det finns förhållandevis lite forskning kring användandet av 

humor inom hälso- och sjukvård men att den humor som används främst är till för att 

underlätta kommunikationen samt undvika konflikter. McCabe (2004, s. 46) menar att 

humor, utifrån patientens villkor, stärkte en jämlik kommunikation och resulterade i en 

lättsam stämning där patienten kunde känna sig bekväm att dela med sig av sina 

upplevelser och behov.  Författarna anser att en medvetenhet kring att använda humor 

behövs för att den skall användas på ett sätt som främjar kommunikation. Humor på de 

äldre personernas villkor kan främja positiva möten och användas för att skapa en 

jämlik kommunikation. 

SLUTSATS  

Sjuksköterskor och distriktssköterskor som vårdar äldre i hemmet ställs inför möten där 

deras kommunikativa kompetens blir en viktig del i den vård som ska ges. För att kunna 

skapa en personcentrerad kommunikation behöver sjuksköterskans fokus vara på den 

äldre personen och dennes behov vid vård i hemmet. God kommunikation kan skapas 
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när mötet är personligt och där de äldre personerna bjuds in till samtal och tillåts vara 

delaktiga i sin vård. Kännetecken för en god kommunikation innefattar även att de 

äldre personerna ges utrymme i samtalet. Att se de äldre ur ett helhetsperspektiv blir 

grundläggande för att kunna skapa ett positivt möte. Krav ställs på en god 

kommunikation för att säkerställa kvalitet i vården och nå en hållbar vård också på sikt. 

KLINISKA IMPLIKATIONER 

Distriktssköterskor behöver vara medvetna om kommunikationens betydelse vid vård i 

hemmet och dess betydelse för att kunna skapa positiva möten med äldre personer. God 

kommunikation är också betydelsefullt för en hållbar vård. Genom en god 

kommunikation kan sjuksköterskan identifiera olika behov eller sjukdomstillstånd hos 

de äldre personerna. Det finns olika sätt att använda kommunikationen på för att 

möjliggöra ett positivt möte där varje person möts av en personcentrerad vård. Varje 

person bör mötas individuellt och distriktssköterskan bör anpassa kommunikationen 

utifrån den äldre personens förutsättningar.  

 

Författarna önskar att studiens resultat kan användas för att medvetandegöra hur god 

kommunikation kan förstås i mötet med den äldre personen vid vård i hemmet. 

Författarna hoppas att studien kan vara intressant även för andra yrkesroller som möter 

äldre personer vid vård i hemmet och inte bara distriktssköterskor. 

 

Förslag till vidare forskning 
Kommunikation handlar dels om det verbala uttrycket men också om 

kroppsspråket. Det skulle vara intressant att studera vidare kring vad som uppfattas som 

god kommunikation genom att även inkludera kroppsspråkets betydelse. 
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