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Sammanfattning    

 

Allt mer behandling och vård av patienter flyttas ut från sjukhusen till patienters hem. 

Hemventilatorbehandling (HMV) har utvecklats och idag får cirka 22/100 000 invånare 

hemventilatorbehandling i Sverige. Personer som har HMV har rätt till personlig 

assistans. Trots att vissa personliga assistenter idag utför tämligen kvalificerade 

arbetsuppgifter krävs ingen formell utbildning. Distriktssköterskan har en central 

funktion som samordnare och samverkanspartner med personliga assistenter då allt 

sjukare personer vårdas i hemmet. Studiens syfte är att belysa personliga assistenters 

erfarenhet av att vårda personer med HMV samt studera om personliga assistenter till 

HMV-användare har behov av ett yrkesmässigt stöd i denna situation. Studien har utgått 

från en kvalitativ ansats och den kvalitativa forskningsintervjun. Resultatet har 

analyserats med induktiv innehållsanalys. Åtta intervjuer har gjorts med personliga 

assistenter till HMV-användare. Resultatet visar fyra kategorier: Att ta ansvar för någon 

annans liv, Kunskap ger trygghet, Stöd för att orka, Att arbeta i någons hem är en 

balansgång. Intervjupersonerna ansåg att de fått utförlig och tillräcklig utbildning vad 

gäller ventilatorns funktion, hantering och andningsfysiologi men de känner sig osäkra 

på andra områden, som att arbeta i någon annans hem, där det inte finns något krav på 

särskild utbildning. Handledning med diskussioner om ansvar och etik är nödvändigt. 

Resultatet visar att intervjupersonerna inte uttrycker något behov av stöd från 

distriktssköterskan. En anledning kan vara att HMV-användaren har etablerat en god 
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kontakt med specialistsjukvården. En av studiens slutsatser är att intervjupersonerna inte 

kände någon oro inför att vårda en person med hemventilator. Däremot finns det en 

osäkerhet om arbetets innehåll och den personliga relationen till HMV-användaren och 

närstående. 

 

 

 

Nyckelord: Personlig assistans, Hemventilatorbehandling, Vård i hemmet, 

Distriktssköterska, Kvalitativ intervjustudie.  
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INLEDNING 

Vid Högskolan i Borås pågår forskning kring personer med hemventilatorbehandling (HMV), 

inriktad på HMV-användaren och närstående till HMV-användare. Många HMV-användare har 

personlig assistans men ingen forskning har gjorts för att studera personliga assistenters 

erfarenheter av sitt arbete hos HMV-användare. Mot denna bakgrund undersökte vi hur personliga 

assistenter ser på att arbeta så nära en annan person och med så tekniskt avancerad sjukvård. 

Distriktssköterskans arbetsområde är att vara samordnare mellan specialistvård och primärvård, 

att samverka med kommunal omsorg, liksom personliga assistenter. Det blev intressant för oss att 

även undersöka vilket stöd personliga assistenter till HMV-användare önskar, och om 

distriktssköterskan kan utgöra ett sådant stöd.   

 

BAKGRUND 

Vård i hemmet 

Allt mer behandling och vård av patienter flyttas ut från sjukhusen till patientens hem. Med 

ökat behov av medicinsk vård ökar kraven på omvårdnadsinsatser i hemmet (Modin & 

Furhoff, 2004). Utvecklingen av medicintekniska produkter leder även till att avancerad 

medicinsk behandling nu kan utföras i hemmet istället för på sjukhus. Hemsjukvårdens mål, 

omfattar numera också att ersätta långvarig och akut vård på sjukhus (Öresland, Määttä, 

Norberg, Winhter-Jörgenssen & Lützen, 2008). Är man sjuk anses många gånger det egna 

hemmet vara bästa platsen för vård. Det är högt värderat att kunna bo kvar i sitt hem och 

känna att man har kontroll över sitt eget liv, trots behovet av teknisk apparatur eller annan 

hjälp (Lindahl, 2010). 

 

I hemmet är den materiella omgivningen och rytmen känd och att vara van vid miljön 

underlättar vardagens aktiviteter. Hemma är livet mer eller mindre förutsägbart och 

hanterbart. Där har man rätt att bestämma sina egna mål och regler. Hemmet är också en plats 

där man söker skydd, där man är accepterad och uppskattad för den man är (Liaschenko, 

2003). Hemmet är starkt förenat med föreställningen om det privata, familjeliv och trygghet. 

Vad ett hem betyder ändrar mening under livets gång. Klart är att hemmet spelar en viktig roll 

då man konstruerar sin personliga identitet. Hemmet har pålagringar av upplevelser, relationer 

och identitet, vilket ger känslan av att ha sin plats på jorden (Dyck, Kontos, Angus & 

McKeever, 2005).  
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Vård i hemmet ges ofta i utrymmen designade för andra ändamål. En risk när ”vårdapparaten” 

äntrar hemmet, och då framförallt när medicinsk utrustning är involverad, är att uppfattningen 

om det upplevda hemmet tillsammans med vardagsrutinerna kommer att störas.  

Vårdpersonalen ser kanske hemmet som en arbetsplats (Dyck, Kontos, Angus & McKeever, 

2005) och det finns en risk att utvecklingen mot en mer sjukhuslik vård i hemmet överför 

sjukhusets normer och rutiner till patienten i dennes hem (Lindahl, Lidén & Lindblad, 2009). 

Det privata hemmet riskerar att förvandlas till allmän egendom då vårdare och teknisk 

apparatur också flyttar med (Lindahl, 2010). När hemmet öppnas upp för vårdare förändras 

hemmets stämning och familjens avskildhet störs. Umgänget med vänner kan till exempel 

pågå samtidigt med vårdande sysselsättningar från professionella (Lindahl & Lindblad, 2011).   

 

Att vårda i hemmet kan tyckas enkelt (Liaschenko, 2003), men hemmet är en komplex miljö 

för vård, fylld med känslor, betydelser, historier, symbolism och också social konflikt 

(Andrews, 2006). Detta kan resultera i spänningar gällande kunskap, auktoritet och 

värderingar. I den slutna vården är den rådande makten sjuksköterskans eller läkarens. I 

hemmet ligger makten hos personen vars hem det är (Liaschenko, 2003). Det ger styrka att 

vara med och bestämma över sitt liv och den hjälp man får, vilket är en resurs för vården och 

personerna själva (Ballangrud, Bergseth Bogsti & Johansson, 2008). Patientens makt stärks av 

att vårdas i hemmet men den försvagas av sjukdom och vårdbehov. Även om sjuksköterskan 

är stärkt av sin profession försvagas sjuksköterskans makt vid vård i hemmet. För 

distriktssköterskan som vårdar patienter i deras hem blir mötet med patienten en situation där 

distriktssköterskan måste balansera makt (Lindahl, Lidén & Lindblad, 2009).  Vård i hemmet 

ska baseras på moral, relation och omvårdnad som i praktiken betyder att sjuksköterskan ska 

vara känslig och öppen för att dela familjens värderingar, tro, fantasier och förhoppningar 

med familjen (Lindahl & Lindblad, 2011).  

 

Hemventilatorbehandling 

Sedan 50-talet har mekanisk ventilatorbehandling använts för att förbättra levnadsvillkoren 

och minska dödligheten hos personer med långvariga andningsproblem vid t.ex. 

neuromuskulära sjukdomar eller bröstkorgsdeformiteter (Lewarski & Gay, 2007). En 

ventilator (respirator för hemmabruk) ger andningsstöd under kontrollerade former då en 

person är underventilerad. Underventilering (alveolär hypoventilation) definieras av ett 

arteriellt PCO2 över 6,0 kPa, orsakat av extrapulmonell sjukdom. Ventilatorbehandling kan 

vara noninvasiv och ges då oftast via ansiktsmask, eller invasiv via trakeostomi. 

Ventilatorbehandling kan ges oavbrutet eller enbart under delar av ett dygn och då ofta under 
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natten. Den ventilatorberoende personen upplever oftast den positiva effekten av minskad 

trötthet och morgonhuvudvärk redan efter några nätters behandling (SWEDEWOX, 2010). 

 

Hemventilatorbehandling har utvecklats i och med säkrare utrustning och högre 

överlevnadssiffror vid ventilatorbehandling i stort. Att det blir billigare att vårda hemma än på 

sjukhus har också det bidragit till hemventilatorernas utveckling och användning. Sedan 

1980-talet har utvecklingen av teknisk utrustning ökat säkerheten och möjligheterna med 

ventilatorbehandling som t.ex. portabla ventilatorer. Det, liksom kostnadsreduktion för 

apparatur, hemsjukvård och rehabilitering har i sig skapat fler verktyg för att klara av att ge 

omvårdnad till stabila men medicinskt komplexa patienter utanför sjukhuset (Lewarski & 

Gay, 2007). Idag används hemventilatorbehandling framför allt vid neuromuskulära 

sjukdomar, hypoventilation relaterad till fetma och thoraxdeformitet orsakad av exempelvis 

skolios. Cirka 22/100 000 invånare får idag hemventilatorbehandling (HMV: Eng. home 

mechanical ventilation) i Sverige (SWEDEWOX, 2011). 

 

Forskning har visat på den livsomvälvande förändring ventilatorbehandling innebär. Livet 

förändras dessutom genom att vårdpersonal och teknisk apparatur gör sitt inträde i vardagen 

liksom en större rörelse- och frihetsinskränkning (Ballangrud et al., 2008; Lewarski & Gay, 

2007; Lindahl, Sandman & Rasmussen, 2005). Invasiv ventilatorbehandling är en av de mer 

avancerade behandlingar som kan ges i hemmiljö (Lewarski & Gay, 2007). Det krävs en väl 

utarbetad plan och ett gott samarbete mellan ett flertal professioner inom hälso- och sjukvård 

för att en person med ventilator ska kunna komma hem (Ballangrud et al., 2008; Lewarski & 

Gay, 2007; Lindahl, 2010).  

 

I Ballangrud, Bogsti och Johanssons studie (2008) visade det sig att HMV-användare kände 

en konstant rädsla för att ventilatorn ska sluta fungera, trots att tekniska problem med 

apparaterna var sällsynta. Forskning visar på okunskap bland vårdpersonal vad gäller 

ventilatorbehandling. De vanligaste orsakerna till att ventilatorer slutar fungera är 

felanvändning, skador eller att vårdpersonal mixtrar med apparaterna (Lindahl, Sandman & 

Rasmussen, 2006). Förutom tekniska kunskaper behöver vårdpersonalen kunskap i att ge stöd 

till HMV-användare och anhöriga då det innebär en stor påfrestning att leva med ett konstant 

dödligt hot. Denna kunskap är begränsad (Carnevale, Alexander, Davis, Rennick & Troini, 

2006; Heaton, Noyes, Sloper & Shah, 2005; Lindahl & Lindblad, 2011; Lindahl, Sandman & 

Rasmussen, 2006).   
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Personlig assistans 

Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) har människor, som av psykiska, fysiska eller andra skäl 

stöter på avsevärda svårigheter i vardagen, rätt att få leva som alla andra. Socialnämnden ska 

här verka för att varje person kan fortsätta vara delaktig i samhället och att främja denna 

persons levnadsförhållanden. Verksamheten ska bygga på respekt för varje enskild människas 

rätt att styra över sitt eget liv och varje individ ska så långt det är möjligt ha inflytande och 

rätt att själv bestämma över de insatser som ges. Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (1993:387) ger personer med varaktig funktionsnedsättning som påverkar 

deras dagliga liv stort, rätten till personlig assistans. Enligt denna lag har Socialstyrelsen 

tillsyn över den service som ges, men det är kommunen som samordnar de insatser som 

planeras för varje individ. Enligt Arbetsmiljöverket (2002) är det kommunen som har det 

yttersta ansvaret för att tillhandahålla personlig assistans, men det är även möjligt för personer 

med funktionsnedsättning att vara arbetsgivare för sina personliga assistenter eller att 

personen via medlemskap i ett kooperativ eller en förening anställer assistenter vilkas 

arbetsgivare då är kooperativet/föreningen.  

 

Enligt Arbetsmiljöverket (2002) är gruppen personliga assistenter jämförelsevis en ung 

yrkeskår som till största delen utgörs av kvinnor. Arbetet som personlig assistent är oftast ett 

ensamarbete och utförs framförallt i hemmet hos den funktionshindrade där också andra 

familjemedlemmar kan vistas. Vissa kan finna det pressande att ha utomstående personer i 

hemmet, vilket kan leda till konflikter och göra jobbet som personlig assistent komplicerat. 

Trots att vissa personliga assistenter idag utför tämligen kvalificerade arbetsuppgifter, anses 

yrket inte ha någon hög status och för många är det ett genomgångsyrke i väntan på annat 

eller under tiden man studerar. Arbetet som personlig assistent anses av många idag vara ett 

yrke som ”vem som helst” kan klara av, då ingen formell utbildning krävs för att få utöva 

yrket (Arbetsmiljöverket, 2002). Dagens vårdutbildningar anses inte betydelsefulla för 

arbetet. Utbildning av personliga assistenter anses snarare ge en stärkt yrkesroll vilket ökar 

risken att assistenten har en förutfattad mening och generell kunskap om hur assistansen ska 

ges innan anställningen hos en brukare påbörjats. Vårdtagarens självbestämmanderätt och 

inflytande över sitt liv riskerar därmed att minska. 58 procent av de personliga assistenterna i 

Sverige har en bakgrund bestående av vårdutbildning eller vårderfarenhet. Personliga 

assistenter känner att kunskapsbrist är ett problem, framför allt när det handlar om kunskap 

om brukarens funktionshinder. En önskan finns från personliga assistenter att få ökad kunskap 

om sjukdomar och progression, mediciner och dess påverkan (Socialstyrelsen, 2007).  
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Ballangrud et al. (2008) och Giertz (2008) beskriver hur personlig assistans kan vara ett bra 

medel för att ge en känsla av att leva ett normalt och aktivt liv med en stor del 

självbestämmande och kontroll för HMV-användare som är i stort behov av hjälp.  Giertz 

(2008) menar också att självbestämmandet kan underlättas om relationen till de personliga 

assistenterna är god. Samtidigt är det svårt att som brukare värna sitt eget utrymme i hemmet 

då hemmet är assistenternas arbetsplats.  

 

Enligt Ahlström (2006) ger personlig assistans en rörelsefrihet och en trygghetskänsla även 

om integritet och privatliv förminskas. En person som är vårdbehövande hamnar lätt i 

underläge och blir behandlad både av vårdare och samhället som objekt och inte som en 

kompetent vuxen. Att inte bli sedd av sin vårdare är en stor besvikelse för många patienter 

(Ahlström, 2006). Roos (2009) visar att personer i behov av personlig assistans över lag 

önskar att deras assistenter är diskreta, hörsammar behov, går att lita på, är alerta och visar 

respekt, är vänliga och praktiskt lagda. Vissa personer önskar att assistenten ska vara som en 

bästa vän medan andra överhuvudtaget inte vill ha en privat relation till sin assistent. Som 

assistent är det önskvärt att man kan ta den funktionshindrades perspektiv och balansera 

mellan närhet och distans.  Familjemedlemmar till personer med personlig assistans i hemmet 

har i en studie av Ahlström & Wadensten (2011) uttalat att det är kvaliteten på relationen 

mellan deras funktionshindrades anhörig och den personliga assistenten som är avgörande för 

om assistansen anses god eller inte. 

 

Distriktssköterskans ansvar 

Distriktssköterskans specifika kompetensområde är omvårdnadsvetenskap, medicinsk 

vetenskap, folkhälsovetenskap och beteendevetenskap. Distriktssköterskans kompetens 

omfattar ett holistiskt förhållningssätt, att förstå individen utifrån en helhetssyn på fysisk, 

psykisk, social och kulturell hälsa. Utifrån sin fördjupade kompetens och förhållningssätt 

arbetar distriktssköterskan med en hälsofrämjande ansats, att oavsett sjukdom och ohälsa hos 

individen finns det resurser till hälsa. Distriktssköterskans etiska kod utgår från fyra 

grundläggande ansvarsområden: att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa, 

att lindra lidande. Vidare betonas folkhälsoarbetet för att uppnå WHO:s och regeringens 

folkhälsomål (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). Hälso- och sjukvårdslagen, § 5, 

klargör att primärvården ska stå för invånarnas behov av grundläggande medicinsk 

behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver sjukhusets 

resurser eller särskilda kompetens. Bergdahl (2008) beskriver hur distriktssköterskan arbetar i 
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offentlig och privat verksamhet och inom ett brett arbetsfält: vårdcentral med egen 

mottagningsverksamhet, barnhälsovård, hemsjukvård, sjukvårdsrådgivning, vård i särskilt 

boende, palliativ vård, skolhälsovård. Utifrån sin fördjupade kunskap har distriktssköterskan 

en central funktion som samordnare och att vara en samverkanspartner med 

specialistsjukvården då allt sjukare personer vårdas i hemmet, och även samverka med 

personliga assistenter och andra professioner inom den kommunala socialtjänsten. Ahlström 

(2006) menar att sjuksköterskor kan förbättra sjukvården i hemmet. Assistans och vård i 

hemmet under lång tid och under stora delar av dygnet riskerar att överträda patientens 

integritet då det krävs insyn i det mest privata för att utföra assistansen. Genom handledning 

till personliga assistenter kan de ge kunskap om rätt attityd och förhållningssätt för att möta 

personer på ett patientcentrerat och integritetsförebyggande sätt.  

 

PROBLEMFORMULERING 

I hemmen finns idag personer som på grund av underventilering behöver 

ventilatorbehandling. Flera av dessa har sitt närmaste professionella stöd i personliga 

assistenter. Forskning visar på att okunskap om ventilatorbehandling kan ge rädsla och oro 

hos både vårdtagare och personlig assistent. För att arbeta som personlig assistent finns inget 

krav på utbildning. Dock efterfrågar personliga assistenter utbildning om vårdtagarens 

sjukdom och behandling. Distriktssköterskan har en viktig funktion som samordnare och 

samverkanspartner med specialistsjukvården så väl som med den kommunala socialtjänsten.  

 

SYFTE 

Syftet med studien är att belysa personliga assistenters erfarenhet av att vårda personer med 

HMV samt att studera vilket behov de har av yrkesmässigt stöd i denna situation.   

 

Följande frågeställningar har väglett studien:  

Upplever personliga assistenter som vårdar personer med HMV oro när det gäller sin egen 

kunskap och yrkesansvar? 

Behöver personliga assistenter till HMV-användare stöd från distriktssköterskor? Vilken form 

av stöd behöver de i så fall? 

 

METOD 

Som datainsamlingsmetod användes den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale & Brinkmann, 

2009), för att undersöka hur personliga assistenter upplever sitt arbete med personer med 
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HMV. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att den kvalitativa intervjun syftar till att 

beskriva och förstå ett fenomen utifrån intervjupersonens vardag. Trost (2010) skriver att om 

en undersökning syftar till att försöka förstå människors resonemang eller reaktioner, eller att 

se olika handlingsmönster i dessa, är det lämpligt att utgå från en kvalitativ ansats. I 

examensarbetet har därför en kvalitativ ansats använts och analysmetoden som valts är 

induktiv innehållsanalys (Elo & Kyngäs, 2008; Hsieh & Shannon, 2005; Lundman och 

Hällgren Graneheim, 2008).  

 

Deltagare  

Examensarbetet bygger på intervjuer med åtta personliga assistenter till personer med HMV. 

Studien genomfördes i Västra Götalandsregionen. Två personliga assistenter är anställda inom 

privata assistansbolag och sex inom kommunal verksamhet . Två är män och sex är kvinnor. 

De har arbetat mellan två och ett halvt till 12 år som personliga assistenter. Fyra arbetar med 

vuxna HMV-användare och fyra arbetar med barn med HMV. Fyra arbetar under dagen och 

fyra arbetar under natten.  

 

Datainsamling 

Kontakt med intervjupersonerna knöts genom deras arbetsgivare. Arbetsgivaren fick via 

telefon muntlig information och skriftlig information via e-post (Bilaga 4). Arbetsgivaren 

vidarebefordrade kontakt till utvalda personliga assistenter som fick information om studien 

via telefon och via informationsbrev (Bilaga 2) tillsänt sig via e-post. De personliga 

assistenter som därefter meddelade att de ville medverka i studien fick vid intervjutillfället ett 

samtyckesformulär att skriva under och möjlighet att få mer information om studien om så 

önskades. 

Åtta intervjuer genomfördes under hösten 2011. Författarna gjorde intervjuerna var för sig. 

Fyra intervjuer genomfördes hemma hos deltagarna. Två intervjuer genomfördes i ett ostört 

rum på Högskolan i Borås och två intervjuer hemma hos HMV-användaren, i enskilt och 

ostört rum. Alla intervjuer spelades in med hjälp av diktafon. Intervjuerna var 

semistrukturerade med en inledande fråga och efterföljande förbestämda teman (Bilaga 1).  I 

genomsnitt varade intervjuerna i femtiotvå minuter. Litteratur för studiens bakgrund är sökt 

genom databasen Cinahl och via kedjesökning i återfunna artiklar och avhandlingar.  
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Analys 

Data analyserades med induktiv innehållsanalys vilket ofta används för att beskriva och förstå 

ett fenomen (Hsieh & Shannon, 2005), i den aktuella studien, personliga assistenters 

upplevelser av att arbeta med HMV-användare. Hsieh och Shannon (2005) definierar 

innehållsanalysen som en analysmetod där forskaren genom en systematisk 

klassificeringsprocess av koder och identifiering av tema och mönster ger en subjektiv 

beskrivning av ett textinnehåll (Hsieh & Shannon, 2005). Kvalitativ innehållsanalys handlar 

om att dra giltiga slutsatser från ett sammanhang och skapa ny kunskap till ett 

forskningsområde. Genom kvalitativ innehållsanalys går man från det specifika till det 

generella och för samman delar av texter med samma mening. På detta sätt görs en 

beskrivning av innehållet i det fenomen som studeras (Elo & Kyngäs, 2008). Induktiv 

textanalys innebär att utgå från de intervjuades berättelser utan att använda en färdig mall 

eller teori (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008), och används ofta då ingen eller mycket 

lite tidigare forskning finns att jämföra med (Elo & Kyngäs, 2008; Hsieh & Shannon, 2005). 

På så vis minskar risken att forskaren använder förutfattade kategorier. Istället tillåts 

kategorier att framträda ur datamaterialet (Hsieh & Shannon, 2005).  

 

I analysprocessen har vi framförallt utgått ifrån Lundman och Hällgren Graneheims (2008) 

tolkning av innehållsanalys för att försöka förstå och förklara datamaterialet. För att ge 

trovärdighet åt en studie används i kvalitativ forskning reflekterande och resonerande metoder 

för att uppnå en överensstämmelse vid tolkning av textinnehållet Vid kvalitativ 

innehållsanalys ligger fokus på att finna likheter och skillnader i texten för att sedan beskriva 

funna variationer. Variationerna delas upp i olika kategorier och subkategorier. (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2008). 

 

Författarna utförde analysen gemensamt. Det transkriberade materialet bestod av åtta 

analysenheter. Analysprocessen inleddes med att det transkriberade datamaterialet lästes 

upprepade gånger för att få en helhetsbild. Gemensamt identifierades meningsbärande enheter 

i analysenheterna. En meningsbärande enhet består av ord eller textstycken som hör ihop 

genom sitt sammanhang och innehåll(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).  

 Kondensering av meningsbärande enheter gjordes gemensamt av två av analysenheterna. 

Resterande sex analysenheter kondenserades var för sig. Kondensering innebär att korta 

texten i de meningsbärande enheterna, göra den mer lätthanterlig, utan att förlora det centrala 

innehållet och innebörden av texten (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 
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Vid osäkerhet resonerade författarna gemensamt för att försäkra att kondensering 

överensstämde med den meningsbärande enheten. Abstrahering av kondenserad text till 

subkategorier genomfördes gemensamt. Genom att tolka texten höjs den till en högre logisk 

nivå (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Subkategorierna sammanfördes till fyra 

kategorier. Detta genomfördes gemensamt. Genom att se på likheter och skillnader mellan 

subkategorierna och finna nyanser av samma fenomen förs subkategorier samman till 

kategorier (Olausson, 2011).  

  

Forskningsetiska överväganden 

Etiska aspekter bör uppmärksammas redan från en studies start och under hela processen. Vid 

en intervjustudie handlar etiska frågor om att syftet med studien måste visa på en önskan om 

att underlätta för människor i sin vardag. Det handlar också om att intervjupersonerna 

informeras om och ger sitt samtycke till att delta i undersökningen, att konfidentialitet 

garanteras och att eventuella konsekvenser för att medverka i intervjustudien övervägs. Andra 

etiska frågor rör själva intervjusituationen, då de eventuella konsekvenserna av denna måste 

övervägas. De rör även analysprocessen, då frågan blir hur djupt en intervju kan tolkas och 

analyseras (Kvale och Brinkmann, 2009). Inför intervjuerna har varje personlig assistent 

informerats muntligt och skriftligt om studien och gett sitt samtycke till att medverka. 

Medverkan har varit frivillig och intervjupersonerna har informerats om att de när som helst 

under studiens gång har haft möjlighet att dra sig ur. Ljudfiler och utskrifter av intervjuerna 

hanteras i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och förvaras inlåsta på Högskolan i 

Borås i 10 år. Därefter kommer allt material att förstöras. Datamaterialet har analyserats och 

tolkats utan inrådan från intervjupersonerna men redan under transkriberingsprocessen har 

identiteten hos intervjupersonen och andra personer eller händelser som beskrivits i intervjun 

dolts. Resultatet har presenterats så att ingen enskild person eller organisation kan identifieras. 
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RESULTAT 

Resultatet av studie utgörs av fyra kategorier genererade ur respektive subkategorier. 

Tabell 1. Resultat i form av kategorier och subkategorier 

Att ta ansvar för någon annans liv  

 Att känna kraven  

 Att göra rätt 

 Att skapa trygghet   

Kunskap ger trygghet  

 Utbildning 

 Erfarenhet 

 Tillfredställelse 

 

Stöd för att orka 

 Att acceptera mycket  

 Stöd  

 Hinder för stöd 

Att arbeta i någons hem är en 

balansgång 

 Att vara en del av HMV-

användarens vardag 

 Närhet och distans 

 Konflikter i relationen  

 Gränsdragning 

 

Att ta ansvar för någon annans liv 

Arbetet som personlig assistent hos en HMV-användare var ansvarsfullt. Detta ansvar innebar 

att alltid vara närvarande och redo, att hela tiden lyssna på andningen och vara uppmärksam 

på HMV-användaren och ventilatorn. Det innebar också att kunna läsa av situationen och vara 

beredd på det oväntade och agera därefter. Det krävdes mycket av intervjupersonerna, 

exempelvis vaknätter då HMV-användaren haft mycket slembildning, risk för 

lunginflammation och färd till sjukhus. ”… att man helt enkelt kämpar för att hålla honom vid 

liv.” Arbetet som personlig assistent till HMV-användare innebar långa arbetspass. Arbetet 

var lugnt när det inte hände något akut med HMV-användaren.  Ansvar innebar att göra rätt. 

Det var viktigt att ställa frågor vid osäkra moment. Ansvar för HMV-användaren var att som 

personlig assistent skapa trygghet genom att förhålla sig lugn och inte skapa oro i en stressig 

situation. För att klara detta var det viktigt med rutiner för att förbereda sig inför olika 

situationer, att packa rätt utrustning och inte glömma något hemma vid vistelser utanför 

hemmet.   

 

”Men det är väldigt mycket saker som måste med alltid. Att åka själv med henne nu, som man 

gör till skolan, det är ju tungt med alla saker som måste med. Och det är ju bara mitt ansvar 

att ta dem.” 
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Kunskap ger trygghet 

Utbildningen för personliga assistenter till HMV-användare fokuserade på det tekniska och 

medicinska handhavandet, av ventilatorns funktion, HMV-användarens sjukdom och 

behandling.  Intervjupersonerna kände sig trygga med den kunskap och den kontakt de hade 

med sjukhuset, kolleger men också ifrån anhöriga till HMV-användare. Att ha en god relation 

med HMV-användaren var viktig för trivseln på arbetet. Det svåra med att vårda en person 

med HMV var inte att personen hade hemventilator utan det var att möta och stötta den 

personen. Det viktigaste för intervjupersonerna var att lära känna människan bakom 

hemventilatorn och få relationen att fungera. Det fanns ett behov hos intervjupersonerna om 

ytterligare utbildning som fokuserar på relationen mellan brukare och assistent. 

 

Som nyanställda hos HMV-användare fanns hos intervjupersonerna en känsla av osäkerhet 

och oro relaterat till ovana. Exempelvis då HMV-användaren flyttade hem från sjukhuset. 

Bostaden var inte anpassad och maskinerna såg inte ut som på sjukhuset. Ovanan kunde också 

handla om att ta hand om ett sjukt barn, att arbeta med hemventilator och sjukvård.  

Erfarenheten som intervjupersonerna fått efter längre tids arbete ingav trygghet och skapade 

handlingsberedskap som motverkade den oro de som nyanställda kände inför hemventilatorn 

och att arbeta i någons hem. Ventilatorn fanns med överallt och blev en del av vardagen och 

de kände inte längre någon oro inför ansvaret för ventilatorn”… då fick man ju lära sig mer 

istället så man blev trygg på det...”.  

 

Ventilatorn var nu inget orosmoment för intervjupersonerna och de hade inte upplevt några 

problem. Ventilatorn var oproblematisk, lättförståelig och säker. Nackdelarna med 

ventilatorn, att den var otymplig och klumpig att bära med sig, vägdes mot vetskapen om 

nyttan för HMV-användarens välmående.  

 

Som nyanställda i HMV-användarens hem var det lätt att intervjupersonerna kände sig 

utnyttjade av anhöriga, då intervjupersonerna inte hade kunskap om arbetsuppgifterna. Efter 

hand lärde sig att dra gränser och det blev lättare att arbeta som personlig assistent när de 

förstod innebörden av arbetet.”… Medans jag inte alls skulle vara dotterns hästskötare [...] 

det är lite sånt man får lära sig på vägen med.” 
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Det fanns en uttalat hög tillfredställelse i arbetet som personlig assistent till HMV-användare. 

Det gav en ny syn på livet, hur HMV-användare trots funktionsnedsättning ändå kunde ha en 

positiv inställning till livet.  

 

”… Fantastiskt, man får perspektiv på livet som är helt otroligt [..] Man kan göra så mycket i 

livet ändå, trots att man är väldigt funktionshindrad. [..] Det har varit otroligt lärorikt” 

 

Stöd för att orka  

Intervjupersonerna skulle ge av sig själva, alltid finnas till hands och vara HMV-användarens 

förlängda arm. Det var fantastiskt men också krävande. Arbetet kunde inbegripa sådant som 

låg utanför de egentliga arbetsuppgifterna. Intervjupersonerna berättade om utsatta situationer 

som att ta hand om HMV-användarens familjemedlemmar för att de inte skulle kollapsa.  

 

”… Ja, det har tagit väldigt mycket energi och väldigt mycket kraft också för [..] vi har ju 

samtidigt fått hålla uppe mamman under den här resan, det har ju liksom inte bara varit 

barnet utan mamman har du fått rycka upp med jämna mellanrum. ” 

 

Intervjupersonerna fick acceptera mycket i yrket, men det var också viktigt att kunna sätta sig 

in i HMV-användarens situation.  

 

Det fanns stöd i arbetet att luta sig mot när det rörde hemventilatorn, såsom den egna 

kunskapen om ventilatorn, rutiner, andningsresursteamet, kollegor, externa handledare, 

anhöriga till HMV-användaren och HMV-användaren själv.  Detta ingav trygghet. 

 

”… men allt tekniskt [..] där får vi den stöttningen utav familjen. Och är det så att dom inte 

kan så vänder dom ju sig vidare till nästa person. Då blir det ju NN (i.e specialisten i 

resursteamet). Faktiskt. Vilken tid på dygnet som helst. ” 

 

Samtidigt fanns det ett behov och en önskan om ytterligare stöd i relationen till HMV-

användaren och anhöriga. ”det blir ju mycket funderingar [..] som man egentligen inte vet 

vilken man ska ställa de frågorna till”  

 

Ett viktigt stöd var det kollegiala stödet, att ha arbetskamrater att tala med vid 

arbetsplatsträffar, överlämningskvarten, hemma-hos-möten och handledning i grupp. 

Tystnadsplikt och anhörigas önskan om att saker inte fick diskuteras med kollegor utgjorde 

hinder för stöd. 
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”… då tänker man bara att vad skönt det vore att ringa en jobbarkompis just nu. Då är det ju 

svårt att inte få göra det.”. 

 

Extern handledning gav god hjälp i gränssättningen gentemot HMV-användaren och var en 

länk mellan assistenter och HMV-användare. Arbetsgivaren ansågs ha ett stort ansvar för att 

stödja personal och HMV-användare. Arbetsgivaren, tillhandahöll extern handledning men 

den gavs för sällan.  

 

Att arbeta i någons hem är en balansgång 

Att arbeta i HMV-användarens hem innebar att acceptera och respektera att arbetsplatsen som 

att hem. HMV-användaren bestämde vad, när och hur arbetet skulle utföras. Det gällde även 

hur föräldrarna valde att forma hemmet och uppfostra sitt barn.  ”… man måste dock tänka på 

hur man själv skulle vilja ha det hemma om någon kom hem till mig” 

 

Arbetet i hemmet innebar att vara en del av HMV-användarens vardag, att vara som en 

familjemedlem, och kunna känna av vad personen och familjen ville. Men likväl som att vara 

nära och hjälpa till om det behövdes så skulle en personlig assistent kunna hålla distans och 

låta familjen ha stunder tillsammans ”… som att vara en fluga på väggen, att finnas där och 

hjälpa till innan HMV-användaren säger till och sedan sitta på väggen igen”.  

Intervjupersonerna skulle ha förmågan att tänka om och vara flexibla, kunna läsa av och 

respektera andra och vara noggranna. Tålmodighet var viktigt. 

 

Konflikter i relationen mellan HMV-användare, föräldrar och assistenter fanns. Personliga 

assistenter till barn som var HMV-användare kunde känna sig ifrågasatta av föräldrarna om 

hur de utförde arbetet och vilka uppgifter som skulle utföras.  Intervjupersonerna beskrev hur 

anhöriga kunde svära åt dem, inte kalla dem vid namn eller att anhöriga blev arga över att inte 

saker utfördes på deras sätt. Ett sådant bemötande kunde upplevas svårt. Det var svårt att ta 

upp känsliga frågor om barnets uppfostran och arbetsförhållanden med risk för att bli 

ifrågasatt och stöta sig med familjen. Nattarbete kunde ge distans till familjen då 

informanterna inte var i familjens vardag hela tiden.  

 

Hemmets utformning kunde vara ett problem, hemventilator och utrustning tog mycket plats, 

det var trångt även om bostaden var anpassad och tillbygd för ändamålet. En egen plats för 
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HMV-användaren och den personliga assistenten gjorde att intervjupersonerna inte kände sig i 

vägen för familjen. Personalutrymmen kändes även som en del av bostaden.  

  

Det var viktigt med gränsdragning mellan yrkesroll och privatliv.  Intervjupersonerna beskrev 

svårigheten i att sätta gränser när de arbetade så nära en annan person. För de som arbetade 

med barn gick gränsen vid att inte ta över föräldrarnas roll att trösta och uppfostra eller utföra 

praktiska göromål såsom tandborstning. 

  

”Och bara för att man har assistenter, så ska ju inte assistenterna göra precis allt, man måste 

fortfarande vara förälder för det också.” 

 

Det gällde för intervjupersonerna att inte bli för personliga och privata med HMV-användarna 

och deras anhöriga när de arbetade tätt ihop under långa arbetspass. Detta var svårt. 

 

”… och ibland känns det liksom som att hon äter upp en, även om man försöker skapa distans 

så har det liksom inte funkat.” 

 

Personliga assistenter till vuxna HMV-användare beskrev hur det svåra med arbetet var att 

känna var gränsen gick mellan yrkesroll och att vara kompis. Det fanns hela tiden en kamp 

mellan att vara anställd under arbetstid och att vara en kompis på fritiden men inte delta i alla 

aktiviteter. 

 

”… du är nära, du gör ett jobb och sen kan man vara kompis hur mycket som helst men när 

jobbet slutar så väljer du själv.” 

 

När balansgången och relationen mellan intervjuperson, HMV-användare och föräldrar 

fungerade, trivdes intervjupersonerna med yrkesvalet. Arbetet med människor och att följa 

och vara delaktiga i HMV-användarens utveckling över tid, gav perspektiv på livet.   

 

”... när man kommer till jobbet och ser den här lilla tjejen och hon bara lyser upp när man 

kommer… när dom är glada, det gör så mycket.” 
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

För att uppnå syftet med studien användes den kvalitativa intervjun för datainsamling. Den 

kvalitativa intervjun är en god väg då önskan är att få del av en annan persons livsvärld 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Resultatet och intervjupersonernas berättelser hade kunnat 

styrkas ytterligare om studien kompletterats med observationer, vilket Polit och Beck (2004) 

beskriver som ett sätt att motverka risken för feltolkning av resultatet. Feltolkningar kan 

aldrig helt uteslutas i en studie, och de kan uppstå av olika orsaker. Genom att två eller flera 

forskare analyserar och tolkar data minskar risken för feltolkning av materialet (Polit & Beck, 

2004). Enligt Kvale och Brinkmann (2009) ska forskningsresultatet hålla sig till sanningen 

och inte snedvridas. Studien utfördes efter noggrann genomgång av tidigare forskning. En 

intervjuguide med temafrågor användes för att inte hämma intervjupersonerna i sitt 

berättande. När det kommer till intervjuerna i sig är det svårt att veta om intervjupersonerna 

talat sanning. Dock betraktar författarna innehållet som intervjupersonernas sanning.  

 

Intervjupersonerna valde själva plats för intervjuerna för att känna sig trygga. Intervjuerna 

genomfördes i enskilt rum. Vid en intervju blev informanten avbruten ett par gånger av 

familjemedlemmar som befann sig i ett närliggande rum. Möjligen påverkades 

intervjupersonen i sin berättelse av detta, men då intervjun ändå väl överensstämde med 

övriga intervjuer i studien valde författarna att behålla denna intervju i studien. Övriga 

intervjuer genomfördes utan störningsmoment. Polit och Beck (2004) rekommenderar att 

intervjuer spelas in. Om noteringar görs under intervjuerna finns en risk att anteckningar inte 

blir exakta, menar de. Vid transkribering av intervjumaterialet överförde författarna innehållet 

till en text så exakt till det som sagts som varit möjligt. Författarna analyserade och tolkade 

datamaterialet gemensamt för att minska risken för feltolkningar. Enligt Rosberg (2008) kan 

förförståelse göra människan blind för nya saker och risken finns att missa ny kunskap. Det 

finns därmed en risk att missa ny kunskap (Rosberg, 2008). Under arbetsprocessen 

diskuterade författarna kontinuerligt kring syftet med studien och den förförståelse de hade 

inom ämnet personlig assistans och vård i hemmet. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) bör 

intervjuaren reflektera över det maktförhållande som råder vid en kvalitativ forskningsintervju 

och på vilket sätt en obalans kan minskas. Genom att ge information om studien muntligt och 

skriftligt, att författarna började med att ställa ett par sakliga frågor och genom att 

intervjupersonerna fick bestämma plats och tid för intervjuerna, ville författarna förskjuta 

eller åtminstone förminska maktpositionen. 
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Tillförlitlighet i resultatet ska upprätthållas på så vis att samma resultat framkommer om 

intervjuerna görs vid andra tidpunkter och av andra intervjuare (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Här kan resultatet vara påverkat av att författarna som noviser ännu inte ägde bästa sättet att 

ställa öppna, icke-ledande frågor och inte klarat att följa upp med goda efterföljande frågor, 

vilket en erfaren intervjuare gör. Författarna diskuterade sinsemellan huruvida detta kan ha 

påverkat resultatet eller inte. Det samlade resultatet av intervjumaterialet visar att 

intervjupersonerna svarade liknande i förhållande till syftet. 

 

Resultatet ska också kunna överföras till andra geografiska områden (Kvale och Brinkmann, 

2009). Utbildning och krav på personliga assistenter ser olika ut i landet och mellan olika 

assistansbolag. Studien gjordes i ett område där det finns ett väl fungerande 

andningsresursteam. Stödet till intervjupersonerna från andningsresursteamet fungerade väl 

visade resultatet av studien. Möjligheten att utöka antalet intervjupersoner i studien fanns inte 

då tiden var för knapp. Det skulle vara intressant att göra en jämförelse med landsting som 

valt en annan organisation för andningsvården för att se om personliga assistenter till HMV-

användare har samma erfarenheter som informanterna i den aktuella studien.  

 

 Resultatets trovärdighet kan vara påverkat då författarna inte hade inflytande över valet av 

intervjupersoner. Intervjuer med nyanställda personliga assistenter hade kanske kunnat ge 

ytterligare en dimension då intervjupersonerna berättade om en större oro de kände som 

nyanställda assistenter. Trots detta var urvalet gott då författarna intervjuat män och kvinnor 

som dels jobbat inom kommunen, dels för privat assistansbolag och som arbetat både på 

natten eller på dagen.  

 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) anses resultatet av en studie giltigt om det 

beskriver det som var avsett att beskrivas.  Elo och Kyngäs (2008) beskriver hur en lyckad 

innehållsanalys bygger på att analysera data och forma kategorier som speglar syftet med 

studien på ett tillförlitligt sätt. För att öka tillförlitligheten i en studie är det nödvändigt att det 

finns en länk mellan resultatet och datamaterialet (Elo & Kyngäs, 2008). Genom 

analysprocessen, som inledningsvis startade med en stor mängd subkategorier, kunde 

författarna i diskussioner sinsemellan kondensera dessa till 13 subkategorier och fyra 

huvudkategorier. Under analysprocessen återkom författarna upprepade gånger till den 

transkriberade texten för att se att tolkningen motsvarade syftet. Författarna anser att det finns 
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en stark länk mellan datamaterial och resultat samt att tolkningen av datamaterialet 

abstraherar den ursprungliga texten. 

 

Resultatdiskussion 

 

Resultatet visar att informanterna behövde sätta sig in i HMV-användarens situation, vara 

tålmodiga och flexibla, finnas till hands när så behövdes och balansera närhet och distans.  

Detta är i enlighet med vad tidigare forskning visat. Egard (2011) beskriver hur personliga 

assistenter håller sig i bakgrunden då de inte behövs och underordnar sig HMV-användaren. 

Ballangrud, Bogsti och Johanssons studie (2009) visar hur HMV-användare önskar att de 

personliga assistenterna ska vara både närvarande och frånvarande på en och samma gång. 

Detta för att underlätta det svåra i att alltid ha en utomstående person i sitt hem. I Noyes 

forskning (2011) beskriver personliga assistenter hur de måste kunna vara flexibla. 

 

Den aktuella studien visade på de konflikter som kunde uppstå i relationen HMV-användare 

och deras anhöriga. Det fanns också svårigheten i att dra gränser gentemot anhöriga och 

HMV-användaren, framförallt som nyanställda personliga assistenter, men även i den fortsatta 

relationen på grund av det svåra i att odla en god relation samtidigt som att inte bli för privat. 

Dybwik (2011) och Liaschenko (2000) visar på problematiken i att som personlig assistent 

komma för nära familjen. Resultatet av den aktuella studien visade att intervjupersonerna inte 

ville bli allt för privata i relationen till HMV-användaren och att det gällde att balansera 

professionalitet och vänskap. I kontrast till detta beskriver Ahlström och Wadensten (2011) i 

sin forskning hur anhöriga önskar att en god relation mellan den funktionshindrade och 

dennes personliga assistenter som så småningom kan övergå i vänskap. Här ser författarna till 

den aktuella studien en tydlig risk till konflikt mellan olika viljor och förhoppningar, där det 

kan bli svårt att mötas.  

 

Som nyanställda kände studiens intervjupersoner oro relaterad till ovanan i att jobba som 

personliga assistenter och med HMV-användare i hemmet. Efterhand ingav erfarenheten 

trygghet. Hos intervjupersonerna kvarstod behovet av stöd vid konflikter med anhöriga, vid 

svårigheter med gränsdragning, vid utsatthet och överutnyttjande, trots erfarenhet av många 

års arbete. Resultatet visar att intervjupersonerna kände ett ansvar i sitt arbete. Ansvaret 

innefattade att vara närvarande och redo för oväntade situationer. Roos (2009) bekräftar detta 

i sin forskning, liksom Egard (2011) som kallar det för att vara ”under ständig beredskap”. 
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Lindahl, Sandman och Rasmussen (2003) talar om HMV-användaren och de etiska värden 

som ligger i att kunna bli mer självständig och tänja gränserna i och med att ventilatorn ger 

dem kraften tillbaka. De talar om säkerhet och om mod. HMV-användare lever med risk för 

underventilering och kvävning (Lindahl, Sandman och Rasmussen, 2003). Intervjupersonerna 

i den aktuella studien beskrev hur de accepterade ventilatorns otymplighet då den var 

livsviktig för användaren, men ingen av dem reflekterade vidare över det faktum att HMV-

användaren kunde dö om något gick fel. Istället uttalade de att de inte kände någon rädsla för 

sina arbetsuppgifter och ansvaret för ventilatorn var inget orosmoment. I en studie av 

Ballangrud, Bogsti och Johansson (2009) visas den otrygghet HMV-användare känner; risken 

för att ventilatorn ska fallera, att assistenterna inte ska lyckas suga rent i tracheostomin eller 

att tuben ska täppa igen. Samma studie visar också att förmågan att lyssna in HMV-

användarens önskemål och behov ses som en viktig kvalitet och kompetens i sig samt att de 

personliga assistenterna har kunskap om den tekniska apparaturen inger en trygghetskänsla 

hos HMV-användarna. Är det så att den utbildning om ventilatorn som erbjuds av 

andningsresursteamet och som intervjupersonerna i den aktuella studien är nöjda med, också 

gjort dem de assisterar trygga? Det är värdefullt att göra jämförande undersökningar för att se 

hur vården till HMV-användare och stöd till personliga assistenter är organiserad på andra 

platser i landet.  

 

Resultatet visar att intervjupersonerna kände sig osäkra på sådant som att arbeta i någon 

annans hem, relationen och samspelet med HMV-användarna och deras anhöriga. Wadensten 

och Ahlströms forskning (2009b) beskriver hur brukare av personlig assistans får kämpa för 

sin integritet i vardagen då de har en annan människa så nära sig hela tiden (Wadensten & 

Ahlström, 2009b). För att kunna ge god vård är det en nödvändig förutsättning att som 

vårdare sätta sig in i hur det är att bo hemma med komplicerade vårdbehov. När vård ges i 

hemmet under större delen av dagen och under en lång period, finns det också en risk att 

personens integritet kränks då assistenten ges insyn i personens liv för att kunna hjälpa denne. 

Kunskap om att möta personen på ett patientcentrerat och integritetsfrämjande sätt är av värde 

(Ahlström, 2006). Här ser författarna att distriktssköterskan skulle kunna ha en viktig roll i att 

utbilda personliga assistenter. Tidigare forskning talar för att distriktssköterskan kan förbättra 

vården i hemmet genom att guida och ge instruktioner till personliga assistenter (Ahlström, 

2006; Wadensten & Ahlström, 2009b). I Kompetensbeskrivning för distriktssköterskor (2008) 

framgår att distriktssköterskan ska arbeta patientcentrerat och skapa relationer som stödjer 

patientens autonomi, integritet och delaktighet. Ett sätt att uppnå detta är att utbilda och 

handleda grupper (Distriktssköterskeförening i Sverige, 2008).  
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Intervjupersonerna i den aktuella studien nämnde distriktssköterskan som en möjlig 

samtalspartner. Vad beror detta på? Karlsson, Morberg & Lagerström (2006) visar i en studie 

hur distriktssköterskan genom åren fått ett minskat inflytande över vård som ges i hemmet 

och hur distriktssköterskans kunskap och auktoritet inte längre efterfrågas i samma 

utsträckning som tidigare. Det finns också en okunskap i samhället om vad en 

distriktssköterska gör och kan. Samma studie visade också att distriktssköterskan även känner 

en otillräcklighet i arbetet relaterad till tidsbrist. I den aktuella studien visade det sig att 

kontakten med andningsresursteamet utgjorde ett stort stöd för såväl HMV-användaren och de 

personliga assistenterna. Detta kan vara en anledning till att intervjupersonerna i den aktuella 

studien inte uttryckte något behov av stöd från distriktssköterskan. Forskning visar att 

möjligheten att alltid kunna vända sig till någon med personlig kännedom och kunskap om 

HMV-användarens behov är av värde och skapar trygghet (Kirk och Glendinning, 2002; 

Lindahl, Sandman och Rasmussen, 2003). Noyes (2011) beskriver i sin forskning hur barn 

som är HMV-användare får ökad livskvalitet då vård och stöd är av god kvalitet. Modin och 

Furhoff (2004) visar med sin forskning att patienter i behov av vård många gånger söker sig 

direkt till specialistsjukvården.  

 

Intervjupersonerna kunde ha konflikter med familjen, sakna stöd i vissa svåra situationer och 

sekretessen hindrade dem från att diskutera vissa frågor. Handledning till assistenterna skulle 

kunna vara av godo, där diskussioner om ansvar och etik skulle vara en viktig del. Detta stöds 

av tidigare forskning (Egard, 2011; Wadensten och Ahlström, 2009a) som beskriver vikten av 

kunskap i etik och handledning för att kunna bemöta och hjälpa HMV-användaren att bli 

delaktig samt att få inflytande över sitt eget liv. I en studie (Ahlström & Wadensten, 2011) 

beskriver anhöriga till funktionshindrade hur personliga assistenter ibland bemöter den 

funktionshindrade respektlöst, hur assistenterna tar över och utför uppgifter på sitt sätt utan att 

rådfråga den funktionshindrade eller dennes anhöriga. Wadensten och Ahlström (2009a) visar 

att den funktionshindrade känner ett missnöje och att självständigheten går förlorad då de 

personliga assistenterna tar över och ger mer än eller annan vård mot vad den 

funktionshindrade önskar. Normen, enligt våra informanter, är att det alltid är HMV-

användaren som bestämmer vad som ska göras och när. Tidigare forskning (Ballangrud, 

Bogsti och Johansson, 2009; Egard, 2011) bekräftar detta, samtidigt som en studie (Egard, 

2011) också visar att samspelets roller och relationer trots denna norm kan variera. Egard 

(2011) menar att stöd och handledning till personliga assistenter och till HMV-användare 

underlättar deras relation. Roos forskning (2009) visar hur också brukare av personlig 

assistans ser det som viktigt att deras assistenter får handledning, antingen individuellt eller i 

grupp. Wadensten och Ahlström (2009b) menar att vårdande och den moraliska aspekten av 
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att vårda handlar om att respektera den man vårdar. I allt arbete, där mötet med en annan 

människa är huvuduppgiften, måste en etisk diskussion vara ständigt pågående. Återigen ser 

författarna att distriktssköterskan skulle kunna vara mer framträdande, då distriktssköterskan 

enligt Distriktssköterskeföreningen i Sverige (2008) ska ha ett etiskt förhållningssätt vilket 

innebär respekt för varje individ, för integritet och autonomi, vilket även omfattar när vård 

ges i hemmet. Distriktssköterskan ska också ha kunskap i kommunikation och samtalsmetodik 

för att just handleda och ge stöd (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008).  

 

Det finns en önskan från brukare av personlig assistans att deras personliga assistenter ska få 

utbildning om vad det innebär att arbeta som personlig assistent (Roos, 2009). Ahlström och 

Wadensten (2011) tar upp hur utbildning och träning bör komma till stånd för personliga 

assistenter och arbetsgivare, för att i högre grad förverkliga meningen med LSS, vad gäller 

värdighet och att kunna förverkliga sitt liv som funktionshindrad. En sådan utbildning skulle 

kunna innehålla vad lagen säger om rättigheter för den funktionshindrade och för assistenten, 

gruppdiskussioner kring etik, integritet, självständighet och delaktighet. Utbildningen skulle 

även innehålla praktiska riktlinjer för att matcha assistenter till funktionshindrade 

(Wadensten, 2011), då det är viktigt att finna rätt vårdare för rätt klient när det handlar om 

vård i hemmet (Garcia, 2006). Intervjupersonerna menade att trivseln mellan HMV-användare 

och personliga assistenter var avgörande om relationen skulle fungera eller ej. Enligt Egard 

(2011) understryker både brukare och personliga assistenter vikten av att trivas i varandras 

sällskap. Även Dybwik (2011) visar att formell kompetens inte är avgörande, även familjens 

gillande och godkännande krävs för en lyckad relation. Intervjupersonerna i den aktuella 

studien menade att stöd, såsom handledning och utbildning, borde komma från arbetsgivaren.  

 

Intervjupersonerna menade att de enbart skulle vara HMV-användarens ”förlängda arm”, 

vilket bekräftas av tidigare forskning (Egard, 2011). De talade också om att personliga 

assistenter gjorde sådant HMV-användaren skulle kunna utföra själv. Egard (2011) kallar 

detta för att ”agera hembiträde”. Författarna i den aktuella studien ställer sig frågan om det är 

möjligt att som personlig assistent enbart vara ”den förlängda armen”, då människor och våra 

relationer är så komplexa? I möten med andra människor är det inte helt enkelt att följa 

”manualen” för vad som innefattas i rollen som personlig assistent. Att lära sig en teknisk 

apparat som ventilatorn kan tyckas vara enkelt i sig, men att lära sig en annan människa tar ett 

helt liv. Roos forskning (2009) visar också att olika HMV-användare önskar olika saker av sin 

personliga assistans och vid olika situationer, vilket kan leda till svårigheter och missförstånd.  

Enligt intervjupersonerna skulle den personliga assistenten alltid finnas till hands. Arbete nära 

en annan människa eller i en familj gjorde att intervjupersonerna ibland kunde få göra saker 
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som låg utanför de egentliga arbetsuppgifterna, som att bemöta anhörigas känslor. Enligt 

Ahlström (2006) kan melankoli och existentiell problematik vara sorgereaktioner över att 

förlora eller att redan ha förlorat en vital kapacitet. Sorgen kan ge sig till känna genom 

oförutsägbara känslomässiga reaktioner såsom bitterhet, irritation och vrede. En ökad 

känslighet kan ses hos de personer som inte bearbetat sin förlust. Kunskap om ”kronisk sorg” 

ger en ökad förståelse för en människas sårbarhet (Ahlström, 2006). Hur kan personliga 

assistenter, som inte anses behöva någon formell utbildning för att göra ett bra jobb, och som 

inte är garanterade handledning när de behöver det, kunna ta hand om människor i kris, något 

som vårdpersonal genomför långa utbildningar för att möta? Är det så, att detta faktiskt inte 

ska åläggas personliga assistenter? Är det istället distriktssköterskan som ska vara en 

återkommande samtalspartner och ett stöd till HMV-användaren och dennes anhöriga? De 

personliga assistenterna kan då fortsätta vara ”den förlängda armen”, och inte 

samtalsterapeuter eller bästa vänner till HMV-användaren och anhöriga. Ahlström (2006) 

beskriver hur tillgången till professionellt och socialt stöd är mycket viktigt för hela familjen 

när hjälpbehovet är stort. Enligt Liaschenko (2003) är sjuksköterskans uppgift att hjälpa en 

person att lära sig vara hemma och leva med sin sjukdom och hjälpa familjens medlemmar att 

klara av sin livssituation. Som distriktsköterska gäller det att inte bara ha den tekniska 

kunskapen, utan det handlar lika mycket om att kunna möta de symboliska värden av kroppen 

som finns för att på rätt sätt möta oro (Liaschenko, 2003). Hos barn med hemventilator och 

deras familjer finns ett aldrig sinande behov av stöd. Distriktssköterskor måste bilda nätverk 

och stödgrupper för dessa barn och deras familjer och utveckla strategier för att familjerna ska 

klara av livssituationen (Sarvey, 2008). Distriktssköterskan ska möta en individ och dennes 

familj med närvaro och lyhördhet för att stödja, råda och vårda en person och dennes familj i 

alla skeendet av livet. Hår ingår fysisk, psykisk kulturell och existentiell hälsa och sjukdom 

(Distriktssköterskeföreningen, 2008).  

 

Liksom intervjupersonerna i den aktuella studien beskrev omgivningens brist på förståelse för 

HMV-användares situation, visar Lindahl, Sandman och Rasmussen (2003) hur det saknas 

kunskap om HMV i samhället men även inom hälso- och sjukvården. De diskuterar hur ett 

ökat samarbete mellan specialistsköterskor och primärvården, för att bredda kunskapen om 

ventilatorbehandling och vård för HMV-användare utanför specialistvården, skulle öka 

tryggheten hos HMV-användare.  
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Slutsatser 

Personliga assistenter känner ingen oro inför att vårda en person med hemventilator. De säger 

sig ha tillräcklig kunskap om hemventilatorns funktion. Däremot finns det en osäkerhet om 

arbetets innehåll och den personliga relationen till HMV-användaren och närstående. Det 

finns ett behov av stöd men det bör ges av chef, kollegor och närstående till HMV-

användaren.   

 

Det framkommer inte att personliga assistenter efterfrågar stöd från distriktssköterskan. 

Författarna pekar på att distriktssköterskans stöd ska ges till personliga assistenter men också 

till HMV-användaren och närstående.  
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Bilaga 1 

 

INTERVJUMANUAL 

 
Hur länge har du arbetat som personlig assistent? 

Vilken utbildning har du? 
 

Inledande fråga; Hur är det att vårda en person med HMV?  

     Berätta om en vanlig dag.  

 

TEMAN:  Bra erfarenheter  –   

Att vara i hemmet  

Teknisk apparatur  

 Utbildning/kompetens 

 Hur bibehålla?  

 

 

 Dåliga erfarenheter – 

Att vara i hemmet  

Teknisk apparatur  

 Utbildning/kompetens  

 Hur förbättra? 

 

  

Berätta om ett tillfälle i ditt arbete som blev en bra/dålig upplevelse.  

 

Finns det tillfällen/moment i arbetet där du skulle behövt stöd? 
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Bilaga 2 

 

 
 

 

Information om studien ”Personliga assistenters erfarenhet av att 
vårda personer med hemventilatorbehandling”. 
 

Vi är två sjuksköterskor som under vår vidareutbildning till distriktssköterskor vid Högskolan 

i Borås ska skriva vårt examensarbete. Vi planerar att göra en intervjustudie om ”Personliga 

assistenters erfarenhet av att vårda personer med hemventilatorbehandling”. Tidigare 

forskning har inriktat sig på de personer som behandlas med hemventilator och deras 

familjemedlemmar. Vi vill nu även belysa personliga assistenters perspektiv, då det är viktigt 

Att få en helhetsbild av vården kring personer med hemventilatorbehandling. 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning då du arbetar som personlig 

assistent åt en person med hemventilatorbehandling. Intervjun som spelas in beräknas ta 45 

till 60 minuter. Du väljer själv plats och tid för intervjun. Då vår studie ingår i ett större 

forskningsprojekt vid Institutionen för Vårdvetenskap vid Högskolan i Borås kommer 

ljudfiler och utskrifter av intervjuerna att sparas och förvaras inlåsta på Högskolan i Borås i 

10 år. Därefter kommer allt material att förstöras. 

Intervjuerna kommer att utföras på så sätt att din anonymitet säkras. Likaså kommer resultatet 

i vårt examensarbete att presenteras så att ingen enskild person kan kännas igen. Det är bara vi 

och vår handledare som kommer att ta del av intervjuutskrifterna och material kommer att 

hanteras enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:1436). 

Vi har förhoppningar om att vår studie ska innebära en ökad kunskap om ditt yrke som 

personlig assistent och ökad kunskap om vården av personer med hemventilator-behandling. 

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din 

medverkan utan närmare motivering. 

 

Ansvariga för studien är Maria Permer och Fredrik Körle. Önskar du ytterligare upplysningar 

om studien, vänligen kontakta någon av oss. 

 

Borås 2011-XX-XX 

 

 

Fredrik Körle  Maria Permer 

Tfn XXXXXX Tfn XXXXXX 

EpostXXXXX E-post XXXXXX 

Adress XX  Adress XX 

 

Handledare: 

Berit Lindahl 

Tfn XXXXXX 

E-post XXXXXX 

Adress XX 
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Bilaga 3 

 

 

 
 

 

 

Skriftligt samtycke till att medverka i intervjustudien ”Personliga assistenters 
erfarenhet av att vårda personer med hemventilatorbehandling”. 
 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om studien och medger härmed att de 

registreringar som görs under intervju med mig får användas i studiesyfte. 

Jag är medveten om att min medverkan är helt frivillig och att jag när som helst kan välja att 

avbryta min medverkan i studien utan närmare motivering. 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

ORT DATUM 

_________________________________________________________ 

NAMN NAMNFÖRTYDLIGANDE 

 

 

 

 

Ansvariga för studien: 

 

Fredrik Körle  Maria Permer 

Tfn XXXXXX Tfn XXXXXX 

EpostXXXXX E-post XXXXXX 

Adress XX  Adress XX 

 

Handledare: 

Berit Lindahl 

Tfn XXXXXX 

E-post XXXXXX 

Adress XX 
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Bilaga 4 

 

 

 
 

Till verksamhetschef XX. 
 

Vi är två sjuksköterskor som genomför vår vidareutbildning till distriktssköterskor vid Högskolan 

i Borås. I utbildningen ingår att ska skriva ett examensarbete på magisternivå. Vi planerar att göra 

en intervjustudie om ”Personliga assistenters erfarenhet av att vårda personer med 

hemventilatorbehandling”. Vår studie ingår i ett större forskningsprojekt vid Vårdhögskolan i 

Borås där tidigare forskning har inriktat sig på personer som behandlas med hemventilator och 

deras familjemedlemmar. Vi vill nu även belysa personliga assistenters perspektiv då det är viktigt 

att få en hel bild av vården kring personer med hemventilatorbehandling.  

Vi ber nu om tillstånd och hjälp med att komma i kontakt med personliga assistenter som arbetar 

hos personer med hemventilatorbehandling.  

Vår önskan är att de personliga assistenter vi intervjuar varierar så mycket detta är möjligt vad 

gäller:  

– Kön  

– Ålder  

– Utbildningsbakgrund  

– Erfarenhetstid som personlig assistent  

– Om de arbetar med ett barn eller en vuxen ventilatoranvändare  

Vänligen se bifogat informationsbrev till de personliga assistenterna.  

Ljudfiler och utskrifter av intervjuerna kommer att hanteras i enlighet med personuppgiftslagen 

(SFS 998:1436) och förvaras inlåsta på Högskolan i Borås i 10 år. Därefter kommer allt material 

att förstöras. Resultatet kommer att presenteras i form av en uppsats där ingen enskild person eller 

organisation kommer att kunna identifieras.  

Ansvariga för studien är Maria Permer och Fredrik Körle. Önskas ytterliga upplysningar om 

studien, vänligen kontakta någon av oss. 
 

Borås 2011-XX-XX 

 

 

Ansvariga för studien: 

 

Fredrik Körle  Maria Permer 

Tfn XX  Tfn XX 

E-post XX  E-post XX 

Adress XX  Adress XX 

 

Handledare: 

Berit Lindahl 

Tfn XX 

E-post XX 

Adress XX 


