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Sammanfattning    

 

Hemmet som vårdplats har och kommer att få en allt större betydelse. Det har skett en 

utveckling mot att mer avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser utförs i hemmet. 

Hemmet är en betydelsefull plats, full av normer och värderingar. Att möta patienter i 

deras hemmiljö ställer höga krav på vårdarna, som skall utgå från patientens perspektiv. 

Syftet med studien är att belysa patienters upplevelser av bemötandet från 

sjuksköterskor, distriktssköterskor och undersköterskor från hemsjukvården. Sju 

informanter inskrivna i hemsjukvården i två olika kommuner i Västra Götaland 

intervjuades om sina upplevelser av att möta hemsjukvårdens vårdare. Intervjuerna 

transkriberades och analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys. De fyra 

kategorier som framkom genom analysen var: en mellanmänsklig relation, att bjuda in, 

betydelsen av kontinuitet och tidsbrist. Dessa fyra kategorier delas in i elva 

underkategorier: vänlighet, att bli bemött som den unika person man är, omtänksamhet 

och lyhördhet, tacksamhet, humor och uppmuntran, ett delat ansvar, den privata sfären – 

och att överlåta utrymmen av den, att känna igen, pendling mellan trygghet och 

otrygghet, stanna till och slutligen uppgift och relation i samklang. I resultatet framkom 

att patienter överlag blir bemötta med ett respektfullt förhållningssätt utav 

hemsjukvården. Informanterna tyckte att det var trevligt att få besök hemma och 

uppskattade att vårdarna var vänliga, sociala, omtänksamma och hade humor. De 

upplevde att det var skillnad på att bli vårdad i sin egen hemmiljö, gentemot exempelvis 

sjukhus. I hemmet blev det mer personligt. 

 

Vid vård av patienter i hemmet blir ofta vårdrelationerna långa, ibland flera år. Därför är 

vårdrelationerna annorlunda i hemsjukvården. Det är viktigt för vårdare inom 

hemsjukvården att vara medvetna om sitt förhållningssätt när de skall arbeta i omvända 

roller, när patienten agerar värd och vårdaren gäst. Genom studien lyfts patienternas 

perspektiv fram, vilket kan ge inverkan på vårdares förhållningssätt och möjligtvis 

patienters välbefinnande.  

 

Nyckelord: hemmet, hemsjukvård, bemötande, patienter, upplevelser, välbefinnande, 

hälsa 
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INLEDNING 

Inom hälso- och sjukvården sker mängder med mänskliga möten varje dag. Möten med 

patienter som till exempel sker på sjukhus, vårdcentral, barnavårdscentral, 

ungdomsmottagning och i patientens hemmiljö. Den här uppsatsen fokuserar på möten i 

patientens egna hem. 

 

I media läser och hör vi hur det berättas om möten och bemötanden när en patient har haft 

kontakt med vården. Ibland handlar det om sämre möten och ibland om bättre, ibland ser vi 

exempel på det när vi läser ”dagens ros” då någon person är tacksam för de upplevelser de har 

av att ha blivit vänligt ”bemött” av vårdpersonal, men vad finns det för innebörd i detta? 

 

Som sjuksköterska har jag arbetat i kommunal hemsjukvård under sammanlagt fem år. Jag har 

också arbetat inom den slutna, landstingsdrivna vården och har erfarenhet av att det är 

skillnad att möta en patient på sjukhus eller vårdcentral, i förhållande till mötet i patientens 

egna hem. Att möta en patient i det egna hemmet ställer höga krav på den vårdpersonal som 

arbetar. För att fördjupa innebörden av bemötande väcktes en nyfikenhet att ta reda på 

patienternas upplevelser av bemötande från vårdare i patienternas hem. Mina förhoppningar 

är att studien skall skänka nya kunskaper, som bland annat sjuksköterskor och 

distriktssköterskor kan ta del av och dra nytta av i sitt arbete. Genom en ökad förståelse för 

patienters upplevelser kan möjligtvis studien även hjälpa patienter i hemsjukvården att 

uppleva ett ökat välbefinnande.  

 

BAKGRUND 

Hemmet som vårdplats har och kommer att få en allt större betydelse. Det har skett en 

utveckling mot att alltmer avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser utförs i hemmet. Fler 

personer får också hemsjukvård som en konsekvens av politiska beslut och vårdtagarens 

och dess anhörigas önskemål. Idag finns ungefär 250 000 personer i Sverige som får någon 

form av hemsjukvård. Av landets kommuner ansvarar två tredjedelar för hemsjukvården, i 

resterande kommuner ansvarar landstinget för hemsjukvården (Josefsson, 2010). 

För att förstå vad som menas med att möta en patient i det egna hemmet beskrivs 

inledningsvis etik i bemötandet, det etiska förhållningssättet, innebörden av det egna hemmet 

och slutligen vad hemsjukvård innebär.  

Etik i bemötandet  

Grundformen för ordet ”bemötande” är ”bemöta” eller ”att bemöta”. Enligt Svenska 

Akademiens ordbok (1997) betyder detta ord ”träffa samman” med någon eller något. 

Begreppet har synonymer såsom; vedergälla, besvara, uppträda mot, uppföra och behandla. 

 

Att definiera begreppet bemötande är inte enkelt, eftersom det rymmer många dimensioner. 

Det är svårt att summera vad bemötande i vården är och hur dess innersta kärna ser ut, men att 

bemötande bland annat handlar om: vänlighet, hjälpsamhet, människosyn, människovärde, 

kvalitet, information; korrekta besked och upplysningar, respekt, värme, engagemang, 

uppträdande, mottagande, behandling och tonfall. Bemötande handlar således om hur vi tar 

emot en patient, om kroppsspråk; hur vi hälsar, tittar i ögonen, sitter eller står i förhållande till 

patient och anhöriga (Fossum, 2007). 
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I Näsman, Lindholm och Erikssons studie (2008, s. 51), uttrycker en informant sig om den 

vårdande etiken, vilken beskriver hur vårdare bör förhålla sig till begreppet bemötande: 

 

Att som vårdare låta sig beröras/vidröras. Att som 

vårdare vara uppmärksam och lyhörd. Att som 

vårdare inte kränka den andras värdighet/helighet 

utan beskydda mot kränkning. Att som vårdare 

bemöta den andra varsamt, beskydda integriteten 

(orördhets zon). 
 

Med personlig integritet menas den gräns som sätts kring vår person. Varje individ beslutar 

själv vad som skall finnas inom den gränsen. Det är som ett hemligt rum, som alla har ett 

större eller mindre behov av. Personlighetens kärna och identitet vårdas där inne. Om någon 

annan tvingar sig in i det rummet kränks identiteten. Risken för identitetskränkning är stor 

inom vårdorganisationen. Människor kommer till vårdpersonal när de är sjuka och sårbara. 

Samtidigt som förmågan att skydda den personliga integriteten är minskad, på grund av 

sårbarhet och utsatthet, tvingas patienterna besvara närgångna frågor och utstå intima 

behandlingar (Malmsten, 2001). Som vårdare har man ett ansvar att synliggöra situationer 

som kan innebära att integriteten kränks och att hjälpa människor att bevara sin integritet i 

dessa (Stabell & Lindström, 2003). 

 

I och med att vi föds till människa och ett liv i ett socialt sammanhang ges vi ett värde. 

Människovärdet är ett ideal och en rättighet som tillhör varje levande människa, oavsett 

intellektuell nivå eller kroppslig förmåga. Alla människor tillhör en lång berättelse av vad det 

innebär att vara och leva som människa. Vi utgör alla en unik del av den sammanhängande 

och långa berättelsen (Malmsten, 2001). Edlund (2002) beskriver att människan besitter två 

typer av värdighet, dels en absolut värdighet, dels en relativ värdighet. Den absoluta 

värdigheten innebär en oförstörbar värdighet. Den innebär att människan har såväl rättighet 

som skyldighet att utöva det mänskliga ämbetet, att tjäna och finnas till för andra. Detta 

innebär en skyldighet att förhålla sig till andra människor som likvärdiga och agera i enlighet 

med detta. Genom sin absoluta värdighet har människan rätt att bli bekräftad som unik 

människa och få erkännande för utformandet av sitt liv. Den relativa värdigheten formas i det 

sociokulturella sammanhang människan lever i. Det gör den föränderlig. Den kan brytas ned 

men också byggas upp igen. I den relativa värdigheten återspeglas också människans absoluta 

värdighet genom personens etiska och estetiska hållning. En människa kan alltså förlora eller 

fråntas, sin relativa värdighet.  

 

Vårdaren måste värna om patientens värdighet och rätt att vara människa. Detta innebär att 

vårdaren måste acceptera patientens sätt att gestalta sitt liv. Oavsett vårdarens uppfattningar 

och värderingar om vad som är ett gott liv är patientens sätt att forma sitt liv ett uttryck för 

den unika personen och dennes historia. Att inte respektera personens sätt att forma sitt liv, är 

att inte respektera människan (Wiklund, 2003).  

 

För att kunna skapa en god vårdrelation mellan vårdare och patient ligger vårdarens 

människosyn och förhållningssätt till grund. För att förstå hur patienter påverkas av 

vårdrelationen är det viktigt att vårdpersonal får möjlighet till utbildning i att bemöta patienter 

och att skapa goda relationer (Björck & Sandman, 2007). Ordet ”bemötande” är dock svårt att 

översätta till engelska. Det uppfattas som ett relativt abstrakt begrepp som rymmer många 

olika dimensioner. Eftersom det är svåröversatt är det tyvärr inte helt enkelt att finna 

internationella studier som handlar om bemötande i vården. Oftast översätts bemötande med 
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”treatment”, vänligt bemötande med ”kind treatment”. Det som egentligen avses med 

bemötande skulle dock egentligen översättas med ord som ”relationship”, ”relation with”, 

”interaction” eller ”approach”. Ett annat begrepp: ”bedside manner” betyder hur vårdaren 

hanterar, men också hur vårdaren berör och tar i patienten. Begreppet översätts som att ett gott 

bedside manner handlar om att uppmuntra, lugna och trösta patienten. Attityder, tonfall, 

kroppsspråk, öppenhet och närvaro påverkar bedside manner. 

 

Halldórsdóttir (2008) beskriver i en studie att patienter som upplever sig ha haft ett dåligt 

möte med sjukvårdspersonal inte känner att de kan få förtroende för de vårdarna och inte 

heller en bra relation. Studien, som handlar om tidigare patienters upplevelser av 

vårdrelationer, baserar sig inte på patienter från hemsjukvården, men det finns ändå ett värde i 

studien för personal inom hemsjukvården, eftersom vårdrelationen är såpass central. 

Patienterna delgav att de kände att de kunde lita på de vårdarna som de upplevde på ett 

genuint sätt var omtänksamma om patienten både som person och patient, som var kunniga, 

tekniskt skickliga och lätta att få kontakt med. Patienterna berättade också att de uppskattade 

klokhet och erfarenhet. Slutligen berättade patienterna att de samtidigt ville ha en viss distans 

till vårdarna. De liknade det som att ha en bro mellan varandra. Samtidigt som det fanns en 

tillgänglighet ville de ha ett bekvämt avstånd. Att som vårdare utveckla en närmare relation 

ansåg patienterna vara oprofessionellt. 

 

Etiskt förhållningssätt – en del i professionen 

Mötet mellan vårdare och patient är kärnan i hälso- och sjukvårdens verksamhet. Varje år görs 

över 26 miljoner läkarbesök samtidigt som besöken hos andra personalkategorier uppgår till 

omkring 35 miljoner. Det är i dessa möten som vårdens centrala uppdrag utförs. Det är i 

samspelet mellan patient och vårdpersonal som vårdbehov identifieras och beslut om 

diagnostik, behandling och rehabilitering fattas (Socialstyrelsen, 2010). I 

kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor (2008) står det att i professionen ingår att 

möta och vårda människor i alla åldrar och utvecklingsstadium. En distriktssköterska skall 

möta individen och dennes familj med närvaro, lyhördhet, ärlighet och bekräftelse. Hon/han 

skall ha ett etiskt och holistiskt, hälsofrämjande förhållningssätt. Särskilt viktigt är det etiska 

förhållningssättet, som innebär respekt för patientens unikhet, integritet och autonomi i de 

skiftande miljöer som är distriktssköterskans arbetsfält. Ett av arbetsfälten är i patientens hem, 

vilket kräver en balans mellan distans och närhet i ett professionellt förhållningssätt för att 

kunna hantera den situation och miljö som hemmet representerar 

(Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). 

 

Socialstyrelsen (2005) skriver i sin kompetensbeskrivning för sjuksköterskor att 

sjuksköterskan självständigt skall analysera styrkor och svagheter i den egna professionella 

kompetensen och fortlöpande engagera sig i den personliga och professionella 

kompetensutvecklingen. Sjuksköterskan skall ha en professionell inställning eller anda som 

ligger till grund för bemötandet och agerandet inför en situation eller uppgift. Enligt 

Länsstyrelsen för Västra Götalands län (2009) måste ett bra, respektfullt bemötande ses som 

något helt självklart och grundläggande i allt vård- och omsorgsarbete. Ändå visar statistik att 

brister i bemötandet har ökat. Dock finns det anledning att fråga sig om det är en reell ökning. 

Det är svårt att avgöra om det beror på utglesad bemanning, fler okvalificerade vikarier 

och/eller stressad arbetssituation, eller om orsaken snarare beror på att man mer 

uppmärksammar denna typ av brister och ser dem som angelägna att anmäla.   
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Fredriksson och Eriksson (2003) anser att man som vårdare alltid skall utgå från en 

värdegrund i sitt handlande. Vårdaren ”personliggör” sig då som en autonom, levande 

människa. Den etiska hållningen saknas om inte vården genomförs med känsla för patienten, 

även om uppgifterna genomförs korrekt och enligt alla regler och etiska principer. Den etiska 

hållningen är förankrad i vårdaren genom dygder som lyhördhet, känslighet och vilja att ge 

patienterna välbefinnande. 

Vårdaren måste besitta kompetensen att kunna lyssna till vad patienten verkligen säger. Att 

lyssna till vad patienten verkligen säger ingår dock inte enbart i den formella utbildningen 

utan handlar också om att personligen ha en känsla för sitt arbete och att besitta en 

grundläggande social kompetens (Strandberg, Ovhed, Borgquist & Wilhelmsson, 2007). I det 

mänskliga mötet är kommunikationen grundläggande för förståelse mellan människor. Det 

goda samtalet uppstår i mötet mellan sjuksköterskan och patienten, där patienten känner sig 

förstådd, sedd som person och har fått möta vårdarens personlighet. Livserfarenhet, 

yrkeserfarenhet och inre trygghet kan underlätta i mötet med patienten (Holst, Sparrman & 

Berglund, 2003). Om patienten inte blir sedd eller hörd kränks den självklara värdigheten. Ett 

bemötande där patienten inte uppmärksammas innebär att patienten kan känna sig förolämpad 

och förödmjukad (Dahlberg, 2002). Genom ett respektfullt bemötande, där vårdaren möter 

patientens fysiska behov men samtidigt visar vördnad för patientens identitet och integritet, 

kan patientens värdighet bevaras. Det är av stor vikt att se patienten för den unika individ han 

eller hon faktiskt är och att låta hans eller hennes livsvärld vara central för vården (Dwyer, 

Andershed, Nordenfelt & Ternestedt, 2009). Livsvärlden är världen såsom människan lever 

och upplever den, vilket är unikt för varje individ (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008).  

Det egna hemmet 

Hemmet är rikt på innebörder och på moraliska och ideologiska laddningar. Det är en 

komplicerad social konstruktion som är bärare av en mängd betydelsefulla värden och 

normer. De främsta värdena är identitet och självbestämmande. Hemmet fungerar som en 

spegel av den person som hemmet tillhör, hemmet speglar vår identitet. Människan har ett 

stort behov av att vara tydlig. Det innebär att människan vill visa sig för omvärlden som en 

unik person. Genom att i de omgivande tingen uttrycka sin person och därmed sätta spår i 

världen möjliggörs detta. Hemmet blir en förlängning av människans person, det uttrycker 

vem hon är. Dörrtröskelns funktion har en del i det. Den markerar var gränsen för 

förlängningen av personen går. Att träda över den gränsen utan lov är en kränkning av den 

som bor i hemmet. Hemfridsbrott är den rättsliga benämningen av en sådan kränkning. 

Hemmet utgör den avgränsande sfär där vi utspelar en stor del av våra liv. Där är 

självbestämmandet, eller autonomin i en viktig mening. De två huvudrollerna i hemmet är 

rollen som värd respektive gäst. Värden är den som kan bjuda in i hemmet. Familjen som 

helhet, eller var och en av familjemedlemmarna för sig, kan normalt anta den rollen. Rollen 

som värd är laddad med makt (Lantz, 2007). 

I det egna hemmet bestämmer familjemedlemmarna själva hur de och personer som gästar 

dem skall uppträda. I samspelet med andra människor i hemmet, bestämmer den/de boende 

vilka gäster som skall få tillträde och hur länge de skall få stanna. Gästerna brukar oftast 

behandla värden ”som herre på täppan” och fråga om lov om att få göra något i hemmet. En 

gäst uppträder mer kontrollerat i en annans hemmiljö än i sin egen. I sin egen hemmiljö är 

man väl förtrogen med miljön och alla utrymmen och vanligtvis finns också tillgång till alla 

dessa (Sandman, 2007). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lib.costello.pub.hb.se/pubmed?term=%22Dwyer%20LL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lib.costello.pub.hb.se/pubmed?term=%22Dwyer%20LL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lib.costello.pub.hb.se/pubmed?term=%22Dwyer%20LL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lib.costello.pub.hb.se/pubmed?term=%22Nordenfelt%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lib.costello.pub.hb.se/pubmed?term=%22Ternestedt%20BM%22%5BAuthor%5D
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Rollen som gäst kan antas av vem som helst som bjuds in i hemmet. Det kan röra sig om allt 

från en gäst som övernattar, äter och umgås i hemmet till en försäljare som bjuds in en kort 

stund för att presentera någon vara. Till detta kommer den professionella gästen, den som 

gästar som professionell hjälpare, till exempel omvårdnadspersonal, en sjuksköterska eller en 

läkare. Idag när ibland avancerad vård ges i hemmet, kan brytpunkten från värdroll till 

gästroll inträffa. Det kan bli så att värden inte längre känner sig som ”herre i huset”, utan att 

vårdprofessionen har tagit över värdskapet (Lantz, 2007). Vid vård i hemmet är vårdarna 

gäster. Detta innebär en anpassning och ödmjukhet till patientens vanor. Att ta seden dit man 

kommer och att låta patienten agera värd (Brännström, Brulina, Norberg, Boman & 

Strandberg, 2005). 

I en studie av Öhman och Söderberg (2004), där distriktssköterskor från hemsjukvården 

intervjuats, berättar informanterna att man har en vilja att bemöta patienterna på ett vänligt 

och bra sätt i deras hem. Distriktssköterskorna berättade att de såg sig själva som gäster i 

patientens hem och att de försiktigt närmade sig patienten och dess anhöriga för att skapa ett 

förtroende. Vårdrelationen mellan allvarligt kroniskt sjuka patienter och distriktssköterskor i 

hemsjukvården blir oftast långvarig och djup. Ett möte i hemmet som inte blev bra kunde 

störa distriktssköterskorna under flera dagar och efter ett sådant möte gick de ofta och 

funderade över vad de kunde ha gjort annorlunda. Enligt Öresland, Määttä, Nordberg, 

Winther – Jörgensen och Lützén (2008) har vårdare i hemsjukvården en ängslan över att inte 

bli accepterade av patienten och håller därför ofta en ”låg profil”. I deras studie ansåg 

vårdarna att hemmet är ”patientens värld” och att vårdare och patient är mer jämställda i 

patientens hem. En djupare relation mellan vårdare och patient uppstår i hemsjukvården, 

eftersom patienten blir mer sedd som en unik individ med sin historia i sitt hem. På sjukhus 

behandlas patienter mer objektivt och opersonligt.  

Hemsjukvård och yrkeskategorier  

Socialstyrelsen beskriver innebörden av hemsjukvård samt de berörda yrkeskategoriernas uppdrag 

i en kartläggning av hemsjukvården i Sverige (Socialstyrelsen, 2008).  

 
Hemsjukvård omfattar medicinska insatser, rehabilitering, habilitering samt omvårdnad som 

utförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal eller av annan vårdpersonal med delegering. 

Hemsjukvård är till för personer med ett stort och långvarigt behov av hälso- och sjukvård i 

hemmet. De personer som beviljas hemsjukvård har av olika anledningar stora svårigheter att 

ta sig till vårdcentraler eller läkarmottagningar. Insatser av tillfällig karaktär som hälso- och 

sjukvårdspersonal utför i hemmet räknas inte som hemsjukvård utan som öppen hälso- och 

sjukvård. Ansvaret för de medicinska åtgärderna ska således vara sammanhängande över tid.  

De åtgärder och insatser som ges ska ha föregåtts av vård- och omsorgsplanering. I 

hemsjukvården arbetar distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor, men även 

arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Alla patienter skall tillhöra en patientansvarig läkare, 

men läkare finns inte anställda av kommunen, utan av landstinget. Läkaren har det 

övergripande ansvaret för enskildas vård och behandling och ska utifrån sitt medicinska 

yrkesansvar vidta de åtgärder som patientens tillstånd kräver. Läkaren bestämmer, med 

patientens medgivande, vilka vård- och behandlingsinsatser som ska göras. Därefter ska 

kommunens hälso- och sjukvårdspersonal, utifrån sitt medicinska yrkesansvar, följa de 

anvisningar om patientens vård och behandling som läkaren har meddelat. Landstingets läkare 

har inte något ledningsansvar inom den kommunala hälso- och sjukvården. Rent 

organisatoriskt får landstingets läkare en ställning som konsultläkare i förhållande till 

kommunen. Detta innebär således att kommunen bedriver hälso – och sjukvård upp till 

distriktssköterskekompetens och läkare kontaktas endast vid behov (Socialstyrelsen, 2008). 
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Yrkeskategorierna distriktssköterska och sjuksköterska i hemsjukvården ansvarar för att 

tillvarata det friska hos patienten, att tillgodose patientens basala och specifika 

omvårdnadsbehov och att organisera eller deltaga i teamarbetet kring patienten. 

Distriktssköterskan eller sjuksköterskan ansvarar också för att leda, prioritera, fördela och 

samordna omvårdnadsarbetet i teamet. I ansvaret ingår också att vid behov informera och 

undervisa patienter eller närstående såväl individuellt som i grupp, samt att utföra eller 

medverka i undersökningar och behandlingar. Sjuksköterskan ska även planera, konsultera 

och informera i samverkan med andra aktörer i vårdkedjan. I distriktssköterskans uppdrag 

ingår speciellt att upptäcka ohälsa och att ordna förebyggande och hälsofrämjande insatser. En 

annan viktig uppgift är att beakta de psykosociala problem som kan bli följden av sjukdom, 

funktionshinder och åldrande. Distriktssköterskan och sjuksköterskan i hemsjukvården kan 

delegera vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter och ska i samband med det utbilda och instruera 

personalen samt handleda den när det finns behov och praktiska möjligheter. 

Distriktssköterskan och sjuksköterskan kan också under vissa förutsättningar, förskriva 

läkemedel i enlighet med socialstyrelsens föreskrifter (Socialstyrelsen, 2008). 

 

I den här studien läggs inte något fokus på arbetsterapeuter och sjukgymnaster i kommunen, 

men eftersom deras yrkeskategorier ändå ingår i hemsjukvården, ges även en kort beskrivning 

av deras uppdrag. Enligt Socialstyrelsen (2008) har arbetsterapeuter och sjukgymnaster som 

uppgift att utreda och bedöma behov av insatser i förebyggande, habiliterande och 

rehabiliterande syfte. I arbetsterapeutens och sjukgymnastens uppgift ingår också att förskriva 

tekniska hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning utifrån det individuella behovet. 

Både arbetsterapeuter och sjukgymnaster använder en stor del av sin tid till att handleda 

omvårdnadspersonal. 

 

Personlig omvårdnad och social service dominerar det arbete som undersköterskor och 

omvårdnadspersonal utför. De ansvarar bland annat för att observera och rapportera tillstånd 

som tyder på ohälsa till sjuksköterskan. En del av arbetet består också av sjukvård och 

rehabilitering. När dessa uppgifter genomförs utifrån en delegering, får de som utför 

uppgiften samma ansvar som hälso- och sjukvårdspersonal i övrigt (Socialstyrelsen, 2008). 

  

PROBLEMFORMULERING 

Det finns en ökad risk för kränkning när människor är sjuka och sårbara. Patienter kan till 

exempel uppleva att självbestämmande och integritet hotas. Hemmet som vårdplats är och 

kommer att få en allt större betydelse. Hemmet är en privat sfär som speglar personligheten, 

vilket kan göra vårdrelationen komplex. För vårdare som arbetar i patientens hemmiljö är den 

vårdande relationen central. Utgångspunkten i en god vårdrelation börjar i mötet mellan 

patientens och vårdarens livsvärldar och för att skapa vårdrelation bör vårdaren ha utvecklat 

sitt etiska förhållningssätt. Höga krav på bemötandet ställs därför på de vårdare som besöker 

patienter i deras egna hem.  

 

Patienters upplevelser av bemötande från hemsjukvårdens vårdare är fortfarande ett relativt 

outforskat område. Därför kan det vara av vikt att belysa patienternas upplevelser i 

hemsjukvården för att om möjligt bidra med ökade kunskaper hos vårdare samt att komma 

närmare ett ökat välbefinnande hos patienterna. 
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SYFTE 

Att belysa patienters upplevelser av bemötandet från sjuksköterskor/distriktssköterskor och 

undersköterskor i hemsjukvården. 

 

METOD 

Ansats 

En kvalitativ intervjumetod valdes för att uppnå syftet. Syftet med en kvalitativ metod är att 

beskriva och förstå de centrala teman som den intervjuade upplever och förhåller sig till 

(Kvale, 1997). Slutledningen i analysen var induktiv, vilket är vanligast vid kvalitativa 

metoder. Att använda en induktiv linje innebär att forskaren utgår från upptäckter i 

verkligheten, som sedan sammanförs till allmänna principer som i sin tur kan sammanföras i 

en teori (Olsson & Sörensen, 2001). 

Urval 

Ett väl genomfört forskningsprojekt kräver att urvalet gjorts vetenskapligt. Urvalet skall vara 

genomtänkt och representativt för det som problemet gäller, så att studien blir vetenskaplig 

och praktiskt relevant (Olsson & Sörensen, 2001). 

 

Sju informanter som var inskrivna i hemsjukvården i en större och en mellanstor kommun i 

Västra Götaland intervjuades. Inklusitionskriterierna var att patienterna skulle vara vuxna 

(över 18 år) inskrivna i hemsjukvården och kunna svara adekvat. Både män och kvinnor var 

intressanta som intervjupersoner.  

 

Exklusitionskriterien var att det inte fick vara patienter med demensdiagnos, eller som av 

annan anledning inte skulle kunna svara för sig själv vid deltagande av studien.   

Datainsamling och genomförande 

De berörda verksamhetscheferna inom de kommunala organisationer där intervjuerna ägde 

rum fick först ge sitt muntliga godkännande av studien, efter att de tagit del av muntlig och 

skriftlig information (se bilaga 1). Kontakt med dessa togs via telefon respektive personligt 

besök. Lämpliga informanter, utifrån angivna inklusitionskriterier, från respektive kommun 

valdes ut med hjälp av de sjuksköterskor/distriktssköterskor som arbetade i hemsjukvården, 

vilka också fick muntlig och skriftlig information om studien (se bilaga 2). Informanterna fick 

först muntlig information om vad deltagandet skulle innebära och sedan skriftlig information 

och samtyckesblankett (se bilaga 3 och 4). Efter att informanterna svarat ja, togs kontakt med 

informanterna via telefon. Muntlig information gavs då på nytt och överenskommelse om tid 

för intervju avtalades. Intervjuerna ägde rum under oktober och november månad 2010. Av de 

sju informanter som intervjuades var fem informanter från den större kommunen och två från 

den mindre. Av dessa var fem kvinnor och två män. Intervjuerna ägde rum i informanternas 

hem, eftersom patienter som är inskrivna i hemsjukvården oftast är inskrivna av den 

anledningen att de har svårigheter att ta sig ut. Detta var också en önskan från informanterna, 

som de själva också uttryckte vid kontakt för tidsbokning. Författaren hade innan besöket 

informerat om att en fotolegitimation skulle visas av den person som avsåg att göra intervjun 

och att intervjun skulle ta cirka en timma. Samtliga intervjuer ljudinspelades. Innan 

inspelningen påbörjades fördes ett kort samtal som var avsatt för presentation och för att 

informanterna skulle få en möjlighet att ställa eventuella frågor.  Ingen intervju påbörjades 

före samtyckesblanketten var påskriven (se bilaga 4). Informanterna frågades då också en 
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sista gång om de ville deltaga. Den första intervjun var tänkt som en ”provintervju” för att 

säkerställa att de valda intervjufrågorna svarade på syftet. Då intervjufrågorna gav svar på 

syftet, kunde ”provintervjun” ingå i resultatet och resterande intervjuer kunde baseras på 

samma frågor.  

Enligt Kvale (1997) skall en kvalitativ forskningsintervju fortskrida ungefär som en normal 

konversation, men ha ett specifikt syfte och en specifik struktur. Intervjuarens frågor bör vara 

korta och enkla. I livsvärldsintervjuer kan en inledande fråga gälla en konkret situation, sedan 

kan intervjuaren följa upp någon av de dimensioner som träder fram genom svaret. 

Avgörandet om vilken av de många dimensionerna i intervjupersonens svar som skall följas 

upp bestäms av intervjuns syfte och innehåll, liksom det sociala samspelet i 

intervjusituationen.  

Tre inledande frågor ställdes till informanterna (se bilaga 5). Genom att använda sig av dessa 

frågor kunde de upplevelser som informanterna ansåg var mest relevanta framträda, samtidigt 

som intervjun kunde likna en konversation. Följdfrågor användes sedan, som till exempel; 

Hur menar du? Vill du berätta mer? Kommer du ihåg någon särskild situation? Därefter 

transkriberades intervjuerna ordagrant för att senare analyseras. Intervjumaterialet förvarades 

oåtkomligt för obehöriga efter att det hade transkriberats. Ljudinspelningarna raderades efter 

att transkriberingen var klar. De skrifter som finns med i resultatet har avidentifierats. 

Dataanalys 

För att analysera den information som framkom under de kvalitativa intervjuerna användes en 

kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalys används för att vetenskapligt analysera dokument, 

såväl skrivna som uttalade. Tillvägagångssättet som användes vid den kvalitativa 

innehållsanalysen var enligt de steg som Graneheim och Lundman (2004, s. 108) beskriver:  

 

• De transkriberade intervjuerna läses igenom flera gånger för att få en känsla för 

helheten. 

• Text med meningar eller fraser som innehåller information som är relevant för 

frågeställningarna plockas ut. Dessa meningar eller fraser är så kallade 

meningsbärande enheter. 

• De meningsbärande enheterna kondenseras på ett sätt som gör att de fortfarande 

behåller sitt innehåll, det vill säga så att den underliggande meningen behålls. 

• De kondenserade meningsenheterna kodas och grupperas in i underkategorier, efter 

innehåll, som återspeglar budskapet i intervjuerna. 

• Slutligen formuleras olika kategorier som kan sammanföra underkategorierna. Detta 

efter analys av de meningsbärande enheterna och underkategorierna där innehållet i 

intervjuerna framgår. 

 

Vid analysen framkom fyra kategorier, med elva underkategorier. I figur 1, visas exempel på 

hur analysen av de transkriberade intervjuerna har genomförts enligt Graneheim och 

Lundman (2004). 
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Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 

”Glad och positiv! 

För… när man är 

sjuk så behöver 

man ju lite 

uppmuntran. 

Skoja lite eller  

så!” 

”… och så har jag 

någon klänning på 

mig och då säger 

hon vad du är fin 

och sådär. Hon 

piggar upp en 

ibland. Vi kan 

skoja och prata 

och så och det är 

ju konstigt 

egentligen om 

man tänker på hur 

gammal jag är” 

När man är sjuk 

så kan man 

behöva lite 

uppmuntran 

 

 

 

Hon ger mig 

komplimanger 

och piggar upp. 

Vi kan skoja och 

prata om allt. 

Uppmuntran får 

patienten att tänka 

på något annat för 

en stund och 

slappna av. 

Humor och 

uppmuntran 

En 

mellanmänsklig 

relation 

Figur 1: Exempel från analysen 

 

Etiska aspekter 

Enligt Borås Högskola (2010) krävs inte någon etikprövning i etikprövningsnämnden vid 

studier som resulterar i en magisteruppsats. Däremot gäller etikprövningslagen. För att följa 

de regler och anvisningar som finns har de fyra grundreglerna enligt Vetenskapsrådet (2009 s. 

7-14) följts vid studien, vilka är följande: 

 

Informationskravet Forskaren skall informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för 

deras deltagande. De skall därvid upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att 

de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i den 

aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta. 

 

Samtyckeskravet Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och 

undersökningsdeltagares samtycke. De som medverkar i en undersökning skall ha rätt 

att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. De skall 

kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa följder för dem. 

 

Konfidentialitetskravet Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, 

lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av 

utomstående. I synnerhet gäller detta uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsliga. 

Detta innebär att det skall vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt 

uppgifterna. 

 

Nyttjandekravet Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte 

användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 
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Informanterna fick både muntlig och skriftlig information om studien (se bilaga 3). 

Författaren påpekade både muntligt och skriftligt att deltagandet var frivilligt och att 

informanten när som helst kunde avböja att medverka, även efter att intervjun var genomförd. 

Författaren visade fotolegitimation vid ytterdörren innan intervjun påbörjades, för att inte 

riskera att bli förväxlad med någon annan besökare. Innan inspelningen påbörjades 

tillfrågades informanten ytterligare en gång för att få en chans att ändra sig. Information gavs 

också om att informanten kunde be om att bandspelaren skulle stängas av. 

RESULTAT 

Genom analysen framkom fyra kategorier som redovisas i resultatet. Till dessa tillhör elva 

underkategorier. 

 

Kategori Underkategori 

 

 

En mellanmänsklig relation 

Vänlighet 

Att bli bemött som den unika person man är 

Omtänksamhet och lyhördhet 

Tacksamhet 

Humor och uppmuntran 

 

Att bjuda in 

Ett delat ansvar 

Den privata sfären – och att överlämna utrymmen 

av den 

Betydelsen av kontinuitet Att känna igen 

Pendling mellan trygghet och otrygghet 

Tidsbrist Stanna till 

Uppgift och relation i samklang 

Figur 2: Kategorier och underkategorier som framkom genom analysen. 

 

I resultatet kommer samlingsnamnet ”vårdare” att användas för de yrkeskategorier som 

studien berör, det vill säga distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor. Citat 

används för att tydliggöra informanternas budskap. 

 

En mellanmänsklig relation 

Vänlighet 

När den första frågan ställdes om vad informanterna tyckte var viktigt i bemötandet från 

hemsjukvården, var det flera informanter som spontant svarade att de tyckte att det var viktigt 

att vårdarna var vänliga. Någon svarade också att de ville bli bemötta med respekt och på ett 

professionellt, men samtidigt trevligt sätt. 

 

Det tycker jag är det väsentliga, 

att man, att man är vänlig. 

Det tycker jag! 
 

En annan informant valde att använda sig av ordet ”kamratligt” istället: 

 

Jag vill bli mött som en vanlig patient… med... 

kamratligt sådär... Jag har blivit väldigt bra 

bemött... 
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Att bli bemött som den unika person man är 

Informanterna var väl medvetna om att alla är olika som personer. Alla patienter har olika 

önskemål och visioner om hur deras vård skall utformas. Informanterna ville bli bemötta som 

de unika individer de var och de ansåg också att vårdarna hade i uppgift att bemöta dem som 

unika.  

 

Man möter ju människor, så man får ju inte vara 

avståndstagande egentligen… utan man får ju 

bemöta alla på det sättet som man förstår att den 

här tycker att det ska vara. 

 

En informant upplevde att man som äldre patient ibland inte blir tagen på allvar. Informanten 

delade med sig av hur man som vårdare inte skall uppträda: 

  

Inte vara nedsättande. Man får oftast den känslan 

när man blir gammal. Att man blir det… 

nonchalant behandlad. 

 

Omtänksamhet och lyhördhet 

Omtänksamhet var ett viktigt ord. Att känna att någon verkligen brydde sig om. En av 

informanterna berättade särskilt om ett tillfälle som hade berört och som gav känslan av att 

det fanns någon som brydde sig om: 

 

I sommar när jag inte kunde komma ut... jag har 

inte varit ute något mer än på balkongen... eller jo, 

men bara när jag har kunnat ta bil och åkt till 

goda vänner... Men annars så... men en utav dem 

hade hittat en liten videkvist som hon kom med. 

                            (Int): Hur kändes det? 

Jag kände att det var omtänksamt! 
 

Att visa sin omtanke var också ett sätt att bevara informanternas värdighet. Känslan av att 

känna att vårdaren brydde sig om och var omtänksam gjorde att informanterna kunde slappna 

av och känna sig mer trygga. Ett moment som kanske kunde innebära smärta blev lättare om 

vårdaren inte bara utförde uppgiften, utan också pratade lite runtomkring och visade sin 

medmänsklighet: 

 

Jaa… det är ju ingen som är ovänlig, det kan jag 

inte säga. Men… det är väl just det om dom är 

glada och vänliga när dom kommer. 

Det är ju alltid en spänning i det här när dom ska 

sticka. Jag tycker inte att det är så roligt. 

  

Att inte bara utföra uppgiften gjorde att informanterna upplevde att de blev synliggjorda och 

respekterade, att de blev bekräftade. De berättade att de ville att vårdarna lyssnade till dem. 

När de pratade om att lyssna, så klargjorde de att det inte innebär att man lyssnar bara för att 

man hör vad någon säger. Att höra och att lyssna är inte samma sak: 

  



 

12 

 

Dom lyssnar inte, dom hör. Och det är en klar 

skillnad på dom begreppen alltså. 

 

Tacksamhet  

Informanterna var ytterst tacksamma över att få besök i hemmet. De upplevde att detta var en 

väldigt fin service: 
 

Jag kan inte gå långa sträckor. Ibland måste ju 

provet tas var 14:e dag… och ibland är det var 

tredje vecka och på provtagningen kan man få 

vänta länge och där kan det också vara väldigt 

mycket folk. Sedan skall man ju vänta på skjuts 

hem. Så det var väldigt skönt för mig att få ta 

provet hemma istället. 

  

Informanterna upprepade flera gånger att de tyckte att det var en så fin service att få hjälp i 

hemmet, eftersom det underlättade såpass mycket för dem att slippa åka iväg för att få hjälp. 

En informant påpekade sin tacksamhet över att det finns så fina möjligheter i Sverige, 

informanten menade att det inte finns de möjligheterna i alla länder. Dock använde 

informanterna en antydan i sin tacksamhet om att man inte fick klaga, då de som patienter 

hade ett sådant privilegium att få besök i hemmet, vilket inte alla patienter får. 

Humor och uppmuntran 

Informanterna uppskattade när vårdarna var sig själva, när de kunde möta varandra som två 

likvärdiga unika individer, med respekt för varandras olikheter. Den mellanmänskliga 

relationen som sedan uppstod dem emellan var ofta med tillslag av humor och uppmuntran. 

Alla informanter upplevde det positivt att vårdarna pratade och skojade lite med dem. De 

uppskattade när vårdarna lättade upp stämningen. De tyckte om när de fick prata lite om annat 

vid sidan om det som föranledde deras besök. Att vara mellanmänsklig och tillåta inslag av 

humor hade inverkan på informanternas upplevelse av besöket. Allting handlade inte enbart 

om det sjuka: 

 

… vi kan prata om allting! Jag kan berätta någon 

rolig historia, om det har hänt mig något som jag 

kan komma ihåg. 

 

Komplimanger kunde ge informanterna uppmuntran. Det gjorde att de kunde känna glädje 

och att de fick något roligt att tänka på för en stund: 

 

… och så har jag någon klänning på mig och då 

säger hon vad du är fin och sådär. Hon piggar upp 

en ibland. Vi kan skoja och prata och så och det är 

ju konstigt egentligen om man tänker på hur 

gammal jag är. 
 

En annan informant uttryckte hur vårdare i hemsjukvården skulle var enligt informantens eget 

tycke: 
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Glad och positiv! För… när man är sjuk så 

behöver man ju lite uppmuntran.  

Skoja lite eller så! 

 

Att bjuda in 

Ett delat ansvar  

Informanterna ansåg att deras eget uppträdande var viktigt när de fick besök i hemmet. De 

upplevde att de själva också hade ett ansvar som värd. Det bemötande de fick från 

hemsjukvården var beroende på hur de själva bemötte sina besökande, enligt vissa av 

informanterna: 
 

Dom kommer ju till mig… hem… och jag ska ta 

emot dom som kommer utifrån… Det är klart att 

det är… det beror ju på båda två… den som tar 

emot och den som kommer… hur det blir alltså. 

 

En annan informant beskrev sin upplevelse på ett liknande sätt: 

 

Nej, men vad kan man säga… Jag kan ju inte... vi 

möter ju varandra egentligen. Så att... det beror ju 

på hurdan jag är också… hur jag blir bemött. 

 

Den privata sfären – och att överlämna utrymmen av den 

 

Informanterna upplevde att det var annorlunda att möta vårdare i hemmet, gentemot till 

exempel sjukhus. De upplevde att det blev mer intimt och personligt i deras egen hemmiljö. 

Samtidigt som de var mycket tacksamma för att få besök hemma ville de att vårdarna skulle 

respektera deras eget val av hemmiljö. De berättade att vårdarna ibland hade åsikter om hur 

de utformade sin miljö, vilket inte alltid var så uppskattat av informanterna. Att inte 

respektera patientens eget val av miljö, utgjorde ett hot mot självbestämmandet. En informant 

gav en tydlig beskrivning av hur det kunde upplevas: 

 

… man kan inte gå hem till någon och styra över, 

eller bara liksom köra över en, för då blir det 

ingen bra grej. Det är klart man kan men... det blir 

inget bra... ingen gillar att bli överkörd, i sitt eget 

hem. I sitt eget hem har man ju sin egen borg och 

där är man ju kung och prinsessa och drottning 

och allt vad det nu... president och... ja, men det är 

ju liksom mitt! 

 

En annan informant vittnade om en konkret situation som hade uppstått och i vilken 

informanten hade markerat sitt ogillande för dem som hade varit berörda: 
 

... det finns ju en del som tror att dom skall 

bestämma här, men det har dom glömt nu. 
                               (Int): På vilket sätt menar du då? 
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Vad jag menar är att exempelvis om jag har 

mycket papper på mitt bord, så hade dom åsikter 

om det. Men det har dom inte längre! 
                               (Int): Nej... du kände att dom lade sig i hur du hade det? 

Ja! Det ska dom inte bry sig om! 
 

För informanterna kunde detta också innebära att de upplevde sig extra utsatta. En informant 

hade blivit duschad på sjukhus och tyckte inte att detta hade inneburit några problem, men i 

hemmet kändes det annorlunda när en intim handling skulle utföras: 

 

Då var det unga killar som har duschat mig och 

det bekom mig ingenting tyckte jag, men här tyckte 

jag, det är mitt privata, det stämde inte riktigt. 
(Int):Det blir kanske lite personligare i hemmet? 
Ja, jag tyckte det! Att det var personligt! Jag tyckte 

lite att jag blev kränkt. 

 

Att få behålla sin roll som värd i det egna hemmet när ett stort behov av vård infann sig, 

kunde ta sig i uttryck på olika sätt: 

 

Jag ska ha två filtar med mig i sängen och 

vattenglaset där och vichyvattnet där och 

riskakorna där. Det är jätteviktigt. Så jag har blivit 

precis lika petig som alla andra har vart, för det 

blir liksom en liten bit man kan ha kontroll över 

och den ser man till att ta kontroll över! 

 

Att bjuda in någon i hemmet som man inte träffat förut kunde informanterna uppleva som 

skrämmande. De önskade att vårdarna skulle visa sin fotolegitimation, så att de var säkra på 

att det verkligen var vårdare som kom in i deras hem. Dock inträffade det att okända vårdare 

ibland hade glömt att ta med sig sin legitimation, vilket orsakade en otrygghet: 

 

Något som jag tycker är viktigt är att dom visar sin 

bricka med en gång va. Det är något som jag 

uppskattar! För jag har faktiskt varit ute för det att 

dom har stått utanför och så är det någon som inte 

jag känner igen och som inte har någon bricka! 

 

Informanterna beskrev att de fick överlämna vissa utrymmen av sitt hem till hemsjukvården. 

Att vissa utrymmen blev till vårdarnas, där de kunde förvara material och arbeta: 

 

... sedan har jag ju dom där sakerna som flickorna 

använder på toaletten där i hörnet. Påsar och det 

som de behöver, sedan slänger dom det i spannen, 

dom är ju hemma här och gör precis som dom vill 

här (skratt). 
 

Att detta skulle innebära något problem var det ingen av informanterna som uttalade. Det 

verkade snarare som att de upplevde att det var positivt att en liten vrå gavs till vårdarna att 

förvara eller använda sina saker vid. Ifall det kom nya vårdare till informanterna kunde de 
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alltid hänvisa till den platsen, där vårdaren kunde läsa eventuell remiss och se vilka material 

som skulle användas. Det skall dock nämnas att ingen av de informanter som medverkade i 

studien överlämnade några stora delar av sitt hem, till exempel ett helt rum till vårdarna. Det 

rörde sig endast om en liten bänk eller ett hörn.  

 

Betydelsen av kontinuitet  

Att känna igen  

Informanterna berättade att de överlag tyckte att de blev väldigt fint bemötta av alla från 

hemsjukvården och att de var väldigt nöjda. Dock vittnade de om att det ofta var olika 

personer från hemsjukvården som besökte dem: 
 

Men jag kan säga att jag kanske inte känner dom 

så väl som jag gör med... som () och (), men 

herregud det kan man säga att jag tycker att dom 

är så vänliga allihop... men det är många olika och 

det är inte alltid som jag kommer ihåg vad dom 

heter… 

 

En annan informant uttryckte sig så här: 

Nu ser jag så dåligt så att jag ser inte ansikten. Jag 

ser ditt ansikte, men jag ser inte dragen. Så att jag 

känner inte igen... men jag tror nog att jag har haft 

någon som har varit här två gånger 
  

Vad flera informanter uttryckte var hur viktigt det var att det fanns någon som följde deras 

status och att de hade någon eller några vårdare som de kände att de kunde ”knyta an till”, det 

vill säga någon eller några som de kände att de kunde vända sig till ifall de hade några frågor 

och funderingar. Naturligt föll detta ansvar på den patientansvariga sjuksköterskan, men 

ibland kunde det även vara någon ytterligare sjuksköterska eller undersköterska som 

informanterna kände att de kunde ty sig till. En informant uttryckte på ett tydligt sätt att det 

fanns en trygghet att ha en ansvarig vårdare för sin vård, vid frågan ifall vårdarna bemötte 

dem på olika sätt: 

 

Det har funnits ögonblick, då dom eh, har varit 

olika, för att använda ditt uttryck, men det är så att 

den som basar här, är alldeles förtjusande och vad 

jag förstår så har jag upptäckt att jag skyller på 

henne så blir dom så snälla, så snälla, så snälla. 

Och det... men det fungerar smärtfritt idag, jag har 

ingenting att klaga på. Snabba, vänliga och 

trevliga. Men så är dom lite glömska en del, men 

det är mänskligt att fela, står det i stora tjocka 

böcker och det är så. 

 

Pendling mellan trygghet och otrygghet 

Överlag verkade det som att kontinuiteten var något som var viktigt för informanterna. 

Däremot hade man olika syn på vad kontinuitet innebär. Fyra informanter nöjde sig med att 
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det fanns någon eller några som stod dem extra nära, som besökte dem ofta, men inte vid 

varje tillfälle. En ville helst ha samma vårdare vid alla tillfällen. Det verkade som att en 

tillitsbrist uppkom hos informanten när känslan av att det var för många olika vårdare 

inblandade, vilket kunde resultera i en saknad av sammanhang. 

 

Två informanter tyckte dock att vem som besökte dem inte hade någon egentlig betydelse. 

Det viktigaste var att de vårdare som besökte dem var trevliga. En av informanterna uttryckte 

sig tydligt i att vem som kom på besök inte hade inte någon betydelse alls vid frågan om 

vårdarna bemötte dem på olika sätt: 

 

Du menar om det är någon som jag känner och 

som vet mig? Nej, det kan jag inte säga. 
(Int):Så det spelar inte någon roll vem som kommer till dig?  

Nej det gör det inte! Men det är alltid trevligt om 

dom pratar lite... Jag är ju oftast ensam här uppe 

och det är trevligt med lite småprat sådär… 

 

För de fyra informanter som kontinuiteten hade större betydelse, uttryckte att det kändes 

besvärande och osäkert när det blev för mycket olika personer som aldrig hade träffat dem 

förut kom till dem: 

 

Sedan vad jag tycker… är lite... jobbigt ibland är 

när det kommer… dom som… kanske inte har varit 

här tidigare. Och att det inte är kontinuitet i att 

man har sett det såret tidigare… 

 

Anledningen till att informanternas upplevelser skiljdes åt verkade vara beroende av vilken 

anledning hemsjukvården besökte dem för. Om det var en patient som fick hjälp med en 

lättare uppgift, till exempel en provtagning hade kontinuiteten inte någon direkt betydelse, 

men om det däremot rörde sig om ett längre besök, som krävde en annan typ av uppföljning, 

eller något moment som var av intim art, var kontinuiteten mera viktig. Särskilt besvärligt 

tyckte dessa informanter att det var på sommaren, när den ordinarie personalen var på 

semester. En informant tyckte att det var väldigt jobbigt när det kom andra vårdare än den 

patientansvariga sjuksköterskan. I detta fall fanns en klar tillitsbrist: 

 

Man känner sig som att man är till besvär. Man 

frågar inte mer en nödvändigt och man kräver inga 

utgående svar heller. Utan det är väl mest ja och 

nej – frågor. 

 

Tidsbrist 

Stanna till 

Det dyrbaraste man som vårdare kan ge till sina patienter är ofta tid. Att stanna till och lyssna 

till patienten. Informanterna sa att vårdarna ofta verkade vara stressade. De hade dock en stor 

förståelse för att vårdarna hade många patienter och därför ont om tid. Om vårdarna hade tid 

att stanna en liten stund var detta mycket uppskattat. En informant beskriver känslan när en 

vårdare som står nära stannar till en stund: 
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Åh, underbart. Jag blir så lycklig så. Hon är så go, 

hon sätter sig alltid på fåtöljen och så pratar hon 

med mig och jag tycker att det är så roligt så... 

Jag tycker så mycket om henne... Men, ibland kan 

jag förstå att hon har mycket att göra och då får ju 

inte jag uppta hennes tid! Så pass förstånd har jag 

ju och kan hon prata med mig så gör hon ju det. 

 

Dessvärre kunde det ibland vara så, beskrev informanterna, att de hade frågor och funderingar 

om sin hälsa som de ville prata om med vårdarna, men märkte de att vårdarna var stressade så 

kunde de avvakta med dessa till en annan dag, eftersom de av erfarenhet visste att det inte var 

säkert att de skulle få utförliga svar när vårdarna verkade stressade. En informant berättade 

också att det var irriterande att bli avbruten när man som patient pratade, att bli avbruten 

uppfattades som oförskämt. Att som patient bli avbruten gav en upplevelse av att vårdaren var 

stressad och inte hade tillräckligt med tid för patienten. 

 

Uppgift och relation i samklang 

Informanterna hade som tidigare nämnt stor förståelse för att det fanns ont om tid. De 

upplevde också att vårdarna var stressade. Informanterna ville inte hindra vårdpersonalen att 

hinna med sina uppgifter, men tyckte att det var trevligt om de kunde få prata litegrann. Detta 

var egentligen ingenting som nödvändigtvis behövde ta mer tid. Att prata lite och vara trevlig 

samtidigt som det vårdande momentet utfördes var också mycket uppskattat. Informanterna 

delade med sig av att det kunde vara lite olika, beroende på vem som kom: 

 

En del är pratsamma, en del är tysta… gör det dom 

ska… och andra… vi har lite småtrevligt en stund, 

samtidigt som dom sticker mig. 
 

  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Att finna tidigare forskning om patienters upplevelser av bemötande från vårdare i hemmiljö 

har inte varit helt enkelt. För att finna vetenskapliga artiklar användes flera olika sökord i 

olika kombinationer. När svårigheter att hitta passande artiklar ändå kvarstod söktes istället på 

närliggande områden, som till exempel ”integritet”, ”värdighet” och ”respekt” som alla tre är 

begrepp som ingår kring diskussionen om bemötande. 

Anledningen till att en kvalitativ metod användes och inte en kvantitativ var för att författaren 

inte ville gå miste om värdefull information från informanterna. En kvantitativ metod innebär 

att utgå från några förbestämda företeelser (Olsson & Sörensen, 2001). Genom en kvalitativ 

metod kunde istället informanterna själva välja vad de ansåg vara viktigt att säga. Nyanser i 

deras berättelser kunde också på så sätt få större utrymme, i jämförelse med vad en kvantitativ 

metod hade resulterat i.  

Ett bekymmer var att få informanter. Det finns ett visst geografiskt avstånd från vårdpersonal 

till patient i hemsjukvården och alla patienterna är dessutom utspridda. Att få ett mer 

omfattande urval skulle egentligen vara mer optimalt, men på grund av de begränsningar som 

finns inom hemsjukvården, skulle ett sådant urval vara allt för resurskrävande för den 
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vårdpersonal som skulle utföra uppgiften inom den tidsram som finns för skrivandet av en 

magisteruppsats. Tanken var från början att intervjua åtta patienter, fyra från respektive 

kommun, men då det endast gavs två informanter från den mindre kommunen beslöt 

författaren att intervjua ytterligare en patient i den större kommunen. Två tilltänkta 

informanter från den större kommunen var tvungna att avböja innan intervjuerna ägde rum, på 

grund av hälsoskäl, men dessa gick att ersätta med andra informanter från samma kommun. 

Varför inte fler informanter gavs från den mindre kommunen är oklart. Fanns det något som 

kunde ha gjorts annorlunda? Exakt hur många patienter som har blivit tillfrågade om att delta 

från den mindre kommunen är osäkert. De två informanterna från den mindre kommunen kom 

båda från samma sjuksköterska i hemsjukvården, trots att flertalet 

sjuksköterskor/distriktssköterskor blev informerade om studien. En annan svårighet var 

tidsbokningen med informanterna. De flesta informanterna hade hjälp av hemtjänsten flera 

gånger om dagen och att finna en tid att prata ostört med informanten kunde vara svårt, trots 

att intervjuaren var generös med sin tid och kunde anpassa sig.  

Beslutet att utesluta patienter med demensdiagnos eller som av annan anledning hade svårt att 

svara för sig, togs med stöd av Olsson och Sörensen (2001, s. 79) som beskriver tre punkter 

som är viktiga vid kvalitativa intervjuer: 

1. En intervju är en dialog mellan minst två personer och för att intervjupersonen ska 

lämna så bra upplysningar som möjligt, måste ett samarbetsvilligt klimat skapas. Låt 

intervjupersonen känna sig viktig och få tala till punkt. 

 

2. Upplysningar som intervjupersonen lämnar måste vara pålitliga och inte påverkade av 

en mängd ovidkommande faktorer. 

 

3. Intervjun ska ge den information som intervjuaren är ute efter, det vill säga svaren 

måste ha giltighet, vilket innebär att den intervjuade svarar på det som intervjuaren 

frågar om.  

Anledningen till att inte en mer strukturerad intervjumetod användes vid intervjuerna var för 

att inte förlora värdefull information. Det ansågs att ett mer sanningsenligt resultat kunde 

uppnås genom ett öppnare förhållningssätt med tre inledande frågor och istället låta intervjun 

framstå som en normal konversation. Efter att ha genomfört sju intervjuer med samma teknik 

kan det nog vågas påstå att metoden har gett rikligt med intressanta meningsbärande enheter. 

 

Trots ett lägre antal informanter än väntat, så skulle enligt Kvale (1997) många studier vinna 

på att använda sig av ett mindre antal informanter för att använda mer tid till förberedelser 

och analys av intervjuerna. Om antalet intervjuer är för stort går det inte att göra några mer 

ingående tolkningar av intervjuerna som ensam författare. Av de intervjuer som utförts har 

författaren noggrant kunnat lyssna till dem, transkriberat och tolkat dem. Efter varje intervju 

har utrymme för reflektion av utförandet från författaren som intervjuare funnits, vilket anses 

vara en fördel. Författaren har i rimligaste mån lagt förförståelsen åt sida, för att kunna öppna 

sig som intervjuare och åhörare för informantens unika berättelse. Författaren anser sig ha ett 

ansvar att ge informanterna rättvisa genom ett objektivt tillvägagångssätt i metod och analys.  

Att helt utesluta förförståelsen genom analysens gång har dock varit svårt, eftersom 

erfarenheter från att arbeta i hemsjukvården föreligger.  

 

Resultatet går inte att generalisera. Informanterna skiljde sig åt i vissa av sina upplevelser.  

Författaren har dock som tidigare nämnt, gjort sitt yttersta för att vara objektiv och inte 

feltolka. Resultatet baseras på informanternas unika berättelser. Enligt Starrin och Svensson 
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(1994) kan man alltid avfärda resultat i kvalitativa studier som speciella för det enskilda fallet, 

men de som har tagit del av resultatet kan ändå ha det i åtanke när de ställs inför olika 

situationer och därigenom upptäcka dess relevans. Vid intervjuerna beskrev informanterna 

sina unika upplevelser av bemötande från hemsjukvården. Bemötande är ett vitt begrepp och 

innefattar flera dimensioner vilket gör att informanternas berättelser kan vara av många olika 

karaktärer, vilket påverkar validiteten, men metoden som har använts har ändå undersökt det 

som var avsett.  Vid intervjuerna har intervjuguiden följts med tre inledande frågor (se bilaga 

5), följdfrågor har också använts vilket även beskrivs i metodavsnittet. Förhoppningsvis har 

inte dessa följdfrågor påverkat informanternas svar i någon vidare utsträckning. Studiens 

reliabilitet kan vara svår att definiera eftersom intervjuerna mer liknade en normal 

konversation. Resultat av intervjuer är till viss del beroende av intervjuaren som person. 

Enligt Kvale (1997) är intervjuaren själva forskningsverktyget. En god intervjuare är expert 

på både ämnet för intervjun och på det mänskliga samspelet. Intervjuaren måste kunna fatta 

snabba beslut om vad som skall frågas och hur det skall frågas. Vad som skall följas upp av 

intervjupersonens svar och inte. En intervjuare bör således vara kunnig på det område som är 

föremål för undersökningen, behärska konsten att samtala, ha språkkänsla och ett öra för 

intervjupersonens speciella sätt att uttrycka sig.  

 

Att som ensam författare utföra en studie är en kritisk fråga, eftersom uppfattningar från två 

olika individer kanske hade kunnat ge ett mer sanningsenligt resultat. Att helt själv välja ut 

meningsbärande enheter från intervjuerna kan vara kritiskt för resultatet. Enligt Graneheim 

och Lundman (2004) är det viktigt att välja de rätta meningsbärande enheterna för att uppnå 

ett sanningsenligt resultat. Meningsbärande enheter som dessutom innehåller ett eller flera ord 

som symboliserar en symbol eller metafor, kan ibland misstolkas och förlora sin mening när 

den meningsbärande enheten kondenseras.  

 

Resultatdiskussion 

Informanterna hade en önskan om att bli bemötta i sitt eget hem med respekt och vänlighet, 

men samtidigt på ett professionellt sätt. De ville bli respekterade för den unika individ de är. 

De ville att vårdarna skulle acceptera deras val av hemmiljö och visa förståelse för hur de 

hade valt att leva. Upplevelserna från hemsjukvården var överlag positiva. De var tacksamma 

över att hemsjukvården fanns och att få besök hemma. Informanterna tyckte att det var 

otryggt när någon som de inte kände kom hem till dem och ifall den vårdaren inte hade någon 

legitimation var det skrämmande. Informanterna tyckte att det var många olika vårdare som 

kom hem till dem. En del tyckte inte att det spelade någon roll, medan andra tyckte att det var 

besvärligt. De som tyckte att det var besvärande kände att det inte blev något sammanhang. 

Informanterna vittnade om att vårdarna bemötte dem på olika sätt. Detta behövde oftast inte 

vara något problem. Informanterna var väl medvetna om att man är olika som individer och 

inte alltid uppträder på samma sätt. Bara för att man uppträdde olika betydde inte detta att det 

var otrevligt. Vad informanterna uppskattade var just när vårdarna var sig själva, när de kunde 

stanna upp en stund och verkligen lyssna till vad de hade att säga och när vårdarna var glada, 

log och kunde uppmuntra och pigga upp dem med lite humor. Informanterna tyckte att det var 

skillnad att bli vårdad i sin hemmiljö gentemot på sjukhus eller vårdcentral. Det blir mer 

personligt och intimt i hemmet, vilket också leder till att vissa moment som kanske inte känns 

så utsättande i vanliga fall, kan göra att patientens integritet kränks. 
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Vikten av att vara medveten om sina egna värderingar 

Som sjuksköterska har jag själv upplevt att det är skillnad att som vårdare möta patienter i 

deras egen hemmiljö, vilket informanterna i studien tyckte själva också. I patientens hemmiljö 

blir möten och vårdrelationer annorlunda. De blir mer personliga. Det är därför viktigt att vara 

medveten om sig själv, sina egna värderingar och människosyn inför mötet med en patient i 

hemsjukvården. Enligt Halldórsdóttir (1999) kan orsaken till ett dåligt bemötande från en 

vårdare mynna i vårdarens egna livserfarenheter. Det är därför av största vikt att vårdare 

analyserar sitt eget lidande, innan man hjälper en annan människa, eftersom mötet och 

bemötandet ger en grund för vårdrelationen och hur den kommer att utformas. Enligt de 

mänskliga rättigheterna har patient och vårdare lika värde samtidigt som en vårdrelation är 

asymmetrisk, eftersom mötet kommit till grund av patientens behov av vård. Vårdare måste 

reflektera över människors ömsesidiga beroende av varandra och olika aspekter av makt. 

Detta ömsesidiga beroende sträcker sig bortom den kliniska situationen och berör både 

vårdare och patient som människa (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Enligt Wiklund 

(2003) måste vårdaren erbjuda relationen som en möjlighet, men också vara lyhörd och 

invänta patientens inbjudan så att han/hon inte invaderar patienten. Inte heller får vårdaren 

erbjuda mer än vad som är rimligt och möjligt att ge, risken är annars stor att patienten känner 

sig övergiven. Vårdaren och patienten är delaktiga i vårdrelationens utformning och den kan 

både ge kraft och lindra lidande. Man bör dock komma ihåg att den som har störst makt, 

vårdaren, också är den som har störst ansvar. Vårdaren måste därför se till att relationen 

utformas på ett sådant sätt att den blir en kraftkälla och inte ett hot mot patienten. Relationen 

till en vårdare kan vara tärande och orsaka vårdlidande om inte vårdaren är lyhörd och 

behandlar patienten med respekt, för i någon mån vill alla människor värna om sin integritet, 

sitt innersta. Öresland et al. (2008) beskriver i sin studie att vårdare inom hemsjukvården kan 

besitta två olika roller, antingen som ”gäst” eller ”professionell” i hemmet. Vanligtvis ser 

vårdare i hemsjukvården sig själva som gäster i patientens hem, dock kan vårdaren anta rollen 

som enbart professionell i vissa stunder då detta kan krävas. Exempel kan vara när patient och 

vårdare inte är överens om den vård patienten behöver. I sådana stunder måste vårdaren agera 

efter sina kunskaper och erfarenheter för att kunna behålla kontroll över situationen. Vårdarna 

i studien sade sig alltid ha respekt för patienternas önskemål, men tyckte att det var viktigt att 

ha mod att stå för sina åsikter och insistera på att det var vårdarna som besatt kunskapen.  

 

Vikten av att förmedla trygghet 

Vårdrelationer inom hemsjukvården blir ofta långvariga, ibland flera år. Som 

distriktssköterska eller sjuksköterska innebär detta att man kanske kan vara extra vaksam över 

hur man uppträder gentemot patienten. Särskilt som patientansvarig sjuksköterska har man en 

viktig kontakt med patienten och är ofta den som känner till patienten bäst av den 

vårdpersonal som går dit. För patienten är vårdaren en viktig person och symboliserar ofta 

någon form av trygghet. Därför är det viktigt att patientansvarig sjuksköterska är 

professionell, ärlig och visar respekt och ödmjukhet för patienten. Vårdaren skall värna om 

patientens integritet, som är utsatt i den situation som han/hon befinner sig i, men också om 

sin egen integritet. Risk finns att vårdaren ger för mycket av sig själv och har vårdaren väl 

gjort det är det svårt att backa tillbaka, utan att patienten känner sig övergiven. Vårdare kan 

komma för nära i vårdrelationen. Det ställs alltså stora krav på de vårdare som vårdar 

patienter i patienternas hemmiljö. Vårdaren skall vara sig själv och visa altruism. 

Informanterna i studien svarade att de ville bli trevligt bemötta men samtidigt professionellt, 

vilket tyder på att de ändå uppskattade en viss distans.  
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Kontinuiteten var en faktor som belystes av de flesta informanter. Vissa patienter lade inte 

stor vikt vid att det var samma personal som besökte dem, medan andra informanter tyckte att 

det var väldigt viktigt. Det som skiljde informanterna var att de som inte tyckte att det var lika 

viktigt bara fick hjälp med lättare uppgifter, som till exempel provtagningar då och då. Andra 

informanter som var beroende av besök från hemsjukvården oftare och krävde längre besök, 

tyckte att det var viktigare. För dem var det en trygghet med kontinuitet. Detta nämns även i 

Kiesslings och Kjellgrens (2004) studie där det framkom att det var en viktig trygghetsfaktor 

att känna igen personalen. Det var gynnande för samarbetet och gav en möjlighet till 

delaktighet. Få personer kring en patient ger möjlighet till en djupare vårdrelation med 

öppenhet för samtal och beredskap för eventuella konflikter. Bristande kontinuitet minskade 

patientens möjligheter till delaktighet eftersom patienten ofta fick olika besked och upplevde 

att personalen inte hade all kunskap om patienten. Detta skapade osäkerhet och otrygghet hos 

patienten.  

 

Informanterna berättade att om inte vårdarna visade fotolegitimation så var detta något som de 

upplevde vara skrämmande. Varför inte alla vårdare visade detta är oklart. Fotolegitimation är 

något som vårdare vanligtvis får vid sin anställning.  

 

Vikten av att sprida glädje och bry sig om 

Att använda sig av humorns hjälp och på ett mellanmänskligt sätt uppmuntra patienten var 

mycket positivt. Alla informanter tyckte om att man log och var glad. De tyckte om när 

vårdaren pratade lite med dem och skojade lite. Informanterna förstod att vårdarna inte kunde 

stanna kvar längre än nödvändigt hos dem, men att prata och uppmuntra behövde egentligen 

inte ta så mycket tid. Informanterna nöjde sig ofta med att man som vårdare kommunicerade 

med dem samtidigt som de vårdande momenten genomfördes. Detta kunde få patienten att 

slappna av och vara sig själva. De ville också att vårdarna skulle vara sig själva och bemöta 

dem på ett äkta sätt, vilket också Wiklund (2003) belyser: Mellanmänskliga relationer handlar 

om att stå mitt emot varandra, ansikte mot ansikte. Patienten måste alltså få stå framför 

vårdaren som ”sig själv” och tillåtas att förbli sig själv. Vårdarens ansvar ligger i att ”svara 

an” på den andre som han/hon är.  

 

Känslan av omtänksamhet och olika situationer där informanterna upplevt att vårdarna varit 

omtänksamma och brytt sig om dem, utgjorde en stor betydelse. Enligt Karlsson, Sivonen och 

von Post, (2007) handlar begreppet ”bry sig om” om att vara äkta intresserad av en annan 

människa, att lyssna, rå om och ta till sitt hjärta.  

 

En fundering som uppstod var kring att informanterna var så väldigt tacksamma för att få vård 

hemma och slippa åka till vårdcentralen och dylikt. Vid intervjuerna fanns en antydan av att 

det kanske var så att man egentligen hade vissa åsikter som inte direkt framgick, då någon 

form av skuldkänsla kanske fanns för att man borde vara tacksam för att man fick den hjälp 

man fick i hemmet? I den större kommunen var dessutom hemsjukvården skattefinansierad, 

vilket innebar att hemsjukvårdens insatser var gratis för alla patienter. Detta är dock bara en 

spekulation och behöver inte vara någon sanning. 

 

Fortsatt forskning 

Under studiens gång var det slående hur väl medvetna informanterna egentligen var av 

bemötandet från hemsjukvården. Flera informanter berättade detaljerat om sina upplevelser. 

Både bra och dåliga intryck verkade finnas som ristade i sten i deras minnen. Dock finns inte 
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så mycket forskning kring patienters upplevelser av bemötande från vårdare i hemmet. 

Patienter är väl medvetna om hur de blir bemötta och påverkas av detta, därför är det viktigt 

att fortsätta forska kring frågor som utgår från patienters levda erfarenheter av bemötande. 

Patienternas situation i hemsjukvården kräver mer kunskap för att ge en säker och värdig 

vård.  Avvikelserapporteringar från patienter som upplever att de inte har blivit väl bemötta 

ökar, därför är patienters upplevelser av bemötande ett högst aktuellt område för utökad 

forskning. Hemmet som vårdplats kommer också att bli allt vanligare i framtiden, vilket gör 

att det är viktigt att forska vidare kring. 

 

Kliniska implikationer 

Det finns vissa åtgärder som kanske skulle kunna inverka positivt för patienter inom 

hemsjukvården. Tanken är inte att ge pekpinnar, men vissa förbättringsförslag borde ändå 

vara en rättighet både för patienter och vårdare inom hemsjukvården, för att uppnå säker vård: 

 

 Studien visar att patienter upplever att det är osäkert när vårdpersonal inte bär 

fotolegitimation. Detta bör vara obligatoriskt att visa upp vid hembesök, särskilt när 

vårdare besöker en ny patient. Detta är egentligen en ledningsfråga, inte enbart för den 

enskilda vårdaren.  

 I hemsjukvården kommer det många olika vårdare hem till patienterna, vilket delvis är 

en av motiveringarna till att man som vårdare verkligen skall visa upp 

fotolegitimation, men också en patientsäkerhetsfråga. Hur säker blir den vård som 

saknar uppföljning/utvärdering?  

 Vårdare i hemsjukvården behöver få tid till att regelbundet reflektera över hur de 

bemöter sina patienter, för att bli mer medvetna om sig själva och sitt uppträdande, för 

att undvika att patienter blir illa behandlade.  

 Studien antyder att vårdarna i hemsjukvården är stressade. För att kunna bemöta 

patienter på ett värdigt sätt krävs en personaltäthet som ger möjlighet för vårdarna att 

ta sig tid till vårdande möten. 

 

Konklusion 

I hemsjukvården bemöts patienterna överlag med ett respektfullt förhållningssätt. Dock finns 

förbättringsarbeten. Ett av dessa är att alltid visa fotolegitimation vid besök hos en patient, 

särskilt när vårdare besöker en patient som de inte har träffat förut. Det är en stor otrygghet 

för patienten när en främmande människa kommer till deras hem. Patienten är extra utsatt, 

eftersom han/hon oftast är hemma själv och skall vara ensam med vårdaren i sitt hem. Ett 

annat är att i möjligaste mån behålla kontinuitet. Det är gynnande för vårdrelationen, inger 

trygghet och ger bättre förutsättningar för att kunna följa upp behandlingar. Att visa 

legitimation och att hålla en kontinuitet handlar om respekt gentemot patienten. 

Hemsjukvårdens vårdare är gäster i patientens hem och bör så uppträda i sitt bemötande.  

 

Det behöver inte ta längre tid att vara vänlig. Att lyssna, prata och bekräfta patienten. Ett 

moment som kanske kan innebära smärta eller stress blir lättare ifall den som utför momentet 

får patienten att slappna av. Detta tillhör dessutom professionen. Att ge den omtanken kan 

leda till att patienternas självbestämmande och integritet bevaras vid vård i deras egen 

hemmiljö. Ett värdigt bemötande från vårdare till patient.  
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Bilaga 1 

 
Information till verksamhetschef gällande D-uppsats 

 
Som ni tidigare blivit muntligt informerade om, kommer en studie att genomföras. Studien 

ingår i min utbildning till distriktssköterska och kommer att bli en D-uppsats. Utbildningen 

sker på institutionen för vårdvetenskap vid Högskolan i Borås.  

 

Åtta patienter från hemsjukvården avses att intervjuas. Syftet med studien är att låta 

patienternas upplevelser av bemötande från hemsjukvården träda fram och på så sätt bidra till 

ökad insikt och vetskap hos personal inom hemsjukvården. 

 

Deltagandet är helt frivilligt och patienterna får muntlig och skriftlig information om studien 

samt samtyckesblankett. Informanterna kommer att få berätta om hur de upplever bemötandet 

från hemsjukvården. Intervjuerna kommer att ske i informanternas hem och jag kommer att 

fotolegitimera mig. 

 

Intervjuerna kommer att ljudinspelas och att analyseras utifrån en kvalitativ innehållsanalys.  

 

Materialet kommer att behandlas konfidentiellt och avidentifieras. Det är enbart jag som 

intervjuare och min handledare som kommer att ha tillgång till materialet. 

 

Examination av studien kommer att ske under våren 2011. 

 

Vid frågor gällande studien: 

 

Erika Olsson 031-365 7629 

 

Handledare: 

Inga-Lill Nilsson, 

Högskolan i Borås, 

Institutionen för Vårdvetenskap 

Tel: 033 435 47 60 

 

  



                               

 

 

Bilaga 2 

 
Information till sjuksköterskor/distriktssköterskor 
 

Hej! 

Jag heter Erika Olsson och är en legitimerad sjuksköterska som studerar till distriktssköterska 

vid institutionen för vårdvetenskap på Högskola i Borås. I min utbildning ingår det att utföra 

en studie som sedan skall bli till en D-uppsats. Syftet med min studie är att låta patienternas 

upplevelser av bemötande från hemsjukvården i hemmet träda fram och på så sätt bidra till en 

ökad insikt och vetskap hos personal inom hemsjukvården. Sammanlagt åtta patienter från 

hemsjukvården avses att intervjuas från två olika kommuner. 

 

Deltagandet är helt frivilligt och patienterna får muntlig och skriftlig information om studien, 

samt samtyckesblankett. Informanterna som deltar kommer att få berätta om hur de upplever 

bemötandet från hemsjukvården. Intervjuerna kommer att ske i informanternas hem och jag 

kommer att fotolegitimera mig. Intervjuerna kommer att ljudinspelas och att analyseras 

utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Examination av studien kommer att ske under våren 

2011. 

 

Inklusitionskriterierna är att det skall vara patienter som är inskrivna i hemsjukvården och 

som frivilligt vill delta. Patienterna skall kunna svara adekvat. Alla vuxna patienter, både 

kvinnor och män från olika åldrar är intressanta som informanter. Patienter med demens 

utesluts dock. Intervjuerna kommer att ske under oktober/november månad. 

 

Har du någon patient, eller några patienter som skulle kunna medverka i studien? I så fall 

skulle jag vilja be dig överlämna en skriftlig blankett med förfrågan om deltagande samt 

samtyckesblankett. Blanketten kan överlämnas till patienten, som sedan kan skicka med 

personal från hemsjukvården blanketten tillbaka. 

 

Vid frågor gällande studien: 

 

Erika Olsson 031-365 7629 

 

Handledare: 

Inga-Lill Nilsson, 

Högskolan i Borås, 

Institutionen för Vårdvetenskap 

Tel: 033 435 47 60 

  



                               

 

 

Bilaga 3 

 
Informationsbrev till informanter 
 

Hej! 

Jag är en sjuksköterska som utbildar mig till distriktssköterska. I utbildningen ingår att utföra 

en studie. Syftet med den studie som jag kommer att utföra handlar om patienters upplevelser 

av bemötande från hemsjukvårdens personal i hemmet. Det resultat som sedan framkommer 

kommer att användas i utbildningssyfte. 

 

För att kunna utföra studien söks nu personer som kan tänka sig att bidra med att berätta hur 

bemötandet i hemmet upplevs i form av en intervju. Intervjun kommer att ske i ditt hem och 

omfatta ca en timma. Du väljer själv vad du vill berätta. Intervjun kommer att ljudinspelas. 

Åtta patienter kommer att intervjuas från dem som tackat ja till att medverka. Namn och 

personliga detaljer från patienter, personal och närstående kommer att uteslutas så att det inte 

går att identifiera dessa utifrån studiens innehåll.  

 

Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt. Deltagandet till studien är helt 

frivilligt och det innebär att du kan avbryta när som helst, även efter att intervjun har 

genomförts, utan att du behöver ange orsak. Intervjuerna kommer att äga rum under 

oktober/november månad 2010. 

 

Vill du medverka? Ringa in ditt svar nedan och skicka med hemsjukvårdens personal: 

 

Ja 

Nej 

 

Namn: 

 

Vid eventuella frågor och anmälning om deltagande, se kontaktinformation nedan. Vill du 

inte vara med behöver du inte fylla i namn eller samtycke. 

 

Med vänliga hälsningar 

Erika Olsson 

Tel: 0736805824 

 

Handledare: 

Inga-Lill Nilsson, 

Högskolan i Borås , 

Institutionen för Vårdvetenskap 

Tel: 033 435 47 60 

 

 

 

 



                               

 

 

 

Bilaga 4 

 
Patienters upplevelser av bemötande från hemsjukvårdens vårdare 
 

Informerat samtycke 

 

Jag har tagit del av skriftlig information. Jag är medveten om att mitt deltagande i studien är 

frivilligt och att jag när som helst kan, utan förklaring, avbryta mitt deltagande. 

 

Ort                                            Datum 

 

……………………………       ………………………… 

 

 

…………………………….      ………………………… 

Namnunderskrift                        Namnförtydligande 

 

 

  



                               

 

 

 

Bilaga 5 

 
Intervjuguide 

 
Syftet med studien är att låta patienternas upplevelser av bemötande från hemsjukvården i 

hemmet träda fram och på så sätt bidra till ökad insikt och vetskap hos personal inom 

hemsjukvården.  

 

Fråga 1: 

Vad upplever du är viktigt i bemötandet när du får besök av hemsjukvården? 

 

Fråga 2: 

Hur upplever du att du blir bemött av hemsjukvården? 

 

Fråga 3: 

Bemöter hemsjukvårdens personal dig olika? 


