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Sammanfattning 

Antalet äldre som bor kvar i sina hem och får hemtjänst ökar. Anhöriga står för en 

stor del av vården för de äldre i hemmet. Syftet med studien var att belysa äldre, 

kroniskt sjuka personers upplevelser av att vårdas i hemmet. Studien genomfördes 

som en integrativ litteraturstudie, vilken leder till en djupare förståelse och en mer 

heltäckande bild av ett visst fenomen. Äldre upplevde utanförskap som ett resultat av 

att bli behandlade som objekt. Samhörighet i ömsesidiga relationer med anhöriga och 

vårdgivare gav en positiv upplevelse av att vårdas i hemmet. Äldre som vårdades helt 

eller delvis av anhöriga upplevde att de fick hjälp av någon som kände deras rutiner 

och önskemål. Det upplevdes naturligt att vårdas av anhöriga, men gav också en 

känsla av oro och rädsla att vara en börda. Hemmet var en viktig plats för den äldre 

kroniskt sjuka personen, eftersom hemmet representerar identitet, integritet och 

historia och gav en känsla av inre lugn. Studien visade att det behövs mer tid, personal 

och kunskap i hemsjukvården för att tillgodose äldres behov och minska känslan av 

utanförskap. Fler kvalitativa studier behövs för att belysa upplevelsen av att vårdas i 

hemmet och därmed öka kunskapen om hur vårdgivare kan bemöta äldre kroniskt 

sjuka i hemmet. 
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Abstract 

The amount of elderly receiving care in their homes is increasing, where informal 

care account for a large part. The purpose of this study is to highlight the experiences 

of receiving care at home for elderly, chronically ill. The study was conducted as an 

integrative literature review, which contributes to a deeper understanding and an 

overall view of a certain phenomenon. Elderly felt alienated as a result of being 

treated as objects. Sense of affinity in mutual relationships with family and caregivers 

inflicted a positive experience of receiving care at home. Elderly, which completely 

or partly received informal care, felt that they were cared for by someone who knows 

their routines and needs. Informal care felt natural, but it also gave the care receiver a 

sense of anxiety and fear of being a burden. The home is an important place for the 

elderly chronically ill, since the home represents identity, integrity and history and 

gives a feeling of inner peace. The study showed that more time, personnel and 

knowledge is required in home care in order to consider the needs of the elderly and 

to reduce their sense of alienation. More qualitative studies are necessary to highlight 

their experience and to extend the knowledge of how the caregivers can respond to 

the elderly chronically ill in their homes. 
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Inledning 

Medicinska framgångar leder till ökade möjligheter att behandla sjukdomar, vilket 

medför att befolkningen i Sverige och i övriga Europa blir allt äldre (Silva, Teixeira, 

Teixeira & Freitas, 2013). De äldsta blir allt sjukare då de överlever fler sjukdomar 

samtidigt som sjukvården har svårt att täcka vårdbehovet (Socialstyrelsen, 2012). 

Undersökningar visar att antalet äldre som bor i särskilda boendeformer minskar 

medan andelen som bor kvar i sina hem och får hemtjänst ökar (Statistiska 

centralbyrån, 2014). 

Anhöriga står för en stor del av vården för de äldre i hemmet och många gånger är 

även den anhöriga äldre än 65 år (Socialstyrelsen, 2012). Det finns ett tydligt 

samband mellan att vara en äldre anhörigvårdare och att ha ett sämre skattat 

hälsotillstånd. Risken för ohälsa och sämre livskvalitet hos anhörigvårdare ökar i 

relation till den omfattning vården ges (ibid.). Speciellt utsatta är äldre anhörigvårdare 

på grund av deras egen ofta sviktande hälsa (Andrén & Elmståhl, 2008; Grov & 

Eklund, 2008). 

Forskning i ämnet anhörigvård belyser till stor del upplevelser och behov ur 

anhörigvårdares perspektiv. Distriktssköterskan i hemsjukvården har en skyldighet 

att, utifrån en helhetssyn på hälsa och sjukdom, stödja, möta, hjälpa, råda och vårda 

den äldre patienten och dess anhöriga (Norell, Ziegert & Kihlgren, 2012a). För att 

distriktssköterskan ska kunna möta de behov som finns hos äldre anhörigvårdare och 

äldre personer i behov av vård, behövs kunskap om äldre personers upplevelser av att 

ta emot vård i hemmet. 

Bakgrund 

Den äldre personen 

Åldrandet för med sig att olika omständigheter i livet påverkas (Nygren, Norberg & 

Lundman, 2007). Kroppens rörlighet begränsas, sinnen mattas av och värderingar i 

livet förändras. För att klara av de förändringar och svårigheter åldrandet för med sig 

utvecklar äldre personer praktiska och kognitiva strategier (Tanner, 2007). Strategier 

är beroende av och utgår från individuella resurser som personer har. Exempel på 

strategier är aktivitet i betydelsen av att hålla sig sysselsatt och stabilitet som 

innefattar rutiner och struktur i vardagen (ibid.). 

Förmåga att klara av aktiviteter i vardagen, beskrivs av Ebrahimi, Wilhelmsson, 

Eklund, Moore och Jakobsson (2013), som betydelsefullt och främjar känslor av 

självständighet, oberoende och kontroll. Även meningsfullhet i vardagen och att 

självständigt bestämma över sig själv och sitt liv, anses vara viktigt. Meningsfullhet 

beskrivs som att ha en uppgift och även att vara viktig för någon annan. Samhörighet 

med andra i sociala nätverk är källor till lycka och glädje och ger känslor av trygghet 

som tillsammans blir resurser för att klara av vardagen (ibid.). 
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Äldre personer runt 80 år upplever, enligt Tanner (2007), det vara viktigt att ha 

kontakt med dåtid, nutid och framtid. Tidigare erfarenheter i livet används för att 

förstå nutiden och för att förbereda sig för framtiden. Känslor av ett inre lugn och 

stolthet över sitt levda liv är betydelsefullt (Nygren et al., 2007). Inre styrka och en 

positiv syn på livet är tillgångar för att möta och hantera motgångar i det dagliga livet. 

Inre styrka innefattar tron på sig själv och en kännedom om såväl egna resurser som 

begränsningar, men även att se styrka hos andra och acceptera hjälp från andra i 

omgivningen (ibid.). 

Flertalet äldre drabbas av en eller flera kroniska sjukdomar och med kronisk sjukdom 

följer ofta osäkerhet och rädsla (Corcoran, Jowsey & Leeder, 2012; Shtompel, 

Whiteman & Ruggiano, 2014). Sjukdom påverkar, enligt Shtompel et al. (2014), äldre 

personers möjligheter att klara av allt som tidigare varit möjligt att utföra i det dagliga 

livet, vilket leder till frustration, ilska och sorg. Depression kan utvecklas med känslor 

av att livet inte är värt att leva. Det finns en osäkerhet hos äldre i att inte känna igen 

en försämring av sjukdomen och svårigheter med att veta om och när sjukvård behövs 

(ibid.). När kroppen sviktar på grund av sjukdom kan, enligt Ebrahimi et al. (2013), 

tryggheten, som det egna hemmet står för, bli betydelsefull. I samband med sjukdom 

eller ålderdom har många äldre därför en önskan att stanna kvar och vårdas i hemmet 

av anhöriga och/eller professionella vårdgivare (Nygren et al., 2007). 

Vård i hemmet 

I samband med att behov uppstår har äldre rätt att vårdas i hemmet under trygga 

förhållanden och de har rätt att själva välja när och hur stöd och hjälp ska ges 

(Socialtjänstlagen [SoL] 2001:453). För äldre som väljer att vårdas i hemmet är 

innebörden av hemmet så mycket mer än den fysiska byggnaden, det har även en 

viktig symbolisk mening då det bland annat förknippas med familjen, trygghet, frihet, 

identitet, autonomi och kontroll (Carolan, Andrews & Hodnett, 2006; Dahlin-Ivanoff, 

Haak, Fänge & Iwarsson, 2007; Tanner, Tilse & de Jonge, 2008). Äldre kan associera 

hemmet med sina viktigaste minnen (Gott, Seymour, Bellamy, Clark & Ahmedzai, 

2004) vilket ger människor självförtroende, stärker deras identitet och leder till 

förbättrad egenvård (Haak, M., Iwarsson, A., & Dahlin Ivanoff, S., 2007; Sixsmith et 

al., 2014). Det kan också bli lättare för familjen att bevara vardagslivet om vården 

sker i hemmet (Weitzner, Haley & Chen, 2000). 

Det är inte bara i det fysiska rummet som vårdandet äger rum (Lassenius, 2012). I det 

goda rummet, som ses som ett abstract rum för vårdandet, sker ett samspel där de 

medverkande arbetar tillsammans för att främja patientens hälsoprocess. Människor 

ger i sig själva upphov till hur rummet gestaltar sig och rummet återspeglar därför 

dem som är närvarande i rummet (ibid.). En person som är närvarande i rummet och i 

vården kring patienten är distriktssköterskan. Ellingsen (2007) beskriver att hur det 

goda rummet upplevs av patienten, beror på hur distriktssköterskan agerar eller vilken 

stämning hon åstadkommer i rummet (ibid.). Det bästa redskapet är att ha ett öppet 



 

 3 

sinne för nya perspektiv och verkligheter samt öppenhet för det som är bakom den 

nära och givna situationen och förmåga att se den större helheten (Ekebergh, 2009). 

Relationer med andra människor är av stor betydelse för hälsan och att få tillhöra ett 

meningsfullt sammanhang stärker människans värdighet och förankring i tillvarons 

rum (Lassenius, 2005). 

Distriktssköterskors arbete ska bygga på ett etiskt och holistiskt hälsofrämjande 

förhållningssätt (Gunnarsson et al., 2008). Det etiska förhållningssättet är särskilt 

viktigt och innebär bland annat respekt för patienters unikhet, integritet och autonomi 

i de skiftande situationer och miljöer som är distriktssköterskors arbetsfält. Arbete 

som utförs i någons hem kräver balans mellan distans och närhet, i ett professionellt 

förhållningssätt, för att kunna hantera den situation och miljö som hemmet 

representerar. Distriktssköterskor ska stödja patienter med nedsatt hälsa i patientens 

dagliga liv med respekt för individens val och livsvärld. Det holistiska perspektivet 

omfattar individ, närmiljö och samhälle. Distriktssköterskor ska arbeta 

patientcentrerat för att kunna stödja och stärka individen, familjen och gruppen, 

genom att stödja patienters delaktighet i vården och deras egenvårdsförmåga. Arbetet 

inkluderar kliniskt arbete, ledarskap, koordination och information samt utbildning till 

patienter, anhöriga och anställda. Vidare ska distriktssköterskor planera, konsultera 

och informera i samverkan med andra aktörer i vårdkedjan (ibid.). En aktör som 

distriktssköterskor samverkar med är anhöriga, som står för en stor del av vården av 

äldre i hemmet (Silva et al., 2013). 

Anhörigvårdare 

Anhörigvårdare definieras som personer som vårdar närstående med långvarig 

sjukdom, äldre närstående, eller närstående med funktionsnedsättning 

(Socialstyrelsen, 2014).  

Anhörigvård kan för många äldre uppstå som en följd av egna krav på sig själv eller 

att vara en god maka eller make (Ekwall, Sivberg & Hallberg, 2007; Toljamo, Perälä 

& Laukkala, 2012). Det kan även upplevas som ett påtvingat krav från samhället, där 

anhörigvård har en samhällsbärande funktion. Forskningen visar att anhörigvård kan 

medföra positiva aspekter och kännas meningsfull och tillfredsställande (Andrén & 

Elmståhl, 2008). En fungerande relation mellan anhöriga och närstående beskrivs, 

enligt Toljamo et al. (2012), underlätta anhörigvården.  

Relationen mellan anhöriga och närstående kan påverkas negativt genom upplevelser 

av stress och ökad belastning på anhöriga (Andrén & Elmståhl, 2008; Ziegert & 

Fridlund, 2001). Forskningen kring anhörigas upplevelser av anhörigvård visar, enligt 

Grov och Eklund (2008), negativa effekter där anhörigvård kan beskrivas som en 

börda för anhöriga (Grov & Eklund, 2008). Bördan kan liknas vid belastning och yttra 

sig såväl fysiskt, psykiskt och socialt i form av trötthet, oro, ångest och social 

isolering (Chou, 2000; Ziegert & Fridlund, 2001). Anhörigvårdares egen ålder har 
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betydelse för upplevelsen av börda (Andrén & Elmståhl, 2008; Grov & Eklund, 

2008). Äldre anhörigvårdare, som vårdar en äldre kroniskt sjuk närstående, upplever 

en högre börda på grund av långvarig belastning utan möjlighet till återhämtning 

(Andrén & Elmståhl, 2008; Toljamo et al., 2012; Grov & Eklund, 2008). Tidigare 

forskning visar att anhörigvårdare behöver olika former av stöd från omgivningen för 

att klara av sin situation (Ekwall et al., 2007; Silva et al., 2013; Stoltz, Udén & 

Willman, 2004; Toljamo et al., 2012) Stödet kan vara praktiskt, emotionellt eller 

socialt och ges av professionella vårdgivare eller andra i personens närhet (Silva et al., 

2013). 

Teoretisk ram 

Phil Barkers tidvattenmodell inriktar sig på det stöd som människor behöver för att 

leva ett bra liv (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Det är patienten som bestämmer 

och sjuksköterskan fyller funktionen som hjälppersonal. Modellen utgår från 

människan som en helhet, fokuserar på patienten som person och mänskligt samspel 

där personen, inte symtomen är i fokus för omvårdnaden. Patientens berättelse är 

central och handlar om vem patienten är, hur livet sett ut och format personen och 

modellen fokuserar på en lösning snarare än ett bearbetande (ibid.).  

Avsikten med modellen är inte att styra omvårdnaden utan att lyfta fram vägledande 

principer, i en rad av åtaganden, som handledning för sjuksköterskan och för att 

tydliggöra det professionella ansvaret (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Enligt 

Barker bär sjuksköterskan ansvaret för att bygga broar och ”sträcka sig över dunkla 

och hotfulla vatten” (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012, s. 42) för att nå patienten. 

Modellen är också en uppmaning till sjuksköterskan att engagera sig i relationen till 

patienten och inte bara utföra sitt arbete. Patienten ska uppmanas att ”göra det som 

måste göras” (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012, s. 42) för att hon ska växa och 

utvecklas i mötet med lidandet (ibid.). 

Barkers modell utgår från människans historia och tolkar människan, hennes hälsa 

och ohälsa med utgångspunkt i ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv (Wiklund 

Gustin & Lindwall, 2012). Modellen intar också en konstruktivistisk hållning i 

relation till förändringens förvirrande natur. Modellens utgångspunkt är att människan 

ständigt förändras, skapar och omskapar sig och sin vardag, och i enlighet med 

fenomenologiska principer går det inte att särskilja människan och vardagen (ibid.). 

Enligt Barker hör hälsa samman med livet och begränsas inte till frånvaro av sjukdom 

(Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Hälsa är subjektiv och förstås i relation till 

personens erfarenheter. Livserfarenheter spelar en stor roll i samband med ohälsa. 

Personens historia kanaliseras genom tre erfarenhetsdomäner som tillsammans formar 

personligheten: själv, andra och världen. Självdomänen handlar om relationen till 

personens inre och hur sjukdom kan kännas som ett hot mot identitet och självkänsla. 

Andradomänen handlar om de erfarenheter vi har av samspelet med andra personer 
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som medverkar i vår historia. Genom världendomänen tänker och reflekterar personen 

över sitt förhållande till sin historia och det sammanhang personen lever i. Enligt 

Barker handlar omvårdnad om att försöka förstå hur samspelet mellan de tre 

erfarenhetsdomänerna kommer till uttryck i de svårigheter att leva som personen 

upplever. I omvårdnaden ska sjuksköterskan finnas till hands för patienten, ge 

ovillkorligt stöd och skapa förutsättningar för patienten att växa genom och kanske 

även ur sin förtvivlan. Det största misstaget sjuksköterskan kan göra är att tro att 

omvårdnaden handlar om att bära, hantera och kontrollera patientens uttryck för 

lidande. Istället ska sjuksköterskan hjälpa patienten att förstå dess uttryck. Fokus ska 

ligga på att ta fasta på patientens resurser i stället för på problem. Detta ska göras i en 

relation som kännetecknas av delaktighet och samarbete för att öka graden av 

autonomi och självbestämmande (ibid.). 

I Barkers modell är vårdprocessens fokus den gemensamma färden (Wiklund Gustin 

& Lindwall, 2012). Alla åtgärder är inriktade på att patienten ska kunna återta sitt liv, 

sin identitet och först och främst se sig själv som en värderad person. Relationen 

mellan sjuksköterskan och patienten är en förutsättning för omvårdnaden. Dialogen 

mellan patienten och sjuksköterskan berikas av bådas erfarenheter. Patienten är expert 

på sig själv där patientens berättelse är den viktigaste källan. Sjuksköterskan måste 

därför inrikta sig på att behandla patienten som en person snarare än en patient. 

Därigenom lyfts omvårdnaden från något som sjuksköterskan gör åt, eller för, 

patienten till en gemensam angelägenhet (ibid.). 

 

Problemformulering 

Ökat välstånd och bättre möjligheter att behandla olika sjukdomar gör att antalet äldre 

personer med många samtidiga sjukdomar blir allt fler. Majoriteten av äldre personer 

med omfattande vårdbehov är över 80 år och mycket tyder på att sjukligheten har 

förskjutits till högre åldrar. Svårt sjuka äldre personer vårdas alltmer i hemsjukvården, 

där insatserna blivit mer och mer avancerade. Många äldre som vårdas i hemmet, 

vårdas av sina anhöriga som även de är äldre och sårbara. Forskning har de senaste 

åren fokuserat på anhörigvårdares upplevelser och behov, men det saknas kunskap 

angående hur de som vårdas i hemmet upplever sin situation. För att 

distriktssköterskan ska kunna stödja och stärka individen och familjen behövs 

förståelse för hur det är att vårdas i hemmet. 

 

Syfte 

Studiens syfte var att belysa äldre, kroniskt sjuka personers upplevelser av att vårdas i 

hemmet. 
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Metod 

Studien genomfördes som en integrativ litteraturstudie enligt Whittemore och Knafl 

(2005). Den integrativa metoden leder till en djupare förståelse och en mer 

heltäckande bild av ett visst fenomen eller omvårdnadsproblem. Tidigare empirisk 

eller teoretisk forskning samt både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder 

sammanfattas. Metoden innehåller fem steg: problemidentifikation (syfte), 

litteratursökning, urval, dataanalys och presentation av resultat (figur 1). Rubriker i 

metodredovisningen kommer att presenteras utifrån de fem stegen enligt Whittemore 

och Knafl (2005). 

 

 

Figur 1. Litteraturstudie enligt Whittemore och Knafl (fri tolkning). 

Litteratursökning 

En inledande osystematisk litteratursökning utfördes för att få en överblick över 

publicerad forskning inom det valda området. En klar problemidentifiering samt ett 

väl avgränsat syfte formulerades, och en systematisk litteratursökning i databaser 

genomfördes därefter för att undvika ett slumpmässigt resultat av litteraturstudien 

(Whittemore & Knafl, 2005). I avsikt att hitta aktuell vetenskaplig forskning och 

aktuella databaser användes ämnesområden med anknytning till syftet. Följande 

ämnesområden valdes ut: hälsovetenskap, psykologi, sociologi, sociala frågor samt 

vård och medicin. De valda ämnesområdena genererade 62 databaser varav 22 

dubbletter. Efter en genomgång av de olika databaserna bedömdes följande 8 

databaser vara relevanta databaser med aktuell forskning inom omvårdnad: Scopus, 

Academic Search Elite, CINAHL, Science Direct, SveMed+, PubMed, PsycInfo samt 

Ingenta Connect.  

Söktermer valdes utifrån syftet och användes i sökningen av vetenskapliga artiklar. I 

litteratursökningen användes följande sökord: home care services, home care, home 

nursing, home health care, experience, view, perspective, old, elderly, aged, nurse 

och caregiver (Bilaga A). I PubMed och SweMed+ användes Medical Subject 

Headings [MeSH] för sökorden home care service, home care service hospital-based 

och home nursing. I PsycInfo användes Thesaurus för sökordet home care och i 

CINAHL användes Major Headings [MH] för sökordet home health care. Även 

sökningar utan ämnesord utfördes i databaserna för att inte missa någon relevant 

artikel. I resterande databaser användes fritextsökningar. Sökningen gjordes i angivna 

databaser utifrån enhetliga och bestämda sökordskombinationer. För att få med olika 

böjningsformer användes trunkering (*) efter själva ordstammen på sökorden 

experience*, view* perspective*, old* elder*, aged*, nurs* och caregiver*. Sökorden 

kombinerades med de booleska operatorerna AND och OR i olika kombinationer 

(Bilaga B). 

Problem- 

identifikation 

(Syfte) 

Litteratur- 

sökning 
Urval Dataanalys Presentation 

av resultat 
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Aktuella databaser: 

Scopus 

Academic Search Elite 

CINAHL 

ScienceDirect 

SveMed+ 

PubMed 

PsycInfo 

Ingenta Connect 

Urval 

Inklusionskriterier var personer över 80 år boende i det egna hemmet och som erhöll 

vård från anhöriga eller professionella vårdgivare. Artiklarna skulle innehålla ett 

patientperspektiv. Ytterligare inklusionskriterier var vetenskapliga artiklar som var 

peer-reviewed, engelskspråkiga, publicerade 2010-2015 samt att abstrakt skulle finnas 

tillgängligt. I PsycInfo användes 65+ samt 85+ på grund av att det inte gick att välja 

80+ i den aktuella databasen. I Ingenta Connect, ScienceDirect, Scopus och Academic 

Search Elite var det inte möjligt att använda ålder som inklusionskriterie, och därför 

valdes sökorden aged, old och elder i de aktuella sökningarna.  

Exklusionskriterier var studier gjorda på personer med demens eller personer i ett 

terminalt skede. 

Det totala antalet träffar blev 2105. Abstrakt lästes på de titlar som svarade mot 

studiens syfte. Totalt lästes 135 abstrakt varav 58 artiklar lästes i sin helhet. Artiklarna 

lästes enskilt och efter en gemensam genomgång valdes 44 bort då de inte svarade 

mot studiens syfte. Kvalitetsgranskning av artiklar från primära källor, är sista steget i 

urvalsprocessen och bör göras med olika metoder för kvalitativa och kvantitativa 

artiklar (Whittemore & Knafl (2005). Efter avslutad datainsamling kvarstod 14 

artiklar som motsvarade syftet (figur 2) och som kvalitetsgranskades enligt Carlsson 

och Eimans (2003) bedömningsmallar för kvalitativa och kvantitativa artiklar. Efter 

utförd bedömning räknades poängsumman om till procent där 80-100% motsvarar 

grad I, 70-79% motsvarar grad II och 0-69% motsvarar grad III. Resultatet består av 

14 vetenskapliga artiklar där 12 är kvalitativa och 2 är kvantitativa, samtliga grad I. 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Översikt över urvalsprocessen. 

 

Ämnesord 

Hälsovetenskap 

(20 databaser) 

Psykologi (9 

databaser) 

Sociologi (5 

databaser) 

Vård & medicin 

(19 databaser) 

Sociala frågor (9 

databaser) 

62 

databaser 

Ej relevanta 

databaser: 

54 

2105 

lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt:135 

Resultat-

artiklar: 

14 

Ej 

relevanta: 

1970 

Ej 

relevanta:77 
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Dataanalys 

Dataanalysen började med att en artikelöversikt gjordes för att underlätta 

överskådligheten (Bilaga C). Resultatartiklarna lästes igenom var för sig flera gånger 

och diskuterades sedan gemensamt. Databearbetningen utfördes med stöd av 

Whittemore och Knafls (2005) beskrivning av dataanalysen i fyra steg: 

datareducering, datasammanställning, datajämförelse och verifiering av slutsatser. I 

steg ett granskades resultatdelen i samtliga artiklar utifrån syftet. Innehåll, som 

motsvarade syftet, lyftes ut, översattes och skrevs ned. Detta för att hitta kärnan i 

studiernas resultatredovisning. Data med liknande innebörd färgmarkerades och 

grupperades tillsammans i övergripande teman, vilket innebar att data reducerades. I 

steg två sattes data med liknande tema, från de olika artiklarna, samman och 

kategorier bildades. Det tredje steget innebar en jämförelse av likheter och olikheter 

hos data, för ytterligare analys och syntes i syfte att finna mönster och relationer 

mellan och inom extraherad data. Ett nytt resultat verifierades slutligen, i steg fyra, 

utifrån aktuell data som kommit fram under analysen enligt Whittemore och Knafls 

(2005) arbetsprocess. 

 

Etiska överväganden 

Helsingforsdeklarationen utgår ifrån fyra etiska principer i samband med forskning på 

människor: principen om autonomi, principen om att göra gott, principen om att inte 

skada samt principen om rättvisa (WMA, 2013). I samband med forskning som 

bedrivs på människor finns även etiska överväganden med krav på information, 

samtycke, konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet, 2011; WMA, 2013). 

Etiska överväganden gjordes, enligt ovanstående principer, genom hela studien som 

presenterades enligt god forskningssed. Samtliga artiklar som inkluderats i studien har 

tillstånd från etisk kommitté eller påvisar noggranna etiska överväganden. Studien 

beskriver äldre personers upplevelser av att ta emot vård i hemmet, vilket kan väcka 

känslor hos berörda personer men även hos anhöriga och professionella vårdgivare. 

Detta är viktigt att ha i åtanke eftersom resultatet handlar om en utsatt grupp, som 

äldre kroniskt sjuka personer representerar. Nyttan av studien och det vetenskapliga 

värdet resultatet ger, är noggrant vägt mot eventuella skadliga konsekvenser studien 

kan föra med sig. 
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Presentation av resultatet 

Resultatet visar att kroniskt sjuka äldre personer som vårdas i hemmet upplever: 

utanförskap, samhörighet och inre lugn. 

Upplevelsen av utanförskap 

Äldre upplevde det betydelsefullt att bli behandlade som personer och inte som objekt 

eller sjukdomar (Doyle, 2012, 2014; Nicholson, Meyer, Flatley & Holman, 2013; 

Holmberg, Valmari & Lundgren, 2012). Innebörden av att bli sedd som en person 

beskrevs som att bli respekterad och lyssnad till som en unik individ (Holmberg et al., 

2012). Förmåga att upprätthålla personliga värden såsom autonomi och integritet var 

viktigt för självkänslan och självförtroendet (Doyle, 2014). Äldre beskrev en önskan 

att klara sig själva så länge som möjligt och betonade vikten i att kunna upprätthålla 

ett personligt oberoende (Breitholz, Snellman & Fagerberg, 2013; Doyle, 2014; Ness, 

Hellzen & Enmarker, 2014a). Vårdgivare sågs som en förlängning av dem själva 

(Breihotz et al., 2013). Trots kronisk sjukdom ansåg sig äldre i övrigt som friska, och 

förväntades bli behandlade som sådana, men upplevde att de behandlades som 

patienter eller problem (Turpin, McWilliam & Ward-Griffin, 2012). Äldre upplevde 

sig osynliga när vårdgivare pratade över huvudet på dem (Nicholson et al., 2013). 

Dåligt bemötande ledde till sämre självförtroende och det var frustrerande när 

vårdgivare inte förstod vad det innebar att leva med en kronisk sjukdom (Turpin et al., 

2012). 

Some nurses would come in and look at a patient … as a challenge … 

They are going to do everything to fix what’s wrong with that patient. 

If they can make a difference, they would. Others would say, “Okay, 

this is a chronic problem so we are just going to give mediocre care, 

because it’s a chronic problem that never going to get better”. And 

that’s the problem with listing people with chronic problems. (Turpin 

et al., 2012, s. 462) 

Upplevelse av ensamhet var vanligt hos äldre som vårdades i hemmet (Eloranta, 

Arve, lsoaho, Welch, Viitanen & Routasalo, 2010; Ness, Hellzen & Enmarker, 

2014b). Många var missnöjda med vårdgivarnas stöd och åtgärder för att minska 

ensamhet (Eloranta et al, 2010). Män kände sig, jämfört med kvinnor, i högre grad 

ensamma och osäkra i sitt vardagsliv (Ness et al., 2014a). När de fick hjälp av 

vårdgivare eller anhöriga kände de sig säkrare, mindre ensamma och oberoende, 

vilket gav en känsla av samhörighet. Kvinnor däremot kände sig säkra i sitt hem och 

vid de tillfällen de inte hade någon hos sig, kunde de ägna sig åt bland annat läsning, 

handarbete och vila, och tiden upplevdes då som kvalitetstid (Ness et al., 2014b).  

Social identitet och roller ändrades i samband med vård (Nicholson et al., 2013). 

Äldre uttryckte en rädsla för att bli en börda för sina anhöriga och att bli en person 
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anhöriga inte kände igen (Doyle, 2012). Skuldkänslor uppkom över att inte kunna 

utföra samma sysslor som tidigare och att anhöriga fick ta större ansvar. De kände oro 

över hur deras anhöriga skulle klara av allt extra jobb, och rädsla över att de anhöriga 

skulle bli sjuka på grund av ökad belastning (Björkman Randström, Asplund, 

Svedlund & Paulson, 2013; Ness et al., 2014a). Praktiskt och psykologiskt stöd som 

anhöriga och vårdgivare erbjöd gav upplevelser av tacksamhet, samtidigt som det gav 

en känsla av att bli en börda (Björkman Randström et al., 2013; Lowson et al., 2013; 

Ness et al., 2014a, 2014b). 

But I do think about it … Maybe it would have been best if I had died. 

They could do much more if they wanted … if they didn’t have me to 

worry about, me who sits here alone … (Ness et al., 2014a, s. 4) 

Majoriteten av äldre var nöjda med vården, både från vårdgivare och anhöriga 

(Sigurdardottir, Sundström, Malmberg & Bravell, 2012). Nästan alla uppgav att de 

var nöjda med hjälpen från anhöriga medan flera var missnöjda med den 

professionella vården. Endast 4 % önskade mer hjälp från anhöriga och vänner (ibid.). 

Äldre föredrog inte någon särskild yrkesgrupp inom hemsjukvården, utan var tacksam 

för all personal (Ness et al., 2014b) Erfarna vårdgivare upplevdes mer lyhörda och 

hade lättare för att tillgodose uppkomna behov (Breitholtz et al., 2013). Oavsett om 

vården var bra eller mindre bra uttryckte vårdtagarna tacksamhet och tog emot vården 

utan krav, även om de inte var nöjda. Äldre var lojala mot vårdgivare och förstod att 

de jobbade under press och valde att inte be om hjälp även om det behövdes (ibid.). 

Eftersom de kände sig skyldiga till stressen hos personalen, ville de inte höra 

vårdgivarnas klagomål gällande deras stressiga arbetssituation (Holmberg et al., 

2012). 

I think it’s wrong of them to say that they are so busy and the job is so 

hectic … I can’t help that they have a lot to do … they shouldn’t come 

to me and say it; they should go to their boss. (Holmberg et al., 2012, 

s. 708) 

Upplevelsen av samhörighet 

Samhörighet i relationen till vårdgivare beskrevs ha en positiv inverkan på 

upplevelsen av att ta emot vård i hemmet (Björkman Randström et al., 2013; 

Breitholtz et al., 2013; Doyle, 2012, 2014; Holmberg et al., 2012; Kasepalu, Laidmäe 

& Tulva, 2014; Lowson et al., 2013; Nicholson et al., 2012; Torgé, 2014; Turpin et 

al., 2012). Ömsesidiga och jämlika relationer till vårdgivare bidrog till ökad 

självkänsla och självförtroende hos äldre, vilket skapade känslor av trygghet i 

vardagen (Björkman Randström et al., 2013). Den mellanmänskliga kontakten ansågs 

av äldre vara viktigare än själva utförandet av vården (Doyle, 2014). 



 

 11 

Kontinuitet var nödvändigt för att kunna skapa en mellanmänsklig relation med sina 

vårdgivare (Breitholtz et al. 2013; Doyle, 2012, 2014; Lowson et al., 2013; Turpin et 

al., 2013). Djupa och nära relationer kunde utvecklas till vänskap och främst etableras 

med regelbundna vårdare (Doyle, 2014; Kaseplau et al., 2014). Äldre upplevde, enligt 

Breitholtz et al (2013), att vårdgivare uppfyllde deras behov bättre när de lärde känna 

varandra och träffades regelbundet. Äldre förklarade hur betydelsen av att träffa 

samma personer vid flera tillfällen skapade känslan av en avslappnad relation vilket 

bidrog till en bättre kontakt (Breitholtz et al., 2013; Turpin et al., 2013).  

Well, to me it’s really nice if I have somebody I’m very comfortable 

with, you know? Like after someone has come into your home for 3 or 

4 years, you get to know a lot about them. They get to know a lot about 

you. (Turpin et al., 2013, s. 462) 

Känslomässiga band mellan vårdgivare och äldre gav relationen ett ökat djup (Doyle 

2012; Holmberg et al., 2012; Kaseplau et al., 2014; Turpin et al., 2012). När 

vårdgivare delade med sig av sina egna liv, erfarenheter och känslor blev besöken mer 

personliga (Doyle, 2012; Holmberg et al., 2012; Turpin et al., 2012). Vårdgivare sågs 

då som personer med känslor och egna behov och inte enbart som professionella 

(Doyle, 2012). Äldre uppskattade när vårdgivare var sociala, och samverkade i 

konversationer på lika villkor (Holmberg et al., 2012). Det beskrevs som trevligt att 

bara ha en kort pratstund, ibland om vardagliga händelser eller att ha en mer seriös 

diskussion om aktuella samhälleliga eller globala frågor. Relationen upplevdes som 

tillfredsställande när vårdgivare visade ett genuint intresse för den äldre och ställde 

frågor angående liv och livsstil (Doyle, 2012, 2014; Turpin et al., 2012).  

I have got to know a number of nice people. We’re like a big family. 

With the time they have, we talk a little about anything other than 

illness. It’s also like therapy. (Holmberg et al., 2012, s. 708). 

När äldre mottagit vård utan att känna att professionella vårdgivare engagerade sig 

känslomässigt upplevdes vården otillfredsställande, främmande och förvirrande att 

förhålla sig till (Doyle, 2012). 

Respekt för varandras idéer och åsikter i relationen var betydelsefullt för äldre (Doyle, 

2012, 2014; Holmberg et al., 2012; Turpin et al., 2012). När vårdgivare tog hänsyn till 

äldres åsikter och rätt till beslutsfattande gällande omvårdnad upplevdes autonomi 

och delaktighet (Breitholtz, 2012; Holmberg et al., 2012). Även en öppen 

kommunikation mellan vårdgivare och äldre bidrog till ökad delaktighet och 

jämlikhet i relationen (Breiholtz et al., 2012).  

I respect her opinions. We have different views, but she doesn’t put 

down my views and I don’t put down her views. It has just become a 

very good relationship. (Turpin et al., 2012, s.462). 
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Äldre personer kände sig delaktiga när de själva bidrog med instruktioner till 

vårdgivare, som inte tidigare utfört specifika uppgifter (Breiholtz et al., 2012). Enligt 

Doyle (2012) uttryckte äldre önskemål om att behålla autonomi och kontroll över sina 

liv, även om de var beroende av hjälp från andra. Genom att vara delaktiga i vården 

upplevde äldre en ökad samhörighet och de kände sig betydelsefulla i relationen 

(ibid). När vårdgivare visade respekt för hemmet, övertygelser, attityder, preferenser 

och livsstil kände sig äldre mer bekväma med att ta emot vård i hemmet (Doyle, 

2014). Ibland skapade relationer frustration och flera upplevde missnöje avseende 

vårdgivares bemötande (Turpin et al., 2012). Vårdgivare tog ibland över 

beslutsfattandet vilket hindrade äldres möjligheter att påverka den dagliga vården 

(Breitholtz et al., 2012). 

Känsla av förtroende och tillit var viktigt för upplevelser av trygghet i relationen 

(Breitholtz et al., 2013; Holmberg et al., 2012; Turpin et al., 2012). Goda kunskaper 

och färdigheter hos vårdgivare gav ökad tillit, ökat förtroende och känslor av att 

vårdgivare visste vad de gjorde (Holmberg et al., 2012; Turpin 2012). När äldre 

upplevde att vårdgivare tog sig tid ökade förtroendet (Doyle, 2014; Turpin et al., 

2012). Känslor av stress över att uppta dyrbar tid minskade när vårdgivare lyssnade 

och lät de äldre prata till punkt (Turpin et al., 2012). Äldre kände trygghet i vetskapen 

om att vårdgivare var tillgängliga och att alltid kunna nå fram om något var fel. 

Begränsad tid och stela vårdrutiner minskade, enligt Doyle (2014), möjligheten till 

social interaktion, vilket ledde till att relationen mellan äldre och vårdgivare inte 

kunde utvecklas. 

Även äldre som tog emot vård av anhöriga beskrev en ömsesidig relation byggd på 

respekt som viktig (Doyle, 2012). När äldre själva hjälpt närstående och vänner med 

olika behov sågs det som naturligt att få hjälp tillbaka när behov uppstod, att hjälpas 

åt kändes rätt. Ömsesidiga relationer mellan anhöriga och närstående ansågs ha en 

mer personlig karaktär och gav en ökad känsla av säkerhet och integritet jämfört med 

relationer till vårdgivare (Torgé, 2014). Anhörigas regelbundna närvaro och 

relationens långsiktighet bidrog till trygghet och ökad förståelse för personliga behov. 

Äldre uttryckte, enligt Lowson et al. (2013), att motsvarande tillgänglighet var en 

aspekt som de saknade i vården av professionella vårdgivare. Möjlighet till 

regelbunden kontakt, stöd, bedömning av behov och flexibilitet i vården fanns till 

följd av anhörigas ständiga tillgänglighet. Anhöriga kunde alltid tillfrågas om hjälp, 

oavsett situation eller tid på dygnet, snarare än enligt ett fast schema (ibid.). Äldre 

som vårdades av anhöriga hade känslor av att de alltid kunde lita på att få hjälp av 

sina anhöriga (Torgé, 2012). 

Upplevelsen av inre lugn 

Äldre upplevde en trygghet i att kunna vårdas i det egna hemmet (Björkman 

Randström et al., 2013; Ness et al., 2014b) och de upplevde hjälp och stöd från 

vårdare som en trygghet (Kasepalu et al., 2014; Ness et al., 2014a, 2014b; 
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Sigurdardottir et al., 2012). Hemmet representerade hälsa, välmående, styrka, ro, 

gemenskap, värdighet och möjligheter till autonomi (Björkman Randström et al., 

2013; Holmberg et al., 2012; Ness et al., 2014b). Vård i hemmet möjliggjorde en 

bättre kontakt med vänner och familj (Doyle 2012; Kasepalu et al., 2014; Lowson et 

al., 2013) och det blev lättare för äldre att fortsätta med hobbyer och på så sätt 

uppleva att de kunde leva sitt liv som vanligt även om de var beroende av hjälp 

(Doyle, 2012; Ness et al., 2014a, 2014b). Minnen framkom som en viktig del i äldres 

liv och genom att bo hemma upplevde äldre personer en stark anknytning till sina 

minnen vilket gav mening och trygghet i vardagen (Doyle, 2014; Ness et al., 2014a, 

2014b). Hemmets miljö var av stor betydelse för äldres trygghet och (Björkman 

Randström et al., 2013; Doyle, 2012, 2014; Holmberg et al., 2012; Kasepalu et al., 

2014; Ness et al., 2014b;) när hemmet behövde ändras för att anpassas till vården 

kunde det resultera i sårade känslor och innebära ändringar i hur äldre kunde leva sina 

liv (Doyle, 2014). Studier visade också att äldre frivilligt gjorde stora förändringar i 

hemmiljön för att kunna behålla sin autonomi (Björkman Randström et al., 2013; 

Breitholtz et al., 2013; Ness et al., 2014b). Känslan av att hemmet ändrades från en 

trygg bas till en arbetsplats framkom i resultatet och orsakades av ständigt ny personal 

och att det var andra som bestämde i ens hem (Björkman Randström et al., 2013; 

Doyle, 2012, 2014).  

There are so many people coming here, and there are always new 

ones. You feel like you have lost your home, even though I get out of 

the way when they come. (Björkman Randström et al., 2013, s 214) 

Vård i hemmet kunde även upplevas som en otrygghet och visade sig genom sämre 

skattad livskvalitet (Kasepalu et al., 2014), ökad social isolering (Eloranta et al., 2010; 

Nicholson et al., 2013; Ness et al., 2014a), rädsla för att ramla och bli liggande 

(Björkman Randström et al., 2013) och genom rädsla för att försämras och på så sätt 

tvingas flytta hemifrån (Kasepalu et al., 2014; Ness et al., 2014b). Två studier visade 

att äldre som tidigare haft hjälp i hemmet hade sagt upp hjälpen då de upplevde 

otrygghet och missnöje med vården som gavs (Doyle, 2012; Nicholson et al., 2013).  

Äldre hade förväntningar på att vårdare skulle respektera hemmet och hemmets 

betydelse (Björkman Randström et al., 2013; Breitholtz et al., 2013; Doyle, 2012, 

2014; Holmberg et al., 2012; Turpin et al., 2012). Flera studier visade att vårdare inte 

visade den respekten för hemmet, och därigenom för personerna som bodde i 

hemmet, som äldre önskade och förväntade sig (Doyle, 2012, 2014; Björkman 

Randström et al., 2013; Breitholtz et al., 2013; Holmberg et al., 2012; Nicholson et 

al., 2013). Äldre upplevde avsaknad av respekt för hemmet från vårdgivaren när 

han/hon betedde sig opassande. Att inte komma i tid, göra ett dåligt jobb, svara i 

telefon under hembesök eller berätta att de var stressade är exempel på opassande 

beteende. (ibid). Respektlöst beteende resulterade i att äldre upplevde minskad 

autonomi och integritet, de kände sig mindre viktiga och deras möjligheter till 
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delaktighet begränsades (Björkman Randström et al., 2013; Breitholtz et al., 2013; 

Doyle, 2012, 2014; Holmberg et al., 2012; Nicholson et al., 2013). Vårdare som 

ringde om de blev sena, frågade om lov innan de öppnade lådor eller skåp, tog sig tid 

och var i nuet samt respekterade privatlivet, upplevdes respektera hemmet och 

personerna i hemmet (Doyle, 2012; Holmberg et al., 2012; Turpin et al., 2012).  

Rutiner framkom som en viktig del av vardagen för äldre personer och flera studier 

visade att äldre fokuserade på sina resurser och hittade meningsfulla aktiviteter som 

de kunde bygga upp vardagen kring (Doyle, 2012, 2014; Holmberg et al., 2012; Ness 

et al., 2014a, 2014b; Nicholson et al., 2013; Torgé, 2014). Fasta rutiner verkade som 

ett ankare som höll kvar äldre i verkligheten. Genom att bo hemma fanns 

förväntningar om att kunna lägga upp sin vardag som de själva önskade och friheten 

var som en viktig orsak till att äldre personer ville vårdas i hemmet (Breitholtz et al., 

2013; Doyle, 2014; Holmberg et al., 2012; Lowson et al., 2013; Ness et al., 2014b; 

Nicholson et al., 2013). Äldre som vårdades av anhöriga upplevde att de fick hjälp 

med att bygga upp en meningsfull vardag, av någon som fanns där när det behövdes, 

någon de kände väl och som kände till deras rutiner och önskemål (Björkman 

Randström et al., 2013; Lowson et al., 2013; Sigurdardottir et al., 2012; Torgé, 2014). 

Anhöriga i flera studier hade som uppgift att samordna vården mellan äldre och 

vårdare samt se till att vården formades utifrån närståendes behov. Det mest 

betydelsefulla var upplevelsen av kontinuitet och långsiktighet samt att vården gavs 

av någon som verkligen kände till de äldres behov (Eloranta et al., 2010; Lowson et 

al., 2013; Torgé, 2014). 

Äldre som vårdades i hemmet av professionella, upplevde att avsaknad av kontinuitet 

och fasta tider begränsade möjligheterna till dagliga rutiner (Björkman Randström et 

al., 2013; Breitholtz et al., 2013; Doyle, 2012, 2014; Holmberg et al., 2012; Nicholson 

et al., 2013). Äldre beskrev att de fick vänta på sin tur, de visste aldrig när någon 

skulle komma, vem som skulle komma eller vad de skulle få hjälp med. Avsaknad av 

kontinuitet ledde till att äldre inte kunde följa sina planerade rutiner, vilket gjorde det 

svårt att upprätthålla självständighet och få en meningsfull vardag (ibid).  

On numerous occacions it has been terrible and they have not come at 

all. They dont’t keep in touch. Everything becomes haphazard. I sit 

here waiting and I can’t do anything else. (Holmberg et al., 2012, s. 

709) 

Äldre som upplevde delaktighet i utformningen av vården fick möjligheter att behålla 

sina fasta rutiner och på så sätt blev livet i hemmet meningsfullt och förutsägbart 

(Björkman Randström et al., 2013; Breitholtz et al., 2013; Doyle, 2012, 2014; 

Holmberg et al., 2012; Torgé, 2014; Turpin et al., 2012). 
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Resultatet tolkades med stöd av Barker som utgjorde den teoretiska ramen för studien 

(Wiklund, Gustin & Lindwall, 2012). De tre kategorierna: upplevelsen av 

utanförskap, upplevelsen av samhörighet och upplevelsen av inre lugn, speglade såväl 

positiva som negativa upplevelser av att vårdas i hemmet. Resultatet visade att 

upplevelsen av att vårdas i hemmet inte alltid motsvarade önskningarna. En del äldre 

kände samhörighet i relationen och ett inre lugn i hemmet men kunde också uppleva 

ett utanförskap som påverkade självet på ett negativt sätt. Figur 3 illustrerar hur 

Barkers tre erfarenhetsdomäner: själv, andra och världen kan integreras med de 

kategorier som framkom i resultatet. De tre domänerna är beroende av varandra och i 

ständig förändring samt har stor betydelse för upplevelsen av omvårdnaden och målet 

hälsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Barkers tre erfarenhetsdomäner där ett skadat själv påverkar möjligheten att uppleva hälsa. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Studien utfördes som en systematisk litteraturstudie som sammanställer vetenskaplig 

forskning för att erhålla ny evidensbaserad kunskap och beskriva aktuellt 

forskningsläge inom det aktuella området. För att säkerställa ett korrekt utförande av 

studien och minska risken för bristfällig datainsamling och dataanalys valdes 

Whittemore och Knafls (2005) beskrivning av den integrativa litteraturstudien som 

metod. Genom följsamhet i metodens arbetsprocess med dess specifika steg undviks 

missvisning i resultatet och studien blir trovärdig och replikerbar.  Resultat som 

framkommit vid analysen har bekräftat, förstärkt eller motbevisat varandra och ny 

kunskap som genererats kan användas för att skapa en bakgrund till framtida 

forskningsprojekt. 
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Användandet av ämnesområden i avsikt att finna relevanta databaser bidrog till en 

systematisk och organiserad sökning, vilket styrker studiens tillförlitlighet och 

giltighet. Att databaser uteslöts utifrån deras beskrivning utan att provsökningar 

utfördes, kan ha medfört att artiklar missats. Valet av sökord var adekvata utifrån 

syftet för studien. Flera sökningar resulterade i dubbletter, vilket visar att sökorden 

var relevanta och täckte in sökområdet. Sökningar gjordes både genom att använda 

ämnesord i de aktuella databaserna och genom fritextsökning. På så sätt blev 

sökningen tillförlitlig. 

En svårighet var att hitta sökord som genererade ett hanterbart antal träffar. I 

översikten över urvalsprocessen (figur 2), visas ett stort antal träffar i förhållande till 

antal resultatartiklar. Genom att använda den booleska operatorn NOT skulle artiklar 

som handlade om vårdares perspektiv kunna uteslutas, men artiklar som beskrev både 

patienters och vårdares perspektiv kunde då ha missats, vilket medförde att 

användandet av NOT uteslöts. Samtliga titlar på de artiklar som framkom i 

sökningarna lästes. Titlar som inte motsvarade syftet valdes bort vilket kan ha medfört 

att relevanta artiklar missats. Vid osäkra fall användes subjects/keywords som 

vägledning. Endast engelskspråkiga artiklar inkluderades i sökningen och därför 

föreligger en risk att relevanta studier skrivna på andra språk kan ha förbisetts. 

Tidsintervallet 2010- 2015 valdes för att generera ny aktuell kunskap inom området. 

Med tanke på mängden träffar kunde tidsintervallet förslagsvis begränsats till 2012-

2015. Artikelöversikten visar dock att vid en sådan begränsning skulle endast en 

artikel fallit bort och resultatet blivit detsamma. Medvetenhet finns angående att val 

av andra inklusionskriterier, sökord och sökordskombinationer troligtvis hade 

genererat ett utfall i andra artiklar som kunde påverkat resultatet. 

Urvalet av artiklar resulterade i övervägande kvalitativa artiklar vilket ökade 

resultatets trovärdighet eftersom kvalitativa studier ger en djupare beskrivning av 

upplevelser vilket motsvarade syftet. Kvantitativa artiklar inkluderades för att styrka 

studien med generaliserbar data från större urvalsgrupper. För att säkra den 

vetenskapliga kvalitén på artiklarna och stärka resultatets trovärdighet granskades 

utvalda resultatartiklar efter granskningsmallar av Carlsson och Eiman (2003). 

Granskningen gjordes individuellt och diskuterades sedan gemensamt vilket ökade 

tillförlitligheten. Enligt metoden (Whittemore & Knafl, 2005) ska olika 

granskningsmallar användas för kvalitativa och kvantitativa artiklar, vilket kunde 

uppfyllas genom val av granskningsmall. Granskningsmallen var tydlig och lätt att 

följa med fastställda kriterier för poängsättning, som sedan räknas om till procent 

vilket motsvarar graden av kvalitet på artiklarna. En svaghet med poängsättningen i 

mallen är att det krävs noll poäng på flera frågor för att en artikel ska bedömas som 

grad II. I två resultatartiklar beskrevs betydande bortfall och trots det erhölls grad I då 

de fick höga poäng på resterande frågor. Samtliga granskade resultatartiklar erhöll 

grad I vilket säkerställde resultatets kvalité. Efter kvalitetsgranskningen, lästes 

samtliga artiklar enskilt och innehåll som svarade mot syftet färgmarkerades och 
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analyserades sedan gemensamt, och detta förfarande ökar trovärdigheten och 

tillförlitligheten i resultatet.  

Resultatartiklarna representerade främst skandinavisk forskning som gjorde det lättare 

att applicera resultatet till vår kultur. Att artiklar från andra europeiska länder samt 

Australien ingick i studien bidrog till ett vidare perspektiv inom ämnet. Vid analysen 

av resultatet framgick likheter i äldres upplevelser av att vårdas i hemmet oavsett i 

vilket land studierna utförts vilket bidrog till resultatets överförbarhet.  

Resultatdiskussion 

Resultatet kommer att diskuteras utifrån en tolkning av Barkers modell, som visar att 

upplevelsen av att vårdas i hemmet med målet hälsa är beroende av själv, andra och 

världen. 

Utanförskap 

Resultatet visar att mänskliga värden som autonomi, självkänsla och respekt går 

förlorade när äldre personer behandlas som objekt, vilket leder till en känsla av 

utanförskap. Äldre beskriver och betonar vikten av att värderas som person vilket 

innebär att bli respekterad och att kunna bevara autonomi och kontroll över livet, även 

när det uppkommer situationer av beroende av hjälp av andra (Breiholtz et al., 2013; 

Doyle, 2012, 2014; Holmberg et al., 2012; Ness et al., 2014a; Nicholson et al., 2013). 

Anledningen till att vårdpersonal misslyckas med att möta den enskilda individens 

behov är oklar. Barker betonar att det är personen som är i fokus för omvårdnaden 

och inte en patient med symtom (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Enligt Barker är 

kännedom om personens historia och erfarenheter viktiga för att förstå och lära känna 

hela personen (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012), vilket också framkommer i 

tidigare forskning (Tanner, 2007).  

Äldre med kroniska sjukdomar framhåller att de trots sjukdom upplever hälsa (Turpin 

et al., 2012). Upplevelsen av hälsa trots sjukdom stämmer överens med Barkers syn 

på hälsa (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Upplevelsen av hälsa begränsas, enligt 

Barker, inte till frånvaro av sjukdom och kan förstås i relation till 

erfarenhetsdomänerna. Hälsa råder vid balans i personens upplevelse av själv, andra 

och världen (ibid.). Roberts och Whall (1996), beskriver begreppet serenity, som en 

positiv känsla av andlig inre frid som minskar upplevd stress och förbättrar den 

fysiska och emotionella hälsan. Till skillnad från Barker som menar att självet är en 

nödvändig del för att uppleva hälsa, anser Roberts och Wahl (1996) att upplevelsen av 

inre frid är ett krav för att kunna utveckla jaget. Pejner (2015) menar att sinnesro är ett 

begrepp som kan användas i samband med omvårdnad av kroniskt sjuka äldre 

patienter. Sinnesro är ett tillstånd där patienten själv finner balans och därmed kan 

hantera eller acceptera sin situation. Med tanke på målgruppen äldre, kroniskt sjuka 

blir begreppet hälsa svårdefinierat medan sinnesro är ett bättre begrepp för att 
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beskriva målet med upplevelsen av att vårdas i hemmet. Upplevelsen av sinnesro kan 

bidra till att äldre kroniskt sjuka personer kan hitta eller utveckla jaget för att kunna 

fortsätta leva med en känsla av värdighet (Pejner, 2015). Genom att uppleva ett inre 

lugn och känsla av värdighet skulle även känslan av utanförskap kunna minskas eller 

undvikas. 

I en studie utförd av Norell Pejner, Ziegert och Kihlgren (2012b) framkommer att 

vårdgivare ibland negligerar äldres behov på grund av tidsbrist, avsaknad av redskap 

och känsla av hjälplöshet. Ett personcentrerat arbetssätt skulle kunna vara ett redskap 

för vårdgivare att använda för att minska egna känslor av hjälplöshet och ge en ökad 

beredskap att möta de känslor av utanförskap som finns hos äldre. Personcentrerad 

vård innebär, enligt Morgan och Yoder (2012), att patienter behandlas som personer 

och inte reduceras till diagnoser eller symtom. Utgångspunkten är patienters egen 

berättelse och ett partnerskap mellan patient och vårdgivare. I en personcentrerad vård 

ses patienter som medaktörer i vården vilket inbjuder till att medverka och få 

möjlighet att påverka sin egen vård (ibid.). Barkers teori kan ses som en vägledning 

för den personcentrerade vården (Wiklund, Gustin & Lindwall, 2012). I självdomänen 

ska den äldre uppleva respekt och självkänsla, i andradomänen står relationen till 

andra i fokus och i världendomänen framträder personens egen förståelse för sin 

situation, vilken är utgångspunkten för omvårdnaden. Enligt Barker ligger fokus i 

omvårdnaden på att ta fasta på personens resurser i varje domän istället för på 

problemen för att tillsammans åstadkomma förändringar och förbättra personens 

livsvillkor och upplevelse av hälsa. Detta ska göras i en relation som kännetecknas av 

delaktighet och samarbete för att öka graden av autonomi och självbestämmande 

(ibid.). 

Samhörighet 

Resultatet visar att ömsesidiga relationer byggda på respekt (Doyle, 2012, 2014; 

Holmberg et al., 2012; Turpin et al., 2012), tillit och förtroende (Breitholtz et al., 

2013; Holmberg et al., 2012; Turpin et al., 2012) ger äldre ökade möjligheter till 

autonomi och delaktighet, vilket i sin tur leder till ökad hälsa. Barker betonar 

vårdrelationen som en relation mellan personer och ser relationen som terapeutisk i 

sig (Wiklund, Gustin & Lindwall, 2012). Detta bekräftas i resultatet som visar att 

äldre värdesätter vårdgivare som delar med sig av personliga värderingar, känslor och 

erfarenheter (Doyle, 2012; Holmberg et al., 2012; Turpin et al., 2012) Enligt Sahlsten, 

Larsson, Lindencrona och Plos (2007) är ett ömsesidigt socialt samspel en 

förutsättning för vårdande relationer, där samspel innebär att vårdgivare engageras 

känslomässigt. Vidare betonas en maktassymmetri i relationer mellan vårdgivare och 

patienter, där vårdgivare har professionellt ansvar och kunskaper, som påverkar 

balansen i relationen. Patienter är experter på sina livssituationer och vårdgivare 

experter i sina professioner (ibid.). Barker framhäver vårdgivarens funktion som en 

lots där uppgiften är att möjliggöra snarare än att göra (Wiklund, Gustin & Lindwall, 

2012). Detta speglas i resultatet som visade att personer som vårdas i hemmet stärks, 
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upplever ökat oberoende och ökad styrka och självkänsla när det finns en upplevelse 

av samhörighet i en jämlik och ömsesidig relation till vårdgivare och/eller anhöriga. 

Relationen med vårdgivare underlättar och möjliggör delaktighet i vården vilket är 

betydelsefullt för äldre (Breitholtz et al., 2012; Doyle, 2012; Holmberg et al., 2012) 

och även en rättighet enligt svensk lag (SFS, 1982:763). Äldre uttryckte en vilja att 

bestämma över sin egen vård, hur den skulle utföras och till viss del vem som skulle 

utföra den (Doyle, 2012). Norell Pejner, Ziegert och Kihlgren (2014) belyser äldres 

önskan att själva kunna bestämma över sin vård på egna villkor. Äldre värdesatte att 

kunna lämna över ansvar till vårdgivare vid behov och att ha vetskap om att 

vårdgivare var tillgängliga (ibid.). I likhet med tidigare forskning styrktes detta i 

resultatet där det framkom att äldre upplevde trygghet i vetskapen om att vårdgivare 

var tillgängliga (Turpin et al., 2012). 

Resultatet visade att äldre kände en betydande samhörighet till sina anhöriga. 

Anhöriga upplevdes vara tillgängliga i högre grad än professionella och visade i högre 

utsträckning förståelse för äldres personliga behov (Lowson et al, 2013). Ömsesidiga 

relationer mellan anhöriga och närstående ansågs ha en mer personlig karaktär och 

gav en ökad känsla av säkerhet och integritet jämfört med relationer till vårdgivare 

(Torgé, 2014). Resultatet visade att äldre upplevde det naturligt att vårdas av 

anhöriga, att det var något de själva skulle göra för sin närstående (Doyle, 2012). 

Upplevelsen av samhörighet i relationen till anhöriga kunde påverkas av äldres 

känslor av att vara en börda. Äldre som tog emot vård av anhöriga beskrev 

upplevelser av skuldkänslor och oro över hur anhöriga skulle klara av ansvar och den 

ökade belastningen som vården innebar (Björkman Randström et al., 2013; Ness et 

al., 2014a). I situationer där äldre som tar emot vård känner sig som en börda 

samtidigt som anhöriga upplever vårdandet som en börda, uppstår behov av ökat stöd 

och hjälp från professionella vårdgivare till både den äldre och till anhöriga (Andrén 

& Elmståhl, 2008; Ziegert & Fridlund, 2001; Grov & Eklund, 2008). I det 

professionella stödet ingår känslomässigt stöd från vårdgivare för att kunna hantera 

stress och finna strategier för att klara vardagen på ett bra sätt (Ekwall et al., 2007; 

Silva et al., 2013). En fungerande relation byggd på respekt och en välfungerande 

kommunikation till professionella vårdare är viktigt för såväl äldres som anhörigas 

känsla av delaktighet i vården (Silva et al., 2013), vilket även bidrar till ökad 

upplevelse av samhörighet.  

Inre lugn 

I resultatet framkom att för äldre är hemmet mycket mer än en fysisk plats. Hemmet 

representerade bland annat hälsa, välmående, värdighet, självbestämmande och 

trygghet, vilket ger inre lugn (Björkman Randström et al., 2013; Holmberg et al., 

2012; Ness et al., 2014b). Detta styrks genom flera studier som visade att hemmet var 

en viktig faktor för personers välmående och att hemmet representerade äldres 

identitet, integritet och historia och genom att vårdas i hemmet stärktes äldres hälsa 
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(Gillsjö, Schwartz-Barcott & von Post, 2011; Healey-Ogden, 2014; Moe, Hellzen & 

Enmarker, 2013). Ebrahimi et al., (2013) menar att tryggheten det egna hemmet står 

för blir extra viktig vid kronisk sjukdom. Resultatet visade också att vård i hemmet 

möjliggjorde en bättre kontakt med vänner och familj (Doyle, 2012; Kasepalu et al., 

2014; Lowson et al., 2013). Detta överensstämmer med Nygren et al (2007) som 

beskrev att det är lättare för familjen att bevara vardagslivet om vården sker i hemmet. 

Å andra sidan visade resultatet att det var svårt att bevara vardagslivet när hemmets 

trygga bas förvandlades till en arbetsplats med ständigt ny personal och där andra 

bestämde i ens hem (Björkman Randström et al., 2013; Doyle, 2012; 2014). Det stöds 

av Duggleby et al., (2010) samt Gott et al., (2004) som fann att genom att vårdas 

hemma kan hemmets privatliv och trygghet förvandlas till en arbetsplats där många 

personer kommer och går.  

I resultatet framkom att genom att vårdas i hemmet skapades möjligheter och 

förväntningar på ökat inflytande över sin vardag och sin vård och därigenom ökad 

hälsa (Björkman Randström et al., 2013; Breitholtz et al., 2013; Doyle, 2012, 2014; 

Holmberg et al., 2012; Turpin et al., 2012). Äldre ansåg att det skulle vara lättare att 

ha kvar sina fasta rutiner och få fortsätta leva sitt liv som det var innan de blev sjuka 

och beroende av hjälp om de vårdades i hemmet (Breitholtz et al., 2013; Doyle, 2014; 

Holmberg et al., 2012; Lowson et al., 2013; Ness et al., 2014b; Nicholson et al., 

2013). Rutiner framstod som viktigt för äldre, rutinerna fungerade som ett ankare i 

vardagen och användes för att bygga upp vardagen på ett meningsfullt sätt (Doyle, 

2012, 2014; Holmberg et al., 2012; Ness et al., 2014a, 2014b; Nicholson et al., 2013; 

Torgé, 2014). Detta styrks av Dunér och Nordström (2010) som beskrev att rutiner 

var viktigt och att äldre ville behålla sina dagliga rutiner så länge det var möjligt. 

Vissa äldre avsa sig dessutom hjälp om vården inte kunde uppfylla behovet av att 

behålla sina rutiner. Enligt Tanner et al. (2007) utvecklar äldre strategier för att klara 

av åldrandet och en strategi är att ha fasta rutiner och struktur i vardagen. Trots att 

rutiner är viktiga för äldre visade resultatet att äldre hindrades från att ha kvar sina 

rutiner, vilket ledde till besvikelse, avsaknad av en meningsfull vardag och en känsla 

av att vara mindre värd som person (Björkman Randström et al., 2013; Breitholtz et 

al., 2013; Doyle 2012, 2014). Svårigheterna med att behålla sina rutiner och att få 

välja hur vården skulle utföras upplevdes även som en avsaknad av respekt för det 

egna hemmet och personerna som bodde i hemmet (Doyle, 2012; Holmberg et al., 

2012; Turpin et al., 2012). Samtidigt visade resultatet att äldre som fick behålla sina 

rutiner upplevde vardagen som meningsfull och förutsägbar, och på så sätt upplevde 

äldre ökad hälsa (Björkman Randström et al., 2013; Breitholtz et al., 2013; Doyle, 

2012, 2014; Holmberg et al., 2012; Torgé, 2014; Turpin et al., 2012). I resultatet 

framkom att äldre som vårdades helt eller delvis av anhöriga upplevde att de fick 

hjälp med att bygga upp en meningsfull vardag från någon som fanns där när behov 

uppstod, någon de kände väl och som kände till deras rutiner och önskemål. Detta gav 

känslan av inre lugn (Björkman Randström et al., 2013;Lowson et al., 2013; 

Sigurdardottir et al., 2012; Torgé, 2014). Anhöriga var de som bäst kände patienten 
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och de var viktiga i samordningen av vården och anhörigas uppgift var att hjälpa till 

med att forma vården utifrån närståendes behov (Eloranta et al., 2010; Lowson et al., 

2013; Torgé, 2014). 

Enligt Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) har äldre rätt att vårdas i hemmet under 

trygga förhållanden och de har rätt att välja när och hur stöd och hjälp ska ges. Utifrån 

resultatet ses att lagen inte alltid följs och att äldre får anpassa sig efter vården i stället 

för tvärtom (Björkman Randström et al., 2013; Breitholtz et al., 2013; Doyle, 2012, 

2014; Holmberg et al., 2012; Nicholson et al., 2013). Detta är inte i enlighet med 

Barker som anser att det är patienten som bestämmer hur vården ska ges och att målet 

är att patienten ska återfå sitt liv, sin identitet och se sig själv som en värderad person. 

Respekt för patientens önskningar är centralt för en vårdande hållning och vårdare 

måste vara ödmjuka inför det som är värdefullt för patienten (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012).  

 

Konklusion och implikation 

Studien visade att trots sina kroniska sjukdomar ville äldre bli behandlade som 

personer och inte som en sjukdom eller ett problem. Äldre upplevde utanförskap som 

ett resultat av att bli behandlade som objekt. Samhörighet i ömsesidiga relationer med 

anhöriga och vårdgivare gav en positiv upplevelse av att vårdas i hemmet. Äldre som 

vårdades helt eller delvis av anhöriga upplevde att de fick hjälp av någon som kände 

deras rutiner och önskemål. Det upplevdes naturligt att vårdas av anhöriga, men gav 

också en känsla av oro och rädsla att vara en börda. Anhöriga hade som uppgift att 

samordna vården och se till att den utformades utifrån närståendes behov, behov som 

vårdgivare inte alltid uppfattade vilket gav en känsla av frustration. Hemmet var en 

viktig plats för den äldre kroniskt sjuka personen eftersom hemmet representerar 

identitet, integritet och historia och gav en känsla av inre lugn. Vård i hemmet 

skapade möjligheter och förväntningar på ökat inflytande och det var lättare att ha 

kvar sina fasta rutiner. Resultatet visade dock att äldre hindrades från att ha kvar sina 

rutiner, vilket gav en känsla av besvikelse och att vara mindre värd. 

Resultatet av litteraturstudien kan ge ökad förståelse och kunskap om äldres 

upplevelse av att vårdas i hemmet, vilket ger vägledning för omvårdnaden. 

Organisatoriska förändringar såsom ökad bemanning, utbildning och fokus på 

kontinuitet skulle kunna förbättra möjligheten till ökat inflytande i vården för de 

äldre. Det är även viktigt att ta tillvara på de förutsättningar som finns i den dagliga 

verksamheten och göra ett så bra jobb som möjligt. För att kunna möta upplevelser av 

utanförskap och uppfylla förväntningar på vården i hemmet, krävs en medvetenhet 

hos vårdgivare angående äldres behov och önskemål. Studien har bidragit med 

värdefull kunskap som distriktssköterskor och personer från andra yrkeskategorier 

inom vården kan använda i det dagliga arbetet i äldre personers hem. 
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Distriktssköterskan har i sin funktion som arbetsledare möjlighet att synliggöra vikten 

av ett mer personcentrerat synsätt och arbetssätt för att bemöta och tillgodose äldres 

behov och minska känslan av utanförskap. 

Det finns sparsamt med forskning kring äldres upplevelser av att vårdas i hemmet. 

Fler kvalitativa studier behövs för att belysa upplevelsen av att vårdas i hemmet och 

därmed öka kunskapen om hur vårdgivare kan bemöta äldre kroniskt sjuka i hemmet. 

Samtidigt är det viktigt att ta tillvara den forskning som finns på området och använda 

forskningen på bästa sätt för att kunna utveckla vården utifrån äldre kroniskt sjukas 

behov och önskemål. 
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Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 
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Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 
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artiklar 

20150207 Scopus 

Home Care Services AND 

(experience* OR view* OR 

perception*) AND (nurs* OR 
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older*) 

Begränsningar: Engelska, artiklar, 

2010-2015 

247 26 (15*) 11 (9*) 1 (1*) 
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Home health care AND 

(experience* OR view* OR 

perception*) AND (nurs* OR 

caregiver*) AND (aged* OR 

older*) 

Begränsningar: Engelska, artiklar, 

2010-2015 

38 1 (1*) 1 (1*) 0 

20150208 
Academic 

Search Elite 

Home nursing AND (experience* 

OR view* OR perception*) AND 

(nurs* OR caregiver*) AND 

(aged* OR old*) 

Begränsningar: Engelska, artiklar, 

2010-2015 

42 3 (3*) 3 (3*) 0 

20150208 
Academic 

Search Elite 

Home health care AND 

(experience* OR view* OR 

perception*) AND (nurs* OR 

caregiver*) AND (aged* OR old*) 

Begränsningar: Engelska, artiklar, 

2010-2015 

241 7 (7*) 5 (5*) 0 

20150208 
Academic 

Search Elite 

Home care services AND 

(experience* OR view* OR 

perception*) AND (nurs* OR 

caregiver*) AND (aged* OR old*) 

Begränsningar: Engelska, artiklar, 

2010-2015 

94 7 (7*) 5 (5*) 0 

20150324 Scopus 

Home nursing AND (experience* 

OR view* OR perception*) AND 

(nurs* OR caregiver*) AND 

(aged* OR old*) 

Begränsningar: Engelska, artiklar, 

2010-2015 

246 5 (4*) 4 (4*) 1 (1*) 

20150325 CINAHL 

MH (Home Nursing) 

Begränsningar: Engelska artiklar, 

2010-2015, 80+, abstract ska 

finnas 

61 12 (3*) 3 1 

20150326 
Ingenta 

Connect 

”Home nursing” AND (old* OR 

elder* OR aged*) 

Fritext 

Begränsningar: 2010-2015 

19 6 (5*) 4 (4*) 0 
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Boolska operatorer 
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abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

20150327 ScienceDirect 

”Home nursing” AND (old* OR 

elder* OR aged*) 

 Fritext.  

Begränsningar: tidskrifter, Nursing 

and Health Professions, artikel, 

2010-2015 

100 3 0 0 
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Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Björkman Randström, K., Asplund, K., Svedlund, M., & Paulson, M. (2013) Activity and 

participation in home rehabilitation: older people’s and family members’ perspectives. 

Land  

Databas 

Sverige 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att beskriva äldre personer och deras anhörigas upplevelser av 

rehabilitering i hemmet, med fokus på aktivitet och deltagande. 

Metod:  

Design 

 

Kvalitativ metod med återkommande intervjuer 

Urval Inklusionskriterier var att deltagarna skulle kunna tala och förstå svenska, vara 65+, bo i hemmet 

och vara kognitivt intakta. Totalt deltog 6 patienter mellan 66-92 år (4 män och 2 kvinnor) samt 6 

anhöriga. 

Datainsamling Intervjustudie med öppna frågor. Intervjuer i patienternas egna hem. 

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman. 

Bortfall Bortfall redovisat. 

Slutsats Personcentrerat förhållningssätt krävs för att ge bästa möjliga stöd till patienter och anhöriga. 

Patienterna uttryckte en önskan om att få leva så normalt som möjligt och de visade en stor vilja 

att kämpa för att återfå så stor grad av oberoende som möjligt. De äldre upplevde en 

otillfredsställelse med att vara beroende av andra. Deltagarna såg hemmiljön som en bra arena för 

vård men det upplevdes svårt när gränsen för det egna hemmet inskränktes av att personal gick ut 

och in. Anhöriga representerade en stor trygghet för de äldre. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I. 
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Artikel 2 

 

 

Referens Breitholtz, A., Snellman, I., & Fagerberg, I. (2013) Older people’s dependence on caregivers’ help 

in their own homes and their lived experiences of their opportunity to make independent 

decisions. 

Land  

Databas 

Sverige 

PsycInfo 

Syfte Syftet med studien var att belysa meningen med äldres beroende av vårdgivarens hjälp och de 

äldres möjligheter att fatta egna beslut. 

Metod:  

Design 

 

Kvalitativ metod med fenomenologisk hermeneutisk tolkningsmetod. 

Urval Inklusionskriterier var att patienterna skulle kunna tala och förstå svenska, vara ensamboende i 

hemmet och i behov av daglig hjälp, 70+, kognitivt intakta. 12 personer mellan 80-91 år deltog (4 

män och 8 kvinnor). 

Datainsamling Intervjustudie med öppna frågor. Intervjuer i patienternas egna hem. 

Dataanalys Hermeneutisk, fenomenologisk tolkningsmetod. 

Bortfall Bortfall redovisat. 

Slutsats Möjligheten att fatta egna beslut beror delvis på de äldres personligheter. De äldre var medvetna 

om att de var experter på sig själva och att de kunde fatta egna beslut när de skötte sin egen vård. 

Mer forskning behövs för att ta reda på hur vårdgivare kan stödja äldres möjligheter att fatta egna 

beslut. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I. 
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Artikel 3 

 

 

Referens Doyle, S. (2012) ”Being-in-the-World-of-Care”: The Lived Experiences of Older People 

Receiving Community Aged Care Packages in Queensland. 

Land  

Databas 

Australien 

PsycInfo 

Syfte Syftet med studien var att belysa upplevelsen av att motta vård i hemmet, samt att belysa vilken 

påverkan vården hade på de äldres livsstil och autonomi. Slutligen belyste studien hur nöjda äldre 

var med vården de mottog. 

Metod:  

Design 

 

Kvalitativa intervjuer med öppna frågor. 

Urval Inklusionskriterier var att patienterna skulle vara äldre personer som bodde i det egna hemmet och 

mottog vård i hemmet. 

Datainsamling Kvalitativa intervjuer med öppna frågor. 

Dataanalys Hermeneutisk, fenomenologisk tolkningsmetod. 

Bortfall Bortfall redovisat. 

Slutsats Det fanns en obalans mellan vad äldre ville ha för hjälp och stöd och vad de faktisk fick. Äldre 

ville vara delaktiga i sin egen vård, men tilläts inte alltid vara det. Äldre ville ha ett nära 

förhållande till sina vårdare och de ville att vården skulle präglas av kontinuitet. Äldre som 

upplevde att vården gavs på deras villkor upplevde ett stärkt stöd, autonomi och de kunde behålla 

sin identitet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I. 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

Referens Doyle, S. (2014). The impact of power differentials on the care experiences of older people. 

Land  

Databas 

Australien 

PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka innebörden av äldre personers erfarenheter av kommunal hemsjukvård ur 

äldres perspektiv. 

Metod:  

Design 

 

Kvalitativ ansats med en tolkande, hermeneutisk fenomenologisk analys. 

Urval 12 äldre personer från 55- 91 år. Intervjupersonernas kön är ej angivet. Inklusionskriterier var att 

de äldre skulle ta emot en högre nivå av stöd eller vård i hemmet. 

Datainsamling Fördjupande, ostrukturerade intervjuer. 

Dataanalys Hermeneutisk, fenomenologisk analys. 

Bortfall Bortfall redovisas ej. 

Slutsats Äldre personer uppfattade vården både som en upplevelse och en relation. Äldre personer 

upplever hjälpen med vardagliga behov och rutiner på deras egna unika sätt, beroende på den 

situation och den hemmiljö de befinner sig i. Professionella bör vara medvetna om de äldres unika 

behov och personliga erfarenheter, när tjänster och service planeras och utformas. Om denna 

medvetenhet saknas, finns det en risk att erfarenheten av vården kan bli känslomässigt utmanande 

för den äldre personen, vilket i slutändan kan leda till fall av övergrepp mot äldre och vanvård. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I. 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Eloranta, S., Arve, S., Isoaho, H., Welch, A., Viitanen, M., & Routasalo, P.(2010). Perceptions of 

the psychological well-being and care of older home care clients: Clients and their carers. 

Land  

Databas 

Finland 

CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att undersöka och jämföra äldre personer som tar emot vård i hemmet, och 

deras professionella vårdares uppfattning om de äldres psykiska välbefinnande och den omsorg de 

tar emot samt att identifiera eventuella skillnader i dessa uppfattningar. 

Metod:  

Design 

 

Kvantitativ metod med beskrivande statistik. 

Urval Frågeformulär skickades slumpmässigt ut med post till 200 äldre personer med hemsjukvård och 

till 570 social- och sjukvårdspersonal. Totalt 120 äldre personer skickade tillbaka det ifyllda 

frågeformuläret. Medelåldern för de äldre med hemsjukvård var 84 år (intervall 67-96) varav de 

flesta var kvinnor som lever ensamma. 

Datainsamling Frågeformulär. Påminnelse skickades ut till de som inte svarat. Svarsfrekvensen var 60% för de 

äldre. 

Dataanalys Deskriptiv statistik användes för att beskriva variabler. 

Bortfall Bortfallet var 40% hos de äldre deltagarna. 

Slutsats För att kunna stödja äldre personer med hemsjukvård att kunna fortsätta bo kvar hemma, behöver 

professionella erbjuda en service som möter de äldres egna uppfattningar, sociala och 

hälsofrämjande behov samt personliga känsla av välbefinnande. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I. 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Holmberg, M., Valmari, G., & Lundgren, S. (2012). Patients experiences of homecare nursing: 

Balancing the duality between obtaining care and to maintain dignity and self-determination. 

Land  

Databas 

Sverige 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att beskriva patienters erfarenheter och upplevelser av att ta emot 

omvårdnad i deras privata hem. 

Metod:  

Design 

 

Kvalitativ metod med fenomenologisk ansats. 

Urval Inklusionskriterier var att patienterna skulle kunna tala och förstå svenska, samt ta emot vård i 

hemmet. Vården kunde variera i grad, från att få en daglig injektion till avancerad sjukvård.  Totalt 

inkluderades 25 patienter, varav 21 patienter (11 kvinnor och 10män) deltog. Ålder på patienterna 

var 52-99 år, med en medianålder på 82 år. 

Datainsamling Intervjustudie med en öppen fråga. Intervjuer i patienters egna hem. 

Dataanalys Utfördes med stöd av interpretativ deskription enligt Thorne et al. Metoden är en slags induktiv 

analys av ett fenomen. 

Bortfall Bortfall redovisat. 

Slutsats Patienter upplevde hemsjukvård som en balansgång mellan att erhålla vård och att upprätthålla 

värdighet och självbestämmande. Patienter som får vård i sina hem uttryckte oberoende, styrka 

och självkänsla, vilket stärkte dem i deras förhållande till sjuksköterskan även om de i praktiken 

var i en beroendeställning. Kunskapen från denna studie kan leda till förbättringar i klinisk praxis 

genom att utveckla rutiner som stöder kontinuitet och tidsplanering. Sjuksköterskor bör vara 

medvetna om att se patienter i hemsjukvård som individer med förmåga att upprätthålla värdighet 

med rätt till eget självbestämmande. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I. 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Kasepalu, Ü., Laidmäe, V-I., & Tulva, T.(2014). The important things in the life of older people: 

Elderly women in social houses and home care. 

Land  

Databas 

Estland 

CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att analysera äldre kvinnors erfarenheter av att åldras och de faktorer som 

påverkar dessa erfarenheter. 

Metod:  

Design 

 

Kvalitativ studie med fenomenologisk analys. 

Urval Inklusionskriterier var ålder över 65 år, kvinnligt kön, samt hänsyn togs de äldres mentala hälsa 

och minne, för att öka trovärdigheten. Totalt intervjuades 80 kvinnor varav hälften bodde på 

äldreboende och hälften bodde i eget hem. 

Datainsamling Djupgående semistrukturerade intervjuer samt även ett frågeformulär användes som stöd för 

intervjuerna. 

Dataanalys Fenomenologisk analys. Data från de äldre som bodde på äldreboende och de äldre som bodde i 

eget hem jämfördes såväl kvalitativt som kvantitativt. 

Bortfall Bortfall redovisas ej. 

Slutsats De äldre på äldreboenden var oftare mer nöjda med sitt åldrande än de äldre som bodde i eget 

hem. Många äldre som bodde i eget hem var övertygade om att det är bäst att spendera sin 

ålderdom bland nära och kära och i en bekant miljö som det egna hemmet representerar. De som 

bor hemma upplever svårigheter, vilket medför att cirka en femtedel av dem står på väntelista för 

att flytta till äldreboende. Vård i hemmet bör omfatta liknande tjänster som finns att tillgå på 

äldreboenden, till exempel social samvaro och meningsfull sysselsättning. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I. 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Lowson, E., Hanratty, B., Holmes, L., Addington-Hall, J., Grande, G., Payne, S., & Seymour, J. 

(2013). From ‘conductor’ to ‘second fiddle’: Older adult care recipients’ perspectives on 

transitions in family caring at hospital admission. 

Land  

Databas 

England 

CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka betydelsen av anhörigvård i hemmet och på sjukhus för vårdtagare, 

genom att belysa hur inläggning på sjukhus påverkar relationen till anhörigvårdaren ur äldre 

vårdtagares perspektiv. 

Metod:  

Design 

 

Induktiv, kvalitativ metod. 

Urval Strategiskt urval, där inklusionskriterier var äldre personer från 75år eller äldre med hjärtsvikt 

eller lungcancer som upplevt en eller fler överflyttningar mellan olika vårdinrättningar under de 

senaste 6 mån.  Totalt 27 patienter deltog varav 13 patienter med hjärtsvikt och 14 patienter med 

lungcancer.  Av deltagarna var 13 män och 14 kvinnor. Ålder 69-89 år. I 12 av intervjuerna deltog 

även närstående. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer. 

Dataanalys Induktiv analys enligt Ritchi et al. 

Bortfall Bortfall angivet. 

Slutsats Anhöriga beskrevs ha en funktion som ”dirigent” i hemmet för de äldre och i samband med 

inläggning på sjukhus förändrades anhörigas roll till ”andra fiol”. Anhöriga bidrog med 

kontinuitet, stöd och ansvar, vilket de äldre ansåg viktigt för deras välbefinnande. Sjuksköterskor 

och anhörigvårdare som arbetar tillsammans och uppskattar varandras kunskaper kan bidra till att 

förbättra kvaliteten och kontinuiteten i vården för äldre oavsett om den äldre personen vårdas 

hemma eller på sjukhus. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I. 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

Referens Ness, T.M., Hellzen, O., & Enmarker, I. (2014). ”Struggling for independence”: The meaning of 

being an oldest old man in a rural area. Interpretation of oldest old men’s narrations. 

Land  

Databas 

Norge 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att belysa betydelsen av att vara en äldre äldst man som lever ensam i ett 

landsbygdsområde och erhåller hemsjukvård. 

Metod:  

Design 

 

Kvalitativ metod av induktiv stil, med fokus på den individuella innebörden, och betydelsen av att 

tolka komplexiteten i en situation. 

Urval 12 äldre äldsta män i åldrarna 82-94, boende i ett landsbygdsområde i mellersta Norge. Männen 

bodde i åtta olika kommuner, hade varierande bakgrund och hade anhöriga på varierande avstånd 

och med varierande grad av kontakt. Alla bodde ensamma och erhöll hemsjukvård. 

Datainsamling Intervjuer med tre öppna frågor som följdes av klargörande frågor om det behövdes. 

Dataanalys Hermeneutisk, fenomenologisk analys. 

Bortfall Bortfall ej redovisat. 

Slutsats Äldre män kände osäkerhet när de bodde i sina egna hem, oron minskade vid besök av anhöriga 

eller vårdpersonal. Äldre män önskade mer självständighet och sökte kreativa lösningar för att 

minska ensamheten. Äldre män önskade leva även efter att de blivit mer och mer sköra, 

försämrade och ensamma. 

Kunskapen bidrar till utveckling av hälsofrämjande strategier för att öka de äldre männens 

självständighet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I. 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

 

Referens Ness, T.M., Hellzen, O., & Enmarker, I. (2014). ”Embracing the present and fearing the future”: 

The meaning of being an oldest old woman in a rural area. 

Land  

Databas 

Norge 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att belysa betydelsen av att vara en äldre äldst kvinna som lever ensam i ett 

landsbygdsområde och erhåller hemsjukvård. 

Metod:  

Design 

 

Kvalitativ metod av induktiv stil, där deltagarnas perspektiv formar grunden för ny kunskap. 

Urval 11 äldre äldsta kvinnor i åldrarna 82-95, boende i ett landsbygdsområde i mellersta Norge. 

Kvinnorna bodde i sex olika kommuner, hade varierande bakgrund och hade anhöriga på 

varierande avstånd och med varierande grad av kontakt. Alla bodde ensamma och erhöll 

hemsjukvård.  

Datainsamling Intervjuer med tre öppna frågor som följdes av klargörande frågor om det behövdes. 

Dataanalys Hermeneutisk, fenomenologisk analys. 

Bortfall Bortfall ej redovisat. 

Slutsats Patienter kände tillfredsställelse med livet trots förluster, försämrad hälsa, ökad ålder och kort tid 

kvar att leva. Trots utmanande vardagsliv, accepterade, uppskattade, agerade och fann äldre 

kvinnor mening med livet. 

Äldre kvinnor kände uppskattning gentemot deras tidigare liv och tacksamhet gentemot 

hemsjukvården för erhållen hjälp. 

Äldre kvinnor försökte att leva för stunden, samtidigt som de försköt rädslan för framtiden, med 

ökande känslor av kroppslig nedgång. 

Äldre kvinnornas kände trygghet när de befann sig i sitt egna hem och hade hemsjukvården som 

säkerhet när den behövdes. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I. 



BILAGA C  

 

Artikel 11 

 

 

Referens Nicholson, C., Meyer, J., Flatley, M., & Holman, C. (2013) The experience of living at home with 

frailty in old age: A psychosocial qualitative study. 

Land  

Databas 

England 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att belysa hur äldre, sköra personer upplever att bo hemma och hur de 

påverkas av personcentrerad vård. 

Metod:  

Design 

 

 

Urval Inklusionskriterier var att patienterna skulle kunna tala och förstå engelska, vara 85+ samt att de 

skulle bo i det egna hemmet. Eksklusionskriterier var demens. Totalt intervjuades 15 personer 

mellan 86-102 år (5 män, 10 kvinnor). 

Datainsamling Återkommande intervjuer med öppna frågor samt följdfrågor. Intervjuer i patienternas egna hem. 

Dataanalys Utfördes som en narrativ studie med hjälp av BNIM. 

Bortfall Bortfall redovisat. 

Slutsats Patienterna sågs på som sköra av vården, men studien visade att patienterna hittade 

copingstrategier för att bemästra vardagen. De äldre hade en stor vilja att kämpa på och de ska inte 

ses på som sköra och sårbara individer, utan fokus ska ligga på de äldres resurser som bättre måste 

tas tillvara av vårdgivarna. Personcentrerad vård visade sig vara av stor betydelse för att stödja 

sköra äldre personer. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I. 



BILAGA C  

 

Artikel 12 

 

 

Referens Sigurdardottir, S.H., Sundström, G., Malmberg, B., & Bravell, M.E. (2012). Needs and care o 

folder people living at home in Iceland. 

Land  

Databas 

Island 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att analysera levnadsvillkor och användning av formell och informell vård 

av äldre människor på Island. 

Metod:  

Design 

 

Kvantitativ metod. 

Urval Inklusionskriterier: 700 personer i åldrarna 65-79 år och 700 i åldern 80, boendes på Island. 

Personer som bodde på vårdhem eller bodde utomlands exkluderades. 

Datainsamling Strukturerad telefonintervju med fasta svarsalternativ. 

Dataanalys Beskrivande analys med oberoende t-test och chi-kvadrat test utfördes för att analysera 

könsskillnader men också skillnader mellan andra kategorier, såsom åldersgrupper, 

levandsförhållanden, och erhållande av olika typer av vård. För alla analyser användes en 

konfidensintervall på 95 %. SPSS 16.0 och SPSS 17.0 för Windows användes för statistiska 

analyser. 

Bortfall Bortfall redovisat. 

Slutsats Äldre människor ville bli omhändertagna i sina hem, men de som var i behov av mycket hjälp 

föredrog att vårdas på institutioner. Detta tydde på att när en äldre person behövde hjälp med 

personlig ADL, var den institutionella vården lösningen i stället för ökad formell vård i hemmet. 

Familjer utgjorde ett stort bidrag i hjälpandet och stödjandet av äldre familjemedlemmar. De var 

de viktigaste leverantörerna av stöd när behov uppstod. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I. 



BILAGA C  

 

Artikel 13 

 

 

Referens Torgé, C.J. (2014). Freedom and imperative: Mutual care between older spouses with physical 

disabilities. 

Land  

Databas 

Sverige 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att utforskar ömsesidig omvårdnad mellan äldre makar med fysiska 

funktionshinder. 

Metod:  

Design 

 

Explorativ och kvalitativ design baserad på grounded theory. 

Urval Äldre par mellan 60 och 83 år med fysiska funktionshinder rekryterades, båda måste ha haft sina 

handikapp under en lång tidsperiod. Deltagarnas funktionshinder var bland annat, cerebral pares, 

polio, typ 1-diabetes, reumatoid artrit, stroke, olycksfall, neurologiska sjukdomar och kronisk 

sjukdom. 

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer genomfördes med båda parter närvarande i samma intervju. 

Dataanalys Kodning av intervjuerna användandes av grounded theory ledde till två övergripande kategorier, 

där motivationen för ömsesidig omvårdnad kunde förstås. 

Bortfall Inget bortfall angivet. 

Slutsats Resultatet gav en förståelse för hur äldre par med funktionshinder beredde mening till deras 

ömsesidiga omvårdnad, och varför ömsesidig omsorg ibland var att föredra, trots att det fanns 

andra källor till hjälp och trots praktiska svårigheter att tillhandahålla denna hjälp. Dessa resultat 

tydde på att vårdpersonal måste vara lyhörda för dynamiken i relationen mellan par och noggrant 

undersöka människors preferenser för hur formellt stöd bäst kunde tillhandahållas på ett sätt som 

upprätthöll parets integritet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I. 



BILAGA C  

 

Artikel 14 

 

Referens Turpin, L., McWilliam, C., & Ward-Griffin, C. (2012). The meaning of a positive client-nurse 

relationship for senior home care clients with chronic disease. 

Land  

Databas 

England 

CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka innebörden av en positiv patient/sjuksköterske-relation för äldre personer 

med kronisk sjukdom som erhåller vård i hemmet. 

Metod:  

Design 

 

Kvalitativ fenomenologisk studie. 

Urval Strategiskt urval. Inklusionskriterier var personer i åldern 65 år och äldre, som bor hemma med 

minst en kronisk sjukdom. Personerna skulle kunna tala, läsa, skriva och förstå engelska.  Urvalet 

bestod av totalt 8 äldre personer varav 7 kvinnor och 1 man. Deltagarnas ålder var 65-86 med en 

medelålder på 74år.  Deltagarna fick vårdtjänster från både sjuksköterskor och undersköterskor. 

Datainsamling Intervjustudie med en semistrukturerad intervjuguide. 

Dataanalys Fenomenologisk analys enligt Spiegelberg. 

Bortfall Inget bortfall. 

Slutsats Resultaten av studien belyser betydelsen av interaktionen mellan den äldre personen och 

sjuksköterskan i relationen till varandra. En personlig interaktion främjar samhörighet och 

bekvämlighet, vilket ger mening i relationen. Trots vikten av betydelsefulla mellanmänskliga 

relationer i omvårdnaden fortsätter fokus för vården att vara medicinskt inriktad. Resultatet av 

studien kan förhoppningsvis ge ökad tyngd åt meningsfulla vårdrelationer i samband med 

omvårdnaden av äldre personer i hemmet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I. 
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