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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

Andelen äldre har under 1900-talet blivit allt fler och år 2009 var över 17 procent av 

Sveriges befolkning 65 år eller äldre. Fler äldre och sjuka människor lever betydligt längre, 

vilket leder till att sjukligheten bland de äldre kan komma att öka totalt sett. På samma 

gång har de äldre under 1900-talet blivit friskare i samband med bättre 

behandlingsmöjligheter och minskad förekomst av sjukdomar. Äldre personer har i 

allmänhet lägre krav på god hälsa än yngre personer och tenderar försvara sjuksköterskors 

agerande i omvårdnadssituationer. Genom att bland annat främja goda kontakter mellan 

patient och personal kan hälso- och sjukvården bedrivas så att den uppfyller kraven på god 

vård i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen. Ur ett bemötandeperspektiv ska 

sjuksköterskan ha förmåga att kommunicera med patienter på ett sätt som omfattas av 

respekt, lyhördhet och empati då det visar på fokus på personen. Bemötande, som term, 

gjorde sitt inträdande i vården för drygt 30 år sedan men det var först i mitten av 1990-talet 

som termen blev vanligt förekommande. Ett gott bemötande innefattar värdighet, 

självbestämmande och trygghet.  

 

Syfte 

Syftet var att beskriva personers, 85 år och äldre, erfarenheter av hälso- och 

sjukvårdspersonals bemötande på sjukhus 

 

Metod 

Kvalitativa forskningsintervjuer användes för datainsamlingen. Undersökningsgruppen 

bestod av kvinnor i åldern 87-96 år boendes på tre olika servicehus i Stockholm. Samtliga 

informanter hade varit inskrivna på en sjukhusavdelning det senaste året. Intervjuerna 

utfördes med hjälp av en intervjuguide, vars utformning testades med en pilotintervju. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en ljudbandspelare och transkriberades för att sedan 

analyseras med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats för att finna 

kategorier med tillhörande underkategorier. Tre kategorier identifierades och benämndes: 

personalens karaktärsdrag, yttre faktorer samt bristande kunskap om de allra äldsta. 

 

Resultat 

Informanterna omnämnde hälso- och sjukvårdspersonalen i uppskattande ordalag. Några 

av informanterna framhöll att det fanns en lyhördhet hos personalen. Erfarenheter om hur 

några av informanterna inte blivit erkända för den person de är framkom även. Yttre 

faktorer som den fysiska, så väl som den psykosociala, miljön samt tidsbrist påtalades när 

erfarenheter om bemötandet uttrycktes. Informanterna talade om sin egen tålmodighet, 

höga smärttröskel och avsaknaden av att ställa krav när obehagliga erfarenheter beskrevs. 

 

Slutsats 

De allra äldstas erfarenheter om hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande på sjukhus 

vittnar om att samtliga informanter erfarit ett gott bemötande. Hälso- och 

sjukvårdspersonalens bemötande beskrevs som omsorgsfullt, innehållandes både hög och 

låg grad av bejakelse. Därutöver urskiljdes en oflexibilitet i personalens agerande. Miljön 

och mängden tid som personalen avsatte för omvårdnad hade en betydelse. Anhöriga 

framträdde som en positivt påverkande faktor för informantens behandling. Mindre bra 

erfarenheter relaterades till bristande kunskap hos personalen om de allra äldsta.  

 

Nyckelord: Bemötande, Äldre, Sjuksköterska, Förhållningssätt 
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BAKGRUND  

 

Andelen äldre personer har under 1900-talet blivit allt fler. Enligt Socialstyrelsens senaste 

folkhälsorapport var över 17 procent av Sveriges befolkning 65 år eller äldre, vilket 

motsvarar ungefär 1,6 miljoner människor (Lennartsson & Heimerson, 2009). Med hjälp 

av modern medicinsk teknik och socialtjänst menar Dehlin, Hagberg, Rundgren, 

Samuelsson och Sjöbeck (2000) att fler betydligt äldre och sjuka människor lever längre, 

av vilka kvinnor tenderar att leva längst (Lennartsson & Heimerson, 2009). I förlängningen 

leder företeelsen till att sjukligheten bland de äldre kan komma att öka totalt sett i 

framtiden (Dehlin et al., 2000). Lennartsson och Heimerson (2009) rapporterar att andelen 

som har en långvarig sjukdom har ökat och att de vanligaste dödsorsakerna bland äldre 

personer är hjärt- och kärlsjukdomar samt cancer. Frågan har ställts om det kommer finnas 

beredskap både ekonomiskt och psykologiskt för att vårda den allt större andelen äldre 

personer i samhället (Dehlin et al., 2000). Uppgifter från Socialstyrelsen indikerar att de 

kommunala hjälpinsatserna är otillräckliga för de allra äldsta (Lennartsson & Heimerson, 

2009). 

 

På samma gång som det talas om att sjukligheten bland äldre personer kan komma att öka 

totalt sett i framtiden har den äldre befolkningen under 1900-talets gång också blivit allt 

friskare i samband med bättre behandlingsmöjligheter och minskad förekomst av vissa 

sjukdomar (Dehlin et al., 2000). Den ökade andelen som tillfrisknar efter att ha fått en 

cancerdiagnos är ett exempel på att behandlingarna blivit allt mer effektiva (Lennartsson & 

Heimerson, 2009). Därutöver har risken att insjukna i stroke och hjärtinfarkt minskat. 

Hälsotillståndet i den äldre befolkningen kan ur den aspekten komma att gradvis förbättras, 

menar Dehlin et al. (2000). I folkhälsorapporten rapporteras att allt färre äldre hindras i sitt 

dagliga liv på grund av sjukdom eller besvär. Det sammanställs också att den andel av de 

äldre som har nedsatt rörelseförmåga har minskat sedan åttiotalet (Lennartsson & 

Heimerson, 2009).  

  

Samhällets insatser gentemot den äldre befolkningen 

 

I Sverige slöts år 2011 en överenskommelse mellan Statens Kommuner och Landsting 

(SKL) och regeringen om insatser för att koordinera vård och omsorg för de äldre personer 

som är allra sjukast. Under mandatperioden, åren 2011-2014, satsas 4,3 miljarder kronor 

för att förbättra vård och omsorg för de allra sjukaste äldre. Målet med satsningen är bland 

annat att främja utvecklingen av en individanpassad vård och effektivisera befintlig vård 

och omsorg (Socialdepartementet, 2011). I Japan, som likt Sverige har en växande äldre 

befolkning men även invånare med längst förväntad livslängd i världen, vill forskare 

betona vikten av de äldres plats i samhället (Arai et al., 2011). De menar att om inte de 

äldres situation i samhället ses över riskerar det inte bara skapa problem i sjukvård och 

välfärd, utan också ge konsekvenser för Japans ekonomi och industri. Arai et al. (2011) 

föreslår ett antal åtgärder för att förbättra situationen för äldre personer i Japan, däribland 

främjandet av geriatrisk utbildning och byggandet av geriatriska center i varje område. 

 

De allra äldsta 

 

Definition 

Ålder kan definieras utifrån olika hänseenden: till exempel kan en biologisk, fysiologisk, 

psykologisk så väl som kronologisk syn vara dominerande (Andersson, Lukkarinen Kvist, 

Nilsson & Närvänen, 2011).  
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Med uttrycket ”äldre äldre” beskriver Kristensson och Jakobsson (2010) personer i åldern 

80 år och äldre, de kronologiserar således åldern. Bravell Ernsth (2011) menar att de ”äldre 

äldre” inbegriper alla personer från 75-80 års ålder och över samt att ”de allra äldsta” 

räknas från 85 års ålder.  

 

Åldersindelningar utifrån ett kronologiskt synsätt utnyttjas bland annat, enligt Andersson et 

al., (2011) i vetenskapliga studier för att avgränsa den studerade populationen och det har 

rönt kritik från forskare (Baars, 2009; Bytheway, 2005). Bytheway (2005) menar att 

kronologisk ålder kategoriserar och används oreflekterat samt väljs godtyckligt inom 

gerontologisk forskning. Vidare frågar sig Bytheway (2005) varför det finns ett behov av 

att etikettera personer 75 år och äldre som ”äldre äldre”. Baars (2009) hävdar att 

gerontologin försöker skapa en syn där åldern i sig bestämmer vad som kännetecknar 

åldrande personer. En risk med kategorisering är att personer inneslutna i kategorin bemöts 

i relation till den identitet som kategorin tillskrivits (Andersson et al., 2011). Med 

problematiken i åtanke gjorde författarna till föreliggande studie dock valet att avgränsa 

undersökningspopulationen kronologiskt för att tydliggöra vilka informanterna i studien 

representerar. Således rekryterades personer i en ålder av 85 år och äldre, då det utifrån 

Kristensson och Jakobsson (2010) samt Bravell Ernsths (2011) definitioner inte kan råda 

tveksamheter kring att personerna då hör till de allra äldsta i samhället.  

 

Hjälpbehov 

Enligt Lennartsson och Heimerson (2009) behöver 44 procent av kvinnorna och 36 procent 

av männen som är 85 år och äldre hjälp med den personliga omvårdnaden. Det som 

påverkar den förmåga personen har att klara av sina vardagliga bestyr är utöver den 

kroppsliga funktionsförmågan också omgivningsfaktorer så som hur boendet ser ut, hur 

långt det är till affärer samt om det finns hjälpmedelsresurser. Vidare påvisar Lennartsson 

och Heimerson (2009) att 60 procent av kvinnor över 85 år behöver hjälp med matinköp, 

motsvarande siffra för män är 47 procent. När det gäller matlagning är 40 procent av både 

männen och kvinnorna i behov av hjälp. Städning behöver 66 procent av kvinnorna, 

respektive 51 procent av männen, hjälp med. En större andel äldre bor kvar i sitt eget 

boende upp till en hög ålder och antalet platser i särskilda boenden har minskat och 

motsvarar inte efterfrågan. Således bor fler hemma med hjälp av hemtjänst (Lennartsson & 

Heimerson, 2009). Med särskilt boende menas en bostad med kök- och hygienutrymme där 

stöd, hjälp och service kan erhållas från personal dygnet runt (Socialstyrelsen, u.å.). 

 

Läkemedelsanvändning och hantering  

Läkemedelsbiverkan är en vanligt förekommande orsak till att äldre personer vårdas på 

sjukhus (Paul, End-Rodrigues, Thylen & Bergman, 2008). Generellt sett har användningen 

av läkemedel bland äldre personer blivit allt större och idag använder personer 80 år och 

äldre i genomsnitt 5,8 läkemedel per person. I genomsnitt har ökningen sedan slutet av 

åttiotalet uppgått till drygt två preparat per person, vilket motsvarar en ökning på 60 

procent (Ringbäck Weitoft, Ericsson & Fastbom, 2009). Var tredje kvinna och nästan var 

femte man av de allra äldsta anser sig besväras av problem med sömnbesvär, ängslan och 

oro. De använder mest psykofarmaka i äldrepopulationen, varav sömnmedel är vanligast. 

Kvinnor konsumerar en mer betydande andel psykofarmaka än män, där till exempel 

antidepressiva medel förbrukas av 30 procent av kvinnorna och 20 procent av männen. 

Lugnande medel är nästan lika vanligt förekommande (Lennartsson & Heimerson, 2009).  
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En svensk studie som tillfrågat personer som var 81 år och äldre visade att mindre än 

hälften av de som hade svårigheter att öppna sina läkemedelsburkar fick hjälp (Beckman, 

Bernsten, Parker, Thorslund & Fastbom, 2005). De faktorer som dokumenterats öka 

behovet av hjälp vid hanteringen av läkemedel är bland annat hög ålder, nedsatt kognitiv 

funktion samt fysiska nedsättningar som inskränker på aktiviteter i det dagliga livet 

(Westerbotn, Hillerås, Fastbom & Agüero-Torres, 2006). En god kognitiv funktion hos den 

äldre personen anses viktig för dennes läkemedelshantering (Westerbotn et al., 2006; 

Westerbotn, Fahlström, Fastbom, Agüero-Torres & Hillerås, 2008). Forskning av 

Westerbotn et al. (2008) visar att de flesta äldre personer själva hanterar sina läkemedel 

och att självständigheten det medför värnades högt.  

 

Förhållningssätt gentemot åldrande 

 

Biomedikalisering  

Ett biologiskt och medicinskt synsätt är det som under 1900-talet kan ses som det 

dominerande förhållningssättet i forskning om åldrande (Andersson et al., 2011). Med det 

menas att åldrandet ses som en biologisk process där vikten ligger vid att olika funktioner 

hos en individ kommer att försämras. En konsekvens av det menar Andersson et al. (2011) 

är att åldrandet framhålls som en sjuklig, patologisk, process snarare än en normal process. 

Andersson et al. (2011) förklarar vidare att det har orsakat en så kallad biomedikalisering 

av åldrande och har gjort åldrandet i sig till ett medicinskt problem. Achenbaum (2009) 

varnar för att följden av en sådan utveckling kan innebära ålderism inom hälso- och 

sjukvårdssektorn och att en ihållande negativ syn på äldre personer kan frambringa 

svårigheter i att rekrytera hälso- och sjukvårdpersonal. Andersson et al. (2011) påtalar även 

att det kan skapa problem vid den medicinska behandlingen för äldre personer och hur 

dessa personer sedermera bemöts.  

 

Ålderism 

Enligt Andersson (2008) har begreppet ålderism, alltsedan dess inträde som term i skrift år 

1969 diskuterats flitigt och fått en rad olika definitioner. Andersson (2008) resonerar om 

det och föreslår att begreppet definieras som ”fördomar eller stereotypa föreställningar som 

utgår från en människas ålder och som kan leda till diskriminering” (s.12). Med den synen 

av ålderism avses personer i samtliga åldrar (inte bara äldre personer) som drabbas av 

negativa attityder i den ålder de uppfattas vara i. Det betyder att om en person upplever att 

denne blir bemött på ett nedlåtande sätt på grund av sin ålder är det inte för att personen 

befinner sig inom en viss kronologisk åldersgräns för att exempelvis gå i pensionen, eller 

är 65 år gammal, utan för att denne uppfattas som ”gammal” (Andersson, 2008). Enligt 

Rees, King och Schmitz (2009) kan utbildning förändra ålderistiska föreställningar.  

 

I en australiensisk intervjustudie av Irurita (1999) framkom det att äldre personer upplever 

sig erhålla mindre uppmärksamhet än yngre personer på sjukhus. För svensk del har 

ålderismens relevans ifrågasatts då Odén (2004) menar att äldre personer i Sverige i liten 

utsträckning själva uppger att de känner sig diskriminerade på grund av sin ålder. Sverige 

sägs istället vara Europas minst ålderistiska samhälle. Enligt en svensk enkätstudie av 

Öberg och Tornstam (2003), där svenskar mellan 20-85 år fick svara på hur de förhåller sig 

till en äldre ålder och att kroppen åldras, går samhället mot ett mer positivt förhållningssätt 

gentemot äldre personer.  
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Gerotranscendens  

Gerotranscendens är en teori som bland annat bygger på hur äldre personer själva ser på 

sin livsutveckling (Tornstam, 2010). Livsutvecklingen påverkas bland annat av kön, yrke, 

sjukdom och kris (Hyse & Tornstam, 2009; Tornstam, 2003). Enligt teorin om 

gerotranscendens blir den äldre personen mindre självupptagen, upplever döden mindre 

skrämmande samt får en ökad samhörighetskänsla med tidigare generationer (Tornstam, 

2010). Mindre vikt läggs på det materiella och mer tid åläggs ensamhet - men inte i 

benämningen socialt undandragande. Tornstam (2010) förklarar önskan att vara ensam 

som en perspektivförändring hos den äldre personen där intresset minskar för ytliga sociala 

relationer och det blir mer viktigt att vara en del i en vidare kontext.  

 

Wadensten (2010) menar att riktlinjer utifrån teorin om gerotranscendens kan främja 

sjuksköterskors arbete mot ett gott åldrande och möjliggöra en mer individuell omvårdnad 

utifrån den äldre personens behov. En teori som beskriver åldrandet kan enligt Wadensten 

och Carlsson (2007) ha påverkan på hur omvårdnadspersonal bemöter äldre personer. 

Forskarna menar vidare att en teoretisering kan ge förståelse för vad det innebär att leva i 

en högre ålder och således förändra attityder och behandlingsmetoder. Tidigare har 

Wadensten och Carlsson (2003) konstaterat i en översikt av 17 omvårdnadsteorier för 

sjuksköterskor, hämtade från perioden 1960-1990, att det endast i ett fåtal omvårdnads-

teorier diskuteras vad det innebär att åldras. Endast ett mindre antal av teorierna kunde ge 

meningsfulla diskussioner kring omvårdnaden av äldre. Wadensten och Carlsson (2007) 

föreslår att riktlinjer som stödjer äldre personer i processen mot gerotranscendens bör 

implementeras. Reuben, Shekelle och Wenger (2003) framhåller svårigheter i att uppnå 

god vård med hjälp av riktlinjer eftersom det historiskt varit strukturellt svårt att 

implementera. Enligt Cabana et al. (1999) är dålig kännedom om riktlinjerna, låg tilltro till 

dem och vanor med redan existerande omvårdnadsåtgärder exempel på faktorer som kan 

skapa svårigheter för metoden att få fäste. 

 

Äldre personers förhållningssätt till hälsa och sjukvård  

 

World Health Organization (WHO, 2006) definierar hälsa i sin konstitution som ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro 

av sjukdom eller funktionshinder. Utifrån en intervjustudie med 105 äldre personer som 

var 90 år eller äldre går att utläsa att just hälsa och en emotionellt stabil personlighet är de 

två viktigaste faktorerna för ett gott välbefinnande (Hillerås, Jorm, Herlitz & Winblad, 

2001). I en folkhälsorapport från Socialstyrelsen beskrivs att äldre personer i allmänhet har 

lägre krav på ”god hälsa” än yngre personer. Den egna upplevelsen av hälsa står i relation 

till vilka krav personen ställer på sin hälsa och vilken utgångspunkt denne har. Personer 

omnämnda som de allra äldsta har varit med om två världskrig och efterkrigstidens 

utveckling. Alternativt upplevde de yngre allra äldsta andra världskriget som barn och fick 

därutöver tidigt i livet uppleva den ekonomiska depressionen under 1930-talet 

(Lennartsson & Heimerson, 2009). 

 

När det gäller faktorer som påverkar patientillfredställelse på sjukhus visar forskning av 

Murakami, Imanaka, Kobuse, Lee och Goto (2010) att äldre personer värderar 

vårdpersonalens interaktion med dem och boendemiljön högre än personalens tekniska 

färdigheter. Miljöns betydelse för den äldre personen har även dokumenterats i annan 

forskning (Edvardsson, 2008; Parker et al., 2004; Rigby, Payne & Froggatt, 2010). 

Forskarna Rigby et al. (2010) menar att en familjär atmosfär med utrymme för socialt 

utbyte och andlighet bidrar till ökad livskvalitet i livets slutskede för den äldre personen. 
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Vidare framkom det i en intervjustudie av Webster och Bryan (2009) att hanteringen av 

den äldre personens värdighet var betydelsefull vid vård på sjukhus. De faktorer som 

antogs påverka värdigheten var bland annat hur vårdpersonalen förhöll sig till den äldre 

personen samt kommunikationen dem sinsemellan. Randers, Olson och Mattiasson (2003) 

beskriver hur äldre personer önskar bli behandlade med respekt för deras tidigare 

erfarenheter och livskunskaper. I tidigare forskning av Randers, Olsen och Mathiasson 

(2002) finns dokumenterat hur en 91-årig man som vårdades på sjukhus varken 

respekterades som en unik person eller för sina tidigare livserfarenheter. Den äldre 

mannen, som vårdades i ett geriatriskt sammanhang där medpatienterna hade någon form 

av kognitiv nedsättning, upplevde sig vara tvungen att ”spela” att också han hade en 

kognitiv nedsättning för att få tillgång till adekvat vård och uppmärksamhet.  

 

Forskning visar att äldre personer är mer benägna att lämna över beslutsfattandet åt läkare 

än yngre personer (Johnson, Lin, Mangalik, Murphy & Kramer, 2000). Andra forskare har 

uppmärksammat att äldre personer finner förklaringar på varför sjuksköterskor som vårdat 

dem har agerat på ett visst sätt (Irurita, 1999; Randers & Mattiasson, 2000). Randers och 

Mattiasson (2000) beskrev det som att de äldre personerna försvarade vårdgivaren. De 

äldre personerna ansåg att eftersom sjuksköterskorna försöker göra allt vad de kan har de 

som patienter inte rätt att begära något utöver. Dokumenterat i tidigare forskning finns 

även att äldre personer inte är benägna att uttrycka något som kan uppfattas som kritik när 

det upplever sig vara i beroendeställning (Pearson, Hocking, Mott & Riffis, 1993; 

Sidenvall, Fjellström & Ek, 1994). Henderson (2003) menar att anledningen till att 

patienter, oavsett ålder, undviker att säga sin mening härleds till det faktum att de inte vill 

bli etiketterade som svåra att ha och göra med och därmed riskera att få en sämre vård. 

 

Sjuksköterskans förhållningssätt  

 

Utifrån Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor är förhållningssätt den 

hållning eller det sinnelag som sjuksköterskan grundar sitt bemötande på . Även hur en 

person agerar inför en situation eller uppgift kan tillskrivas ordet förhållningssätt 

(Socialstyrelsen, 2005). Genom medvetenhet kring vilka förhållningssätt som är rådande 

kan förståelse för personers attityder samt hur dessa agerar och varför underlättas 

(Suominen, Kovasin & Ketola, 1997). 

 

I en intervjustudie av Murphy (2007) påtalar sjuksköterskor att för att höja kvalitén på 

vården för äldre personer bör en individualiserad, holistisk vård ges där personens 

självbestämmande underlättas. När sjuksköterskor på akuten fick uttala sig om hur de 

förhåller sig till den äldre personen för att uppnå en god vård beskrev de vikten av att visa 

förståelse för den äldre personens situation samt att ta ansvar för denne (Kihlgren, Nilsson 

& Sørlie, 2005). Ett sätt att visa förståelse var, exempelvis om den äldre personen fick 

vänta långa stunder, att ta sig tid i några minuter och förklara varför det dröjde. Ett leende 

eller ögonkontakt när sjuksköterskan gick förbi den äldre föreslogs vara andra sätt. Genom 

att se till att den äldre personen och dennes närstående fick information, liksom beslutet att 

avsätta tid för personen, var sätt att ta ansvar. Sjuksköterskorna menade därutöver att för 

att förmedla trygghet till den äldre patienten krävs en kunnig sjuksköterska. Trygghet inges 

när sjuksköterskan visar att hon har kunskap om olika sjukdomstillstånd, har en plan för 

vården samt agerar organiserat. Sjuksköterskornas resonemang kring trygghet återfinns 

även i annan forskning av Lasiter (2011) som visar att sjuksköterskor måste agera 

professionellt och göra sig tillgängliga för den äldre personen för att möjliggöra upplevelse 

av trygghet.  
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Vidare upplevde samtliga sjuksköterskor på akuten att de inte kunde förhålla sig så som de 

önskade när det inte fanns tillräckligt med tid (Kihlgren et al., 2005). Problematiken kring 

bristen på tid för omvårdnad finns även dokumenterad i tidigare forskning (Sørlie, 

Kihlgren & Kihlgren, 2004). 

 

Flera studier beskriver att många sjuksköterskor förhåller sig negativt till att arbeta med 

äldre personer och diskuterar hur fler sjuksköterskestudenter ska lockas att arbeta med 

äldre (Lovell, 2006; Stevens & Crouch, 1995; Wade, 1999). Med hänsyn till det ökade 

behovet av omvårdnadspersonal för den allt större andelen äldre personer menar Lovell 

(2006) att det åligger i varje utövande sjuksköterskas ansvar att förmedla ett intresse och 

positiv attityd gentemot äldre personer. Det är endast genom att de som redan är 

verksamma utstrålar den passion och entusiasm de känner inför yrket som kan ändra på 

attityderna hos dem som överväger att arbeta inom äldreomsorgen. Forskning av 

McKenzie, Blandford, Menec, Boltz och Capezuti (2011) visar att sjuksköterskor som 

arbetar på geriatriska sjukhus har en mer positiv inställning till att vårda äldre personer än 

sjuksköterskor på andra sjukhus. Anledningen till en mer positiv inställning kan bero på att 

sjukhus som är inriktad på geriatrisk vård har en bättre organisation för att bemöta äldre 

personer. Vidare menar McKenzie et al. (2011) att de sjuksköterskor som sökt sig till 

geriatriska sjukhus trivs med att arbeta med äldre personer och har haft större möjligheter 

att vidareutbilda sig inom den geriatriska vården.  

 

Flertalet forskare anser att det finns ett behov av att öka kunskapen inom geriatrisk 

omvårdnad för att höja kvalitén på den (Roethler, Adleman & Parsons, 2011; Wade, 1999). 

I Roethler et al. (2011) studie skattade sjuksköterskor sin egen förmåga att utföra geriatrisk 

omvårdnad som hög samtidigt som det frågeformulär om äldre patienter de fick fylla i 

visade på bristande kunskaper inom området. Exempelvis bedömde alla de tillfrågade 

sjuksköterskorna sig själva som ”Väldigt bra” eller ”Bra” på att uppskatta den äldre 

patientens smärtnivå. Frågeformuläret visade att endast 34,4 procent av sjuksköterskorna 

hade svarat rätt på kunskapsfrågan gällande smärta hos äldre.  

 

Hälso- och sjukvårdens ansvar  

 

Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) 2§ statuerar att hänsyn ska tas för alla 

människors lika värde och att den enskilda människans värdighet ska respekteras. Vården 

ska även bedrivas på lika villkor för hela populationen och målet för hälso- och sjukvården 

ska vara en god hälsa. Därutöver står också att läsa i 2a§ att hälso- och sjukvården ska 

drivas så att den uppfyller kraven på god vård. Det innebär bland annat att vården ska 

bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet samt främja goda 

kontakter mellan patienten och personalen.  

 

Sjuksköterskans ansvar  

Ur ett bemötandeperspektiv ska sjuksköterskan enligt Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (2005) ha förmåga att kommunicera 

med patienter på ett sätt som omfattas av respekt, lyhördhet och empati. Sjuksköterskan 

ska också möjliggöra att patienten och dennes närstående ges möjlighet till delaktighet i 

vård och behandling samt bistå med information. Sjuksköterskan har även ett ansvar att 

leda och samordna omvårdnadsarbetet som ska ske utifrån patientens behov i det 

medarbetarteam som finns runt patienten. 
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Bemötande 

 

Enligt Blennberger och Johansson (2010) gjorde bemötande, som term, sitt inträdande i 

vården för drygt 30 år sedan men det var först i mitten av 1990-talet som termen blev 

vanligt förekommande. Blennberger och Johansson (2010) resonerar om uppmärksamheten 

kring bemötande och funderar på om det beror på att det finns en uppfattning om att 

bemötandet i allmänhet är dåligt och bör ses över, eller om uppmärksamheten uppkommit 

till följd av allmänhetens insikt om dess värde. Värdet av ett gott bemötande finns 

dokumenterat i forskning som visar att de som blivit väl bemötta inom hälso- och 

sjukvården var mer benägna att återgå till sitt arbete efter sjukdom än de med mindre bra 

erfarenheter (Lynöe, Wessel, Olsson, Alexanderson, Helgesson, 2011; Svensson, Müssener 

& Alexanderson, 2006). 

 

Bemötande kan ses ur olika aspekter: genom det skrivna språket, tonfall, ansiktsuttryck 

(ögonkontakt), kroppsspråk (beröring eller framtoning) samt genom det sammanhang 

bemötandet förekommer i (Blennberger & Johansson, 2010). Hur ett samtal genomförs 

eller utförs är enligt Fossum (2007) en del av vad termen bemötande innefattar.  

 

Definition av ett gott bemötande 

I slutet av 1990-talet tillsattes en utredning om bemötandet av äldre där värdighet, 

självbestämmande och trygghet fastslogs som tre nyckelord för ett gott bemötande (Statens 

offentliga utredningar [SOU], 1997:170). Enligt betänkandet av Värdighetsutredningen 

(SOU, 2008) anses ett gott bemötande vara en aspekt i möjliggörandet av ett värdigt liv 

inom äldreomsorgen. Ett gott bemötande definieras omfatta respekt, artighet och hänsyn 

för att upprätthålla värdigheten. Vidare är empati, uppmärksamhet och lyhördhet en del av 

ett gott bemötande då det visar på fokus på personen. Ett gott bemötande beskrivs också 

innehålla vänlighet, generositet, stöd och uppmuntran. Humor och främjandet av skratt 

framförs som ett annat sätt att stärka ett gott bemötande, även om SOU (2008:51) menar 

att det kan vara svårt att skriva in humor som ett mål för en verksamhet.  

 

Värdering av ett professionellt bemötande  

Ett professionellt bemötande, i bemärkelsen det bemötande en yrkesverksam ger, kan 

enligt Blennberger och Johansson (2010) värderas utifrån bemötandets karaktär med hjälp 

av testfrågor som de framarbetat. Testfrågorna kan i förlängningen leda till idéer om en 

förändring av den yrkesverksammes bemötande. Den första testfrågan behandlar i vilken 

grad en person uppmärksammas vid bemötandet i en situation. Den nästföljande frågan 

lyfter hur den andra personen i mötet blir erkänd och bejakad. I den tredje testfrågan 

redogör Blennberger och Johansson (2010) för förmåga till samspel och hur pass flexibel 

den yrkesverksamme är.  

 

Problemformulering   

 

Utifrån författarnas egna erfarenheter från äldre närstående och verksamhetsförlagd 

utbildning ses en tendens inom hälso- och sjukvården att den äldre personen blir bemött 

utifrån sin ålder och inte för den unika person den är. Randers et al. (2002) intervjustudie 

belyser problematiken kring respekt för den äldre personen och de tidigare livserfarenheter 

denne har. Därutöver visar det sig inte finnas konsensus kring hur ålderdomen betraktas 

(Andersson, 2008; Odén, 2004; Wadensten & Carlsson, 2003; Öberg & Tornstam, 2003).  
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Wadensten & Carlsson (2007) lyfter därtill att det saknas riktlinjer för hur omvårdnaden 

konkret ska genomföras, något som kan vara avgörande för hur den äldre personen blir 

bemött. All hälso- och sjukvårdspersonals bemötande studeras då det kan vara 

problematiskt för patienten att på sjukhus urskilja vem som är vem bland lika klädd 

sjukhuspersonal. Med ovanstående resonemang i åtanke vill föreliggande studie bidra till 

en djupare förståelse för äldre personers erfarenheter av hälso- och sjukvårdspersonalens 

bemötande.   

 

 

SYFTE  

 

Syftet var att beskriva personers, 85 år och äldre, erfarenheter av hälso- och 

sjukvårdspersonals bemötande på sjukhus 

 

 

METOD  

 

Val av metod för datainsamling 

 

Kvalitativa forskningsintervjuer med narrativ prägel har valts som tillvägagångssätt för 

datainsamlingen i enlighet med Malterud (2009). Metoden används för att få fördjupad 

kunskap om personers erfarenheter, upplevelser, tankar, förväntningar, motiv och attityder. 

Utifrån informanternas uppgifter kan sedan innebörden av de funna fenomenen utforskas.  

 

Urvalskriterier  

 

Följande urvalskriterier gällde för de informanter som eftersöktes att medverka i studien: 

personer i åldern 85 år eller äldre, inte ha en demensdiagnos och inte heller vara under 

utredning för sådan, bo på ett servicehus i Stockholm samt varit inskriven på en 

sjukhusavdelning inom de senaste fem åren. Stockholm stad (2011) definierar servicehus 

som ett lägenhetshus där service och omvårdnad kan ges den boende i den egna lägenheten 

med hjälp av hemtjänst. Via servicehusen fanns även möjligheten att få hjälp av 

sjuksköterskor med rekryteringen av informanter. På grund av den geografiska närheten 

valdes endast servicehus i Stockholm. För att undvika att informanterna försattes i en 

beroendeställning valdes inte personer som var inskrivna på sjukhus vid tiden för 

intervjutillfället. Avgränsningen ”inom de senaste fem åren” angavs för att erhålla 

informanternas erfarenheter i nära anslutning till det angivna ålderspannet i 

urvalskriterierna.  

 

Rekrytering  

 

Telefonkontakt togs med verksamhetschefer på fem olika servicehus i Stockholm för att få 

tillstånd att söka informanter med hjälp av sjuksköterskor anställda på servicehuset. Vid ett 

av servicehusen sköttes kontakten mellan författarna till föreliggande studie och 

informanterna via en undersköterska, också receptionist. På ett av servicehusen ansåg 

verksamhetschefen att det inte var passande att studien genomfördes och vid ett av de 

andra servicehusen hittades inga informanter som stämde med urvalskriterierna. 

Föreliggande studie genomfördes därför vid tre servicehus. Tillstånd om att utföra studien, 

tillsammans med en sammanfattning av studiens upplägg och innehåll, skickades därefter 

ut som brev (bilaga I) till verksamhetscheferna för att returneras tillbaka med underskrift. 
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Kontakt med kontaktpersonerna, sjuksköterskorna och undersköterskan, togs initialt via 

telefon i syfte att få hjälp med att föreslå och få kontakt med informanter som stämde 

överens med studiens kriterier. I samband med telefonkontakten skickades ett mejl (bilaga 

II) om studiens upplägg och innehåll samt vilka urvalskriterier som var gällande. 

Kontaktpersonerna lämnade över ett brev (bilaga III) till de informanter som 

överensstämde med studiens kriterier innehållandes syftet med studien, förfrågan om att 

medverka i studien samt vilka rättigheter informanten hade. Informanten meddelade sedan 

kontaktpersonen om denne ville medverka eller inte.  

 

Fortsatt kontakt etablerades med kontaktpersonerna för att få reda på vilka som var 

intresserade av att delta i studien. Vid ett av servicehusen önskade kontaktpersonen att 

informanterna själva skulle skriva ned sitt namn och telefonnummer för att skicka det till 

oss (bilaga IV). Tio personer visade sitt intresse och kontaktades via telefon för att 

bestämma tid och plats för intervju. Tre informanter drog sig ur innan intervjun hade 

genomförts. 

 

Undersökningsgrupp 

 

Undersökningsgruppen innefattade sex kvinnor i åldern 87-96 år boendes på tre olika 

servicehus i Stockholm. Informanterna hade varit inskrivna på en sjukhusavdelning vid ett 

akutsjukhus eller geriatriskt sjukhus under år 2011 och år 2012.  

 

Datainsamling 

 

Om intervjuerna  

Intervjuerna utformades utefter en halvstrukturerad metod så som beskriven av Kvale och 

Brinkman (2009), där intervjun kan ses som ett mellanting mellan ett vardagssamtal och ett 

slutet frågeformulär. Den halvstrukturerade metoden innebär att intervjun har ett syfte och 

utförs med hjälp av en intervjuguide. Metoden valdes för dess flexibilitet och för att 

säkerställa att specifika ämnesområden relaterade till studiens syfte uppkom under 

intervjun. Flexibiliteten innebär att frågornas form och följd kan anpassas utifrån 

intervjusituationen. Således ansågs metoden lämpligt för att nå målet att erhålla 

beskrivningar av informantens erfarenheter.  

 

Intervjuguide och pilotintervju 

Inför intervjuerna framarbetades en intervjuguide som testades med det Gillham (2008) 

benämner som en pilotintervju. Efter en utvärdering av hur frågorna uppfattats och 

inbringat information reviderades intervjuguiden helt då frågorna inte ansågs vara 

tillräckligt välformulerade för att nå studiens syfte. En ny intervjuguide framställdes 

(bilaga V) med fokus på teman och förslag på frågor utifrån Blennberger och Johanssons 

(2010) testfrågor. En ny pilotintervju genomfördes med den nya intervjuguiden som 

därefter antogs och användes till resterande fem intervjuer.  

 

Vid skapandet av intervjuguiden strävade författarna till föreliggande studie  efter att 

utforma korta och enkla frågor i enlighet med Kvale och Brinkmans (2009) beskrivning av 

den halvstrukturerade intervjun. Intervjuguiden inleddes med en öppen fråga om det 

senaste besöket på sjukhus. Informantens svar följdes sedan upp med andrafrågor för att på 

bästa sätt erhålla beskrivningar av informantens erfarenheter och möjliggöra en tolkning av 

de uttryckta fenomens betydelse.  
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Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes i informanternas hem och båda författarna till studien var 

närvarande vid samtliga tillfällen. Vid intervjuns början tillkännagavs återigen syftet med 

studien öppet för informanterna och de meddelades muntligt om sina rättigheter och hur 

intervjumaterialet skulle hanteras. Informanterna fick därefter svara på frågor som gav 

upplysningar om informanterna uppfyllde urvalskriterierna. Samtalet spelades in med hjälp 

av en ljudbandspelare och varade cirka 30 minuter. En och samma person förde samtliga 

intervjuer och den andra författaren till studien tillfrågades när intervjun led mot sitt slut 

om denne ville fråga eller förtydliga något.  

 

Med Kvale och Brinkmans (2009) diskussion kring val av antal intervjuer i beaktande 

begränsade författarna till föreliggande studie antalet intervjuer till mellan sex och åtta.  

Med hänsyn till studiens omfattning på 15 högskolepoäng ansågs antalet vara tillräckligt 

för att uppnå en variation av olika erfarenheter och ge både en hanterbar, såväl som 

analyserbar, textmassa. Sju intervjuer genomfördes, varav sex inkluderades eftersom den 

första pilotintervjun exkluderades i samband med omfattande justeringar av 

intervjuguiden. Därutöver var anledningen till exkluderingen att samma utgångsläge vid 

inhämtande av kunskap för samtliga intervjuer önskades.  

 

Bearbetning av material  

 

Transkribering 

De ljudinspelade intervjuerna transkriberades några dagar upp till fyra veckor efter 

genomförd intervju. En av författarna transkriberade fyra intervjuer och den andra två, 

därefter läste författarna igenom varandras transkriberingar samtidigt som de lyssnade på 

ljudinspelningarna. Målet med transkriberingen var att få materialet mer hanterbart och 

tillgängligt i skrift så som beskrivet av Malterud (2009). Transkriberingen medförde även 

att information som inte var relevant till studiens syfte kunde tas bort. Med förväntningen 

att komma verkligheten och informantens mening så nära som möjligt transkriberades 

intervjuerna ordagrant. Det inkluderade även skratt, gråt, suckar och tystnad.  

 

Genom att de båda författarna till föreliggande studie närvarade vid intervjuerna, såväl som 

transkriberade, minskade risken för att innebörden av informantens ord gick förlorad eller 

missförståddes. Yttranden som i talat språk upplevs som sammanhängande kan i skriftlig 

form förlora sin exakthet. Således modifierades texten delvis med det som enligt Malterud 

(2009) benämns i engelskspråkig litteratur som ”slightly modified verbatim mode”. Vid 

omformulering av citat till skriftspråk deltog båda författarna för att undvika att materialet 

förvanskades. 

 

Val av metod för dataanalys 

Inkommen data från intervjuerna bearbetades med stöd av en kvalitativ innehållsanalys 

med induktiv ansats, så som beskriven av Lundman och Hällgren Graneheim (2008). En 

induktiv ansats innebär att texterna analyseras förutsättningslöst, vilket lämpar sig för 

bearbetning av personers berättelser om sina erfarenheter. En helt förutsättningslös och 

neutral tolkning är dock svår att garantera, då den kvalitativa innehållsanalysen gör 

forskaren delaktig och medskapande av texten.  
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Analysprocessen  

Det allra första momentet i analysprocessen var genomläsning av de transkriberade 

intervjuerna för att få en översiktlig syn. Den kvalitativa innehållsanalysen beskriven av 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008) påbörjades med att en fullständig transkriberad 

intervju betraktades som en analysenhet. De ord, meningar eller stycken som upplevdes 

som meningsbärande lyftes ut som meningsenheter och sattes in i ett analysschema (tabell 

I) för att få en överskådlighet. Meningsenheterna kortades ned, det vill säga 

kondenserades. För att beskriva innehållet i en meningsenhet koncist kodades enheterna 

och ett flertal koder med likartat innehåll sorterades i underkategorier, och 

underkategorierna i sin tur sorterades i kategorier som kom att utgöra överrubriker i 

resultatet. Kategorierna benämndes som personalens karaktärsdrag, yttre faktorer samt 

bristande kunskap om de allra äldsta. Vid de tillfällen författarna var oeniga under 

analysprocessen diskuterades ämnet tills samstämmighet uppnåtts. 

 
Tabell I. Utdrag av analysschema.  

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Jag hade ingenting emot 

personalen, jag tyckte att de 

bemötte mig på ett väldigt 

trevligt sätt. När man kom 

tillbaka kände man igen 

varandra och det var som att 

man hade mött en gammal 

familjemedlem igen.  

De bemötte mig trevligt. 

Det var som om man 

hade träffat en gammal 

familjemedlem.  

Träffat en 

familje-

medlem 

Den psykosociala 

miljön 

 

Yttre 

faktorer  

 

Ja, det är hemskt, man är 

minuter och kronor. 

Människan bedömer om det, 

det är hemskt. 

Det är hemskt, man är 

minuter och kronor. 

Minuter och 

kronor 

Tidsbrist 

 

 

Jag skulle flytta till X. Jag 

hade just beställt en liten 

omelett och skulle äta. Då 

kom han och hämtade mig. 

Jag fick ingen lunch den 

dagen, jag fick leva på 

hullet. Han hade ju bråttom. 

Skulle byta sjukhus och 

fick inte äta klart 

lunchen, han som 

hämtade mig hade 

bråttom. 

 

Inte äta klart   

 

Trovärdighet 

 

I samklang med Lundman och Hällgren Graneheims (2008) redogörelse för hur den 

kvalitativa studien erhåller ökad trovärdighet har författarna till föreliggande studie 

genomfört flertalet metodiska åtgärder. Initialt genomfördes en pilotintervju för att testa 

intervjuguiden. Intervjuguiden återfinns att läsa som bilaga (V). Ytterligare åtgärder för att 

öka tillförlitligheten i resultatet var att resultatet analyserades utifrån transkriptioner av 

ljudupptagna intervjuer och att författarna läste samtliga transkriptioner samt genomgick 

analysprocessen tillsammans. Citat från intervjuerna presenteras i resultatet för att ge 

resultatet giltighet. Med stöd av Malteruds (2009) strategi för att underlätta läsarens 

bedömning av överförbarhet finns i metoden samt bakgrunden information om urvalet av 

informanter och om urvalsgruppens kontext. 

 

Forskningsetiska överväganden  

 

I enlighet med Helgesson (2006) har hänsyn till informanterna tagits vad gäller informerat 

samtycke, konfidentialitet och konsekvenser för dem.  
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Informerat samtycke  

För att forskning som involverar människor ska bedrivas i enlighet med god etisk sed 

beskriver Helgesson (2006) vikten av att informantens autonomi och integritet värnas. I 

föreliggande studie togs hänsyn till den enskildes autonomi och integritet genom 

informerat samtycke. Informerat samtycke innebar att informanterna erhöll information om 

studiens syfte, hur insamlad data skulle hanteras, att deltagandet var frivilligt samt att 

möjlighet när som helst fanns att återta samtycket utan olägenheter för dem. Informationen 

möjliggjorde informantens självbestämmande och ett välgrundat beslut att antingen neka 

eller samtycka till deltagandet i studien kunde fattas. Författarna försäkrade sig om att 

informanterna förstått innebörden av samtycket genom att återupprepa informationen strax 

innan inspelningen av intervjun påbörjades.  

 

Konfidentialitet  

Författarna till föreliggande studie värnade om informanternas integritet genom att all 

personlig information under studiens genomförande behandlades konfidentiellt i enlighet 

med Helgesson (2006). Intervjudata, både inspelat och transkriberat material, 

avidentifierades och informanterna var endast kända för intervjuarna. Insamlad 

intervjudata kommer att förstöras när studien är slutförd och godkänd av examinator. Citat 

presenterade i resultatet har avidentifierats.  

 

Konsekvenser  

Konsekvenser för den enskilda informanten, och gruppen informanterna respresenterar, har 

inför och vid genomförandet av de kvalitativa forskningsintervjuerna begrundats. Genom 

att hänsyn tagits till informanternas autonomi och den personliga integriteten har risken för 

skada och konsekvenser minimerats. Studien tros bidra till en vidgad förståelse för den 

grupp informanterna representerar, varför studien tros vara gruppen till gagn och värd att 

genomföra. Om forskningsresultatet får möjlighet att diskuteras i praktiken tros studien 

vara av nytta även ur ett samhälleligt perspektiv (Helgesson, 2006).  

 

 

RESULTAT 

 

Resultatet redovisas utifrån de tre kategorier som under analysprocessen identifierades som 

framträdande: personalens karaktärsdrag, yttre faktorer och bristande kunskap om de allra 

äldsta. Resultatet framförs med stöd av citat från de transkriberade intervjuerna. 

Kursivering och indrag i texten anger att det är ett citat och utesluten text i citatet markeras 

med klamrar och tre punkter. Namn på platser i citaten har ersatts med ett X och när 

personal omnämns menas hälso- och sjukvårdspersonal på sjukhus. Känslouttryck, så som 

skratt, skrivs ut vid ett tillfälle för att förtydliga andemeningen i citatet. 

 

Personalens karaktärsdrag 

 

När informanterna beskrev sina erfarenheter av hälso- och sjukvårdspersonalens 

bemötande på sjukhus beskrevs bemötandet utifrån personalens karaktärsdrag. Fyra 

huvudområden identifierades och benämndes: omsorgsfulla, bejakande, inte bejakande och 

oflexibla.  
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Omsorgsfulla 

Samtliga informanter upplevde sig blivit omhändertagna av omsorgsfull personal. Hälso- 

och sjukvårdspersonalen omtalades i uppskattande ordalag så som trevliga, underbara, 

glada, omtänksamma, förstående, enastående, hyggliga och vänliga. Personal som brydde 

sig, var uppriktiga och visade intresse samt tog informanterna på allvar möjliggjorde det 

som informanterna definierade som ett gott bemötande. Omsorgsfullheten innefattade att 

delges information om vad som skulle hända härnäst samt att försäkras om att de som 

patient skulle få bästa möjliga vård. Informanterna upplevde även omsorg när förståelse 

visades för dem och att personalen tog sig tid och förhörde sig om det som eventuellt var 

besvärligt.   

 

Ett gott bemötande är när folk är vänliga, talar tydligt och bryr sig. Man 

måste bry sig, det gjorde de. Många flickor kom in till mig med 

eftermiddagskaffe och en bulle och så satt de ner och pratade med mig 

under tiden jag drack kaffe. De var toppengulliga. 

 

Informanter som upplevt omsorg tenderade återge omvårdnaden som god och att den 

medicinska utredningen var grundlig. Personalen hade avsett tid för informanterna och det 

tillstånd de var i.  

 

Jag tror nästan man kan säga att man kom till himlen, de var så rara. 

De kände till min stroke så de höll om mig och flyttade mig och frågade 

mig ofta ’Går det bra det här?’. 

 

Bejakande  

Informanterna ansågs sig ha blivit bejakade genom att de blev erkända för den person de 

är, att det fanns en lyhördhet hos personalen och att eventuella önskemål infriades. De 

förmågor som var intakta hos informanterna stärktes och det upplevdes som tacksamt att 

personalen litade på att informanten klarade av att exempelvis hantera sina egna mediciner. 

Vid fysisk aktivitet togs hänsyn till informantens tillstånd för dagen. Det uppfattades också 

som att det gick att resonera med personalen och att de lyssnade på informanternas 

synpunkter kring den egna omvårdnaden. De allra flesta beskrev att de blivit 

omhändertagna och att de fick hjälp snabbt när de var i behov av det. Personalen 

omnämndes som uppmärksam och villig att hjälpa till. 

 

De kom som Egyptens flugor 

 

De ville ge mig ännu mer för de tyckte att jag skulle vara besvärsfri. Nej, 

sa jag, det tycker jag inte om. Då blir jag lite lullig nästan och vet inte 

om jag är vaken eller sover, det blir för mycket tabletter. Det gick bra 

att diskutera med dem, för man kan inte ta hur mycket som helst, man 

känner bäst själv. De lyssnade på mig. 

  

Inte bejakande 

Några informanter kunde återge beskrivningar när de inte blivit bejakade. Det 

återspeglades bland annat i att personalen inte upplevdes ha satt sig in i informantens 

situation och därmed inte såg informanten för den person den är. En informant beskrev hur 

en sjukvårdare skrek åt henne, trots att hon hörde väl. Samma informant uttryckte 

frustration över att inte blivit tagen på allvar vid en annan situation då en ur personalen 

misstrott henne.  
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De ser ett sjukdomsfall, de ser inte människan. Ett sjukdomsfall som de 

måste ta hand om och skaffa en säng åt.  

 

En annan del i att inte bli bejakad var kopplat till hur och när information om det aktuella 

tillståndet för informanten gavs. En informant beskrev hur vårdpersonal mitt i natten viskat 

med varandra ovanför hennes huvud om hur de skulle behandla hennes smärta. Längre 

perioder av väntan innan information delgavs gjorde att en informant upplevde sig 

bortglömd.  

 

Jag var skräckslagen och tänkte inte nu igen. Jag hoppades att det inte 

skulle vara brutet för det dröjer några timmar innan man får besked och 

då ligger man och är ganska ängslig. …  Vet inte hur länge jag väntade 

på röntgen. Jag fick ligga där och vänta. Det är ju ingen som kommer 

och säger någonting under tiden. Ibland hade man väl önskat få en liten 

upplysning om hur snabbt det kunde gå.  

 

Oflexibla 

När informanterna beskrev hur pass flexibel personalen var skönjdes en likformighet och 

oflexibilitet. Personalens arbetssätt beskrevs som inrutad med en tydlig arbetsfördelning 

yrkesgrupperna emellan. En informant beskrev måltidssituationen som tidsinställd: maten 

kom fram en viss tid och lyftes ut en stund senare oavsett om maten förtärts eller inte. 

Flertalet informanterna ansåg att personalen var lyhörda för behov och önskemål, men att 

de kunde vara bestämda med hur det skulle ske. Likformigheten beskrev informanterna 

som något att acceptera och anpassa sig utefter.  

 

Av med täcket bara, det är inga resonemang, inga fina förklaringar inte. 

Man ska vara van när man ligger på sjukhus. 

 

Yttre faktorer  

 

Faktorer som utöver personalens karaktärsdrag påverkade hur informanterna upplevde 

personalens bemötande identifierades som yttre faktorer. De yttre faktorerna urskiljdes 

som den fysiska miljön, den psykosociala miljön, anhörigas betydelse och tidsbrist. 

 

Den fysiska miljön  

Betydelsen av den fysiska miljön på sjukhuset för informantens trivsel beskrevs. Ett 

ögonblickligt tillhandahållande av en säng vid ankomst uppskattades av flera av 

informanterna. För en informant innebar en telefon trygghet. Även maten, inbegripen i 

sjukhusmiljön, omnämndes som betydelsefull. 

 

Det var helt fantastiskt, jag hade min säng här och det var översta 

våningen av X. Jag såg hela stan. Jag trivdes fantastiskt bra och vilken 

god mat vi fick.  

 

Den psykosociala miljön  

Flertalet av informanterna omnämnde sjukhusets atmosfär och tankar kring den 

psykosociala miljön skönjdes. En god atmosfär innefattade en familjär stämning och att 

känna sig välkommen. Upplevelsen av att känna sig hemma eller känna igen någon ur 

personalen sedan en tidigare sjukhusvistelse ökade känslan av att ha erhållit ett gott 

bemötande.  
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Jag tyckte dem bemötte mig på ett väldigt trevligt sätt och när man kom 

tillbaka kände man igen varandra och det var som att möta en gammal 

familjemedlem. 

 

Glädje och humor ansågs bidra till en god psykosocial miljö. En informant uppgav att en 

del av personalen hade sjungit på avdelningen och att det bidrog till en gladare stämning. 

Ett glatt humör och lättsamhet hos personalen kunde underlätta vid aktiviteter som ansågs 

mödosamma och inneha en uppmuntrande funktion. Personal som talade lugnt, var 

noggranna och kunde redogöra för matordning och rutiner ingav trygghet.  

 

Titta upp i luften nu, sa den kvinnliga läkaren. Jag såg ingenting. Nu 

viftar jag med den, sa hon. Då var det mitt ben som var bedövat. Och så 

sa hon ’Inte visste vi att vi hade sådana här dansöser på Södermalm´. 

(Skratt) 

 

Hänsyn till den psykosociala miljön uppgavs personalen arbeta för genom att 

förbättra omgivningen för den enskilda personen, exempelvis genom att skapa en 

lugn miljö. 

 

De pratade i ett i ett och jag kunde inte sova. De hade ett annat rum som 

de körde sängen till så jag slapp höra allt. Det lugnade mig.  

 

Anhörigas betydelse  

Informanterna nämnde betydelsen av anhöriga när de beskrev sina erfarenheter från 

sjukhusvistelsen. De informanter som hade anhöriga ansåg att de var till hjälp genom att de 

kunde tydliggöra informantens behov inför personalen. De anhöriga kunde även ge 

synpunkter på omvårdnaden om den ansågs bristfällig. Den stödjande funktionen de 

anhöriga medförde ansågs betydelsefull.  

 

Min ena dotter grälade med läkaren och sa att jag bara hade fått glukos. 

Jag var torr och hade gått ner en massa kilo. Det var barnen som fick 

hålla talan. 

 

Anhörigas betydelse belystes också vid avsaknaden av anhöriga. En informant som inte 

hade några anhöriga upplevde sig förbisedd och att hon tvingades vänta till sist när 

röntgensvar skulle ges. Hon funderade kring närvaro av anhöriga och om det kunde 

möjliggjort ett bättre omhändertagande för hennes del.  

 

Om jag hade haft anhöriga då hade det nog gått lite fortare. För att den 

där ensamma gamla damen, hon kan vänta. 

 

Tidsbrist  

Informanterna beskrev ett flertal gånger personalen som jäktad och återgav upplevelser av 

brist på tid. Vid måltidssituationer uppgav flera informanter att de inte hann äta upp sin 

mat för att personalen hade så bråttom. I brådskande situationer kunde noggrannhet 

överges och omvårdnaden bli lidande. Det beskrevs även att de inte hann med att få något 

begrepp om personalen eftersom de låg inne på sjukhuset en så kort tid jämfört med hur de 

beskrev att det var förr i tiden. 

 

Det är hemskt, man är minuter och kronor. 
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Jag hade just beställt en liten omelett och skulle äta. Då kom han och 

hämtade mig. Jag fick ingen lunch den dagen, jag fick leva på hullet. 

 

Bristande kunskap om de allra äldsta 

 

När informanterna gav beskrivningar på obehagliga erfarenheter identifierades samtidigt 

de förväntningar informanterna hade inför personalens agerande. Bristande kunskap hos 

personalen om de allra äldsta urskiljdes i två områden: smärtlindring och vid utförandet av 

omvårdnadsåtgärder. 

 

Smärtlindring 

Informanter som upplevt smärta under sin tid på sjukhuset uppgav vid flertal gånger sin 

egen tålmodighet och höga smärttröskel när de talade om åtgärder mot smärta. 

Informanterna förlikade sig med förekommen smärta och hänvisade till att de vid tillfället 

tänkt att smärtan ändå var övergående. Personalen upplevdes av informanterna ha gjort så 

gott de kunde. Omsorg och medlidande för personal ledde för en informant till att hennes 

egen smärta omnämndes sekundärt.  

 

Nu var ju inte jag sådan att jag kallade på dem i onödan. […] Jag har 

hög smärttröskel och tänkte att det går väl inte över på en gång. De vet 

väl hur dant jag har det, hur jag känner det.  

 

Utförande av omvårdnadsåtgärder 

Omvårdnadsbehov tillgodosågs av personalen enligt informanterna. Samtidigt var 

informanternas benägenhet att ställa krav på hur omvårdnadsåtgärder skulle utföras låg. En 

tilltro till personalen fanns bland informanterna och personalen ansågs alltid ha gjort det 

bästa av situationen. Vid mindre tillfredställande omvårdnadsåtgärder accepterade 

informanterna rådande omständigheter.  

 

Men då hade dem väl den metoden att det var lättare att byta blöjor än 

att hålla på och prata med patienterna. Det går väl bra, vad ska man 

göra, vad har man och välja på. 

 

När omvårdnadsåtgärder inte utförts på ett tillfredsställande sätt förklarade informanterna 

hur personalen agerat med att hänvisa till sitt eget agerande. Resonemang fördes kring hur 

både patienter och personal är olika samt att det finns ett eget ansvar att berätta för 

personalen hur omvårdnadsåtgärder kring den egna personen ska utföras. 

 

De ser ett sjukdomsfall. Det kanske är jag själv också som inte är sådär 

personlig. 

 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion  

 

En kvalitativ intervjustudie valdes, i enlighet med Malterud (2009), för att besvara studiens 

syfte. Författarna ansåg metoden som välfungerande, eftersom den genererat fördjupade 

kunskaper om informanternas erfarenheter. 



 

 

 
17 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) är det läsaren som avgör om resultatet är 

överförbart till andra sammanhang. För att underlätta för läsaren gav författarna till 

föreliggande studie en beskrivning av urval, deltagare, datainsamling, analysprocessen och 

de omständigheter som utgör sammanhanget kring studien. Tankar väcktes kring studiens 

urvalsgrupp som endast består av kvinnor boendes i storstadsmiljö. Personer som inte bor i 

ett sådant område kanske har andra erfarenheter av bemötandet på sjukhus, något som 

gäller för kvinnor respektive män. Tänkvärt är även om resultatet hade sett annorlunda ut 

om urvalsgruppen dessutom bestått av män. Resultatet kan dock ses som en inblick i de 

allra äldstas verklighet med hänsyn till att samtliga informanter var kvinnor, vilket enligt 

Lennartsson och Heimerson (2009) utgör merparten av gruppen de allra äldsta. 

 

Ett urvalskriterium i studien var att informanten inte skulle inneha en demensdiagnos eller 

vara under utredning för sådan. Anledningen till att författarna valde att inkludera 

urvalskriteriet var att Helgesson (2006) poängterar vikten av informanternas förståelse vid 

informerat samtycke. Det upptäcktes en svaghet i kriteriet, då det kan finnas olika 

anledningar till en försämrad kognitiv funktion och det väcker frågor om andra 

sjukdomstillstånd med risk för kognitiv nedsättning utan vidare kan inkluderas i studien. 

Författarnas möjlighet att vara konsekventa vid rekryteringen försämrades med kriteriet 

och således bör det inte ha inkluderats. Sjuksköterskornas och undersköterskans förmåga 

att föreslå lämpliga informanter borde beaktats i högre grad. Vidare frågar sig författarna 

hur självständiga och opåverkade sjuksköterskorna, respektive undersköterskan, var vid 

valet av informanter samt vad det var som avgjorde vem sjuksköterskan ansåg vara 

lämplig.  

 

Transkriberingen av några intervjuer skedde upp till fyra veckor efter intervjuns 

genomförande, vilket kan påverka analysprocessen och därmed studiens resultat. På 

samma sätt som Malterud (2009) beskriver att en videoinspelning är en indirekt 

representation av valda delar ur den faktiska händelsen (intervjun i föreliggande studie) är 

ljudinspelningen likaså inte en direkt återgivning av verkligheten. Det gör att det finns en 

risk för att icke-verbala sidor av kommunikationen vid intervjusituationen går förlorad. Då 

författarna till föreliggande studie upplevde att de kom ihåg intervjusituationen väl ansåg 

de att materialet fick en rättvis tolkning, trots uppehållet. Transkriberingen delades upp 

mellan författarna, därefter läste de igenom varandras transkriberingar samtidigt som de 

lyssnade på ljudinspelningarna samt genomförde analysprocessen tillsammans. Enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008) ökar det tillförlitligheten i resultatet och därmed 

också trovärdigheten för studien. Faktumet att intervjuaren och den som transkriberade var 

densamme menar Malterud (2009) minskar risken för att innebörden av informantens ord 

går förlorad eller missförstås under analysprocessen.  

 

Då studiens syfte ämnade beskriva erfarenheter om hälso- och sjukvårdspersonalens 

bemötande kan en problematik återfinnas i att intervjuarna var blivande hälso- och 

sjukvårdspersonal. Risken finns att informanterna påverkades av författarnas bemötande, 

eftersom de studerar till sjuksköterskor. Kvale och Brinkman (2009) menar dock att 

interaktionen mellan intervjuaren och informanten är oundviklig vid en intervju. 

Författarna till föreliggande studie vill således poängtera att erhållen kunskap inhämtats 

genom frågor och att målet aldrig har varit att påverka informantens livsvärld och 

erfarenheter genom exempelvis argumentation om logiken i det informanten beskrivit. En 

styrka med författarnas egenskap i att vara blivande hälso- och sjukvårdspersonal är 

förfogandet av värdefull kunskap om den miljö informanterna beskriver.  
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Kunskapen är värdefull genom att den möjliggör en korrekt återgivning av informanternas 

beskrivningar samt bidrar till en djupare förståelse för dessa.  

 

Forskning av Sidenvall et al. (1994) och Pearson et al. (1993) visar att äldre personer 

undviker att säga sådant som kan uppfattas som kritik om de upplever sig vara i 

beroendeställning. Informanternas beroendeställning gentemot intervjuarna i föreliggande 

studie bör ses som betydelselös då ingen av intervjuerna genomfördes under tiden 

informanterna var inskrivna på sjukhus. Författarna förringar dock inte det faktum, som 

Kvale och Brinkman (2009) beskriver, att maktasymmetri förekommer vid 

forskningsintervjuer. Vidare genomfördes intervjuerna på en plats vald av informanten, 

vilket enligt Trost (2010) ökar informantens förutsättningar att känna sig trygg. Samtliga 

intervjuer ägde rum i informantens hem efter eget önskemål och det bör därför framhållas 

att informanten kunde känna sig stärkt av att intervjun utfördes på eget territorium. 

 

Resultatdiskussion  

 

Uppmärksamheten kring begreppet bemötande har diskuterats (Blennberger & Johansson, 

2010) och betydelsen av bemötandet på sjukhus för patienttillfredsställelse samt 

återhämtning efter sjukdom har påträffats i forskning (Murakami et al., 2010; Lynöe et al., 

2011; Svensson et al., 2006). Syftet med föreliggande studie var att beskriva vilka 

erfarenheter personer, 85 år och äldre, har av hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande 

på sjukhus.    

 

Med Värdighetsutredningen (SOU, 2008) i beaktande, som fastslog att en del av ett gott 

bemötande omfattar empati, uppmärksamhet och lyhördhet, visar resultatet i studien att 

samtliga informanter upplevt ett gott bemötande. Informanterna omnämnde personalen 

som uppmärksamma eller förstående och att personalen visat intresse för informanten. En 

informant hade utöver det en beskrivning av när uppmärksamheten inte existerade och inte 

ansåg sig blivit bejakad. Informanten beskrev att hon hade lämnats ensam en lång stund 

innan hon fick besked om sin situation och att det hade skapat oro. Kihlgren et al. (2005) 

intervjuade sjuksköterskor som beskrev att det gick att motverka sådana situationer genom 

att ta sig tid några minuter och förklara varför det dröjer. Andra sätt skulle vara att 

personalen ger ett leende eller visar ögonkontakt när de går förbi patienten som fått vänta. 

Sjuksköterskornas beskrivning stöds i forskning av Lasiter (2010) som framhållit att 

sjuksköterskor bör göra sig tillgängliga för den äldre personen för att möjliggöra en 

upplevelse av trygghet. Lyhördheten inför informanterna framträdde genom att flera av 

informanterna upplevt att det gick att resonera med personalen och att personalen lyssnade. 

Önskemål införlivades även snabbt. Stöd, vänlighet och uppmuntran framförde 

informanterna ha erhållit, vilket även tyder på ett gott bemötande utifrån 

Värdighetsutredningen (SOU, 2008).  

 

Enligt Värdighetsutredningen (SOU, 2008) inbegrep även respekt och hänsyn ett gott 

bemötande för att upprätthålla ett värdigt liv. Utefter resultatet till föreliggande studie kan 

det påtalas att det fanns brister i upprättandet av ett värdigt liv för den äldre personen. En 

del av informanterna kunde beskriva situationer där respekten för personen fallerat. Ett 

exempel är då en informant upplevde sig mer vara ett sjukdomsfall i personalens ögon än 

en person. Frågan väcks om det är ett resultat av ett biomedikaliserat synsätt, Andersson et 

al. (2011) har påtalat att synsättet kan ge svårigheter för bemötandet.  
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Tillfällen då informanterna bejakades och respekterades för den person de är beskrivs då 

personalen stärkte informanternas egenvårdsförmåga exempelvis vid det egna 

handhavandet av mediciner. Tidigare forskning av Westerbotn et al. (2008) har visat att det 

är viktigt för den äldre personens självständighet att få hantera sina läkemedel själv. 

Hänsyn till informanterna visades genom respekten för informantens egenvårdförmåga 

samtidigt som avsaknad av hänsyn på grund av exempelvis personalens oflexibilitet också 

var ett faktum vid exempelvis måltidssituationer.  

 

Förekomst av ålderism inom hälso- och sjukvården i Sverige med utgångspunkt från 

föreliggande studie kan diskuteras. En informant upplevde att hon fått vänta med anledning 

av att hon var en ”ensam gammal dam”. Äldre personers erfarenheter av att få mindre 

uppmärksamhet än yngre personer på sjukhus återfinns i tidigare forskning av Irurita 

(1999). Ytterligare förekomst av ålderism återfanns inte i resultatet. Förklaringen kan 

återfinnas i att äldre personer i Sverige, enligt Odén (2004), i liten utsträckning uppger att 

de känner sig diskriminerade på grund av sin ålder.  

 

Den fysiska- och psykosociala miljön visade sig påverka hur informanterna såg på 

bemötandet. Tillgång till ett fint rum och god mat, tillika delar av den fysiska miljön, var 

sådant som uppskattades av informanterna. Boendemiljöns betydelse för den äldre 

personen framkommer i forskning (Edvardsson, 2008; Murakami et al. 2010; Parker et al., 

2004; Rigby et al., 2010). En god psykosocial miljö innebar en atmosfär som var 

välkomnande, familjär, lugn och präglad av glädje enligt informanterna. Vikten av den 

psykosociala miljön bör således framhållas då det även i tidigare forskning sagts bidra till 

ökad livskvalitet i livets slutskede för den äldre personen (Rigby et al., 2010). Gällande en 

atmosfär präglad av glädje stämmer studiens resultat väl överens med 

Värdighetsutredningens beskrivning av humor som en stärkande faktor för ett gott 

bemötande (SOU, 2008). Studiens resultat med miljöns betydelse i åtanke indikerar 

svårigheterna i att tala om bemötande som något som endast sker utifrån hur en person 

agerar gentemot den andre, utan att också yttre faktorer påverkar vilka erfarenheter en 

person har av bemötandet. Liknande tanke framförs av Blennberger och Johansson (2010), 

då de beskriver hur bemötande kan betraktas ur olika perspektiv och att det bör studeras 

utifrån vilket sammanhang det förekommer i.  

  

Dehlin et al. (2000) begrundade om beredskapen, ekonomiskt och psykologiskt, för vården 

av äldre kommer finnas i framtiden. Frågan väcks om tidsbristen informanterna upplevde 

är en indikation på att hälso- och sjukvården, tolv år senare, är dåligt rustad. 

Folkhälsorapporten från Socialstyrelsen (Lennartsson & Heimerson, 2009) angav att de 

kommunala hjälpinsatserna för de allra äldsta är otillräcklig. Tanken väcks kring vilken 

effekt det kommer ha på bemötandet. Resultatet i föreliggande studie indikerade mindre 

noggrannhet och försämrad omvårdnad. Bristen på tid för omvårdnad finns dokumenterad i 

tidigare forskning (Sørlie et al., 2004). Det kan tänkas att betydelsen av anhöriga kommer 

spela en större roll i framtiden om vårdpersonalen inte erhåller medel för att utöva god 

vård så som vård är beskriven i hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763).  

 

Genom ursäktande resonemang och förklaringar av personalens agerande eller 

arbetssituation föreföll det som om informanterna undvek att berätta om sina subjektiva 

erfarenheter av tiden på sjukhus. Några informanter förlikade sig med förekommen smärta 

och hänvisade till att de vid tillfället tänkt att smärtan var övergående och att personalen 

gjorde så gott de kunde. Frågan ställs om de vid tillfället hade kunnat erbjudas 

smärtlindring, men inte erhöll det.  
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Forskning av Irurita (1999) och Randers och Mattiasson (2000) visar att det finns en 

benägenhet hos äldre personer att ge förklaringar på varför vårdgivaren agerat på ett eller 

annat sätt. Följden blev att negativa erfarenheter kan ha tonats ner. Tänkbart är att mer 

information fanns att inhämta från informanternas erfarenheter av bemötandet på sjukhus. 

Anledningen till att patienter undviker att säga sin mening kan enligt Henderson (2003) 

härledas till att de inte vill bli etiketterade som svåra att ha och göra med och därmed 

riskera att få en sämre vård. Flertalet informanter uppgav stort förtroende för personalen 

och accepterade omvårdnadsåtgärder utan invändning med hänvisning till att personalen 

gör det bästa av situationen. Företeelsen beskrivs även i forskning av Johnson et al. (2000) 

som påtalar att äldre personer är mer benägna att lämna över beslutsfattandet åt läkare än 

vad yngre personer är. 

  

I den senaste folkhälsorapporten står att läsa att äldre personer i allmänhet har lägre krav 

på ”god hälsa” än yngre personer och att upplevelsen av hälsa står i relation till vilka krav 

personen ställer på sin hälsa samt vilken utgångspunkt denne har (Lennartsson & 

Heimerson, 2009). I resultatet urskiljs fenomenet i och med informanternas låga 

benägenhet att ställa krav och yrka på sin egen tålmodighet vid exempelvis upplevelse av 

smärta. Frågan väcks om äldre personers hjälpbehov inte uppdagas och synliggörs i 

tillräcklig utsträckning. Ett ytterligare exempel på det återfinns i tidigare forskning av 

Beckman et al. (2005) som dokumenterat att mindre än hälften av de som hade svårigheter 

att öppna sina läkemedelsburkar fick hjälp. Förklaringen till låg benägenhet att ställa krav 

och tålmodighet kan återfinnas i de uppväxtvillkor informanterna är präglade i 

(Lennartsson & Heimerson, 2009). Författarna till föreliggande studie menar att insikt om 

fenomenet kan ha betydelse för hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande. Enligt 

Suominen et al. (1997) kan medvetenhet kring vilka förhållningssätt som råder generera en 

förståelse för attityder och agerande.  

 

Informanternas låga benägenhet att kravspecificera och be om hjälp ställer krav på hälso- 

och sjukvårdspersonalens lyhördhet om brister i bemötandet vill undvikas. Faktum är att 

det i Socialstyrelsens (2005)  kompetensbeskrivning för sjuksköterskor åligger i 

sjuksköterskans ansvar att se till att omvårdnadsarbetet sker utefter patientens behov. 

Vikten av kunskap om vem den äldre personen är och hur denne exempelvis förhåller sig 

till smärta tydliggörs i resultatet som vittnar om att många av informanterna kan ha 

uthärdat smärta som gått att åtgärda. Nyligen publicerad forskning av Roethler et al. (2011) 

visade att många sjuksköterskor har bristande kunskap om den äldre personens smärtnivå. 

Forskarna menar att ökade kunskaper om den äldre personen för hälso- och 

sjukvårdspersonal kan höja kvalitén på omvårdnaden för äldre patienter. Resultatet i 

föreliggande studie visade att informanter som framhållit en god omvårdnad också 

omnämnde bemötandet som gott, varför ökade kunskaper kan möjliggöra ett bättre 

bemötande. Följden av kunskapsökningen bland hälso- och sjukvårdspersonal kan enligt 

författarna till föreliggande studie bli gynnsam med hänsyn till att ett bättre bemötande 

visats påverka återhämtningen efter sjukdom. Forskning av Lynöe et al. (2011) och 

Svensson et al. (2006) kunde påvisa att de som blivit väl bemötta inom sjukvården i högre 

grad återvände till sitt arbete efter en tids sjukdom än de som hade mindre bra erfarenheter. 

Utbildning kan även bidra till en förändrad syn på stereotypa föreställningar om en persons 

ålder enligt Rees et al. (2009). 
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Enligt Wadensten och Carlsson (2003) finns få omvårdnadsteorier för sjuksköterskor som 

behandlar omvårdnaden för äldre personer. Författarna till föreliggande studie menar att 

det kan vara en anledning till att okunskap bland personalen framkommer i studiens 

resultat. Wadensten och Carlsson (2007) menar att det som kan förändra attityder och 

behandlingsmetoder är om det finns en teori som beskriver åldrandet samt ligger till grund 

för omvårdnaden. Riktlinjer utifrån teorin om gerotranscendens framhåller Wadensten 

(2010) som en lösning, trots att tidigare forskning av Cabana et al. (1999) och Reuben et 

al. (2003) visat att riktlinjer historiskt sett varit svårt att implementera. I teorin om 

gerotranscendens så som beskriven av Tornstam (2010) framställs den äldre personen som 

mindre självupptagen och tendenser av det kan skönjas i föreliggande studie genom en 

informant som beskrev medlidande och omsorg för personalen. Informanterna ägnade tid 

åt omsorg för personalen och mindre åt att ställa krav utifrån egna behov. Frågan väcks om 

riktlinjer således kan bidra till att stärka sjuksköterskans arbete med att göra patienten mer 

delaktig i vård och behandling, så som beskriven i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning 

för sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Slutsats  

 

De allra äldstas erfarenheter om hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande på sjukhus 

vittnar om att samtliga informanter vid något tillfälle erfarit ett gott bemötande. Hälso- och 

sjukvårdspersonalens bemötande skildrades som omsorgsfullt och innehållandes både hög 

och låg grad av bejakelse. Bejakelse ses i betydelsen att som patient bli erkänd för den 

person den är, stärkas i sin egenvårdsförmåga och att få sina önskemål uppfyllda. 

Situationer där bejakelsen var lägre präglades av att inte bli erkänd som den person den är. 

Därutöver skönjdes en oflexibilitet i personalens agerande vid exempelvis 

måltidssituationer. Miljön ur fysiskt, så väl som psykosocialt, hänseende hade en betydelse 

för erfarenheterna av ett bemötande, men även mängden av tid personalen hade att röra sig 

med för att utföra omvårdnad. Anhöriga framträdde som en positivt påverkande faktor för 

informantens behandling under tiden denne tillbringade på sjukhus. Mindre bra 

erfarenheter kring upplevelse av smärta och utförandet av omvårdnadsåtgärder relaterades 

till bristande kunskap hos personalen om de allra äldsta.  

 

Förslag till fortsatta studier  

Med anledning av studiens resultat efterfrågas fortsatta studier i huruvida ökade kunskaper 

om de allra äldsta ökar möjligheterna för dem att känna sig väl bemötta av hälso- och 

sjukvårdspersonal. Utöver utökade kunskaper hos hälso- och sjukvårdspersonalen talar 

forskning av Wadensten (2010) om riktlinjer utifrån teorin om gerotranscendens som ett 

sätt att möjliggöra en mer individuell omvårdnad för den äldre personen utifrån dennes 

behov. Då resultatet i föreliggande studie kunde uppvisa att en del omvårdnadsbehov inte 

blev tillgodosedda, menar författarna till föreliggande studie att det är av intresse att 

undersöka mer om gerotranscendensens betydelse för den äldre personen och vilken 

betydelse det har för hur den äldre personen blir bemött på sjukhus.  

 

Klinisk tillämpbarhet 

 

Författarna till föreliggande studie anser att om hälso- och sjukvårdspersonal får ta del av 

äldre personers erfarenheter kring bemötandet på sjukhus, kan de nå förståelse för hur den 

äldre personen vill bli bemött. Om ökad kunskap om vilka förhållningssätt gentemot äldre 

personer som råder inom en sjukhusverksamhet därutöver erhålls skulle 

förbättringsåtgärder på området också kunna möjliggöras.  
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Tidigare forskning av Roethler, Adleman och Parsons (2011) och Wade (1999) har påvisat 

vikten av utökade kunskaper inom geriatrisk omvårdnad och resultatet i föreliggande 

studie framhåller även vad avsaknad av densamma kan innebära för bemötandet. En 

sjukhusverksamhet som inser värdet av utökade kunskaper har mycket att vinna med 

hänsyn till den enligt Dehlin et al. (2000) allt större andelen äldre i Sverige som hälso- och 

sjukvårdspersonal kommer att bemöta på sjukhus i framtiden. Genom att ge inblick i 

betydelsen av arbetsgruppens planering av omvårdnad för att till exempel undvika att 

patienterna upplever brådska eller känner sig som ”minuter och kronor”, skulle studien 

även kunna bidra till att främja sjuksköterskans arbetsledande funktion. 
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Stockholm 2012-XX-XX  

 

Till verksamhetschef  

NN 

XX servicehus 

 

Vi, Caroline Lindvall och Marie Velander, är sjuksköterskestudenter vid Sophiahemmet 

Högskola, termin 5,och ska genomföra ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng. 

Området som ska studeras berör de allra äldstas erfarenheter av bemötandet inom hälso- 

och sjukvården (var god se bilaga I för sammanfattning av studiens innehåll och 

uppläggning). Vi är därför intresserade av att få genomföra intervjuer med personer boende 

på XX servicehus som väljs utifrån följande kriterier:  

 

- 85 år eller äldre  

- ej har en demensdiagnos och inte heller är under utredning för sådan 

- varit inskriven på en sjukhusavdelning inom de senaste fem åren 

 

Om Du godkänner att studien genomförs vid XX servicehus, är vi tacksamma för din 

underskrift av bilaga II som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du känner dig 

tveksam till att studien genomförs vid XX servicehus är vi tacksamma för besked om detta. 

Har Du ytterligare frågor rörande undersökningen är Du välkommen att kontakta oss eller 

vår handledare.  

 

Vänliga hälsningar  

 

______________________________  _____________________________  

Studentens namnteckning   Studentens namnteckning  

 

______________________________   _____________________________  

Studentens namnförtydligande   Studentens namnförtydligande  

 

______________________________   _____________________________  

Studentens telefonnummer   Studentens telefonnummer  

 

______________________________   _____________________________ 

Studentens E-postadress    Studentens E-postadress  

 

 

______________________________  

Handledarens namnteckning  

 

______________________________  

Handledarens namnförtydligande  

 

______________________________  

Handledarens telefonnummer  
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Bilaga I 

Sammanfattning av arbetets upplägg och innehåll 
 

DE ALLRA ÄLDSTAS ERFARENHETER AV BEMÖTANDET INOM HÄLSO- OCH 

SJUKVÅRDEN 

 

Problemområde 

Utifrån från egna erfarenheter från äldre närstående och verksamhetsförlagd utbildning ser 

vi en tendens inom hälso – och sjukvården att den äldre personen blir bemött utifrån sin 

ålder och inte för den unika person den är. Därutöver visar det sig inte finnas konsensus 

kring hur ålderdomen ska betraktas eller hur omvårdnaden konkret ska genomföras, något 

som kan vara avgörande för hur den äldre personen blir bemött (Wadensten & Carlsson, 

2003). Med detta i åtanke vill denna studie bidra till en djupare förståelse för hur äldre 

personer upplever att de blir bemötta av hälso- och sjukvårdspersonal. 

Syfte 

Syftet var att beskriva personers, 85 år och äldre, erfarenheter av hälso- och 

sjukvårdspersonalens bemötande på sjukhus 

 

Examensarbetets design och metod för datainsamling  

En kvalitativ forskningsintervju har valts som tillvägagångssätt för datainsamlingen. 

Metoden används för att den enligt Malterud (2009) ämnar ge fördjupad kunskap om 

personers erfarenheter, upplevelser, tankar, förväntningar, motiv och attityder. Utifrån de 

intervjuades uppgifter kommer sedan innebörden av de funna fenomenen utforskas.  Båda 

författarna till studien kommer närvara vid intervjuerna, som beräknas ta cirka 30 min, och 

samtalet kommer att spelas in med hjälp av en ljudbandspelare. Intervjun kommer att 

genomföras på en plats som både deltagaren och vi som intervjuar tycker är lämplig. Sex 

till åtta intervjuer kommer att genomföras.  

 

Etiska överväganden 

Hänsyn till deltagarna kommer att tas vad gäller informerat samtycke, konfidentialitet och 

konsekvenser av deltagande i studien. I samband med intervjun kommer deltagarna 

upplysas skriftligt så väl som muntligt om syftet med studien. Därutöver kommer 

information lämnas om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan dra sig ur 

utan olägenheter för dem. Vidare kommer deltagarna informeras om att intervjudata, både 

inspelat och transkriberat material, bearbetas konfidentiellt och förstörs när studien är 

slutförd och godkänd av examinator. 

 

Tidslängd för arbetet  

Arbetet med studien har pågått från 2012-01-26 och beräknas vara klart 2012-05-28.  Vi 

har för avsikt att genomföra intervjuerna under veckorna 7-13. 

 

 

Referenser 

Malterud, K. (2009). Kvalitativa metoder i medicinsk forskning. (2:a uppl.). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Wadensten, B., & Carlsson, M. (2003). Nursing theory views on how to support the 

process of ageing [Elektronisk version]. Journal of Advanced Nursing, 42(2), 118-124. 
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Bilaga II 

 

 

Jag godkänner härmed att Caroline Lindvall och Marie Velander får utföra studien ”De 

allra äldstas erfarenheter av bemötandet inom hälso- och sjukvården” på XX servicehus 

under tidsperioden februari-april 2012.  

 

 

 

________________________________  

Ort och datum  

 

 

________________________________  

Namnteckning, Verksamhetschef  

 

 

________________________________  

Namnförtydligande 
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Stockholm 2012-XX-XX  

 

Till sjuksköterska 

NN  

XX servicehus 

 

Vi, Caroline Lindvall och Marie Velander, är sjuksköterskestudenter vid Sophiahemmet 

Högskola, termin 5, och ska genomföra ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng. 

Området som ska studeras berör de allra äldstas erfarenheter av bemötandet inom hälso- 

och sjukvården (var god se bilaga I för sammanfattning av studiens innehåll och 

uppläggning). Vi är därför intresserade av att få genomföra intervjuer med personer boende 

på XX servicehus som väljs utifrån följande kriterier:  

 

- 85 år eller äldre  

- ej ha en demensdiagnos och inte heller vara under utredning för sådan 

- varit inskriven på en sjukhusavdelning inom de senaste fem åren 

 

Vi önskar Din hjälp med att föreslå personer som stämmer in på ovan nämnda kriterier. 

Har Du ytterligare frågor rörande undersökningen är Du välkommen att kontakta oss.  

 

 

Vänliga hälsningar  

 

Caroline Lindvall  

Caroline.Lindvall@student.sophiahemmethogskola.se  

XXX-XXXXXXX      

 

Marie Velander 

Marie.Velander@student.sophiahemmethogskola.se    

XXX-XXXXXXX    

 

 

Handledare: Britten Jansson, XX-XXX XX XX 
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Bilaga I 

Sammanfattning av arbetets upplägg och innehåll 
 

DE ALLRA ÄLDSTAS ERFARENHETER AV BEMÖTANDET INOM HÄLSO- OCH 

SJUKVÅRDEN 

 

Problemområde 

Utifrån från egna erfarenheter från äldre närstående och verksamhetsförlagd utbildning ser 

vi en tendens inom hälso – och sjukvården att den äldre personen blir bemött utifrån sin 

ålder och inte för den unika person den är. Därutöver visar det sig inte finnas konsensus 

kring hur ålderdomen ska betraktas eller hur omvårdnaden konkret ska genomföras, något 

som kan vara avgörande för hur den äldre personen blir bemött (Wadensten & Carlsson, 

2003). Med detta i åtanke vill denna studie bidra till en djupare förståelse för hur äldre 

personer upplever att de blir bemötta av hälso- och sjukvårdspersonal. 

Syfte 

Syftet var att beskriva personers, 85 år och äldre, erfarenheter av hälso- och 

sjukvårdspersonalens bemötande på sjukhus 

 

Examensarbetets design och metod för datainsamling  

En kvalitativ forskningsintervju har valts som tillvägagångssätt för datainsamlingen. 

Metoden används för att den enligt Malterud (2009) ämnar ge fördjupad kunskap om 

personers erfarenheter, upplevelser, tankar, förväntningar, motiv och attityder. Utifrån de 

intervjuades uppgifter kommer sedan innebörden av de funna fenomenen utforskas.  Båda 

författarna till studien kommer närvara vid intervjuerna, som beräknas ta cirka 30 min, och 

samtalet kommer att spelas in med hjälp av en ljudbandspelare. Intervjun kommer att 

genomföras på en plats som både deltagaren och vi som intervjuar tycker är lämplig. Sex 

till åtta intervjuer kommer att genomföras.  

 

Etiska överväganden 

Hänsyn till deltagarna kommer att tas vad gäller informerat samtycke, konfidentialitet och 

konsekvenser av deltagande i studien. I samband med intervjun kommer deltagarna 

upplysas skriftligt så väl som muntligt om syftet med studien. Därutöver kommer 

information lämnas om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan dra sig ur 

utan olägenheter för dem. Vidare kommer deltagarna informeras om att intervjudata, både 

inspelat och transkriberat material, bearbetas konfidentiellt och förstörs när studien är 

slutförd och godkänd av examinator. 

 

Tidslängd för arbetet  

Arbetet med studien har pågått från 2012-01-26 och beräknas vara klart 2012-05-28.  Vi 

har för avsikt att genomföra intervjuerna under veckorna 7-13. 

 

 

Referenser 

Malterud, K. (2009). Kvalitativa metoder i medicinsk forskning. (2:a uppl.). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Wadensten, B., & Carlsson, M. (2003). Nursing theory views on how to support the 

process of ageing [Elektronisk version]. Journal of Advanced Nursing, 42(2), 118-124. 



 

  

Bilaga III 

Förfrågan om medverkande i en intervjustudie om  

äldre personers erfarenheter av bemötande 
 

Vi, Caroline Lindvall och Marie Velander är sjuksköterskestudenter vid Sophiahemmet 

Högskola, termin 5, och ska genomföra ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng. 

Området som ska studeras berör den äldre personens erfarenheter av bemötandet från 

personal på sjukhus. Vi är därför intresserade av att få intervjua Dig som är 85 år eller 

äldre och varit inskriven på en sjukhusavdelning inom de senaste fem åren. Vår 

förhoppning med studien är att bidra till en djupare förståelse för den äldres erfarenheter av 

sjukvårdspersonalens bemötande. 

 

Båda författarna till studien kommer närvara vid intervjun, som beräknas ta cirka 30 min. 

Tillsammans kommer vi överens om en lämplig plats att genomföra intervjun på. Intervjun 

kommer att spelas in med hjälp av en ljudbandspelare, och därefter skrivas ner ordagrant 

för analys och granskning. Både inspelat och nedskrivet material bearbetas konfidentiellt 

och förstörs när studien är slutförd och godkänd av examinator.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt och Du kan när som helst dra Dig ur utan olägenheter för 

Dig. Den information Du delgivit oss kommer då inte att användas. 

 

Vi är tacksamma om Du meddelar en sjuksköterska Ditt svar, oavsett om Du väljer att 

medverka eller avböjer vår förfrågan. Om Du väljer att delta godkänner Du att vi får 

kontakta Dig per telefon för att bestämma tid för en intervju. Väljer Du att delta i studien 

får Du inför intervjun gärna begrunda tidigare erfarenheter från en sjukhusvistelse inom de 

senaste fem åren.  

 

Har Du några frågor kan Du kontakta oss per telefon eller via mejl. 

 

Vänliga hälsningar  

______________________________   _____________________________  

Studentens namnteckning   Studentens namnteckning  

 

______________________________   _____________________________  

Studentens namnförtydligande   Studentens namnförtydligande  

 

______________________________   _____________________________ 

Studentens telefonnummer   Studentens telefonnummer  

 

______________________________   _____________________________ 

Studentens E-postadress    Studentens E-postadress  

 

______________________________  

Handledarens namnteckning  

______________________________  

Handledarens namnförtydligande  

______________________________  _____________________________  

Handledarens telefonnummer   Ort och datum 



 

  

Bilaga IV 

 

Jag vill medverka i Caroline Lindvall och Marie Velanders intervjustudie om äldre 

personers erfarenheter av bemötande från personal på sjukhus.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt och Du kan när som helst dra Dig ur utan olägenheter för 

Dig. Den information Du delgivit oss kommer då inte att användas. 

 

 

________________________________  

Ort och datum  

 

 

________________________________  

Namnteckning  

 

 

________________________________  

Namnförtydligande 

 

 

________________________________  

Ditt telefonnummer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Bilaga V 

INTERVJUGUIDE 

 

Inledande fråga 
 

 Kan du beskriva dina erfarenheter av personalens bemötande på avdelningen under 

sjukhusvistelsen?  
 

Uppföljningsfrågor 
 

Uppmärksamhet 

Författarens fråga: hur intresserad och observant upplevde den äldre personen att 

vårdpersonalen var i en viss situation? 
 

 Upplever du att personalen var lyhörd för dina behov/önskemål? 
 

Erkännande och bejakelse 

Författarens fråga: Behandlade vårdpersonalen den äldre personen för den person den är?  
 

Kan du beskriva hur du blev behandlad när du först kom till vårdavdelningen? 

Kan du beskriva hur du behandlas inför utskrivning? 
 

Flexibilitet och samspelsförmåga 

Författarens fråga: På vilket sätt upplever den äldre personen att bemötandet går till? 
 

Kan du beskriva hur det gick till när du fick hjälp med mediciner på exempelvis 

kvällen? 
 

Hur personligt berörd den yrkesverksamme är 

Författarens fråga: Hur personligt berörda upplevde de äldre att vårdpersonalen var?  
 

Kan du beskriva sinnesstämningen hos vårdpersonalen när de kom in och hjälpte 

dig/pratade med dig? 
 

Avslutande fråga 
 

 Vad innebär ett gott bemötande för dig?   
 

Andrafrågor: 

-Kan du berätta mer om…? 

-Kan du ge några exempel…? 

-När du nämner…hur menar du då? 

-Kan du ge en mer fullständig beskriving av…? 

-Hur tänker du kring…? 

-Vilken betydelse tror du det har? 

-Hm… 

-Tystnad. 
 

Caroline har du några avslutande frågor? 
 

Referenser:  

Kvale, S., & Brinkman, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. (2:a uppl.). Lund: 

Studentlitteratur. 
 

Blennberger, E., & Johansson, B. (2010). Värdigt liv och välbefinnande: Äldreomsorgens 

värdegrund och brukarinflytande i tolkning och praktik. Solna: Fortbildning AB.  


