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                      BILAGA I 

 

SAMMANFATTNING   

 

Utifrån den kravbeskrivning som finns i Hälso- och Sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 2010:659), 

ställs krav om patientens delaktighet i sin vård. Enligt beräkningar kommer den äldre 

befolkningen att öka och behovet av hjälp från primärvården kommer troligen att öka lika 

mycket. Hemsjukvården är den sjukvård som skall ges inom hemmets väggar, under vilken tid 

som helst på dygnet. Målet med hemsjukvård är att förebygga, förhindra eller ersätta 

långvarig och institutionell vård, vilket ställer stora krav på distriktssköterskan. 

 

 

Syftet var att belysa distriktssköterskan och den äldre personens erfarenheter och 

uppfattningar av mötet i den basala hemsjukvården. 

 

Metoden var forskningsöversikt. Artikelsökningen genomfördes i databaserna PubMed och 

Cinahl samt genom manuellsökning. Sammanlagt inkluderades 15 vetenskapliga artiklar i 

resultatet. 

 

Ett bra bemötande och att skapa en bra relation underlättade för att få den äldre delaktig i sin 

vård. Att kunna lösa omvårdnadsproblem i hemmet och kunna hantera olika individer i en 

ibland besvärlig arbetsmiljö var svårigheter distriktssköterskan mötte. Den äldre personen 

upplevde oftast hembesök av en distriktssköterska som positivt och att distriktssköterskan 

gjorde en viktig insats för dem. Resultatet visade också att den äldre ville bli bemött med 

respekt och värdighet och få vara delaktig i sin vård i hemmet. De önskade att bo hemma så 

länge som möjligt och klara sig själv i möjligaste mån tillsammans med sin partner. 

 

Slutsatsen var att den kunskap som framkommit kan ge ökad förståelse om varje individs 

unika situation, behov och förmåga. Mötet mellan distriktssköterskan och den äldre personen i 

den basala hemsjukvården kan vara svårt och komplext. Det visar på svårigheter ibland då den 

äldre sjuka personen ska kunna delta i sin egen omvårdnad och där distriktssköterskan i sin 

profession ska klara av många varierande möten. 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Hemsjukvård, kommunal hemsjukvård, 65 år och äldre, distriktssköterska, 

sjuksköterska, sjuksköterska– patient relation, patientdelaktighet, kommunikation. 
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INLEDNING    

Hemsjukvårdens uppdrag har ökat mer och mer under åren. Genomströmningen av patienter 

på sjukhusen har blivit snabbare och vårdplatserna färre vilket innebär att vårdcentralerna får 

ta emot fler patienter i alla åldrar. Många av dem är äldre och en del är svårt sjuka. Nya 

läkemedel och behandlingar och teknisk apparatur följer med patienterna från sjukhusen som 

personalen på vårdcentralen måste lära sig att hantera. Det ställs höga krav på sjuksköterskan, 

vilket kräver ständig vidareutbildning, så att vårdkvalitén blir god och säker. Även att 

uppmuntra patienten till delaktighet i sin vård är viktigt för att kunna ge den bästa vården. 

Därför är förståelsen och den sociala betydelsen i mötet mellan sjuksköterskan och patienten 

avgörande för att vården i hemmet ska fungera bra (Stoddart, 2012). Många gånger kan inte 

patienten komma till vårdcentralen för vård och behandling utan det krävs ett hembesök. 

Distriktssköterskan är oftast den som utför hembesöket. Det är en yrkesgrupp som måste vara 

flexibel, kunnig och öppen och kunna göra svåra bedömningar och ställningstagande i mötet 

med patienten i dess hemmiljö. Kravet på effektivare vård, bemötande och patientdelaktighet 

har stått i fokus de senaste åren. Intresset hos författarna har väckts, då kravet på patient 

delaktigheten har lyfts hos vårdgivaren, utifrån vad som står i Hälso- och sjukvårdslagen 

[HSL] (SFS 2010:659). Genom denna kravspecificering som lagen säger om delaktighet, vill 

författarna titta närmare på distriktssköterskans erfarenhet att vårda i hemmet och den äldre 

personens uppfattning av att bli vårdad i hemmet. 

 

BAKGRUND  

 

Hemsjukvården 

Huvudman och organisationstillhörighet ser olika ut i landet, ibland är det kommunen eller 

landstinget som står för hemsjukvården. Sedan Ädelreformen infördes 1992, är det 

kommunen som ansvarar för den medicinska sjukvården för äldre och personer med 

funktionsnedsättningar. Dessutom fick kommunen möjlighet att bedriva hemsjukvård genom 

kontakt med landstinget (Drevenhorn, 2010). I Socialstyrelsens rapport (2008) definieras 

hemsjukvård som hälso- och sjukvård när den ges i hemmet, det vill säga i ordinärt boende för 

personer som av medicinska skäl eller funktionsnedsättning har behov av hälso- och 

sjukvårdsinsatser i hemmet.  

 

Det finns två typer av hemsjukvård; basal och avancerad hemsjukvård. Den avancerade är 

kvalificerad vård som tidigare endast var möjlig på sjukhus till exempel palliativ vård. Där 

skall läkare och sjuksköterska vara tillgängliga dygnet runt (Socialstyrelsen, 2008).  

 

Basala hemsjukvården 

Basal hemsjukvård ges oftast av distriktssköterska och läkare från vårdcentralen. Enligt 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms Läns Landsting (2012) är definition av basal 

hemsjukvård att behovet av hjälp skall vara under minst fjorton dagar och personen skall 

behöva hjälp minst två gånger i hemmet under en kalendermånad. Det finns olika tolkningar 

på basal hemsjukvård i landet. De vanligaste insatserna är medicindelning i dosett, 

medicingivning och såromläggningar. Andra vanliga insatser är blodtryckskontroller och 

provtagning i hemmet.  
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Åtgärderna och insatser skall ha föregåtts av vård- och omsorgsplanering, i korthet kan det 

sägas att hemsjukvården är den sjukvård som skall ges inom hemmets väggar, under vilken tid 

som helst på dygnet (Stockholms Läns Landsting, 2012).  

 

Behandling och vård i hemmet har blivit allt vanligare vårdform i Sverige. Behovet av 

hemsjukvård förväntas dessutom bli större eftersom människor blir äldre och patienterna 

skrivs ut allt tidigare från sjukhusen. Målet med hemsjukvård är med andra ord att förebygga, 

förhindra eller ersätta långvarig och institutionell vård, vilket ställer stora krav på 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal som skall ge vård i patientens hem (Drevenhorn, 

2010). Ett sätt att förstå relationen mellan plats och hälsa är att se förhållandet mellan patient 

och sjuksköterska. Det vill säga att sjuksköterskans närvaro är vårdande och skall bidrar till en 

läkande miljö. Det är en process där sjuksköterskan ser patientens behov och genom att vara 

där på ett stödjande sätt och ge den vård patienten behöver (Drevenhorn, 2010). 

 

I en intervjustudie med distriktsläkare som hade hemsjukvårdspatienter som 

distriktssköterskan gjorde hembesök hos, ville man få en ökad kunskap om hur läkarna 

upplevde att ge medicinsk behandling som distriktssköterskan skulle ge i hemmet. Fyra olika 

problem upplevdes av läkarna som skulle övervinnas. Det var att förlita sig på både den 

observation och information som distriktssköterskorna gav och eventuellt ändra strategi för 

behandlingen och förlita sig på att sjusköterskan gav rätt behandling (Modin et al., 2009).  

 

I en longitudinell studie som gjordes i Spanien (Gené Badla et al., 2011), beskrivs vilka 

patienter som hade behov av hemsjukvård och hur många besök som behövs av en 

sjuksköterska. Mätningar genom olika index gav en uppfattning av behovet av vård genom att 

bland annat mäta kognitiv status, funktionell status, skattning av trycksårs och subjektiv 

hälsostatus. I en studie av Vass et al. (2007) gjordes en femårig uppföljnings studie där det 

jämförde dödlighet och intagningar på vårdhem och hur de äldre upplevde sitt hälsotillstånd 

och som fick möjlighet till ett förebyggande hembesök av distriktssköterskan. Man såg att 

dödlighet och inflyttning till vårdhem var högre hos dem som inte fick hembesök. Även de 

som upplevde sig friskare kunde bo kvar längre hemma än de som beskrev sig som sjuka 

(Vass et al., 2007). 

 

Mötet 
År 1884 formulerade Sören Kirkegaard ”Om jag i sanning vill lyckas med att föra en 

människa mot ett bestämt mål måste jag finna henne där hon är. Den som inte kan det, inbillar 

sig när han tror att han kan hjälpa någon. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer 

än honom - men först och främst förstå det han förstår” (enligt Andersson, 2013, s. 114-115). 

Mötet med en patient är att skapa en relation, utforska problemen tillsammans, informera om 

bedömning som är gjord och komma överrens med denne om eventuell behandling. Då varje 

möte är unikt krävs flexibilitet och god kommunikationsförmåga från vårdpersonalen. Det är 

patientens rätt att få veta och förstå sitt problem och att bli sedd och förstådd som den person 

han är. Möten är olika, det kan vara allt från förtroliga samtal till akuta situationer där 

patienten har svårt att förstå hela sammanhanget. Patientens ålder påverkar mötet. När man 

blir äldre har man oftast mer kontakt med sjukvården än när man är yngre. Hög ålder i sig 

brukar inte var något hinder för att få ett bra samtal (Andersson, 2013).  
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Distriktssköterskan  

Den svenska distriktssköterskans profession har funnits i över 80 år och under den tiden har 

hon blivit mer känd och uppskattad hos befolkningen. Kring sekelskiftet fanns 

landsbygdssköterskor som arbetade med hemsjukvård och förebyggande arbete. Deras arbete 

var framförallt att förhindra smittspridning och vårda de sjuka. År 1919 startade den första 

distriktssköterskeutbildningen i Sverige Det som ingick i utbildningen var framförallt att lära 

sig om sjukvård och socialmedicin (Emanuelsson et al., 1994). 

 

Distriktssköterskeföreningen som är en frivilligorganisation, har utarbetat en egen 

kompetensbeskrivning (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). Socialstyrelsen har inte 

för avsikt att omarbeta den kompetensbeskrivning som finns för specialist sjuksköterskor. 

Distriktssköterskeföreningen (2008) har därför tagit fram en egen beskrivning av det 

yrkeskunnande, den kompetens och det förhållningssätt hos distriktssköterskan med 

specialistsjuksköterske-examen. Distriktssköterskans arbete skall bygga på ett etiskt och 

holistiskt hälsofrämjande förhållningssätt, och på vetenskaplig och beprövad erfarenhet. Det 

ska utföras i enlighet med gällande författning. Det etiska förhållningssättet hos 

distriktssköterskan är särskilt viktigt, och innebär bland annat respekt för patientens integritet 

och autonomi i de olika situationer och miljöer som är distriktssköterskans arbetsfält. Det kan 

vara i patientens hem, och som kräver balans mellan distans och närhet i ett professionellt 

förhållningssätt. Sjuksköterskan har ett primärt ansvar för patientens omvårdnad, vilket 

innebär att omvårdnadsåtgärder planeras, genomförs och utvärderas 

(Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). Enligt undersökningar har ingen annan 

personalkategori så stort förtroende hos allmänheten som distriktssköterskan för hon finns 

nära befolkningen och är lättillgänglig (Emanuelsson et al., 1994). 

 

En intervju studie med sköterskor inom psykiatrin och distriktssköterskor om att vårda 

personer med långvariga psykiska sjukdomar i hemmet såg man en skillnad på uppfattning 

när det gällde patientens autonomi och privat svär. Inom psykiatrin upplevdes att man gjorde 

ett större intrång än vad distriktssköterskor gjorde vid hembesöket och ju äldre man var desto 

mer respekt hade man för patienten (Magnusson et al., 2012). För att ge trygghet och 

kontinuitet hos patient och personal måste distriktssköterskan vara med i verksamheten och en 

del i teamet. En viktig del i ledarrollen är att samverka med sina kollegor och med övriga 

yrkesroller, som till exempel sjukgymnaster och arbetsterapeuter (Drevenhorn, 2010). 

 

I Kulbok (2012), beskrivs distriktssköterskans roll, hur hon tidigare var helt inriktad i sin 

profession inom folkhälsan. Utvecklingen har gått från att ha rollen som experten inom 

vården i hemmet till att anpassa sig inom bemötande, ekonomi och politiska förändringar som 

påverkar hennes yrkes utövande (Kulbok et al., 2012). 

 

Den äldre personen   

Rent medicinsk startar den kroppsliga åldersförändringen redan vid 40 år. I Äldres hälsa och 

ohälsa (Ekwall, 2010) beskrivs det kronologiskt åldrandet i västvälden, från 65 år. Det räknas 

från den åldern eftersom det är då de flesta går i pension. Åldern talar endast om hur länge en 

person har levt.  

Benämningen äldre person definieras även i Socialtjänstlagen (SoL, 2001:453) som en person 

som är äldre än 65 år och har uppnått pensionsåldern. En ytterligare indelning är att dela in 

åldrandet i två åldersgrupperingar; yngre äldre (65år till 80år) och äldre, äldre (80 år och 

äldre), (Ekwall, 2010). Åldrandet påverkas av arv och miljö där en process av det fysiska, 

psykiska och sociala förhållandet spelar in, och där även den existentiella processen ingår 
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(Ekwall, 2010). Åldrandets påverkan är en långsam process som beror på gener, miljö, 

sjukdom, livsstils faktorer och hälsa. Viktiga livsstilsfaktorer som påverkar människan är 

tobak, alkohol och miljö (Ekwall, 2010).  

 

Antalet åldrande personer kommer att öka markant i världen (UN, 2010) enligt statistik 

beräkning som gjorts, mellan åren 1950-2050 i världen, Europa, och Sverige. 

Befolkningsstrukturen ändras bland de äldre över 65 år och över 80 år. Enligt Ekwall (2010) 

kommer den förväntade livslängden i Sverige att ha ökat från 80 år till 85 år under en 50 års 

period. I Europa förväntas medellivslängden öka från 73 år till 81 år under samma period. 

Medellivslängden i Sverige är ca 83 år för kvinnor och 79 år för män (Ekwall, 2010).  

I Statistiska Centralbyråns reviderade befolkningsprognos (SCB, 2004) under perioden 2004 - 

2050, beskrivs invånarantalet i Sverige, med en beräknad ökning med 4,6 promille per år. Det 

innebär att den totala befolkningen kommer att uppgå till över 10 miljoner människor i 

Sverige år 2050. Av dessa beräknas 2,45 miljoner personer vara fyllda 65 år och äldre (SCB, 

2004). Sammanfattningsvis kan man säga att befolkningsökningen kommer att ställa stora 

krav på anpassning av samhället för att kunna möta kraven från den åldrande befolkningen 

(Ekwall, 2010). 

 

Under Världs Hälso- Dagen 2012, hade World Health Organisation (WHO) Programs and 

Projekts, åldrandet som tema och där slogan var; god hälsa ger längre liv. Enligt statistik 

kommer år 2050, beräknas finnas 2 biljoner människor över 60 år (WHO, 2012).  

 

I Ballad (2012) studie har man tittat på olika svaghetsrelaterade riskfaktorer för äldre som bor 

hemma. Dessa riskfaktorer kan anses viktiga för en distriktssköterska som gör ett hembesök, 

och bör uppmärksamma det. Enligt Ballad (2012) är exempel på riskfaktorer kognitiv svikt, 

näringsbrist och fallrisk. Även hur mycket den sociala aktiviteten hos den äldre är av stor 

betydelse. Studien visade på att ett rikt socialt liv med aktiviteter, gav den äldre personen ett 

mindre behov av omvårdnad och sjukvård. Däremot visade studien på att om den äldre hade 

någon av de fyra riskfaktorer, gav det ett ökat behovet av samhällets insatser och omvårdnad 

(Ballad, 2012).  

 

I en svensk enkätundersökningen (Sherman, 2012) studerades 75 åringars hälsa. De flesta 

hade en god eller mycket god hälsa. Många rapporterade om hälsoproblem som smärta, 

sömnbesvär och trötthet. I gruppen lägre utbildade, ensamstående och kvinnor visade studiens 

resultat på att de hade sämre hälsa än övriga 75 åringar. Denna information är viktig för 

distriktssköterskan, genom planering av sitt arbete med att förebygga sjukdomar bland äldre. 

Studien ger kunskap om hälsofrågor som rör 75 åringar (Sherman, 2012).  

 

Patientsäkerhet och patientdelaktigheten   

I slutet av 1990-talet, hade regeringen arbetat fram önskemål om att stärka patientens ställning 

inom vården genom Vårdvalsreformen.  

Detta ledde till flera ändringar i Hälso- och sjukvårdslagen. I början av 2000-talet gjordes 

olika kartläggningar och utvärderingar över hur lagförändringarna hade påverkat patienternas 

ställning inom hälso- och sjukvården. Det ledde fram till Patientsäkerhetslagen [HSL] (SFS, 

2010:659, kap.6) som säger att sjukvårdspersonalen ska ge sakkunnig och omsorgsfull hälso- 

och sjukvård. I omvårdnadsarbetet behöver personalen ha en god teoretisk grund (Kirkevold 

& Strömsnes Ekern, 2003). Den vård som ges ska så långt det är möjligt utföras i samråd med 

patienten, och att den som ansvarar för patienten ska ge individuell och anpassad information 

om de metoder som finns för den vård och behandling [HSL] (SFS, 2010:659). 
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Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att alla människor har möjlighet att få en god hälsa på 

lika villkor. Vården skall vara av god kvalitet, lätt tillgänglig och bygga på respekt för 

vårdtagarens integritet och självbestämmande samt främja god kontakt mellan vårdtagare och 

hälso- och sjukvårdspersonalen [HSL] (SFS, 1982:763).  

 

 

I patientsäkerhetslagen [HSL] (SFS 2010:659), beskrivs att en delaktig patient lättare kan 

medverka till att målen för vård och behandling uppfylls och patientsäkerheten. Vidare står i 

patientsäkerhetslagen om att patienten ska få individuellt anpassad information om sin hälsa, 

och kunna få en valmöjlighet av olika behandlingsalternativ när det finns möjlighet. Valet ska 

vara baserat på vetenskaplig och beprövad erfarenhet och vara till nytta för patienten enligt 

gällande lagtext [HSL] (SFS 2010:659). Att få möjlighet att få förnyad medicinsk bedömning 

innebär att när patienten har en livshotande sjukdom och behandlingen innebär stora risker 

som kan påverka livskvalitén har patienten rätt till en förnyad medicinsk bedömning [HSL] 

(SFS 2010:659). 

 

Ledningssystemet för kvalitet och patientsäkerhet [HSL] (SOSFS 2005:12), beskriver det krav 

på kvalitetsarbetet som ska säkerställa rutiner för bemötandet gentemot patient och dess 

anhöriga. Sjukvårdspersonalen är skyldig att ge patienten individuell anpassad information 

och om de metoder som finns, för undersökning, vård och behandling. Det är viktigt att kunna 

ta tillvara patientens egen kompetens för att bland annat kunna påverka dess sjukdomsförlopp 

[HSL] (SOSFS 2005:12).  

 

Att samarbeta med andra yrkesgrupper till exempel sjukgymnast och arbetsterapeut är viktigt 

för alla är experter på sitt område vilket ger en följsamhet i vården, de olika yrkesgrupperna 

kompletterar varandra så att det blir en integrerad helhetsvård för patienten (Baratieri et al., 

2012).   

 

Integritet 

Respekt för patientens integritet och autonomi är grundläggande etiska värderingar i 

sjukvården (Bäärnhielm, 2013). Uppfattningar om vad som är rätt eller fel skiljer sig åt 

beroende på vem man är och vilken bakgrund man har, skillnader i synsätt kan leda till 

konfliktfyllda situationer i den kliniska vardagen med patienten. En människas syn på den 

personliga sfären, värderingar och önskningar är kopplat till den syn på självbestämmande 

man har och har formats av vilken miljö man har vuxit upp i och befinner sig i. För att man 

som sjuksköterska ska kunna respektera patientens integritet och självbestämmande behöver 

man ha kunskap om hur patienten ser på saker och ting. När distriktssköterskan går på 

hembesök och möter patienten i sitt hem måste man alltid visa respekt för patientens integritet 

och autonomi (Bäärnhielm, 2013). 

 

 

Egenvård    

Egenvården bygger på att det finns ett behov hos människan att själv behandla enklare 

sjukdomar och lindra sjukdomsbesvär (Haag et al, 2002). Att ta ansvar för sin egen hälsa har 

ökat generellt i samhället. Syftet är att må bättre och få ett sundare leverne. Det är viktigt i 

hemsjukvården att hälso- och sjukvårdspersonalen inte gör mer än nödvändigt för patienten 

utan i stället hjälper och stöttar så att egenvården kan utövas.  
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När patienten skall utföra hälso- och sjukvårdsuppgiften själv måste distriktssköterskan 

bedöma patientens förmåga att klara hälso- och sjukvårduppgifterna själv och att det sker på 

ett tryggt och säkert sätt (Drevenhorn, 2010). 

 

Teoretikern Oreem beskriver att varje människa har en egen inneboende vilja att sköta sin 

egenvård, men när patienten inte klarar det själv får sjuksköterskan går in och ersätta 

patientens egenvård (enligt Drevenhorn, 2010). 

    

En observationsstudie utförd av Andersson et al. (2012) baserades på sjuksköterskor som 

jobbade inom primärvården för att se vilken roll de hade och för att få den bästa samordning 

av vården. Resultatet visade att mycket av jobbet som distriktssköterskan gjorde var rutinjobb 

och som kunde utföras av någon med lägre utbildning. Den ändring som måste ske för att få 

bättre samordning och utnyttjande av den kapacitet som distriktssköterskan har är att hon skall 

kunna jobba förebyggande och stötta patienten i dess egenvård.  

 

Problemformulering 

 

Enligt den beräknade befolkningsstatistiken mellan åren 2004 - 2050 (SCB, 2004), kommer 

fler och fler äldre att behöva vård. Vården i hemmet med bostadsanpassning, hemtjänst och 

vård från vårdcentralerna kommer också att öka, då många kommer att bo kvar i sina hem 

livet ut. Inom svensk äldrepolitik har man verkat för att äldre personer ska kunna bo kvar i sitt 

eget hem så länge som möjligt. Det kallas för Kvarboendeprincipen. I Arvidson (2005) studie 

beskrivs kvarboende principen och den äldre personen och valet av att få bo hemma.  

 

Inom hemsjukvården utförs medicinska insatser för de patienter som inte har möjlighet att 

komma till vårdcentralen. Att vårda i hemmet innebär ett möte med en person i sin egen 

hemmiljö. I det mötet måste en helhetsbedömning göras för att kunna ge en så trygg och säker 

vård som möjligt. Den äldre personen måste finnas med i omvårdnads arbete för att uppnå en 

sådan optimal hemsjukvård som möjligt. Vårdgivarens krav finns i Hälso- och sjukvårdslagen 

om patientdelaktigheten (SFS, 2012). Hur ska sjukvårdspersonalen på bästa sätt möta den 

äldre personen i den basala hemsjukvården och kunna uppmuntra till delaktighet i sin 

omvårdnad. Denna kunskap om den äldre personens uppfattning av sin vård och även 

distriktssköterskans erfarenhet, kan ge ökad förståelse för varje individs unika situation, 

behov och förmåga. 

 

SYFTE 

 

Syftet var att belysa distriktssköterskan och den äldre personens erfarenheter och 

uppfattningar av mötet i den basala hemsjukvården. 
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METOD   

 

Enligt Polit och Beck (2012) är en forskningsöversikt en metod som beskriver redan 

existerande forskningsresultat och som sedan samlas in, analyseras och besvaras av en ny 

frågeställning. En forskningsöversikt ska använda sig av primärartiklar eftersom studien är 

skriven av ursprungsförfattaren till forskningen (Polit & Beck, 2012). Eftersom syftet i 

föreliggande arbetet var att sammanställa befintlig forskning inom valt problemområde valdes 

forskningsöversikt som metod.  

 

Urval     

Genom att använda representativ urvalskriterier görs en specifik sökplan i 

metodgenomförandet (Polit & Beck, 2012). Urvalskriterierna ger en preciserad begränsning 

till syftet för studien. Författarnas urval av artiklar i databaserna sorterades ut genom att välja 

vetenskapliga primärartiklar skrivna på engelska. Ariklarna skulle även vara peer-reviewed. 

Publikationerna var hämtade från de senaste tio åren mellan 2003 - 2013, med ett åldersurval 

av personer som var 65 år och äldre. Artikelförfattare valdes specifikt från västerländska 

länder. Artiklar från Asien och Afrika valdes bort på grund av att begränsa urvalet samt 

otydlighet om hemsjukvårdens organisation och distriktssköterskans profession i sin helhet i 

dessa länder. Författarna valde att exkludera artiklar där studier på personer med en 

demensdiagnos fanns med, men valde att inte välja bort äldre med kognitiv svikt. Författarna 

har även uteslutit reviews.  

 

Genomförande   

Författarna gjorde sökningen under perioden februari 2013 till april 2013.  

Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) identifieras vetenskaplig litteratur bland annat 

via databaser. Genom att söka relevanta studier och att avgränsa sitt problemområde, uppnår 

forskaren sitt syfte (Willman et al., 2011). Författarna valde att söka i databasen 

Medline/PubMed där tillgång till de flesta vetenskapliga omvårdnadstidskrifter finns samt i 

databasen CINAHL. De ämnesord som används i databasen Medline benämns med Medical 

Subject Headings (MeSH). MeSH -termer är en kontrollerad term som används vid 

datasökning, och ger en mer exakt träff då samma term används för visst begrepp (Forsberg & 

Wengström, 2013). Författarnas ämnesord hämtades från ord som fanns med i studiens syfte 

och översattes från svenska till engelska; home care services, community health services, 

aged 65 and over, community health nursing, nurse, nurse – patient relations, patient 

participation, communication. Utifrån syftets frågeställning inledde författarna 

artikelsökningen med fritextsökning. Det ger oftast ett alltför stor urval, som beskrivs av 

Forsberg och Wengström (2013). För att systematiskt begränsa antalet träffar valde författarna 

att göra en ytterligare smalare sökning, genom att kombinera valda sökord med AND. Genom 

att ytterligare begränsa sökningen, lades ordet NOT till, utifrån författarnas valda 

urvalskriterier. Dessa sökstrategier beskrivs av Forsberg och Wengström, (2013) och ger 

författarna ett hanterbart antal artiklar att välja mellan. Valet av artiklar gjordes genom att titta 

på titeln på identifierade studien och jämfördes mot författarnas syfte. Därefter lästes abstract 

och relevanta studier valdes sedan ut. Artiklarnas MeSH- termer kontrollerades att de 

överensstämde med författarnas valda ämnesord och att de var vetenskapliga primärartiklar. 

Genom manuell sökning hittades tre relevanta artiklar från olika referenslistor från studier 

inom det valda ämnes område. Totalt lästes 42 artiklar i sin helhet varav 15 

primärvetenskapliga artiklar som svarade på studiens syfte. Redovisning av artikelsökningen 

redovisas i tabell 1.  
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Tabell 1. Redovisning av artikelsökning i databaser 

Databas Sökord i  

MeSH termer 

Identifierade  

artiklar 

kombinerade sökord 

med 

AND och NOT 

Granskade 

abstract 

Valda 

artiklar 

PubMed Homecare 

services 

Patient 

participation 

nurse-patient 

relations 

15289 

31156 

32564 

Homecare services 

AND patient 

participation 770 

Homecare services 

AND nurse-patient 

relation 733 

 

11 

 

 2 

PubMed  Community 

health nursing 

Homecare 

services 

3484 

 

15289 

Community health 

nursing AND 

homecare services 74 

 

  4 

 

3 

PubMed Homecare 

services 

Aged 

Nurse 

15289 

708564 

 

 

 

Homecare services 

AND aged 6436 

Homecare services 

AND aged AND nurse 

48 

 

15 

3 

PubMed Nurse-patient 

relations 

Patient 

participation 

Communication 

 

10634 

15203 

206745 

Nurse-patient relation 

AND patient 

participation 1109 

AND kommunikation 

342 

 

32 

 

4 

CHINAL Homecare 

services 

Patient 

participation 

Nurse-patient 

relations 

 

10 

  

2 

 

0 

 

 

 

Databearbetning   

Den övergripande metodansatsen innebär att systematiskt finna, granska och kvalitetsbedöma 

relevant litteratur enligt Willman et al. (2011). I Forsberg och Wengström (2013) beskrivs hur 

systematiskt artiklarna ska redovisas. Genom redovisning i en Matris (Bilaga I), ger det en 

överskådlig bild över de artiklar som valts ut. I Matrisen (Bilaga I), redovisas 

artikelförfattaren eller artikelförfattarna till den aktuella studien och vilket år för publicering, 

metod, studiens syfte och resultat samt dess kvalitet.   

 

Författarna har följt det systematiska tillvägagångssättet genom att läsa, värdera och tolka de 

15 utvalda primärvetenskapliga artiklarna enligt forskningsprocessen. De utvalda artiklarnas 

lästes i sin helhet och sedan lästes resultaten igen och markerades med överstrykningspenna 

och jämfördes med forskningsöversiktens syfte.  I Bilaga II, ses ett bedömningsunderlag med 



                      BILAGA I 

  9 

kod och klassificering modifierat utifrån SBU och SSF (1999) samt Willman, Stoltz och 

Bahtsevani, 2006). Författarna har klassificerat artiklarna och därefter lagt in dem i en Matris 

(Bilaga I).  

Forskningsetiska övervägande 

Utifrån forskningsetiska kodexar har praxis utarbetats. I Helsingfors Deklarationen från 1964 

beslutades om att det ska finnas regler och begrepp för hur forskningsetiken kring människan 

ska se ut. Den har senare reviderats i omgångar fram till modern tid. I Sverige har ett 

vetenskapligt expertråd uppdaterat den vetenskapliga forsknings sed (Vetenskapsrådet 

Rapportserie, 1: 2011) i en bok. Där beskrivs individkravet som innebär att han/hon inte får 

utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelser eller kränkning. Individskyddskravet 

står för generella principer; informationskravet, samtyckeskravet, kravet på konfidens och 

nyttjande krav. Kravet på information till den berörda som deltar i forskningen, ska ges ett 

sådant sätt att personen förstår vad som förväntas av dem av studien. Informationen ska 

innehålla studiens syfte, den metod som man ska använda och studiens nytta. Deltagaren ska 

informeras om att studien är frivillig och ska ha samtyckt om att delta.(Vetenskapsrådet 

Rapportserie, 1: 2011). Vetenskapsrådet och Sveriges universitets och högskoleförbund har 

sedan 2003, ställt sig bakom Berlindeklarationen (2003) om fri tillgång till vetenskaplig 

kunskap på internet. Författarnas artiklar är hämtade ur vetenskapliga tidskrifter som är 

godkända för publikationer. Samtliga har godkänts av etisknämnd på den ort där författaren 

eller författarna har gjort sin studie. Enligt Forsberg och Wengström anses att det vid en 

litteratur studie inga etiska dilemman uppstår, men att artiklarna ska vara kritiskt granskade 

och godkända. Författarna valde artiklar som redovisade sina etiska tillstånd och 

överväganden, och där resultaten inte har plagierats eller förvanskats utan enbart har återgivits 

med tydlig referens till primärkällan.   

 

RESULTAT 

 

Författarna har valt att presentera resultatet med hjälp av huvudrubrikerna 

Distriktssköterskans erfarenhet av att vårda den äldre personen i hemmet samt Hur uppfattar 

den äldre personen vården i sin hemmiljö? Underrubrikerna till den första huvudrubriken var 

hembesöket, bemötande, det problematiska mötet, relationen med den äldre, professionen och 

uppskattningen. Underrubrikerna till den andra huvudrubriken var att bo hemma, respekt och 

värdighet, ta hjälp av utomstående, delaktighet, den äldre personens resurser. 

 

 

Distriktssköterskans erfarenhet av att vårda den äldre personen i hemmet 

Hembesöket 

Distriktssköterskans erfarenhet visade i resultatet att de blev välkomnade in i den äldre 

personens hem som behövde vård. Distriktssköterskan fick vid hembesöket dela den äldre 

personens vardag. Det visade på hur hon kunde sätta sig in i hur den äldre kände sig i sin 

sjukdom. Den nära relationen gav distriktssköterskan möjlighet att lindra och trösta i det 

lidande och den ensamhet som orsakats av sjukdomen. (Öhman et al., 2004; Mc Garry, 2009; 

Millard, 2006). Det var lättare att bygga upp en relation med den äldre personen vid 

hembesöket än på sjukhuset eftersom det fanns mer tid att lära känna varandra (Öresland, 

2008). 
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Bemötandet 

I studien av Öhman et al. (2004) och Millard et al. (2006) visade resultatet på att det sociala 

bemötandet lade grunden för ett bra samarbete mellan distriktssköterska och den äldre.   

Distriktssköterskan började med att vara social och tala om ”väder och vind” för att få med 

den äldre med i diskussionen så att de kände sig jämbördiga. Sedan övergick samtalet in på 

hur den äldre personen mådde och sedan gick det över till den medicinska anledningen för 

besöket och vilken hjälp som kunde ges. Distriktssköterskan fann också den närheten som 

skapades vid besöken, gjorde att den äldre personen slappnade av och därmed lättare öppet 

kunde prata om sina inre tankar om livet och döden. Ensamma personer längtade efter kontakt 

med sina närstående. De som bodde själva och var ensamma hade ett behov av att möta någon 

och få prata med någon – den någon var distriktssköterskan. (Öhman et al., 2004). Efter 

upprepade besök hos den äldre med kognitiv svikt, kunde den äldre personen känna igen 

distriktssköterskan. Genom vardagligt samtal och känslan av närhet hos den äldre personen 

med kognitiv svikt, ledde det till ett accepterande och gav möjlighet till ett bättre samarbete i 

omvårdnaden (Öhman et al., 2004). 

 

Det problematiska mötet 

Distriktssköterskans erfarenhet av mötet med den besvärliga patienten visade att om det var 

en ansträngd relation med den äldre kunde det resultera i en försämrad kvalitet på 

omvårdnaden.(Michaelsen, 2012) Hon använde sig av olika strategin vid mötet bland annat att 

visa respekt för individens åsikter. När distriktssköterskan var tillmötesgående blev hon 

välkommen in i den äldres hem (Öhman et al., 2004). Andra erfarenheter som framkom i 

Öhmans et al. (2004) resultat var mötet med äldre personer som hade varit hotfull och 

aggressiv. Resultatet visade på att vara mer försiktig i mötet vid det nästkommande hembesök 

och att försöka förbereda sig mentalt inför det besöket. Att möta en person med psykisk 

sjukdom och aggressivitet beskrevs att ha fingertoppskänsla inför det mötet för att kunna 

närma sig på rätt sätt. Den erfarenheten visade på hur olika vi människor kan vara. 

Distriktssköterskorna beskrev känslan av osäkerhet men däremot inte rädsla mot personer 

med mental sjukdom och mental instabilitet i händelse av att det blev en hotfull situation 

(Öhman et al., 2004). 

 

Resultatet av Michaelsen (2012) visade hur distriktssköterskan hade olika strategi vid 

problematiska möten. Strategierna var att hålla distans i mötet och inte få någon nära kontakt. 

Mötet var kort och undvikande genom att hålla distansen till personen. Resultatet visade 

också på att distriktssköterskan försöka övertala till vad man ansåg lämplig vård och 

behandling. Om det inte lyckades försökte man använda sig av kompromisser. Millard (2006) 

beskrev distriktssköterskans strategier vid ett problematiskt möte med att övertala den äldre 

personen till viss behandling som var vedertaget och nödvändigt, men som den äldre inte ville 

delta i.   

 

Relationen med den äldre 

I Öhman et al. (2004) studie redovisades distriktssköterskans erfarenhet av en nära relation 

med den äldre personen som var svårt sjuk, upplevdes som psykiskt krävande. Ett sätt att 

tackla känslomässiga egna konflikter var att ta en promenad för att rensa luften eller att prata 

med sina kollegor. De beskrev erfarenhet av många äldre och sjuka som var ensamma och det 

gav en deprimerande känsla hos distriktssköterskan. Distriktssköterskan uttryckte förundran 

över den styrka och energi som en sjuk person kunde visa. Den äldre personen gav även 

energi och styrka till distriktssköterskan, en insikt om att vilja fortsätta sitt arbete.  
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Mc Garry (2009) såg att om sjuksköterskan var stressad och inte tog sig tid att lyssna på 

patienten påverkade det negativt både när det gäller relationen och delaktigheten i 

omvårdnaden. 

 

 

Distriktssköterskan trodde på att om de lyssnade in och ville förstå den äldre personen då 

kunde hon möta dennes behov. Denna ömsesidiga förståelse mellan distriktssköterskan och 

den äldre personen gav dem möjlighet till delaktighet i vården (Öhman et al., 2004; 

Michaelsen, 2012; Truglio-Londrigan, 2013). Även studien av Öresland et al. (2008) visade 

samma resultat hur viktigt det är med förtroende och skapa en informell relation och lära 

känna personen bakom sjukdomen. Att ge sig tid att lyssna på patienten och undervisa så 

kunskapen ökade hos patienten gjorde att han kände sig mer trygg och delaktig i sin vård. 

 

Professionen och uppskattningen 

Distriktssköterskan uppfattade sig som professionell och närvarande i mötet med den äldre 

personen som hade en svår kronisk sjukdom och hade även en bra relation med deras anhöriga 

(Öhman et al., 2004; Williamsson, 2007; Öresland et al., 2008). Distriktssköterskan uttryckte 

känslan att vara betydelsefull hos den äldre personen som var sjuk. Distriktssköterskan kände 

sig trygg i sin roll när hon gick på hembesök. Hon kände sig stark och oberoende och även 

bekväm med att ge vård i hemmet. Hennes erfarenhet visade på att hon alltid var välkommen 

in i hemmet till den sjuka. Uppskattningen över deras möte kunde bekräftas från den äldre 

personen med ett leende eller att bara krama handen.  Den uppskattningen gav energi att 

fortsätta jobbet som distriktssköterska (Öhman et al., 2004; Williamsson, 2007). I en studie av 

Brown et al. (2006) visade de på att distriktssjuksköterskorna behövde mer undervisning i 

personcentrerad omvårdnad så att man kunde få en mer delaktig patient i hemsjukvården. 

Rydeman et al. (2006) visade på att det var viktigt med en gemensam ram för samverkan och 

åtgärder. Den gemensamma ramen för vården var att alla skulle arbeta i samma riktning och 

även använda patientens egna resurser och tillsammans utforma en optimal och säker vård.  

 

Den äldre personens uppfattning av vården i sin hemmiljö 

 

Bo hemma 

I studierna av Eloranta et al. (2008) och Harrefors et al. (2009) identifierades de olika resurser 

som den äldre hade. De ville ha kontroll över sina liv och bo hemma så länge som möjligt. 

Den äldre personen ville leva det liv som de hade levt tidigare och fortsätta vara aktiva med 

fritidsysselsättningar och umgås med sina vänner. När de inte längre kunde ta hand om sig 

själv ville de komma in på sjukhem. Den äldre personen beskrev om att behöva hjälp, var 

oftast det bästa stödet sin och hjälpen gav av sin partner. Så länge de var tillsammans kände 

de sig trygga och kunde hjälpa varandra i hemmet.  

 

Respekt och värdighet 

Resultatet från intervjuer av de äldre visade på rädslan över att bli övergiven och helt 

beroende av andra. De såg det från olika synvinklar, men det handlade mest om att bli 

respekterad som individ och behandlad med värdighet men även att kunna vara självständig så 

länge som möjligt (Harrefors et al., 2009; Woolhead et al., 2004). Den äldre trodde att ålder 

och erfarenhet skulle ha betydelse för att bli respekterad som person, men det visade sig att 

det inte var så. De kände sig utestängda och diskriminerade av yngre personer (Woolhead et 

al., 2004).  
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Ta hjälp av utomstående 

I resultatet av Holmberg (2012) visade studien på att det var en balansgång för patienten att 

vara självständig och samtidigt ta emot hjälp från distriktssköterskan. Hemmet står för 

trygghet och att vara både självständig och ha sina egna rutiner är viktiga i integriteten. Vad 

som är gemensamt för studierna är att de äldre vill ha integritet, respekt och att få vara 

självständiga. Resultatet av Harrefors (2009) visade att det bästa stödet för den äldre personen 

var dess partner och de pratade sällan om att få hjälp av sina barn. De hade inga förväntningar 

på att få deras hjälp.  

 

Delaktighet 

Patienterna betonade att det var viktigt med ett bra samarbete mellan sjuksköterska och den 

äldre för att öka delaktighet, där närhet och god förståelse var faktorer som kom fram. 

Patienterna var positiva till att sjuksköterskorna fick den vidareutbildning som krävdes för att 

de skulle kunna ge en optimal vård i hemmet (Larsson et al., 2007; Öhman et al., 2004; 

Williamson et al., 2007; Brown et al., 2006). I Wolf et al. (2011) visade resultatet att de äldre 

inte kunde vara delaktiga i besluten när det gällde behandlingsalternativ på grund av sin 

kognitiva svikt. Om patienten och distriktssköterskan bodde på samma ort upplevde patienten 

en samhörighet, delaktighet och tryggheten med den vård som gavs av distriktssköterskan 

(Mc Garry, 2009).  

 

Den äldre personens resurser 

Att använda sig av patientens resurser var något som framkom i både Eloranta et al. (2008) 

och Woolhead et al. (2004) studie. Vad som var gemensamt i dessa var att distriktssköterskan 

var tydlig i sin information och undervisning till den äldre personen så att den äldre kunde 

vara delaktig i sin vård i hemmet. Resultatet beskrev den äldres uppfattning om sina 

personliga resurser och vad som ökade eller begränsade deras förmåga. Vad man såg var att 

det var svårare att återhämta sig efter en sjukhusvistelse när man var äldre och att det var 

svårare att få tillbaka sina resurser när de hade varit sjuka. Att kunna vara aktiv var en faktor 

som förbättrade för den äldre att behålla sina resurser genom att fortsätta med sina 

fritidsaktiviteter och vara aktiv i sitt sociala nätverk. (Eloranta et al., 2008; Woolhead et al., 

2004). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Syftet var att belysa distriktssköterskan och den äldre personens erfarenheter och 

uppfattningar av mötet i den basala hemsjukvården. Författarna diskuterade att göra en 

intervjustudie, men ansåg att en forskningsöversikt var mer lämpad i detta skede för att få en 

uppfattning av redan befintliga studier inom valt omvårdnadsområde 

 

Styrkan hos författarna var att båda är verksamma distriktssköterskor och har lång erfarenhet 

av klinisk omvårdnad inom hemsjukvården. Samtidigt kan detta vara en svaghet eftersom det 

finns en risk att denna förförståelse gör det svårare att helt förhålla sig objektiv vid 

artikelgranskningen. Svårigheterna var att författarna arbetade heltid och bodde på olika orter 

och det skapade problem att finna studietid tillsammans. Den internetbaserade 

kommunikationen blev i vissa fall helt avgörande under hela arbetsprocessen. Syftet 

formulerades om vid några tillfällen innan det blev tydligt vad som skulle undersökas, 

författarna till föreliggande arbete anser att syftet har besvarats. Enligt Forsberg och 

Wengström (2011) ger ett sammanställt resultat från ett numerärt antal studier ett större 

analysunderlag. Underlaget är en förutsättning för att en forskningsöversikt ska kunna göras 

och därmed kunna få ett trovärdigare resultat presenterat.  

 

Stort arbete lades ner för att få fram rätt sökord enligt MeSH - term för data sökningen. 

Distriktssköterskearbetet var organiserat på olika sätt, vid artikelsökning från vissa länder, då 

okunskap från författarnas sida om hur vissa länders organisation såg ut. Det skapade en 

begränsning i urvalet av artiklar. Artikelsökningarna har genomförts i databaserna PubMed 

och CINAHL samt genom manuell sökning En första sökning av hemsjukvård och 

patientdelaktighet samt distriktssköterska gav en hel del träffar. Men vid närmare granskning 

kom det fram att innehållet i studien snarare handlade om hemtjänst personalen och mötet 

med den äldre personen än inom området distriktssköterskan i hemsjukvården. Några artiklar 

visade sig innehålla modeller för personal att använda som arbetsredskap vid mötet inom 

hemsjukvården. Genom denna manuella sökning hittades relevanta artiklar.  

 

För att uppnå kvalitet och klassificering på artiklarna användes ett sammanställdes de i en 

matris för att få en bättre överblick (se bilaga 1). Alla artiklar hade en kvalitativ ansats, vilket 

har en lägre eller lägsta grad av kvalitet. Det var svårt att finna hög klassificering av artiklar 

vilket kan ge en svagare evidence (Willman et al., 2006).  Artiklarna belyste uppfattningar 

och erfarenheter utifrån ett omvårdnadsperspektiv vilket är det som studiens syfte handlar om.  

En svaghet kan vara att författarna till föreliggande arbete inte har någon tidigare erfarenhet 

av att klassificera eller kvalitetsbedöma vetenskapliga artiklar.  
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Resultatdiskussion 

Uppdraget i hemsjukvården har ökat under åren. Vårdplatserna har blivit färre och patienterna 

skrivs ut snabbare till primärvården. Många av dem är äldre och en del är svårt sjuka. Antalet 

åldrande personer över 65 år kommer att öka markant enligt United Nations (2010).  

 

Distriktssköterskan har ett stort förtroende hos allmänheten för att hon finns nära 

befolkningen och är lättillgänglig (Emanuelsson et al., 1994). Hon blir oftast välkommen in i 

hemmet till den som behöver vård, och där skapar hon sig en helhetsbild av den äldre 

personens omvårdnadsbehov. Distriktssköterskan upplevde att hon är duktig på att lösa 

omvårdnadsproblem hos den äldre personen (Williamsson, 2007). Författarna bekräftar 

studierna om att vara både uppfinningsrik och att lösa omvårdnadsproblemen på plats i 

hemmet. Den egna kliniska erfarenheten är att hembesöksuppdraget är ett ensamarbete och 

gör att hon måste våga lita på sitt omdöme och att kunna fatta rätt beslut. 

 

Distriktssköterskan kunde sätta sig in i hur den äldre kände sig och den relationen gav 

möjlighet att kunna lindra och trösta och ge vård (Öhman et al., 2004; Mc Garry, 2009; 

Millard, 2006). Olika resurser identifierades av Eloranta et al. (2008) och Harrefors et al. 

(2009) genom att den äldre ville ha kontroll över sina liv och viljan att få bo hemma så länge 

som möjligt. Den äldre personen ville fortsätta att vara aktiv och umgås med sina vänner. Den 

kliniska erfarenheten enligt författarna är att många äldre upplever sig ensamma. När deras 

partner och flertalet av de nära vännerna gått bort uppstår ett stort tomrum som man som äldre 

har svårt att fylla med nya sociala kontakter. När distriktssköterskan kommer kan den 

mänskliga kontakten vara oerhört betydelsefull. Så länge det äldre paret kunde vara 

tillsammans kände de sig trygga och kunde hjälpa varandra. I Ballad (2012) studie visade att 

behov av omvårdnad och sjukvård var mindre om den äldre hade ett rikt socialt liv med 

aktiviteter. I det kliniska arbetet som distriktssköterska träffar de äldre personer som upplever 

att de inte blir respekterade och tagna på allvar eller någon lyssnar till deras åsikter - just för 

att de är äldre personer.  

 

Författarnas erfarenhet är att vårdtyngden har ökat på grund av att fler äldre skrivs ut allt 

tidigare från sjukhuset. Tidigare fanns tillgång till sjukhem för den äldre och sjuka, men idag 

skrivs de hem och vårdas i hemmet av hemtjänst och distriktssköterskan. Arbetsuppgifterna 

har dessutom blivit fler och mer avancerade. Fler behöver hjälp från hemsjukvården och med 

antalet ökade hembesök upplever distriktssköterskan en allt större tidsbrist. Det vore önskvärt 

att kunna ägna mer tid för alla de patienter som behöver mer omvårdnad. Tidsbristen gör att 

både patienten och sjuksköterskan känner missnöje och upplever stress. Det är inte till gagn 

för en bättre äldrevård. 

 

Mötet i hemsjukvården är dock oftast en positiv upplevelse i och med att distriktssköterskan 

gör en viktig insats för den äldre personen anser författarna. Det går inte att tolka de flesta 

signaler som ges på annat sätt än att vårdtagaren uppskattar besöket och hjälpen, med ytterst 

få undantag. När man uppsöker den äldre i hemmet, i motsats till ett möte på sjukhuset, är det 

lättare att tolka sinnesstämningen och få en betydligt bättre helhetsbild av den äldre. Man har 

bjudits in i den äldres domäner – på den äldres villkor - och då är det naturligt att man 

anpassar sig till den aktuella situationen och den äldres hemmiljö.  
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Författarnas erfarenhet av uppskattning som ges genom ett leende eller att bara krama handen 

från den äldre bekräftas i resultatet från Öhman et al. (2004) och Williamsson (2007). 

 

Vetskapen att det är samma distriktssköterska och om hon dessutom kom från samma ort 

upplevdes samhörigheten på ett positivt sätt enligt McGarry, (2009) vilket också bekräftas av 

författarnas erfarenhet från sin kliniska verksamhet. Författarna anser att det är viktigt att ta 

tillvara den äldres egna resurser genom att undervisa och/eller informerar vilken vård som ska 

ges. Med det ökar patientdelaktigheten och då har målet för omvårdnaden och behandlingen 

uppnåtts. Det är också ett krav som beskrivs enligt Hälso- och sjukvårdslagen.  

 

När Kirkevold (2000) beskriver Orems teori - som bygger på generella hjälpsituationer i 

omvårdnaden – menar hon att distriktssköterskan ska hjälpa patienten när denna är i behov av 

hjälp. Med detta menas att patientens förmåga är nedsatt av sin egen kapacitet och har svårt 

att klara sin egen vård. Distriktssköterskans roll är att ge god omvårdnad. Personen är inte i 

stånd att själv utföra egenvård som tillgodoser samtliga egenvårdsbehov. Egenvårdsbristen 

visar en obalans mellan personens egenvårdskapacitet och hans egenvårdskrav.  

 

Egenvårdsbristen kan vara i olika stadier, från delvis till fullständig. När det är som störst 

behov krävs att andra tar ansvar, närstående eller vårdpersonal. Distriktssköterskan får då en 

allt viktigare roll och bidrar med sin yrkeskunskap och stöttar den äldre i sin egenvård och vid 

mötet i hemmet är det inte minst viktigt att vara professionell och ha empati och förmåga till 

förståelse (Kirkevold, 2000).  

 

Författarnas erfarenhet är att de allra flesta besök i hemmet upplevs som positivt från 

distriktssköterskan och den äldre personen, kan man inte bortse från att det ibland kan vara en 

del mer problematiska möten som visserligen kan vara kopplade till ett sjukdomstillstånd. 

Likväl är det påfrestande för distriktssköterskan att möta nedgångna hemmiljöer, misär, dålig 

hygien, inpyrd cigarettrök, vanvårdade husdjur, stank från djur som inte släppts ut, 

alkoholmissbruk, aggressivt och obehagligt språkbruk och annat som försvårar arbetet. Hur 

mycket man än vill utföra ett arbete på ett professionellt sätt och bemöta den äldre värdigt kan 

det som beskrivits försvåra den vård man vill ge. Studien av Rydeman, (2006) beskriver att i 

svåra fall ska man arbeta för att samverka mellan olika yrkesgrupper och ha en gemensam 

ram för samverkan och åtgärder. Att jobba i samma riktning så att det blir en optimal och 

säker vård för den äldre. Författarnas erfarenhet av samordningen av de olika yrkesgrupperna 

i primärvården är viktig. Distriktssköterskan är den som kontaktar exempelvis 

arbetsterapeuten och sjukgymnast, när hon ser den äldre personens behov Rydeman (2006). 

 

Enligt Andersson (2013) beskrivs i litteraturen, filosofen Kirkegaard om att möta personen 

där den är, kan vara viktigt att ha med sig vid det svåra mötet. Ensamarbetet ger en viss 

utsatthet, framförallt vid det problematiska mötet. Författarna bekräftar att det krävs 

fingertoppskänsla vid dessa besök. Både Michaelsen (2012) och Millard (2006) visade på 

olika strategi vid problematiska möten genom att hålla distans i mötet och inte få någon nära 

kontakt. Kompromisser och övertalning kunde vara strategier som distriktssköterskan 

använde sig av. När distriktssköterskan går på hembesök och möter patienten i sitt hem måste 

hon alltid visa respekt för patientens integritet och autonomi (Bäärnhielm, 2013). Författarna 

diskuterade om att införa handledning vid svåra möten i hemsjukvården, då det kan vara 

komplext i många avseenden. Författarna blev förvånade över att ingen av de utvalda 

artiklarna har beskrivit om handledning. Inom den palliativa vården och inom psykiatrin är 

handledningen ett självklart inslag i arbetet. Handledningen kan hjälpa och stärka rollen i det 

ensamarbete som distriktssköterskan har för att kunna ge den professionella vård som krävs. 



                      BILAGA I 

  16 

Oavsett förutsättningarna för de olika hembesöken så ska man som distriktssköterska alltid 

sträva efter att vara professionell, visa respekt, vara god lyssnare och att skapa en givande 

dialog och samarbete med den äldre som kom fram i diskussionen mellan författarna. 

 

Slutsats 

Den kunskap som framkommit kan ge ökad förståelse om varje individs unika situation, 

behov och förmåga. Mötet mellan distriktssköterskan och den äldre personen i den basala 

hemsjukvården kan vara svårt och komplext. Det visar på svårigheter ibland då den äldre 

sjuka personen ska kunna delta i sin egen omvårdnad och där distriktssköterskan i sin 

profession ska klara av många varierande möten. 

 

Fortsatt forskning 

Stora förändringar har skett inom hälso- och sjukvården genom åren och patientens 

delaktighet i vården har fått stark fokus. Det är ett viktigt område inom omvårdnaden för 

distriktssköterskor att forska på. En större intervjustudie anser författarna vore intressant att 

göra för att kunna förbättra delaktigheten inom den kliniska verksamheten i hemsjukvården. 

Det skulle vara intressant att jämföra storstad och mindre ort om erfarenheterna och 

uppfattningen om hur hemsjukvården ser ut i övriga Sverige.  
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Författare Titel Syfte Metod Antal Resultat Kvalitet 

Brown, D., 

McWilliam, C. 

& 

Ward-Griffin, C. 

(2006) 

Ontario, Canada 

 

Client-centered 

empowering   

partnering in  

nursing 

 

Att undersöka 

sjuksköterskans upplevelse 

ett år efter införande av 

personcentrerad omvårdnad 

i hemmet enligt en 

Partnering metod, en 

modell för empowerment 

för patienten 

 

Fenomenologisk 

hermeneutisk 

analys. 

Djupintervju med 

sjuksköterskor 

 

n=8 

(0) 

     

 

 

 

Införande av en mer person- 

centrerad omvårdnad i  

hemmet. En modell. 

Sjuksköterskorna 

behövde mer kunskap för att den 

skulle kunna genomföras i  

praktiken. Det fanns 

ett klart motstånd att vilja  

förändra sitt arbetssätt och  

släppa kontrollen och ge  

patienten mer egenmakt. 

 

K 

II 

 

 

Eloranta, S., 

Routasalo, P. & 

Arve, S.  

(2008) 

Turku, Finland  

 

Personal resource 

supporting living 

at home as 

described by 

older 

home care clients  

 

Syftet var att beskriva äldre 

(75år och äldre) patienter i 

hemsjukvården hur deras 

uppfattningar var om sina 

personliga resurser och av 

de faktorer som ökar och 

begränsar deras förmåga  

 

Ostrukturerad 

intervjustudie med 

frågor som stöd 

till studiens syfte. 

konversation med 

efterföljande flöde 

av deras tankar 

och  

erfarenhet. 

 

n=21 

 

(0) 

Visade på äldre personens 

resurser och delaktighet. Det var 

bland annat svårare att återhämta 

sig efter sjukhusvistelsen och det 

tog längre tid att få tillbaka sina 

egna resurser och delaktighet. 

Olika resurser kom fram av 

intervjuerna. Att kunna 

bestämma över sina liv och bo 

kvar så länge som möjligt i sitt 

hem. 

 

K 

II 
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Harrefors, C., 

Sävenstedt, S. & 

Axelsson, K.  

(2009) 

Sweden 

 

 

 

 

 

 

 

Elderly people´s 

perceptions 

of how they want 

to be cared for: an 

interview study 

with  

healthy elderly 

couples in 

northern Sweden 

 

 

 

Syftet var att beskriva de 

äldres upp fattning om hur 

de vill bli vårdade när de 

blir sjuka 

 

 

 

 

 

 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=24 

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att bo hemma så länge som 

möjligt men när man inte klarade 

att ta hand om sig själv ville de 

bo på sjukhem. Även rädslan att  

bli övergiven, och inte bli 

respekterad och sedd som en 

individ.   

 

K 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holmberg, M., 

Valmari, G. & 

Lundberg, S. 

M., 

(2012) 

Sweden 

 

 

 

 

 

Patients 

experiences of 

homecare 

nursing; 

balancing the 

duality between 

obtaining care 

and maintaining 

dignity and self-

determination 

Syftet var att belysa 

patientens delaktighet i sin 

vård från sin synvinkel 

Kvalitativ studie 

Intervjustudie med 

äldre personer 

 

n =21 

(0) 

Det är svårt för patienten att 

behålla sin självständighet och 

samtidigt vara beroende av  

distriktssköterskan. 

K 

II 
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Larsson, I.E., 

Sahlsten, M.J., 

Sjöström, B. & 

Lindencrona, 

C.S. 

(2007) 

Sweden 

Patient 

participation in  

nursing care from 

a patient 

perspective: a 

ground theory 

study 

Syftet var att belysa 

patientens delaktighet i sin 

vård från sin synvinkel 

Bandinspelade 

intervjuer med 

patienter 

n=26 

(0) 

Patienterna betonade vikten av 

samarbete för att få ökad 

deltagande i sin vård, där närhet, 

kontakt och förståelse var 

viktiga. De önskade även mer 

utbildning till sjuksköterskorna 

inom detta område 

 

K 

II 

Mc Garry, J.  

(2009) 

Derby, United 

Kingdom 

 

 

 

 

Defining roles, 

relationships, 

boundaries and 

participation  

between elderly 

people and nurses 

within the home: 

an ethnographic 

study. 

 

Att undersöka vilken typ av 

vårdrelation som gavs inom 

hemsjukvården. Även 

inställningen mellan 

sjuksköterskan och 

patienten och att undersöka 

effekterna av den vård som 

gavs.  

 

 

En 

observationsstudie 

med 

semistrukturerade 

intervjuer.  

 

 

 

n = 51 

(7) 

 

Omvårdnadsrelationen 

var av stor betydelse för  

både sjuksköterskan och 

patienten. Om sjuksköterskan 

var stressad och inte tog sig 

tid påverkade det negativt i 

i omvårdnaden. Studien  

visade även att om  

sjuksköterskan bodde på 

 samma ort fanns det en  

samhörighet och en  

lokahistorik. Det påverkade 

tryggheten hos patienten. 

 

K 

III 

 

 



    BILAGA I.                                                                                    

 

Michaelsen, J.J. 

(2012) 

Köpenhamn, 

Danmark 

Emotional 

distance  

to so-called 

difficult patients. 

 

 

Att utforska 

sjuksköterskans relation 

med patienten som 

betraktas som besvärlig. 

Hur sjuksköterskan kände 

sig inför dessa patienter 

och relatera till dem, och 

vad som blev konsekvensen 

för sjuksköterskan och 

patienten. 

 

 

 

 

 

 

En kvalitativ 

studie, med en 

hermeneutisk 

fenomenologisk 

inriktning. 

Intervjuer och 

observationer 

 

 

 

n = 16 

(0) 

 

 

 

Resultatet visade på att en  

ansträngd relation mellan 

patient och sjuksköterska  

kunde resultera i en  

försämrad kvalitet på  

omvårdnaden. Tre  

olika strategier användes 

vid hembesök hos patienter 

som betraktades som  

besvärliga. Att vara  

övertygande, att kompromissa  

eller att undvika konflikt. 

K 

II 

Millard, L., 

Hallet, C. & 

Luker, K. 

(2006) 

Manchester,  

United 

Kingdom 

 

 

 

 

Nurse-patient  

interaction and 

decision- 

making 

in care: patient 

involvement in  

community 

nursing.  

Att identifiera i vilken 

utsträckning 

distriktssköterskan 

införlivar patientens 

medverkan i 

beslutsfattandet i den 

kliniska vardagen 

 

 

 

 

En observations 

studie  

 med en praktisk 

etnografisk 

inriktning. 

Detaljerad 

fältanteckning 

som samlades in 

och sedan 

omsorgsfullt 

tolkades. 

 

 

 

 

n =137 

(0) 

Resultatet visade på i  

vilken utsträckning  

sjuksköterskan tillät  

patienten delta i 

omvårdnadsbesluten.  

Man kunde se olika  

beteende hos sjuksköterskan 

från att vara helt delaktig  

till en undvikande  

involvering.  

K 

II 
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Rydeman, I. & 

Thörnqvist, L. 

(2006) 

Sweden 

 

 

 

 

 

 

 

The patient 

vulnerability 

dependence and 

exposed 

Syftet var att få en djupare 

förståelse av erfarenheter i 

utsatta situationer bland 

olika yrkesgrupper i vården 

med äldre personer 

Kvalitativ metod 

Intervjuer med 

fokusgrupper från 

olika yrkesgrupper 

tex sjuksköterskor 

och socialarbetare. 

 

 

 

 

 

 

 

n = 31 

 (0) 

 

 

 

 

 

 

Att många faktorer är  

viktiga i samverkan  

mellan olika  

yrkesgrupper. Att ha en  

gemensam ram för  

samverkan och att utföra  

åtgärder.  

Att jobba i samma riktning 

 och använda patientens  

egna resurser för att  

tillsammans utforma en 

optimal och säker vård 

K 

II 

 

Truglio-

Londrigan, M.   

(2013) 

 USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shared decision-

making in home-

care from the 

nurse´s 

perspective: 

Sitting at the 

kitchen table – a 

qualitative 

descriptive study 

Att lära känna, förstå och 

beskriva upplevelsen av 

gemensamma 

beslutsfattandet från 

sjuksköterskans perspektiv 

Semi strukturerad 

intervju studie. All 

data analyserades 

och omarbetades 

genom den 

fenomenologiska 

metoden 

Colaizzi´s 

n = 10 

    (0) 

Sjuksköterskorna uppgav att 

man måste börja där patienten är 

och skapa ett ömsesidigt 

förtroende och lära känna 

patienten. Utbildning var viktigt 

för patienterna så att de förstod 

den information som 

sjuksköterskorna gav så de 

kunde vara med på ett delat 

beslutsfattande.  

 

K 

III 
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Williamson, 

K.M. 

(2007) 

USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Home health   

care nurses  

perceptions of 

 empowerment 

Syftet var att undersöka  

sjuksköterskans egenmakt  

att kunna utföra sitt   

jobb i hemmet 

En kvalitativ 

studie  

med intervjuer och  

observationer av 

distrikts- 

sköterskan i 

hemmet 

hos patienten 

 

n = 15 

(0) 

Sjuksköterskan upplevde  

att hon var stark och  

kände sig bekväm med att  

ge vård.  

Att ge sig tid att lyssna på  

patienten och undervisa så  

kunskapen ökade hos  

patienten. Att fatta bra  

beslut, samordna vården  

och lösa problem 

K 

II 

 

Wolfs, C.A.G., 

de Vugt, M.E., 

Verkaaik, M., 

Verkade, P.-J. & 

Verhey, F.R.J. 

(2011) 

Nederländerna 

 

 

 

Empowered or  

overpowered 

Services use, 

needs, wants, and 

demands in 

elderly patients 

with cognitive 

impairments. 

Att undersöka i vilken 

utsträckning äldre personer 

med kognitiv svikt visste 

att använda sig av 

tillgängliga 

behandlingsalternativ 

Intervju med 

patientens 

vårdgivare 

n=252 

(0) 

De äldre kunde inte vara  

delaktiga i besluten  

när det gällde  

behandlingsalternativen 

på grund av sin kognitiva  

svikt. Sjuksköterskan hade 

ett ansvar att var ett stöd och  

informera om vilken hjälp den 

äldre kunde få. 

K 

II 

Woolhead, G., 

Calnan, M., 

Diepp, P. & 

Tadd, W. 

(2004) 

United Kingdom 

 

Dignity in older 

age : What do 

older people in 

the United 

Kingdom think? 

Att ta reda på äldre 

personers syn på sin 

värdighet när de blir äldre 

Intervjuer med 

äldre personer 

 

n=72 

(0) 

De äldre personerna i UK  

såg värdighet på ett  

flerfaceterat sätt, bland  

annat om identitet, respekt,  

mänskliga rättigheter och att 

 kunna vara självständig 

K 

II 
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Öhman, M. & 

Söderberg, S. 

(2004) 

Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

District nursing – 

Sharing an 

understanding  

By being present. 

Experiences of  

Encounters with  

People with 

serious chronic 

illness and their 

close relatives in 

homes 

 

Syftet var att belysa 

innebörden av  

distriktssköterskans 

erfarenhet av  

mötet med personer med  

svår kronisk sjukdom i 

deras hem  

 

Intervju studie. 

Intervjuer med 

distriktssköterskor 

n=10 

(0) 

Resultatet vilade på  

distriktssköterskans  

erfarenhet av patienten i  

hemmet och förståelsen 

av deras sjukdomstillstånd Den 

nära relationen mellan dem 

skapade en lindring i sjukdomen 

Distriktssköterskan tar  

ett tungt ansvar i  

omvårdnaden om  

patienten i  

hemsjukvården.  

Viktigt med förtroende  

och en bra relation med  

patienten och dess anhörig  

för att kunna ge bra vård. 

K 

II 

Öresland, S., 

Määttä, S.,  

Norberg, A., 

Winther-

Jörgensen, M. & 

Lutzen, K. 

(2008).  

Sweden 

 

 

Nurses a guests or 

professionals in 

home  health care 

Syftet var att beskriva hur 

distriktssköterskorna såg på 

sin roll i hemsjukvården 

En kvalitativ 

studie Intervjuer 

med 

distriktssköterskor 

n=10 

(0) 

 

 

 

Sjuksköterskorna beskrev sig 

som gäster när de gick på 

hembesök men patienten såg 

dem som en professionell 

utförare. Strategin var att få 

förtroende hos patienten och 

skapa en informell relation och 

lära känna personen bakom 

sjukdomen. Patienten upplevde 

trygghet när förtroende fanns. 

K 

II 
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Tabell 1. Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  

SBU & SSF (1999) och Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006).         Bilaga II 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = Medel III = Låg kvalitet 

ndomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) 

är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp 

och en eller flera experimentgrupper. Är 

inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter/deltagre och adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Väl 

planerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser 

och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet 


