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Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan (tidigare Forskningsplattformen för 

Utveckling av Närsjukvård) har funnits sedan 2003 och är ett samarbete mellan Region 

Skåne, Högskolan Kristianstad samt de sex kommunerna i Nordöstra Skåne (Bromölla, 

Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra Göinge) som tillsammans finansierar 

verksamheten. Den ursprungliga inriktningen för Plattformens verksamhet var att den 

forskning som bedrevs skulle ha en deltagarbaserad forskningsdesign. Representanter för 

de olika finansiärerna återfinns i den samordningsgrupp som beslutar om, och följer upp 

Plattformens inriktning och verksamhet. 

Den nya verksamhetsperioden 2011-2015 har en delvis ny inriktning med ett ökat fokus 

på flervetenskaplig forskning inom tre prioriterade områden: Hälsofrämjande vård och 

omsorg, Personcentrerad vård och omsorg samt Organisation och Ledarskap inom 

vård och omsorg. Den forskning som bedrivs kommer fortfarande att genomföras i nära 

samarbete med ingående parterna, men kommer inte att vara avgränsad när det gäller 

projektens design.
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Sammanfattning
Bakgrund: Mer och mer forskning har tillägnats anhörigstöd och kunskap om vilket stöd anhöriga 
behöver har växt fram. Studier visar att det uppstår onödiga konflikter mellan personal och anhöriga 
inom äldreomsorgen på grund av bristande kommunikation och förståelse för varandra. Sedan 2009 
är personal skyldiga att erbjuda anhöriga stöd vilket har lett till behov av att utveckla modeller för hur 
personal och anhöriga kan mötas. Anhörigstöd i Partnerskap är en sådan modell. Syfte: Syftet med 
studien var att beskriva vilka sorters stöd som anhöriga i hemtjänst och på särskilt boende uttrycker 
att de behöver av personalen. Ett ytterligare syfte var att belysa om de anhöriga upplevde några för-
ändringar i stödet efter att personalen genomgått en utbildning, ”Anhörigstöd i Partnerskap”. Metod: 
Nio semistrukturerade intervjuer har genomförts med anhöriga till äldre på särskilt boende och i 
hemtjänst. Intervjuerna har analyserats med en latent innehållsanalys. Resultat: I ett gott anhörigstöd 
ingick att veta att den äldre hade det bra, att anhöriga blev sedda av personalen, att anhöriga fick 
stöd av personalen i beslutsfattande och att anhöriga fick stöd av personalen i att våga släppa taget 
och kunna slappna av. Endast smärre förändringar efter utbildningen noterades. Slutsats: Flera viktiga 
aspekter av ett gott anhörigstöd har framkommit, vissa av dessa aspekter var tillgodosedda medan 
andra inte var det. Personalen har genom utbildningen fått verktyg för att ytterligare utveckla anhörig-
stödet. Möjligheten att lyckas bedöms som stor då intresset och engagemanget för att utveckla stödet 
till anhöriga finns bland både personal och chefer.

Nyckelord: anhörigperspektiv, anhörigstöd i partnerskap, personal, äldreomsorg
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Abstract
Background: More and more research has focused on support for relatives and knowledge about which 
support they need has grown. Studies show that unnecessary conflicts between staff and relatives occur 
within the care of elderly because poor communication and understanding for each other. Since 2009 
the staffs are bound to offer support for relatives, which led to a need to develop new models about 
how staff and relatives can meet. One such model is “support to relatives in partnership”. Purpose: The 
aim of this study was to describe relatives’ need of support from staff in home care and in residential 
care. Method: Nine semi-structured interviews with relatives were performed. The interviews were 
analysed with a latent content analysis. Result: The result showed that relatives expressed a need of 
knowing that the elderly were in good hands, that they were seen by staff, that they were supported 
by staff in making decisions and that the staff supported them in daring to let go and be able to relax. 
Conclusion: The relatives highlighted important needs, where some needs were already met, while 
others were not. The staff has recently received an education in how to support relatives meaning that 
the prerequisites to succeed are great as staff and managers have a genuine interest and commitment.

Keywords:   Perspective of relatives, support to relatives in partnership, staff, elderly care 
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förord

Anhörigstöd i Partnerskap i Hästveda

Hästveda i nordöstra Skåne är en liten ort med drygt 2000 invånare. Rödakorskretsen där har i decen-
nier arbetat med fokus på äldre och sett vad som händer när ålder och sviktande hälsa gör en person 
alltmer beroende av sin omgivning. Anhöriga gör stora insatser, men kontakterna med omsorgens vård-
givare är ibland oklara och det är lätt att känna uppgivenhet. 

Kretsen har fått en stor donationen med förbehållet att pengarna skall användas till ”välgörande ända-
mål för äldre personer inom Hästveda församling”. 

Omsorgsförvaltningen i Hässleholms kommun driver utvecklingsprojektet Anhörigstöd i Partnerskap, 
som till stor del handlar om kommunikation och bemötande. Det inspirerade Rödakorskretsen att hösten 
2010 i samverkan med kommunens anhörigkonsulent Kerstin Beyhammar genomföra ett lokalt utveck-
lingsprogram, Anhörigstöd i Partnerskap i Hästveda, förenligt både med Röda Korsets äldreplattform 
och med donators önskan. Omsorgsförvaltningen ansvarade för vikariekostnader och Rödakorskretsen 
för konsultarvode och lokalhyra.

Målet var att förbättra förutsättningarna för anhöriga, äldre närstående och anställda inom äldreenhe-
terna i Hästveda att leva ett gott liv! Vi ville ge medarbetarna inom äldreenheterna i Hästveda ny kun-
skap om bemötande och anhörigstöd och ge anhöriga och äldre närstående möjlighet till god kontakt 
med chefer och ansvariga inom omsorgen. 

Det unika med programmet var att samtliga medarbetare inom omsorgsförvaltningens äldreenheter i 
Hästveda deltog och att anhöriga alltid medverkade liksom kontaktpolitiker och representanter för fri-
villigorganisationer. De ca 90 deltagarna fick två dagars inspiration för att vidareutveckla anhörigstödet 
och sedan fick alla medarbetare en halvdags uppföljning hösten 2011. 

Programmet leddes av Gunilla Matheny, distriktssköterska och pedagog. Gunilla Matheny började 1994 
arbeta med anhörigstöd för Svenska Röda Korset och utbildar sedan 1995 personalgrupper över hela 
landet i hur man bemöter och ger stöd till anhöriga och närstående i hemmen och på särskilda boenden. 
Mathenys kollega, konsult Annika Sundh, har också medverkat i programmet.

Deltagarna var nöjda:

– Ingen risk att man somnar, eller tappar koncentrationen.

– Så nyttigt att få stanna upp och reflektera över hur man själv upplever verkligheten, och sedan disku-
tera det med andra.

– Väldigt bra att få ny information, om ändringar i lagen bl a.

– Det handlar om att lyssna på varandra och ta hänsyn, om kommunikation och insikt och att anhöriga 
och vårdpersonal ser varandra.
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Kretsens kontakt med Högskolan i Kristianstad resulterade i att Birgitta Ljungbeck, vid specialistsjukskö-
terskeprogrammet för vård av äldre, följde projektet för sin C-uppsats. 

Resultat visade bl a stöd för ambitionen att utveckla Anhörigstöd i Partnerskap så att anhöriga och med-
arbetare inom omsorgen kan arbeta tillsammans för den närståendes bästa. 

Det visade också att det behövs ett lånsiktigt arbete för att nå målet. 

Hästveda Rödakorskrets riktar ett varmt tack till Birgitta för hennes engagemang. Det har gett projektet 
en extra dimension. 

Hästveda Rödakorskrets, februari 2012

Karin Slättne, projektansvarig för anhörigstödsprojektet i Hästveda
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Inledning
Att ge stöd åt anhöriga till äldre personer som har hemtjänst eller bor på särskilt boende måste bli 
en naturligare del i vården av äldre. I mötet mellan anhöriga och personal i den kommunala äldre-
omsorgen uppstår det onödiga irritationer och konflikter som orsakas av en bristande kommunikation 
dem emellan (Hertzberg & Ekman 2000; Ingvad 2003; Arndt & Ingvad 2004; Olsson & Ingvad 2006; 
Bauer 2006; Sandberg, Lundh & Nolan 2001). Det finns också en okunskap i vad ett professionellt 
bemötande innebär för vård- och omsorgspersonal i förhållande till ett gott anhörigstöd. Personalens 
agerande och bemötande är ofta avgörande för hur de anhöriga bemästrar sin situation. För att skapa 
mer förståelse är det viktigt att kunna föra en dialog och klargöra vilka förväntningarna är på varandra, 
(Johansson 2007; Fröling & Norrmann 2010; Lundh & Nolan 2002; Nolan, Lundh, Grant & Keady 2003; 
Ingvad 2003; Ryan & Scullion 2000).  Relationerna mellan personal och anhöriga är många gånger 
ytlig och ansträngd. Trots att många forskare (Sandberg, Lundh & Nolan 2001; Ryan & Scullion 2000; 
Johansson 2007; Bauer 2006) lyfter fram att det finns ett behov av mer omfattande satsningar på att 
utveckla ett partnerskap där anhöriga ses som en självklar del i vårdteamet är denna typ av interven-
tionsstudier ovanliga. 

Bakgrund
I slutet på 1980-talet började anhöriga som vårdade närstående uppmärksammas och det nämns i 
äldrepropositionen 1987/88 att anhöriga som vårdar ska få så mycket stöd och hjälp de behöver och 
stödet ska vara av god kvalitet (Regeringens proposition 1987/88). Under hela 1990-talet har olika pro-
jekt i anhörigstöd avlöst varandra och mer och mer kunskap har växt fram. Samtidigt som forskning om 
anhöriga och anhörigstöd har blivit allt vanligare har det uppstått ett behov av att definiera och bredda 
anhörigbegreppet från att endast omfatta personer inom familjen eller bland de närmaste släktingarna 
till att även omfatta andra närstående som inte är rent biologiskt förknippade med varandra men som 
står varandra nära ändå (Socialstyrelsen 2010).

I slutet på 1990-talet startades Anhörig 300-projektet. Detta var ett projekt som bekostades av staten 
med syfte att utveckla ett anhörigstöd som skulle öka de anhörigas livskvalitet och förebygga fysisk och 
psykisk ohälsa hos de anhöriga. Ett stimulans bidrag på 100 miljoner per år betalades ut under tre år 
och i Anhörig-300 slutrapport framkom att i mer än var tredje kommun har det anställts en anhörig-
konsulent som arbetar enbart med anhörigstöd och tre av fyra kommuner uppgav att de arbetade helt 
efter handlingsplanen och övriga kommuner arbetade delvis enligt handlingsplanen. De flesta kommu-
ner har ett samarbete med Röda korset, olika pensionärsföreningar, kyrkan och med demens- och han-
dikappföreningar. Under 2000-talets första årtionde har anhörigstöd i kommunerna fortsatt att utveck-
las i samarbete med frivilligorganisationer, anhörigföreningar och hälso- och sjukvården. Ytterligare 
medel har tillsatts kontinuerligt av regeringen för att utveckla anhörigstödet. År 2008 avsattes exem-
pelvis 10 miljoner till att utveckla ett nationellt kompetenscentrum för anhörigfrågor. Utvecklingen 
av anhörigstöd har kommit olika långt i olika kommuner. De flesta av kommunerna i Sverige har idag 
utvecklat ett anhörigstöd som innebär att det finns avlastningsplatser, avlösning i hemmet och olika 
former av anhöriggrupper. (Socialstyrelsen 2009; 2010; Johansson 2007).
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Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i Socialtjänstlagen som innebar att personal i äldreomsor-
gen var skyldiga att erbjuda anhöriga stöd och syftet var att utveckla ett anhörigstöd som bidrog till 
att underlätta vardagen och förebygga ohälsa för de anhöriga (Socialstyrelsen 2009). Socialstyrelsens 
rapport för 2010 om utvecklingen av anhörigstöd vittnar om att det fortfarande återstår mycket arbete 
innan all personal som möter anhöriga inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården har fått det 
bemötande och anhörigperspektiv i mötet med anhöriga som krävs för att förebygga ohälsa och främja 
hälsa hos de anhöriga. Ett anhörigperspektiv innebär att personalen måste sätta sig in i de anhörigas 
situation och utgå från deras behov (Grassman 2003). För att lyckas med detta krävs att personalen 
lyssnar och kommunicerar med de anhöriga och möter varje anhörig där den befinner sig (Johansson 
2007; Krevers 2007; Fröling & Norrmann, 2010; Davies & Nolan 2004). 

Att arbeta i äldreomsorgen innebär att varje dag möta människor där varje möte ger nya erfarenheter 
som kan utveckla oss. Ett gott och konstruktivt bemötande av anhöriga bygger på att ha kunskap om 
de mänskliga faktorer som styr vårt liv och beteende samt förståelse för hur människor kan reagera 
i olika situationer (Normann & Fröling 2010). Att möta anhöriga kan vara svårt men de måste be-
mötas på ett professionellt sätt (Normann & Fröling 2010; Bauer 2006). Ena gången kan mötet med 
en anhörig vara enkelt och avslappnat och andra gången kan mötet med en anhörig vara svårt och 
tidskrävande. Personal måste kunna känna igen en anhörig i kris för att kunna vara ett stöd. Personal i 
kommunernas hemtjänst och särskilda boenden har en viktig roll när det gäller att skapa trygghet och 
delaktighet och därmed ge förutsättningar för att upprätthålla anhörigas hälsa (Normann & Fröling 
2010). 

Det är viktigt för de anhöriga att de blir tagna på allvar och att personalen ser dem som en kunskaps-
källa. Anhöriga upplever ibland sig som osynliga för personalen (Whitaker 2002; Ryan & Scullion 2000; 
Davies & Nolan 2004). Utley-Smith et al. (2007) har genom observationer och intervjuer studerat vård-
personalens och anhörigas relationer med varandra och hur både bra och mindre bra samspel mellan 
dem påverkade de äldre såväl som personal och anhöriga. Hur bemötandet och kommunikationen 
utformades var avgörande för relationerna. När sjuksköterskor inte bjöd in anhöriga blev relationen 
dem emellan ansträngd. Detta resulterade i att anhöriga blev misstänksamma och kände ingen tillförlit 
till personalen. Följden blev att de anhöriga kände att de var tvungna att tillbringa ännu mer tid hos 
sina boende för att försäkra sig om att de hade det bra. När istället sjuksköterskorna bjöd in de anhö-
riga blev situationen helt annorlunda och de anhöriga kände trygghet och delaktighet och hade ingen 
anledning att vara ”besvärliga” (a.a.).  I andra studier där syftet varit att beskriva anhörigas upplevelser 
av relationen mellan dem och personalen på äldreboende visade det sig att det berodde på de an-
höriga hur relationen utvecklades. Om anhöriga förhöll sig passiva till att ta kontakt med personalen 
så förblev kommunikationen obefintlig och endast den allra viktigaste informationen nådde dem. 
Personalen kom aldrig spontant och sökte kontakt med de anhöriga (Hertzberg, Ekman & Axelsson 
2001; Hertzberg & Ekman 2000).

Att anhöriga kan ses som antingen en resurs eller börda beskrivs i flera studier, bland annat i Benzein, 
Johansson och Saveman (2004); Sandberg, Nolan och Lundh (2002) samt Hertzberg, Ekman och 
Axelsson (2003). Benzein et al. (2004) påvisade att när anhöriga sågs som en resurs fanns det en öp-



11

pen kommunikation där alla familjemedlemmar pratade öppet om det som hände och tillsammans 
satte upp målen för vården. När anhöriga sågs som en resurs var det också lättare att få dem att vara 
delaktiga och engagerade i vården. Dock påpekade personalen att det var tidsödande till att börja med 
att bjuda in de anhöriga till engagemang men det var tidssparande i det långa loppet. Hertzberg et al 
(2003) beskrev att anhöriga sågs som en självklar del av arbetet men det kunde ibland vara en krävan-
de och tidsödande uppgift som inte prioriterades. Utley-Smith et al. (2009) fann i sin studie liknande 
resultat där anhörigrelationer beskrevs som svåra, problematiska och tidskrävande samtidigt som 
anhöriga sågs som en resurs för de äldres psykosociala välbefinnande där personalen inte riktigt räckte 
till. Anhöriga sågs också som en god informationskälla där personalen kunde få kunskap om hur den 
äldre reagerade i olika situationer och vad som till exempel gjorde dem arga eller ledsna och så vidare. 
Sjuksköterskorna berättade att många anhöriga hade det svårt en period efter att den äldre flyttat 
in på boendet. De var misstänksamma och letade efter syndabockar och hade svårt att acceptera att 
deras äldre var så sjuk och letade fel istället (Hertzberg et al 2003). Anhöriga bekräftade detta och såg 
det som sin uppgift att vara misstänksamma och hålla ett öga på personalen framförallt runt tiden vid 
den äldres inflytt till hemmet för att försäkra sig om att den äldre fick den vård han eller hon behövde 
och att vården var av god kvalitet (Davies & Nolan 2004; Davies & Nolan 2006).

Bauer (2006) redovisade det omvända, det vill säga att personal många gånger blev misstänksamma 
på anhöriga som engagerade sig för mycket i sina anhöriga. Detta ledde till tryckt stämning mellan per-
sonal och anhörig och en sådan relation var ofta svår att reparera. Anhöriga sågs som en börda när de 
ställde orimliga krav och till exempel beslutade om vården själva utan att diskutera med sjuksköterskan 
och det blev ett sjukhusbesök i onödan. Anhöriga upplevdes också som en börda i de familjer där inte 
den äldre och de anhöriga var överens om målet med vården. Det förekom dåliga relationer mellan 
familjemedlemmarna som försvårade samarbetet med familjen och det var svårt att möta dessa anhö-
riga och blev istället till en börda (Benzein et al 2004).

Ett samarbete med anhöriga är viktigt och ännu mer viktigt då den äldre har en demenssjukdom. I 
dessa situationer behöver anhöriga mer stöd och information än andra anhöriga. Dagens anhöriga 
är mer krävande vad det gäller den medicinska vården än vad som anses vara nödvändigt (Weman, 
Kihlgren & Fagerberg 2003). Personalen upplevde det svårt att möta anhöriga som hade orealistiska 
förväntningar på vården (Shield 2003). Abrahamsson, Suitor och Pillemer (2009) belyste att konflikter 
mellan anhöriga och personal kunde undvikas om båda parter hade samma förväntningar och mål 
med vården av den äldre vilket endast kunde fås om man kunde föra en dialog med varandra. När an-
höriga var välinformerade och överens med personalen om målet med vården kunde familjemedlem-
marna också stötta varandra på ett annat vis genom både praktiskt och känslomässigt stöd (Benzein, 
Johansson & Saveman 2004). I intervjuer med sjuksköterskor i äldreomsorgen framkom att de ansåg 
att det var viktigt att utveckla modeller som kunde förbättra möjligheterna till ett gott samarbete med 
anhöriga (Abrahamsson et al 2009; Weman et al 2003; Weman & Fagerberg 2005). 

Mike Nolan har myntat begreppet ”anhörigstöd i partnerskap” och menar att personal och anhöriga 
måste samarbeta för att utveckla ett optimalt anhörigstöd (Nolan, Lundh, Grant & Keady 2003; Davies 
& Nolan 2004).  Hela hälso- och sjukvården måste omstruktureras för att möta de anhöriga på ett 
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bättre sätt. Anhöriga sitter inne med kunskapen om vilket stöd de behöver för att må bra och orka fort-
sätta vårda och hjälpa sin närstående och personalens uppgift är att stödja det, (Nolan, Lundh, Grant & 
Keady 2003; Davies & Nolan 2004).  Davies och Nolan (2004) menar att personalen har enorma möjlig-
heter att påverka anhörigas upplevelser av ett bra eller mindre bra anhörigstöd. För att uppnå ett gott 
anhörigstöd och framför allt ett anhörigstöd som bygger på partnerskap mellan anhöriga och personal 
krävs det ett nytänkande i vård och omsorg. Attityder och förhållningssätt bland personalen måste 
förändras (Johansson 2007; Nolan et al 2003; Ryan & Scullion 2000, Bauer 2006). Kemp, Ball, Perkins, 
Hollingsworth och Lepore (2009) påvisade i sin studie att den mesta personalen var positivt inställd 
till ett partnerskap med anhöriga och ansåg att det var ett prioriterat arbete att bygga upp en rela-
tion med anhöriga. Partnerskapet skulle bygga på en öppen och ärlig kommunikation med respekt för 
varandra där personalen skulle göra sin del och de anhöriga sin del.  Det fördes också en dialog med 
de anhöriga om vilka förväntningar personalen hade på dem och de informerades även om vad perso-
nalen kunde och inte kunde göra för att undvika missförstånd och de anhöriga fick också kunskap och 
kännedom om hur deras eget bemötande kunde påverka personalen. Personalen behöver ytterligare 
utbildning bland annat i anhörigas livssituation, samtalsmetodik och bemötande för att kunna få ett 
helhetsperspektiv och ge anhöriga det optimala stödet (Socialstyrelsen 2009; Johansson 2007, Bauer 
2006). Även om forskning tyder på att utbildning i anhörigstöd i partnerskap är en framkomlig väg för 
att utveckla ett bättre anhörigstöd finns det fortfarande många obesvarade frågor, till exempel vad ska 
utbildningen innehålla, hur ska utbildningen utformas, vad anser anhöriga om utbildningen? Denna 
studie syftar till att beskriva vilka olika sorters stöd anhöriga uttrycker att de behöver och om de anser 
att en utbildning ”anhörigstöd i partnerskap” har lett till någon förändring av det stöd som ges. 

Syfte
Syftet med studien var att beskriva vilka sorters stöd som anhöriga i hemtjänst och på särskilt boende 
uttrycker att de behöver av personalen. Ett ytterligare syfte var att belysa om de anhöriga upplevde 
några förändringar i stödet efter att personalen genomgått en utbildning, ”Anhörigstöd i Partnerskap”. 

frågeställningar
1. Vilka typer av anhörigstöd kan identifieras i intervjuerna?
2. Hur ser behoven av anhörigstöd ut i hemtjänst respektive särskilt boende?
3a. Fick anhöriga det stödet innan utbildningen?
3b. Får anhöriga det stödet idag?

Metod
design
Denna studie har en deskriptiv kvalitativ ansats. En kvalitativ ansats strävar efter ett holistiskt synsätt, 
vilket innebär att livet ses i ett sammanhang med en då, nu och framtid. Den kvalitativa ansatsen inne-
bär att forskaren tar ett inifrånperspektiv, det vill säga en öppen interaktion med undersökningsperso-
nen (Starrin & Svensson 1994).  Kvale (1996) menar att i en kvalitativ intervju är det intervjupersonens 
livsvärld som står i centrum och hur han eller hon upplever eller uppfattar det efterfrågade syftet i sin 
livsvärld. Till denna studie har anhöriga till vårdtagare som antingen har hemtjänst eller bor på äldre-
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boende intervjuats med fokus på vad de uttrycker är anhörigstöd och om förändringar i anhörigstödet 
har kunnat ses efter att personal utbildats i anhörigstöd.

Kontext
Studien har genomförts i en kringort till en av Skånes städer. Det är en liten ort med ett äldreboende 
och två hemtjänstgrupper. Röda korset fick en donation som skulle gå till äldres väl på orten. Röda 
korsets bestämde sig efter inspiration från kommunens äldreomsorg att satsa en del av pengarna på 
att utveckla anhörigstödet på orten. All personal inom äldreomsorgen där erbjöds att tillsammans 
med några anhöriga delta i en gemensam tvådagarsutbildning i ”Anhörigstöd i Partnerskap enligt 
Hässleholmsmodellen”. Röda korset vände sig till Högskolan Kristianstad för att få hjälp med utvärde-
ring av projektet. Utbildningsledare har varit Gunilla Matheny, distriktssköterska och pedagog, som 
jobbar med anhörigstöd runt om i Sverige. Hon menar att personal i vård och omsorg behöver sätta 
på sig ”anhörigglasögon”, sätta sig in i de anhörigas situation och vara lyhörd för deras behov (Ekelund 
2009). Anhörigstöd i partnerskap enligt Hässleholmsmodellen innebär att anhöriga och personal till-
sammans deltar i anhörigstödutbildningar istället för att utbildas var för sig. På detta vis får de mötas 
och ta del av varandras upplevelser av att vara anhörig och personal. Tanken är att de därigenom ska 
få en bättre förståelse för varandra. Det kan beskrivas som en triangel i samverkan med anhöriga, 
omsorgstagare och personal. Denna triangel måste fungera för att undvika missförstånd och konflikter, 
och därmed skapa ett bättre klimat för alla parter (Jeppsson 2010). Innehållet i utbildningarna har 
fokuserat grundläggande samtalsmetodik, bemötandets betydelse och människans psykologi.

urval och genomförande
Urvalskriterierna för deltagande i studien var att informanterna skulle vara anhöriga till vårdtagare 
som antingen hade hemtjänst eller bodde på äldreboendet på orten. Hartmann (1998) och Patton 
(2002) poängterar att i kvalitativa undersökningar kan ett ändamålsenligt urval göras. Det innebär att 
välja ut informanter som kan ge den information som efterfrågas i undersökningen. För att få kän-
nedom om vilka personer som kan ge den informationen är det lämpligt att försöka få kontakt med 
någon nyckelperson (Hartmann 1998).  Till denna studie togs kontakt med enhetschefen för det sär-
skilda boendet och enhetschefen för hemtjänsten på orten då de bedömdes att vara nyckelpersoner. 
Enhetscheferna informerade sin personal om studien och personalen var behjälplig med att finna 
informanter. Informationsblad och samtyckesblanketter delades ut till personalen som i sin tur vidare-
befordrade dessa till de anhöriga som ville medverka i studien. Dessa insatser resulterade i samman-
lagt elva informanter. Två exkluderades då de bedömdes att inte klara intervjun på grund av kognitiv 
svikt. Slutligen återstod nio informanter varav fyra var män och fem var kvinnor. Åldern på informan-
terna var spridd mellan 59 och 86 år. Samtliga kvinnor var döttrar medan männen i sin anhörigrelation 
var svärson, bror, make och son till de äldre. Alla nio informanterna hade mångårig erfarenhet av att 
vara anhörig till en äldre med hemtjänst medan sju hade erfarenhet av att vara anhörig till en äldre på 
särskilt boende, där erfarenheten var allt från några år till ett par veckor.

datainsamlingsmetod
Vid insamling av kvalitativ data är syftet att karaktärisera något genom att eftersöka kategorier och 
hitta mönster (Graneheim & Lundman 2004). Till denna studie har kvalitativa semistrukturerade 
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intervjuer använts. Semistrukturerade intervjuer innebär att frågorna ställs i en viss ordning men in-
tervjupersonen har möjlighet att prata fritt om det efterfrågade (Hartmann 1998). En intervjuguide 
utformades (bilaga 1) där frågorna fokuserades hur anhörigstödet upplevdes vid de första mötena 
med personal från äldreomsorgen samt hur anhörigstödet uppfattades idag. Intervjuerna startade 
med att informanterna ombads att dra sig till minnes och berätta hur deras första möte med personal 
från äldreomsorgen upplevdes och sedan gick frågorna framåt i tiden och avslutades med hur anhörig-
stödet upplevdes idag och vad som innefattade ett gott anhörigstöd. Intervjuerna ägde rum under maj 
och juni 2011 i informanternas hem eller på äldreboendet på orten. De anhöriga fick själva bestämma 
tid och plats. Intervjuerna varade mellan 20 och 50 minuter och spelades in på band. I vissa intervjuer 
ställdes följdfrågor av typen hur tänker du då? menar du att? vill du berätta mer? för att ytterligare 
utveckla svaret. 

dataanalysmetod
Som analysmetod valdes en latent innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman (2004). En 
latent innehållsanalys innebär att forskaren förklarar det konkreta som framkommer men också gör 
en egen tolkning av materialet (a.a). Kvale och Brinkmann (2009) beskriver det som att forskaren för-
utom det rent sagda läser mellan raderna för att upptäcka olika fenomen som inte syns omedelbart. 
Intervjuerna transkriberades ordagrant och lästes igenom i sin helhet upprepade gånger för att få en 
uppfattning om innehållet. Meningsbärande enheter plockades ut och omvandlades till kondense-
rade meningsbärande enheter. En meningsbärande enhet är ord, meningar och stycken som hör ihop 
genom sitt innehåll (a.a.). Dessa klipptes ut och sorterades in i olika grupper där liknande budskap 
framkom för att få en övergripande inblick innan nästa steg med kodning påbörjades. Koder sattes på 
de kondenserade meningsbärande enheterna. Det blev en del förändringar i grupperingar då tydligare 
mönster och olikheter framkom efterhand. Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) menar att helst 
ska inte en kod kunna placeras under mer än ett tema men poängterar att det kan vara svårt när det 
handlar om upplevelser av olika slag. Detta moment gjordes ett antal gånger fram och tillbaka innan 
materialet slutligen kunde indelas i teman och subteman. Graneheim och Lundman (2004) beskriver 
att detta tillvägagångssätt till slut ska återspegla det centrala budskapet i intervjuerna och det latenta 
innehållet ska framkomma. Under analysprocessen fördes kontinuerligt diskussioner med handledaren 
och efter ett antal upprepningar i analysprocessen och i samråd med handledaren växte olika teman 
och subteman fram och mynnade till slut ut i ett resultat.

förförståelse
I en kvalitativ studie är det viktigt att forskaren redogör för sin förförståelse. Förförståelse kan förklaras 
med vilken tidigare erfarenhet forskaren har av det valda problemområdet. Förförståelsen måste be-
skrivas och anger sedan utgångspunkten för tolkningen. Det är av yttersta vikt att man lär sig hantera 
sin egen förförståelse så att inte den tillåts styra undersökningen i alltför hög grad utsträckning (Olsson 
& Sörensen, 2001). Min förförståelse grundar sig på tjugo års erfarenhet av arbete i äldreomsorgen, 
varav 12 år som vårdbiträde och undersköterska samt åtta år som sjuksköterska. Under denna tid har 
jag mött många anhöriga och förförståelsen som fanns var att ett gott bemötande från vårdens sida 
och kunskap om människans psykologi är centralt för att skapa en god relation med anhöriga. Min 
förförståelse var även att anhörigstödet inte fungerar optimalt och att det i många fall beror på miss-
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förstånd och bristande kommunikation mellan personal och anhöriga. Samtidigt trodde jag inte att an-
hörigstödet på denna ort var anmärkningsvärt dåligt men inte heller helt utan anmärkningar. Studien 
genomfördes på en mindre ort och min uppfattning var att man samarbetar med anhöriga bättre i små 
orter än i städerna. Min handledares förförståelse var att märkbara och varaktiga förändringar i anhö-
rigstödet kräver återkommande utbildningar samt att personal får utrymme för reflektion i vardagen.

forskningsetiska överväganden
Efter att etiska rådet på Högskolan Kristianstad godkänt projektplanen (diarienummer SPÄ2011;12) 
påbörjades datainsamlingen. Detta gjordes i enlighet med vetenskapsrådets (2002) rekommendatio-
ner. Hänsyn har tagits till de fyra grundläggande etiska principerna som autonomi-, godhets-, rättvise-
principen samt principen att inte skada genom en lyhördhet gentemot informanten och ett varsamt 
handhavande av informationsmaterialet. Informations och samtyckeskravet har tillgodosetts genom 
ett utlämnat informationsbrev till både informanter, enhetschefer och personal och ett inhämtat 
skriftligt samtycke från informanterna. I informationsbrevet kunde informanterna läsa om studiens 
syfte med beskrivningar av alla moment i den och att jag skulle ta telefonkontakt med de informanter 
som lämnade sitt samtycke och muntligt ytterligare informera om studiens syfte och möjligheten att 
avbryta intervjun när som helst utan att förklara sig. I samband med intervjun ansträngde jag mig för 
att ta reda på att undersökningspersonen verkligen hade förstått informationen som givits. Tillstånd till 
studiens genomförande inhämtades av enhetschef för särskilt boende och enhetschef för hemtjänst. 
Informationsbladet och samtyckesblanketten till deltagarna lämnades till enhetschefer och personal 
som i sin tur överlämnade det till deltagarna innan kontakt från min sida togs. Avsikten med detta 
förfaringssätt var att informanterna inte skulle behöva riskera att känna sig obekväma eller tvingade 
att delta. Den insamlade informationen har endast använts till forskningsändamål och därmed är nytt-
jandekravets syfte uppfyllt. Informanterna informerades både skriftligt och muntligt om hur konfiden-
tialitetskravet skulle uppfyllas genom att förvara personuppgifterna på ett sätt sådant att obehöriga 
inte ska kunna ta del av dem samt att datainsamlingen kommer att presenteras på ett sätt så ingen ska 
kunna identifiera någon. I enlighet med Vetenskapsrådet rekommendationer (2002) förvaras allt mate-
rial inlåst och endast jag och min handledare har tillgång till det.

Resultat
Resultatet presenteras genom olika teman och subteman som framkommit under analysen (figur 1). 
Under varje subtema beskrivs olika uttryck och beskrivningar av anhörigstöd genom omskrivningar och 
tolkningar av det sagda ordet från intervjuerna och förstärks med direkta citat hämtade från intervju-
erna. I resultatet ges även beskrivningar på om anhöriga ser på det uttryckta anhörigstödet på olika vis 
som anhörig i hemtjänst eller i särskilt boende. Sist i resultatet under rubriken förändringar presente-
ras om de anhöriga märkte någon skillnad i anhörigstödet efter att personalen utbildats i anhörigstöd. 

Att veta att de äldre har det bra
Att veta att de äldre hade det bra och fick det de behövde gjorde de anhöriga tillfreds med vården och 
återspeglade indirekt ett anhörigstöd. Att veta att de äldre hade det bra innefattade att de erbjöds me-
ningsfull sysselsättning, fick behålla sin integritet och värdighet och gavs möjlighet till social samvaro.
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Figur 1: Tema och subtema; Anhörigstöd är;
Att veta att de äldre har det bra
• Att personalen erbjuder de äldre meningsfull sysselsättning
• Att personalen värnar om de äldres integritet och värdighet
• Att personalen möjliggör social samvaro med andra
       för de äldre

Att bli sedd av personalen
• Att personalen skapar en god kontakt och kommunikation 
• Att personalen gör det möjligt att träffa andra anhöriga
• Att personalen ger stöd i att våga vara viktig

Att få stöd av personalen i beslutsfattande
• Att få hjälp av personalen med att ta olika kontakter
• Att få stöd av personalen i att ta beslut 

Att få stöd av personalen i att våga släppa taget och kunna slappna av
• Att vara säker på att personalen gör sitt jobb
• Att arbetsgivaren eftersträvar kontinuitet i personalstyrkan
• Att veta att personalen tar kontakt

Att personalen erbjuder den äldre meningsfull sysselsättning
Att veta att de äldre erbjöds meningsfull sysselsättning var något de anhöriga till äldre på särskilt 
boende tog upp. En anhörig tyckte att de äldre bara syntes till vid måltider och sedan fick de vara på 
sina rum. De flesta andra anhöriga betonade istället att det rådde mycket aktivitet på boendet och att 
personalen gjorde vad de kunde med de resurser de hade. De anhöriga menade att det inte behövde 
vara så avancerade aktiviteter utan kanske bara att kasta boll eller samla de äldre för en pratstund eller 
tidningsläsning. 

 ”Här på XXXX tycker jag de gör mycket för de gamle. De har inte så 
mycket personal men de gör så gott de kan med det de har och jag 
tycker de gör ett strålande jobb, det måste jag säga och engagerar 
dem… och gör något roligt med dem, med små medel och alla möjliga 
medel så gör de någonting, det händer alltid något här”      

De berättade att det var en kärna från personalen som skapade särskild trivsel och delaktighet genom 
att ordna med exempelvis påsk- och julpynt och en ”nubbe” när det var tillfälle för det. En viss oro 
nämndes då denna kärna innefattades av äldre anställda och vad som skulle hända när de slutade.

Att personalen värnar om de äldres integritet och värdighet  
Att värna om de äldres integritet och värdighet uttalades som mycket viktigt av både anhöriga i hem-
tjänst och på boendet i. Det talades om hur angeläget det var att skapa trivsel för de äldre och när de 
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äldre gav uttryck för trivsel kände anhöriga att de äldre hade ett värdigt liv. 

Folk måste ju få lov att vara de som de är till de inte är här mer tycker 
jag … de ska ju ha en viss värdighet och livsgnista kvar liksom så de kän-
ner att de inte har levt förgäves…

Att låta de äldre vara de personer som de alltid hade varit uppskattades av anhöriga på särskilt bo-
ende. Det uppskattades att det gjordes ankomstsamtal i direkt anslutning till att de äldre flyttade in. 
Detta innebar att de äldre och deras anhöriga tillsammans med personal gjorde upp en genomföran-
deplan och gick igenom vilka vanor de äldre hade, hur han eller hon hade levt och hur relationerna 
såg ut runt de äldre. Det var lättare för personalen att uppmärksamma de äldres individuella behov 
om de visste mycket om deras bakgrund samtidigt som det skapades olika samtalsämnen menade de 
anhöriga. De anhöriga på det särskilda boendet var nöjda med hur personalen tillvaratog de äldres 
integritet och värdighet.

… och där var ju många frågor som jag upplevde som just vara att de 
skulle få behålla sina vanor och de hade lite koll på relationer då till 
barn och barnbarn och så vidare… och det tyckte jag kändes jättebra”

Det handlade också om att skapa förtroende så att de äldre vågade anförtro sig till personalen. De an-
höriga i hemtjänsten berättade att de äldre hade sina favoriter bland personalen som de kände extra 
förtroende för. Det betonades att det hade varit önskvärt att personalen inte varit så stressade utan att 
det funnits mer tid till att uppmärksamma de äldres individuella behov för att känna att integriteten 
och värdigheten fick behållas. Det nämndes dock att det var olika i vad och hur personalen gjorde. En 
del valde att städa mindre och prata mer, en del hann båda delar och några valde att inte prata alls 
utan gjorde bara precis det de skulle.

… som anhörig mår jag bra om jag vet att de någon gång hade tid att 
sätta sig ner och prata … många gånger kanske det är det som de skulle 
behöva mycket mer som far säger; de behöver inte städa så noga det 
hade varit bättre om de pratade … och jag menar det är viktigt och kan-
ske egentligen mycket, mycket mer viktigt, ja det är mycket viktigare…

Att personalen möjliggör social samvaro för den äldre
Att de äldre fick tillgång till social gemenskap med andra var en viktig del för att stödja de anhöriga i 
vetskapen om att de äldre hade det bra. 

Anhöriga till äldre på särskilt boende var nöjda med hur den sociala samvaron såg ut och menade att 
”här händer det alltid någonting” och personalen försökte få med de äldre på olika sociala samkväm. 
Det beskrevs som det alltid hade varit bra med den sociala gemenskapen.

”Pappa uppskattar ju mycket då på kvällskaffet då sitter de i en soff-
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grupp där i ”gattet” där  i… och då kommer de från… ja det är ju inte 
några gamla som kommer ifrån men mycket tror jag personalen samlas 
och sitter där också och pratar med de en stund och han tycker det är 
jättemysigt”

Anhöriga till äldre med hemtjänst uttryckte vikten av att de äldre fick ta del av social gemenskap ge-
nom att framföra önskemål om att det skulle funnits mer tid för personalen att samtala med de äldre 
vid besök. Det var ett återkommande diskussionsämne under intervjuerna och det verkade som det 
var den väsentligaste faktorn för de anhöriga i hemtjänst om de skulle känna att deras äldre hade det 
bra. Många gånger var de äldre i hemtjänsten ensamboende personer och ibland var kontakten med 
hemtjänsten den enda sociala kontakten vilket gjorde dessa stunder av samtal så viktiga för de äldre 
förklarade anhöriga. 

”Jag tycker det går rätt så bra men visst är det väl ensamt … särskilt när 
man sitter vid matbordet… och man har ingen att prata med… de kan ju 
bara ringa en gång och prata en stund och så där…

En anhörig talade om en ofrivillig ensamhet när den andra partnern flyttade till boendet efter en lång 
sjukdomstid hemma med hemtjänst, hur tomt och tyst det blev och den anhörige blev glömd.

Att bli sedd av personalen
Ett anhörigstöd där de anhöriga blev sedda av personalen innebar att personalen skapade en god 
kontakt och kommunikation med de anhöriga, att personalen möjliggjorde för de anhöriga att träffa 
varandra och att personalen gav de anhöriga stöd i att våga vara viktiga. 

Att personalen skapar en god kontakt och kommunikation med den anhörige 
Att personalen skapade en god kontakt och kommunikation med de anhöriga var angeläget och inne-
bar att de skulle möjliggöra ett öppet klimat där de anhöriga sågs som samarbetspartners. Det var 
viktigt att personalen kunde anta ett anhörigperspektiv och läsa av de anhöriga mellan raderna och 
möta varje anhörig där den befann sig. Anhöriga påpekade att det var viktigt att uppmärksamma att 
det fanns olika anhöriga och syftade då inte bara på t ex make/maka eller son/dotter utan på att det 
fanns anhöriga som tog för sig mer än andra och anhöriga som inte själva tog kontakt med personalen 
och kanske inte vågade fråga något. De anhöriga som uttryckte detta menade att där måste persona-
len bli bättre på att möta även den sortens anhöriga genom att ta initiativ till kontakt. 

”Sen är det ju viktigt när folk inte vågar, jag vågar i och för sig fråga när 
jag känner … jag har inte … vad har hänt nu… är jag inte sen att ringa 
men då får man tänka på att alla inte gör det utan där måste vården ta 
initiativ … man ser ju en del som kommer in… ja, de smyger in och in på 
rummet och försvinner lika snabbt … säger kanske inte hej… hinner inte 
säga hej till någon i personalen bara… 

Anhöriga på boendet uttryckte att kontakten och kommunikationen med personalen var mycket god.  
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Någon anhörig berättade att det var bara att fråga vem som i personalen så fick de ett svar. Det upplev-
des som att personalen hade lika god kontakt med alla anhöriga. En anhörig menade att hur kommuni-
kationen och kontakten blev var till viss del beroende på hur de själva var gentemot personalen.  Även 
om de anhöriga betonade att kontakten och kommunikationen var god nämnde de att det var oftast 
de själva som fick ta initiativ till kontakt. De hade uppskattat om personalen oftare tog initiativ till att 
utveckla en god kontakt dem emellan. Alla kände sig välkomna på boendet och upplevde att det var en 
familjär stämning. En anhörig uttryckte att hon kände sig som barn i huset. Boendet präglades av en 
positiv anda och personalen upplevdes generellt som glada och positiva vilket var viktiga egenskaper 
enligt de anhöriga. 

”… men glada och positiva då är allting mycket lättare … bemöter man 
en positiv människa då blir allting mycket lättare … man behöver inte 
skratta men man kan ändå … ett leende och ögonkontakt och lyssna det 
är jätteviktigt…

Att bli lyssnad på och kunna föra en dialog med personalen upplevdes särskilt betydelsefullt. De anhö-
riga skulle kunna komma med egna idéer. De anhöriga poängterade att många gånger är det de som 
vet bäst hur deras äldre vill ha det och kan berätta för personalen att så och så hade kanske varit bra 
att göra i stället och så vidare. 

”Man ska kunna ha förtroende för personen och att man kan bolla 
… är det någonting de funderar på så ska de kunna fråga och är det 
jag ska jag kunna få ett bra svar också va… en bra relation mellan oss 
anhöriga och personalen… det är jätteviktigt… och det är absolut inga 
problem…” så vi hade väldigt mycket dialog om det va… och det tyckte 
jag kändes skönt … men det kändes skönt för de lyssnade på mig och 
vad jag tyckte och hur de skulle gå tillväga… 

Vissa anhöriga gav samtidigt uttryck för att det hände att saker försvann men det verkade som de av 
rädsla för att anklaga någon inte riktigt vågade diskutera det med personalen. 

Anhöriga i hemtjänst gav uttryck för att kontakten och kommunikation med personal fungerade till-
fredställande. Det var någon som inte visste vem som var hennes kontaktperson men annars litade de 
på att personalen hörde av sig om det var något och att de kunde göra detsamma. Vid några av inter-
vjuerna med anhöriga kom samtalen in på vårdplaneringar och upplevelsen av att de inte alltid var så 
välplanerade. En anhörig berättade om alla människor som deltog vid vårdplaneringen och menade att 
det inte borde vara fler personer från vårdsektorn än från anhörigdelen och uttryckte;

Där var väldigt mycket folk i det mötet och funktionerna på dem var lite 
otydligt, folk kom och gick, presenterade sig, stannade i 5 minuter och 
gick ut ur rummet igen med ”Jag är sjuksköterska här på avdelningen 
och det här är min praktikant” och lyssnar av bara vad som har med 
dem att göra och sen går de ut… för en 87-åring så är det jobbigt med 
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alla dessa ansikten. 

En annan anhörig berättade hur hon hade konfronterat biståndshandläggaren med att hon inte var 
påläst i det aktuella fallet och till slut fick ett erkännande om att så var det. 

Att personalen gör det möjligt att träffa andra anhöriga
Att skapa möjligheter för de anhöriga att lära känna varandra sågs som centralt i anhörigstödet och ut-
trycktes av både anhöriga på boendet och i hemtjänsten. Anhöriga kommenterade att det hade anord-
nats ett anhörig- café som uppskattades mycket.

Det var väldigt givande … folk fick säga vad de tyckte och tänkte och 
vad man hade på hjärtat och så och det tyckte jag var rätt så bra stöd 
till folk som inte har upplevt så mycket … jag själv har gått igenom så 
mycket i xxx så jag har aldrig haft… jag har alltid måst klara det själv va 
så jag eh har en viss erfarenhet va … som jag kanske kan dela med mig 
av … och jag kanske kan få andra impulser av andra liksom…

Det som någon uttryckte negativt var att anhörig- caféet hade förlagts på eftermiddagen när vissa 
anhöriga arbetade och det kändes inte möjligt att ta ledigt för detta ändamål. Utöver anhörig - caféet 
hade det också varit någon anhörigträff som upplevdes lika positivt och antyddes att man skulle ha 
oftare. Det upplevdes berikande att lära känna andra i samma situation och utbyta erfarenheter med 
varandra. Vissa anhöriga hade mer behov av det än andra. Anhöriga menade att det var ett bra tillfälle 
att ge stöd till människor som inte kände till hur omsorgsapparaten fungerade och de anhöriga som 
hade mycket erfarenhet kunde dela med sig. De anhöriga poängterade också att vid anhörigträffarna 
medverkade även personalen och möjlighet gavs till att lära känna dem lite bättre. Indirekt anades att 
anhöriga gärna hade sett att anhörigträffar blev ett vanligare inslag i anhörigstödet. 

Att personalen ger de anhöriga stöd i att våga vara viktiga
Att ge de anhöriga stöd i att våga vara viktiga framstod mellan raderna som önskvärt. De anhöriga gav 
uttryck för att de inte skulle gnälla, men önskade att vissa saker fungerade bättre och att personalen 
skulle bekräfta dem på ett tydligare sätt. Stöd i att våga vara viktig uttrycktes inte specifikt av anhöriga 
på boendet utan detta behov av stöd var mest framträdande för anhöriga i hemtjänst. De gav först en 
bild av att anhörigstödet fungerade bra men underförstått kunde ändå en viss frustration och besvi-
kelse anas. En anhörig i hemtjänsten berättade i början av intervjun att allt hade varit så bra och det 
mesta hade fungerat. Senare under intervjun avslöjades att den anhörige hade mått jättedåligt och 
indirekt ställdes frågan varför ingen bekräftade att hon mådde så dåligt och förstod vilken hjälp hon 
behövde? 

”Har haft det fruktansvärt körigt… det har ju varit jättejättejobbigt här 
alltså… så att jag har ju mer eller mindre hållit på att gå i väggen alltså… 
mycket att ordna och styra…

Anhöriga i hemtjänst verkade jämföra sig med andra anhöriga och gav sken av att inte ha så stora be-



21

hov. Det fanns andra som hade det mycket värre och uttryckte att ”det jag har är ju ingenting emot hur 
hon har det”. I ena stunden sa de att andra hade det värre och i nästa mening beskrevs att ”sen är det 
klart det som är jobbigt med att ha gamla är lika var som helst, hela tiden är det någonting”. 

Att få stöd av personalen i beslutsfattande
Att få stöd i beslutsfattande innefattade att få hjälp av personalen med att ta olika beslut och kontak-
ter.                                                

Att få hjälp av personalen med att ta beslut
Att vara anhörig i hemtjänst och på särskilt boende innebar att många beslut skulle tas och det var 
svårt att avgöra vad som var rätt och fel beslut. Att kunna få stöd i att ta olika beslut och ibland även 
slippa ta beslut skulle kännas skönt menade de anhöriga. De anhöriga visste vad som egentligen var 
det rätta beslutet men hjärtat sa en annan sak och de anhöriga fick dåligt samvete som resulterade i 
att de väntade in i det längsta med att vidta några åtgärder. Anhöriga gav uttryck för att det hade varit 
skönt om personalen hade gått in mer och tagit beslut för att skydda de anhöriga mot att känna skuld 
och då även slippa att riskera att göra sig osams med sina äldre.

… och så vill jag nog säga att mor… att mor är kanske lite svår va för att 
hon är väldigt bestämd och de vill ju inte bli ovänner med henne va 
men det blir ett helvete för mig … som anhörig…

De anhöriga på boendet uttryckte en känsla av lättnad när de äldre fick plats på boendet. Anhöriga 
upplevde en frihetskänsla där de äntligen skulle få mer tid för sig själva igen. Då de äldre hade fått 
plats på boende handlade hjälpen med att ta beslut om till exempel de äldre skulle få gå ut själva eller 
hur vården skulle se ut när de äldre närmade sig livets slut. 

Jag upplevde de alltså väldigt stöttande för pappas skull och pappa var 
ju också med och den dagen var han helt förtvivlad och hela tiden lik-
som en vädjande blick både till de och till mig att ”Hjälp mig” ungefär…

Alla anhöriga hade erfarenhet av att vara anhörig i hemtjänst då deras äldre innan inflytt på boendet 
hade haft hjälp från hemtjänsten. Hemtjänsten beskrevs av flera anhöriga som en rörig och omtumlan-
de tid där många beslut skulle tas. Flera av de anhöriga hade kämpat med sina äldre tillsammans med 
hemtjänstpersonal under flera års tid och kommit till en tidpunkt när det inte längre var möjligt att ha 
dem hemma på grund av att den närstående hade fått så omfattande vårdbehov och de anhöriga var 
så slutkörda så de själva riskerade att gå i väggen.
 

”Jag hade ju pratat med min far också va och han ville ju inte ha folk 
springandes så fram och tillbaka och dygnet runt och hon orkade ju 
liksom inte och jag menade det är ju jag som hade fått alltihopa sen när 
hon blir orolig kan hon ringa fyra, fem på morgonen … det orkar man ju 
inte, det funkar inte och sen då ringa en 10 – 15 gånger på en dag när 



22

hon var orolig, det funkar inte va.” 

Att ta beslutet att det var dags att koppla in hemtjänst och att det var dags att ansöka om särskilt bo-
ende sågs som det tyngsta beslutet att ta för de anhöriga i hemtjänsten. Att ta beslutet att den äldre 
måste komma till ett boende var extra svårt för maka eller make. En anhörig som vårdade sin maka 
hemma berättade att när hustrun själv vid en vårdplanering sa att hon ville flytta till ålderdomshem-
met lättnade det väldigt för honom, eftersom han var väldigt nergången. En annan anhörig i hemtjäns-
ten berättade att hennes mor som börjat bli mer och mer dement var i stort behov av hjälp medan 
hennes far inte ville ha en massa folk som sprang i deras hus. Flera anhöriga i hemtjänsten berättade 
liknande historier och stressen och hopplösheten i dessa situationer var mycket jobbiga för de anhö-
riga.  Det hade varit befriande för dem att få stöd och hjälp med att ta dessa svåra beslut. En önskan 
om att slippa vara den äldres språkrör uppfattades i intervjuerna. 

Att få stöd av personalen i att ta olika kontakter
Anhöriga i hemtjänsten uttryckte att det hade varit skönt att få hjälp och stöd med att ringa samtal och 
ta olika kontakter och inte enbart hjälp med var de kunde ringa eller var de kunde vända sig. 

”Nu har jag jobbat med sådana så jag var van och veta vem jag ska 
kontakta och vem jag ska prata med och så” … Jag kanske upplevdes 
som jag var väldigt bestämd men jag hade ju läst på mina rättigheter 
också va”

En del anhöriga orkade kämpa mycket och fick efter många och långa samtal till slut rätt hjälp medan 
andra inte orkade ringa och ordna och höll istället på att förgöra sig själva. Anhöriga som visste sina 
rättigheter och hade förmåga att prata för dem upplevdes också ha lättare för att få sina krav tillgodo-
sedda. De visste vem de skulle kontakta och så vidare medan anhöriga som aldrig hade kommit i kon-
takt med sådana här frågor hade det svårare.

Att få stöd av personalen I att våga släppa taget och kunna slappna av
Detta stöd innefattades av komponenterna att vara säker på att personalen gjorde sitt jobb, veta att 
personalen tog kontakt och att arbetsgivaren eftersträvade kontinuitet.

Att vara säker på att personalen gör sitt jobb
För att de anhöriga skulle kunna släppa taget och slappna av var det tvunget att de var säkra på att 
personalen gjorde sitt jobb och kunde lita på att vården deras äldre fick var av hög kvalitet. 

”Det som jag tycker är att jag ska känna mig trygg om man säger så 
att jag känner mig trygg att de är hos far och jag vet att de gör vad de 
ska va, då känner jag mig trygg, det är ett bra anhörigstöd så jag inte 
behöver tänka att har han nu fått sin medicin, fick han sin middag be-
höver jag inte tänka och då tycker jag att då känner jag mig trygg och 
då tycker jag det är ett bra anhörigstöd… sen tycker jag inte de behöver 
stötta mig personligen om man säger…”
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Flera anhöriga i både hemtjänst och på särskilt boende belyste känslan av att alltid behöva stå ”stand 
by” och aldrig kunna slappna av. Det upplevdes vara ett ständigt stressmoment.

”Det är ändå jag som får stå där som garant för alltihop för hela, jag 
måste ju stå där som… och liksom dra i trådarna… antingen jag vill eller 
ej.

De anhöriga på både boendet och i hemtjänsten berättade också att det var stor skillnad på hur perso-
nalen var och det märktes tydligt vilka som var engagerade och vilka som inte var det och underströk 
att det berodde på vad de hade med sig i ryggsäcken. En anhörig menade att en del av personalen 
hade mer empati inför folk än vad andra hade men belyste samtidigt att det är tvunget att ha en em-
patisk förmåga i arbete med gamla människor. Anhöriga i hemtjänsten signalerade i större omfattning 
att de inte kände trygghet och personalen upplevdes oftare som stressade och arbetet blev därefter. 
Anhöriga fick ibland sköta personalens uppgifter då dessa inte var utförda vid besök hos den äldre. 
Stressen signalerade otrygghet till de anhöriga. 

”De har så brått när de kommer, slänger fram maten och glömmer 
tabletterna… De är där tre gånger om dagen men det går i blixtens 
hastighet och det är lite synd men det är inte deras fel, det är organisa-
tionens fel…

Ett annat fenomen som sågs mellan raderna i intervjuerna av de anhöriga i hemtjänsten var att de 
försvarade personalen inför de äldre. Ofta kom hemtjänsten senare än den skulle vilket ledde till att 
de äldre blev irriterade och då gick de anhöriga in och försvarade hemtjänsten med att ”det är ju inte 
deras fel, det är organisationen. Till exempel beskrev en anhörig att det hände att hennes äldre fick 
frukost klockan 10 och sedan kom middagen klockan 12 och den äldre sa att ”det är ju inte konstigt 
att jag inte är hungrig”. Det hände inte alltid men det hände regelbundet. Det var inte bra menade de 
anhöriga men hade ändå överseende med det. 

”Som arbetssituationen för personalen är idag så är det inte så himla 
enkelt för dem alltså för den är så betungande och de springer benen 
av sig och gör verkligen så gott de kan”.

Att arbetsgivaren eftersträvar kontinuitet i personalstyrkan
Att arbetsgivaren eftersträvade kontinuitet i personalstyrkan för de äldre var av stor betydelse för de 
anhörigas upplevelse av ett gott anhörigstöd då det indirekt påverkade dem. Detta var ett stöd som 
enbart uttalades av anhöriga med erfarenhet av hemtjänst. 
Som anhörig i hemtjänsten sågs bristen på kontinuitet som ett stort problem och alla informanter tog 
upp detta till diskussion. Flertalet av de anhöriga talade om tråkiga erfarenheter av att det kom allde-
les för mycket olika personal som ledde till att hjälpen istället blev en börda för den anhörige. 
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Jag får ju säg så här att jag har ju upplevt så mycket va i mitt liv och folk 
som är sjuka och gamla eller vad de är, de behöver rutiner och det får 
de inte när det kommer tio olika springandes som har olika rutiner för 
sin egen del, det duger inte…

En anhörig beskrev att det varit upp till tjugo olika personer och menade att det var alldeles för många, 
det måste gå att organisera på ett annat vis och kom med förslag om hur det skulle kunna lösas. Nu var 
dennes äldre klar i huvudet och kunde själv redogöra för sin situation men hur hade det gått om han 
inte hade varit det ställde sig den anhörige frågande till? En annan anhörig berättade vilket kaos det 
blev när många olika personaler hade hand om hennes äldre som också var insulinbehandlad diabeti-
ker;

”Insulinet var ett problem för det kom olika människor som inte… det 
fungerade och fungerade ibland inte heller riktigt, vad skall jag säg, det 
var så förvirrat allting, just det här med insulinet… det var för många 
personer inblandade på ett sätt ibland, först så kom det, så sa de att 
nu ska hon ha den som kommer då, men så kom det någon annan 
istället som inte visste någonting om… och så fick man liksom… usch 
ta fatt i det igen va … och börja om från början, det var en väldigt rörig 
period.. det är inte bra att ha mycket folk som springer, det är gamla 
människor… det ska vara nån fast som kommer hela tiden så inte tio 
olika stycken… så när man väntar på någon så kommer det en annan 
istället…

En tredje anhörig berättade om hur jobbigt det hade varit på grund av att det var så mycket personal-
ombyte när hennes äldre bodde långt ute på landet. Den anhöriga fick alltid samtal om vägen dit och 
hur personalen skulle hitta. Det blev till slut väldigt frustrerande och ledde inte till något bra anhörig-
stöd. Trots den ständiga personalomsättningen betonade så gott som samtliga anhöriga att personalen 
alltid var artiga och trevliga och gjorde så gott de kunde. 

Att veta att personalen tar kontakt
För att kunna släppa taget och slappna av signalerade de anhöriga både på boendet och i hemtjänsten 
att de måste vara säkra på att få veta om det var något som inträffade eller något annat de behövde 
information om. 

”Om det skulle vara någonting … jag upplever att han får den bästa 
omsorgen som han kan få men att jag ändå kan känna liksom att är 
det någonting så hör de av sig om man säger… att jag får veta… och bli 
informerad så att säga om det någonting…

Detta upplevdes generellt av anhöriga både på boendet och i hemtjänsten som tillfredsställande och 
de litade på att personalen hörde av sig om det var något. 
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Förändringar
Flera anhöriga hade noterat anhörig - caféet som en förändring som kommit till stånd efter utbildning-
en i anhörigstöd i partnerskap. För övrigt uttryckte inte anhöriga att de märkt av några förändringar. 
Flera av de anhöriga berättade att de var nöjda med det stöd som gavs och menade att det inte behöv-
des några förändringar medan andra gav förslag på förändringar som de hoppades blev genomförda. 

diskussion
Metoddiskussion
Till denna studie valdes en kvalitativ ansats då syftet fokuserade upplevelser av anhörigstöd i en 
kontext som innefattade att vara anhörig inom den kommunala äldreomsorgen. För att utvärdera en 
kvalitativ studies kvalitet är det av vikt att studiens upplägg och genomförande beskrivs och diskuteras 
i enlighet med kvalitativa begreppsparametrar. Polit och Beck (2006) redogör för dessa parametrars 
innehåll utifrån begreppen credibility, dependability, confirmability och transferability. 

Begreppet ”credibility” är enligt Polit och Beck (2006) ett mått på studiens tillförlitlighet vad gäller kva-
liteten på intervjuerna och djupet i analysen. Som datainsamlingsmetod användes semistrukturerade 
intervjuer då dessa enligt Kvale och Brinkmann (2009) strävar efter att förstå frågeställningen utifrån 
informantens livsvärld och ur dennes perspektiv. Polit och Beck (2006) påtalar dock att en risk vid 
semistrukturerade intervjuer är att inte beskrivningarna blir så innehållsrika som det önskas då men 
menar att det även finns en vinst då det vid semistrukturerade intervjuer går att styra samtalet genom 
relevanta frågor som ger svar på syftet. En semistrukturerad intervju liknar i mångt och mycket ett var-
dagssamtal men med en viss grad av strukturering (Kvale & Brinkmann 2009). Struktureringen bestod 
av en intervjuguide som fokuserade olika punkter och frågeställningar som urskiljts som betydelsefulla 
för att kunna förstå upplevelsen av anhörigstöd.  Intervjun startade med att informanten ombads att 
dra sig till minnes hur deras första möte med personal från äldreomsorgen upplevdes och sedan gick 
frågorna framåt i tiden och avslutades med hur anhörigstödet upplevdes idag och vad som innefattade 
ett gott anhörigstöd. Det kändes som detta tillvägagångssätt var ett lämpligt sätt för att kunna tolka om 
det skett några förändringar över tid i anhörigstödet.

Olsson och Sörensen (2001)  belyser vikten av att skapa förutsättningar för en lyckad intervju genom 
att skapa ett samarbetsvilligt klimat och låta intervjupersonen känna sig viktig. Jag strävade efter att 
skapa ett avslappnat klimat under intervjuerna och upplevde att det lyckades under alla intervjuer. 
Varje intervju föregicks av en stunds småprat och en del ville bjuda på kaffe innan intervjun för att 
”bekanta sig lite” som de uttryckte det.  Svårigheten under intervjuerna upplevdes vara själva inter-
vjutekniken men för varje intervju kändes det bättre och bättre. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver 
intervjuteknik som ett hantverk där mer och mer kunskap i intervjuteknik växer fram ju fler intervjuer 
som görs. I samband med utskrift noterades att vissa frågor var ledande vilket nog kan skyllas på en 
oerfaren intervjuare. En slutsats är därför att resultatets trovärdighet till viss del har påverkats av en 
ovan intervjuare. Kvale och Brinkmann (2009) belyser också dilemmat med obehag vid bandinspelade 
intervjuer som kan påverka informanternas svar. Samtliga intervjuer bandinspelades efter samtycke 
från informanterna och en viss osäkerhet märktes hos informanterna till en början efter att bandspela-
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ren startats. Osäkerheten la sig dock ganska fort och det verkade som om bandspelaren glömdes bort.  

Som analysmetod valdes en latent innehållsanalys så som Graneheim och Lundman (2004) framställer 
den. Denna metod ansågs som lämplig då den fokuserar tolkning av texter där fokus ligger på att be-
skriva variationer genom att identifiera skillnader och likheter i texter. Genom att skapa teman belyses 
det väsentliga som framkommer i analysen på ett överskådligt sätt (Graneheim & Lundman 2004). 
Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) understryker att ett resultats giltighet är beroende på om 
det som var avsett att beskrivas faktiskt framkommer. För att bringa klarhet i om det förhåller sig så är 
det av vikt att låta någon van forskare granska koder och teman i syfte att se om de verkar rimliga och 
överensstämmande med innehållet i texten och på så vis bedöma om tolkningen är trovärdig, så kallad 
validering med hjälp av experter (a.a). I min analysprocess har hela tiden min handledare som är en 
van forskare medverkat genom konstruktiva synpunkter och förslag på förbättringar som har fått mig 
att reflektera över analysen ur ett anhörigperspektiv då jag emellanåt tenderat att falla tillbaka på min 
förförståelse. Dock påpekar Graneheim och Lundman (2004) att det råder delade meningar mellan 
forskare huruvida en sådan granskning är till nytta då vissa forskare anser att analysen ändå är subjek-
tiva tolkningar som inte nödvändigtvis är missvisande även om en annan forskare påvisar något annat.  
Även Krippendorff (2004) menar att det inte bara finns en självklar tolkning på en text utan att flera 
tolkningar kan vara rätt även om de är olika.  

”Confirmability” handlar om hur forskaren hanterar sin förförståelse gentemot syftet med studien och 
hur objektivt eller subjektivt förhållningssättet är till den insamlade datan.  Lundman och Hällgren-
Graneheim (2008) samt Olsson och Sörensen (2001) understryker att trovärdigheten i en studie är 
beroende av författarens förförståelse och erfarenhet. Jag har medvetet ansträngt mig för att lägga 
min förförståelse åt sidan och anta ett anhörigperspektiv under analysprocessen. Jag har inte lyckats 
fullt ut med det vilket kan tillskrivas min oerfarenhet som forskare även om det kan vara svårt även för 
erfarna forskare att helt och hållet lägga sin förförståelse åt sidan. Att nya aspekter av anhörigstöd har 
framkommit talar för att min förförståelse inte har haft en alltför framträdande roll.
 
Polit och Beck (2006) beskriver ”transferability” som ett mått på hur överförbar en studies resultat är 
i andra kontexter.  För att en läsare ska kunna avgöra om studien är överförbar till andra sammanhang 
är det därför av vikt att beskriva urval och tillvägagångssätt på ett så bra sätt som möjligt. Graneheim 
och Lundman (2004) påtalar att en kvalitativ innehållsanalys ska belysa variationer utifrån syftet i den 
kontext där studien utspelas.  I min studie var fem av nio anhöriga döttrar, en var son, en var svärson, 
en var bror och en var make. Detta har troligtvis påverkat resultatet och en bredare variation på de 
anhörigas relation till den äldre hade varit önskvärd. Studier visar dock att den vanligaste typen av 
anhöriga som är engagerade i sina äldre är döttrarna (Grassman-Jeppsson 2003; Johansson 2007). En 
slutsats är därför att urvalet är relevant då den största delen informanter även i min studie var dött-
rar.  De som tillfrågades om deltagande i studien var huvudsakligen anhöriga som ofta hälsade på sina 
närstående på boendet då dessa var lättast att nå. Det är till nackdel för tillförlitligheten då åsikter från 
anhöriga som är mindre engagerade anhöriga inte har framkommit. Endast två av informanterna var 
anhöriga i hemtjänst i nuläget men samtliga hade ett förflutet som anhöriga till äldre med hemtjänst. 
Detta bidrog till ökad trovärdighet för studien då samtliga informanter gav innehållsrika upplevelser av 
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att vara anhörig i hemtjänst från tiden innan deras äldre flyttade till särskilt boende 

Polit och Beck (2006) poängterar att i en kvalitativ studie är inte urvalets storlek det väsentligaste utan 
det är i stället att hitta informanter med kunskap om det efterfrågade syftet. Kvale (1996) menar att 
mellan fem och 25 intervjuer kan vara lagom beroende på hur mycket tid och resurser som finns. Nio 
intervjuer genomfördes och materialet ansågs vara tillräckligt omfångsrikt för att kunna få fram ett 
resultat. Vad det gäller tillvägagångssättet och urval för att få fram informanter som kunde medverka 
i studien valdes ett ändamålsenligt urval såsom det beskrivs av Hartman (1998) och Patton (2002). 
Detta förfarande får anses som rimligt för studiens syfte. För att nå informanterna togs kontakten ini-
tialt med enhetschefer som vidareförmedlade kontakt. En nackdel med att gå via enhetscheferna och 
personalen kan ha varit att någon av informanterna upplevde det svårare att säga nej och kanske sa ja 
fast de inte ville. Det upplevdes inte att det förhöll sig på detta sätt men det går aldrig att veta säkert.

Att bedöma en studies ”dependability” innebär att studiens olika steg och tillvägagångssätt ska kunna 
kopieras och ett snarlikt resultat ska framkomma (Polit & Beck 2006). Det får anses sannolikt att en 
liknande studie i en liknande kontext hade kommit fram till ungefär samma resultat men att djupet 
hade varierat beroende på forskarens erfarenhet av intervju och analys. Om jag skulle göra upprepade 
intervjuer med samma tillvägagångssätt bedömer jag att djupet hade blivit större då jag har fått en 
relation till informanterna och större erfarenhet i intervjuteknik. 

Resultatdiskussion
Resultatet visar att anhöriga i hemtjänst och särskilt boende uttrycker vissa gemensamma behov av 
anhörigstöd medan andra behov av stöd uttrycks tydligare av anhöriga i hemtjänst respektive anhö-
riga på särskilt boende. De anhöriga har också olika upplevelser av hur de uttryckta stöden tillgodoses. 
Det är därför av intresse att lyfta upp vilka stöd som anhöriga belyser som viktigast att få tillgodo-
sedda, hur behoven av stöd skiljer sig åt mellan att vara anhörig i hemtjänst eller på särskilt boende 
och vilka de gemensamma behoven av stöd är. Dessutom är det intressant att påtala hur eller om de 
anhöriga uttrycker att dessa stöd är tillgodosedda idag eller det är stöd som de saknar. Anhöriga var 
överens om kommunikationens och kontaktens betydelse för upplevelsen av ett gott anhörigstöd. 
Det var ett ämne som var återkommande under samtliga intervjuer och vikten av dess betydelse för 
anhörigstödet förtjänar därför att diskuteras och lyftas lite extra. I resultatet framkommer även att 
anhöriga inte har upplevt några stora förändringar i anhörigstödet efter att personalen genomgått en 
tvådagarsutbildning i anhörigstöd i partnerskap. Av det skälet är det intressant att diskutera vilka fram-
gångsfaktorer som krävs för att lyckas med ett förändringsarbete. Resultatet kommer utifrån ovanstå-
ende huvudfynd diskuteras under punkterna att vara anhörig till äldre med hemtjänst respektive till 
äldre i särskilt boende, gemensamma behov hos anhöriga till både äldre med hemtjänst och på särskilt 
boende samt att åstadkomma förändring genom ett anhörigstöd i partnerskap.

Att vara anhörig till äldre med hemtjänst
Oavsett var de äldre vårdas är det viktigaste för de anhöriga att veta att de äldre har det bra. Resultatet 
vittnar om att tiden med hemtjänst är en tuff och rörig tid för de anhöriga. Kristensson Ekwall (2004) 
tar i sin undersökning upp hur viktigt det är för de anhöriga som vårdar en närstående i hemmet att se 
att den närstående har det bra och att värdigheten får behållas genom att få alla sina behov tillgodo-
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sedda. Den anhörige mår bra när det syns att den närstående är lycklig. Anhöriga i min studie var inte 
säkra på att de äldre fick den tillsyn och omvårdnad enligt de kvalitetsparametrar som de hade blivit 
lovade. Detta resulterade i att anhöriga inte kunde slappna av och slå sig till ro med att de äldre hade 
det bra. Vikten av att den som vårdas har det bra lyfts även fram i en studie av Larsson och Blomqvist 
(2010) med titeln ”Har han det bra, har jag det bra”. Även om den studien har fokus på yngre personer 
med demens som bor hemma verkar det gälla även för anhöriga till äldre. Idag sker en stor del av vår-
den i hemmet och mycket läggs över på anhöriga med stöd från hemtjänsten. För att anhöriga ska orka 
med är det viktigt att vården i hemmet organiseras så att deras behov blir tillgodosedda genom att 
anhöriga kan vara säkra på att personalen gör sitt jobb, värnar om den äldres integritet och värdighet 
och att arbetsgivaren eftersträvar kontinuitet. Wikström (2005) beskriver hur viktigt det är för de äldre 
med hemtjänst att det är kontinuitet i personalstyrkan, de vill veta vem som kommer, när de kommer 
och vad de ska göra för att känna att de har inflytande och kontroll över sin vardag. Ytterligare studier 
lyfter vikten av kontinuitet i hemtjänsten (Ingvad 2003; Löfström 2007). Detta är stöd som anhöriga i 
min studie uppger som otillfredsställande idag och efterfrågar ett bättre tillgodoseende av dessa be-
hov. 

Trots att det är lätt att förstå att det är många svåra beslut för de anhöriga i hemtjänst att ta tillgodoses 
inte deras behov av stöd i beslutsfattande i tillräcklig omfattning. I intervjuerna uttryckte framförallt 
anhöriga i hemtjänsten vikten av att få hjälp med att ta olika kontakter och olika beslut. De beskrev att 
de fick information och hjälp med var de skulle ringa men efterlyste hjälp med att ringa. Vissa anhöriga 
hanterade det bättre än andra men gemensamt var en önskan om att få hjälp med att både slippa ta 
beslut och att slippa ta kontakter. Att ta beslutet att det var dags att ansöka om särskilt boende sågs 
som det svåraste beslutet att ta för de anhöriga, vilket andra studier också bekräftar (Ryan & Scullion, 
2000; Lundh, Sandberg & Nolan, 2000; Liken 2001). Detta beslut uttalades vara extra svårt för maka 
eller make. Anhöriga gav uttryck för att det hade varit stöttande för dem att få hjälp med att ta detta 
svåra beslut själv. Caron, Ducharme och Griffith (2006) beskriver i sin studie processen för anhöriga 
när det gäller att ta beslutet att deras äldre närstående med demens ska flytta till särskilt boende. 
Resultatet visade att de anhöriga som fick stöd och bekräftelse från vårdpersonal med att ta beslutet 
att deras äldre behövde flytta till särskilt boende upplevde en lättnad och mindre skuldkänslor. 

Att vara anhörig till äldre på särskilt boende
Vetskapen om att den äldre har det bra på boendet och får sina behov tillfredställda är nödvändigt om 
de anhöriga ska känna trygghet och kunna slappna av. De stöd som specifikt uttrycktes för anhöriga till 
äldre på särskilt boende som viktigt att få tillgodosett var stöd som innebar att veta att de äldre hade 
det bra och innefattade att personalen erbjöd de äldre meningsfull sysselsättning, möjliggjorde social 
samvaro för den äldre och att personalen värnade om den äldres integritet och värdighet. I Larsson 
och Blomqvist (2010) studie framkommer vikten av att yngre personer med demenssjukdom får till-
gång till meningsfull sysselsättning för att anhöriga ska känna sig tillfreds. Denna studie pekar dock på 
att det är lika viktigt för anhöriga till äldre personer att få dessa behov tillgodosedda. Bergh (2004), 
Häggström (2005) och Whitaker (2002) belyser i sina studier också hur viktigt det är för de anhöriga 
på särskilda boenden att de äldre har det bra och får sina psykiska, fysiska och sociala behov tillgodo-
sedda för att känna ett gott stöd. I min studie var anhöriga på boendet nöjda med hur deras äldre fick 
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dessa behov tillgodosedda. Andra studier visar att anhöriga ibland upplever att vården är av så dålig 
kvalitet att de inte kan slappna av och slå sig till ro med att den äldre har det bra och får behålla sin 
värdighet vilket innebär en inre stress för den anhörige (Johansson 2007; Krevers 2007). Vikten av att 
äldre personer på särskilda boenden får behålla sin integritet och värdighet belyses i en avhandling av 
Anderberg (2009). Framträdande faktorer som spelar roll om de äldre upplever att de får ha sin inte-
gritet och värdighet intakt är huruvida de vårdas av kompetent och ansvarsfull personal med respekt 
för den äldres individuella behov. Upplevde de äldre att de fick behålla sin värdighet kände de livskvali-
tet och en inre känsla av frid. 

Gemensamma behov av stöd hos anhöriga till både äldre med hemtjänst och på särskilt boende
Kommunikationens och kontaktens betydelse för upplevelsen av ett gott anhörigstöd har löpt som 
en röd tråd genom de olika kategorierna oavsett om stödet till anhöriga handlar om hemtjänst eller 
särskilt boende. Ett återkommande tema har varit vikten av att personalen skapar en god kontakt och 
kommunikation med de anhöriga. I denna studie tyder resultatet på att kommunikationen fungerade 
bra ibland men tenderade att brista emellanåt. Det visade sig till exempel genom att anhöriga på 
boendet uttryckte missnöje med att saker försvann, men det togs sällan upp till diskussion med per-
sonalen. För anhöriga i hemtjänsten visade sig den bristande kommunikationen genom frustrationen 
över bristen på kontinuitet bland personalen och att arbetsuppgifterna blev slarvigt utförda. Istället för 
att ta upp det till diskussion försvarades personalen av de anhöriga inför sina äldre med att de var så 
stressade och gjorde så gott de kunde. Det fanns en stor lojalitet från de anhöriga gentemot persona-
len. Anhöriga som gav uttryck för denna missnöjdhet gav också exempel på tillfällen när allt fungerade 
klanderfritt och ställde sig lite undrande till vad det var som gjorde att det inte alltid fungerade så bra 
och vissa skyllde på organisatoriska problem och vissa menade att det berodde på personalens enga-
gemang i sitt jobb. Ett sätt att förstå varför de anhöriga inte vågar ta upp detta till diskussion är att de 
inte vill riskera att stöta sig med personalen. Istället bär de frustrationen inom sig vilket påverkar upp-
levelsen av ett gott anhörigstöd.

 I denna studie berättade anhöriga både i hemtjänsten och på boendet att de upplevde det särskilt be-
tydelsefullt när personalen lyssnade och förde en dialog med dem. Att också kunna komma med egna 
idéer som beaktades av personalen var väsentligt. Andra studier visar att detta inte är självklart utan 
pekar istället på att det kan vara svårt att få kontakt med personalen. Om inte anhöriga själva söker 
kontakt med personalen blir kontakten och kommunikationen näst intill obefintlig (Hertzberg, Ekman 
& Axelsson 2001; Hertzberg & Ekman 2000). 

Personalens uppgift är att stödja de anhöriga och för att kunna det är det värdefullt att personalen 
förstår kommunikationens betydelse som kan vara både verbal och icke verbal. Kommunikation och 
kontakt går hand i hand, utan kommunikation blir det ingen kontakt. Kommunikation kan tolkas som 
att göra något gemensamt eller att göra någon annan delaktig i något (Eide & Eide 1997). En ofta 
använd teori inom omvårdnadskommunikation är den så kallade systemteorin som fokuserar på att 
förstå patienten och anhöriga i ett sammanhang. Medvetenhet om vilka aktörer som ingår i systemet 
och förståelse för varje aktörs värde för att få ihop helheten är centralt. Inom systemteorin talas det 
om öppna och slutna system, där öppna system ses som välfungerade och slutna som icke fungerande 
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(a.a). Översatt till anhörigstöd kan det förklaras med att i de fall där kommunikationen mellan perso-
nal och anhöriga är nästintill obefintlig ses ett slutet ickefungerade system (se t ex Hertzberg, Ekman 
& Axelsson 2001; Hertzberg & Ekman 2000) och i de fall där det finns en öppen kommunikation ses 
ett fungerande system (Benzein et al 2004; Abrahamson et al 2009; Ball 2009). Anhöriga vill vara del 
i systemet och bli sedda som en samarbetspartner i vården av de äldre (Lund och Sandberg 2000). 
Detta belyser även anhöriga i min studie men de menade också att det var upp till dem hur relationen 
och kommunikationen blev.  Självklart behövs det ett givande och tagande från båda parter för att 
kunna utveckla ett anhörigstöd i partnerskap men personalen bör vara den som initierar till kontakt 
och kommunikation. För att kunna förbättra anhörigstödet ytterligare måste ett första steg vara att all 
involverad personal görs medvetna om hur betydelsefullt en god kommunikation och en tillfredstäl-
lande kontinuitet faktiskt är för de äldre och deras anhöriga.

Att åstadkomma förändring genom ett anhörigstöd i partnerskap
Mycket talar för att personalen som innefattas i denna studie kommer att lyckas med att utveckla 
ett anhörigstöd i partnerskap. Dels är där mycket som är bra med anhörigstödet redan och det finns 
engagerade chefer som vill utveckla anhörigstödet vidare, engagerad personal, anhöriga som vill vara 
delaktiga och en röda kors-krets som vill hjälpa till. Dessutom är det unikt att all personal inom alla 
personalkategorier har fått en tvådagarsutbildning i anhörigstöd i partnerskap vilket gör att anhörig-
stödet kan utvecklas genom ett tvärprofessionellt samarbete för att få det bästa anhörigstöd i partner-
skap som möjligt.

Ett resultat i denna studie var att anhörigstödsutbildningen inte hade bidragit till några stora föränd-
ringar. Detta är inte liktydigt med att anhörigstödet var dåligt då resultatet tyder på att anhöriga var 
nöjda med mycket. Det som hindrade upplevelsen av ett fullgott anhörigstöd berodde till stor del på 
otillräcklig kontinuitet och stress i hemtjänsten och otillräcklig kommunikation mellan personal och 
anhöriga i både hemtjänst och på boendet.  Andra studier bekräftar att brister i dessa anhörigstöd 
är negativt för anhörigas upplevelse av ett gott anhörigstöd (Ingvad 2003; Abrahamsson, Suitor & 
Pillemer 2009; Wikström 2005). I anhörigstödsutbildningen har stort fokus lagt på att förstå vikten av 
att personalen etablerar en god kontakt och kommunikation med den anhörige för att kunna utveckla 
ett anhörigstöd i partnerskap. Denna studie visar på några nya aspekter av anhörigstöd att ta hänsyn 
till vid planering av anhörigstöd i partnerskap som inte lyfts fram i tillräcklig utsträckning i utbildning-
en. Exempelvis belystes inte stödet i beslutsfattande i den omfattning som anhöriga verkade behöva i 
utbildningen. Anhöriga påtalade betydelsen av att få hjälp av personalen att ringa eller ta olika kontak-
ter och beslut och inte bara information om var de skulle vända sig.  Denna studie skulle kunna vara 
till en hjälp för vidareutveckling av anhörigstöd i partnerskap genom att ytterligare förstå vikten av de 
anhörigstöd som de anhöriga ger uttryck för att behöva.

Även om utbildningen inte visade på några stora förändringar så innebär det inte att satsningen har 
varit förgäves. Det är inte rimligt att anta att en tvådagars-utbildning skulle leda till några stora föränd-
ringar utan det behövs fortlöpande utbildning (Socialstyrelsen 2009). Arbetet med att bygga upp ett 
partnerskap med anhöriga har bara börjat. Personalen har börjat reflektera över vilket anhörigstöd 
som ges och vad anhörigstöd är då de har genomgått två utbildningsdagar i anhörigstöd i partnerskap 



31

där det bland annat givits möjlighet att ta del av anhörigas upplevelser av att vara anhörig i kommu-
nernas äldreomsorg. I denna utbildning har också kunskaper i professionell kommunikation erhållits 
och vad personal behöver tänka på i mötet med anhöriga. Utbildningen syftar till att utveckla anhörig-
stödet genom att ge personalen verktyg för att själva arbeta vidare och reflektera över vad som behö-
ver göras för att uppnå ett fullgott anhörigstöd. För att kunna genomföra ett förändringsarbete krävs 
ett engagemang från den närmaste chefen för att skapa ett tillåtande klimat, tid och mötesplatser för 
reflektion och planering. Chefens inställning till förändringsarbete är av stor betydelse för att lyckas 
fullfölja det, likaså att eftersträva ett tvärprofessionellt samarbete där allas kunskaper tas tillvara (Thor, 
2002). Genom att cheferna i denna studie har en positiv inställning till att utveckla anhörigstödet och 
genom att personalen fortsätter den påbörjade processen är möjligheten att lyckas är stor. Thor (2002) 
beskriver att det är viktigt att utvärdera om förändringen verkligen har lett till en förbättring. För att 
åstadkomma förändringar som också innebär förbättringar poängterar han att det behövs dels en 
professionell yrkeskunskap och dels en förbättringskunskap då dessa anses komplettera varandra. Den 
professionella yrkeskunskapen innebär vilka ämneskunskaper, personlig förmåga, värderingar och etisk 
grund som finns medan förbättringskunskap innebär kunskap inom system, variationer i processer, 
förändringspsykologi och förbättringsverktyg man besitter (Edström, Svensson & Olsson 2008; Thor 
2002). Med dessa kunskaper bör det gå att identifiera och avgränsa problem i verksamheterna. Genom 
att också använda sig av olika vedertagna modeller eller verktyg som finns underlättas det ytterligare 
för att lyckas med detta förändringsarbete. 

Slutsats
Slutsatsen av denna studie är att några större förändringar i anhörigstödet inte har skett efter en ut-
bildning i anhörigstöd. Däremot har personalen genom utbildningen fått kunskap om hur de kan jobba 
med anhörigstöd genom att bjuda in de anhöriga till samarbetspartners där kommunikationen mel-
lan anhöriga och personal är avgörande för hur deras samarbete utvecklas. Flera viktiga behov för att 
tillgodose ett gott anhörigstöd har framkommit, där vissa behov redan är tillgodosedda medan andra 
inte är det. Genom att satsa på att förbättra kommunikationen och kontinuiteten kommer troligtvis 
anhörigstödet att upplevas än mer positivt av anhöriga. Kommunikationens betydelse har framkom-
mit som ett återkommande tema i samtliga intervjuer och vittnar om hur viktig den är. Genom en god 
kommunikation mellan anhöriga och personal kan också det individuella behovet av stöd för anhöriga 
bättre framkomma. Ytterligare studier borde fokusera på hur det individuella anhörigstödet i relation 
till anhörigstöd i partnerskap kan formas på bästa sätt och modeller för tillvägagångssätt är av vikt att 
utveckla och utvärdera. Det skulle vara intressant att utforma en modell som fokuserar på det indi-
viduella behovet av anhörigstöd med hänsyn tagen till den enskilde anhöriges önskemål men också i 
relation med vad som är genomförbart i verkligheten utifrån verksamhetens förutsättningar. Studier 
visar att verkligheten inte alltid stämmer överens med det anhörigstöd som utlovats (Krevers 2007; 
Johansson 2007). 
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Kristianstad University Press KUP
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Kristianstad University College Press. 
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Skriftserierna
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serien (Skrifter utgivna vid Högskolan Kristian-
stad) är öppen för alla anställda vid Högskolan.

Forskningstemat Människa – hälsa –samhälle 
(ISSN 1654-0131)
Forskningstemat Människa – hälsa – sam-
hälle etablerades redan 1998 och har sedan dess 
varit en av de prioriterade forskningsmiljö-
erna vid Högskolan Kristianstad. Inledningsvis 
var inriktningen rent folkhälsovetenskaplig och 
temat tog sin utgångspunkt i den redan befint-
liga forskningsverksamheten med anknytning 
till folkhälsovetenskap. Successivt har temat 
alltmer orienterats mot arbetsrelaterad såväl 
folkhälso- som arbetsvetenskaplig forskning.

Forskningsmiljön är tvärvetenskaplig och 
har fokus på hälsorelaterad arbetslivsforskning 
generellt samt med koppling till livsstilsfrågor 
specifikt. Forskningen bedrivs främst med en 
salutogen utgångspunkt och är till stor del delta-
garbaserad samt av interventionskaraktär.

Publiceringen sker huvudsakligen genom 
vetenskapliga tidskrifter, men rapporter med 
vissa inriktningar publiceras som komplement i 
Högskolans publikationsserie.
Kontaktperson: Göran Ejlertsson

Utgivning vid Högskolan Kristianstad



Publicerat
• Gunnarsson, Jennie., Andersson, Ingemar., & 
Ejlertsson, Göran (2009). Egna krav i arbetet 
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• Augustinsson, Sören., & Bringsén, Åsa 
(2007). Skiss Skåne: konstnärer på arbetsplat-
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• Nilsson, Petra., Ericsson, Ulf., Andersson, 
Ingemar., & Ejlertsson, Göran (2006). ”Jag är 
alltid glad när jag går till jobbet!”: rapport 
från fokusgruppsintervjuer på vårdenheten: 
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Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan 

(ISSN: 1652-9979)

Collaborative and integrated approaches to 

health (CIAH)

Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan 
(tidigare Forskningsplattformen för Utveckling 
av Närsjukvård) har funnits sedan 2003 och är 
ett samarbete mellan Region Skåne, Högskolan 
Kristianstad samt de sex kommunerna i Nordös-
tra Skåne (Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, 
Osby, Perstorp och Östra Göinge) som tillsam-
mans finansierar verksamheten. Den ursprung-
liga inriktningen för Plattformens verksamhet 
var att den forskning som bedrevs skulle ha en 
deltagarbaserad forskningsdesign. Representan-
ter för de olika finansiärerna återfinns i den sam-
ordningsgrupp som beslutar om, och följer upp 
Plattformens inriktning och verksamhet. 

Den nya verksamhetsperioden 2011–2015 har 

en delvis ny inriktning med ett ökat fokus på 
flervetenskaplig forskning inom tre prioriterade 
områden: Hälsofrämjande vård och omsorg, 
Personcentrerad vård och omsorg samt Orga-
nisation och Ledarskap inom vård och omsorg. 
Den forskning som bedrivs kommer fortfarande 
att genomföras i nära samarbete med ingående 
parterna, men kommer inte att vara avgränsad 
när det gäller projektens design. 
Kontaktperson: Manuela Schmidt
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personer med demenssjukdom. (2010:2). Kristi-
anstad: CIAH.
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son, Lena (2009). Lära sig leva med demens-
sjukdom, En utvärdering av en kurs utifrån 
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Pro-Care 
(Patient Recorded outcomes - 
Clinical Assessment Research 
& Education) (ISSN: 1654-1421)
Forskargruppen PRO-CARE (Clinical Assess-
ment Research & Education), tidigare Klinisk 
Patientnära Forskning med studentmedverkan 
i fokus bedriver sedan år 2005 forskning med 
inriktning mot patientsäkerhet och har bas vid 
Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa 
och Samhälle. 

Målsättningen med PRO-CARE är att verka 
för och underlätta arbetet med patientsäkerhet, 
och samtidigt bereda väg för en bättre veten-
skaplig förståelse och vetenskaplig förankring i 
den verksamhetsförlagda utbildningen för sjuk-
sköterskestudenter. Metodiken som används 
syftar till att förena högskolans tre primära upp-
gifter; forskning, utbildning och samverkan.

Under åren som gått har studenter medverkat i 
flera forskningsprojekt under den verksamhets-
förlagda utbildningen, resultat har återförts till 
verksamheterna och vetenskapliga artiklar har 
producerats. Studierna går under benämningen 
”FUSS” som står för ”Forskning, Utbildning 
och Samverkan i Sjuksköterskeutbildningen”. 
Kontaktperson: Gita Hedin
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Skrifter utgivna vid Högskolan 
Kristianstad (ISSN: 1404-9066)

Skriftserien utgör ett komplement till publice-
ring av vetenskapliga arbeten i erkända tidskrif-
ter. Rapportserien är gemensam för alla institu-
tioner och enheter inom Högskolan.
Kontaktperson: Göran Brante

Publiceringar efter 2009 (ISSN 1404-9066)
• Masche, G. J., & Siotis, C. (2011). Barns cyk-
lande på båda sidor om Öresund. En vetenskap-
lig undersökning inom projektet Öresund som 
cykelregion. Kristianstad: Kristianstad Univer-
sity Press.

Skrifter publicerade vid Högskolan Kristianstad 



 

1999–2009 (ISSN 1404-9066)

• Wernberg, Anna (2009). Lärandets objekt. Vad 
elever förväntas lära sig, vad görs möjligt för 
dem att lära sig och vad de faktiskt lär sig under 
lektionerna. Avhandling Nationella Forskar-
skolan i Pedagogiskt Arbete (NaPa). Kristian-
stad: Kristianstad University Press. ISBN: 978-
917264-895-1
• Gustavsson, Laila (2008). Att bli bättre lärare. 
Hur undervisningsinnehållets behandling blir 
till samtalsämne lärare emellan. Avhandling 
Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete 
(NaPa). Kristianstad: Sektionen för lärarutbild-
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7264-527-1 
• Naranjo, Eduardo (Red.) (2008). Reflektioner 
från ett mosaikforum. Kristianstad: Kristianstad 
University Press. ISBN: 91-973964-7-8 
• Smith, Elin (2008). Corporate governance and 
corporate entrepreneurship: empirical studies 
on Swedish riding schools. Licentiatavhandling. 
Kristianstad: Kristianstad University College 
Press. ISBN: 91-974946-6-6 
•Eskilsson, Olle & Redfors, Andreas (Red.). 
(2007). Ämnesdidaktik ur ett nationellt och 
internationellt perspektiv: rapport från Riks-
konferensen i ämnesdidaktik 2006. Proceedings. 
Kristianstad: Kristianstad University Press. 
ISBN: 91-973964-4-3 
• Håkansson, Anita (2007). Lärares pedago-
giska arbete inom den kommunala vuxenutbild-
ningen. Avhandling Nationella Forskaskolan i 
Pedagogiskt Arbete (NaPa). Kristianstad: Kris-
tianstad University Press. ISBN: 978-91-7264-
271-3 
• Olteanu, Constanta (2007). ”Vad skulle x 
kunna vara?”: andragradsekvation och andra-
gradsfunktion som objekt för lärande. Avhand-
ling. Kristianstad: Kristianstad University Press. 
ISBN: 978-91-7264-394-9 
• Sandström Madsén, Ingegärd (2007). Samtala, 
läsa och skriva för att lära: i ett utvecklingsper-
spektiv från förskola till högskola. Kristianstad 
University Press. ISBN: 91-973964-5-1 
• Swahn, Jan-Öjvind (Red.) (2005). Måltiden 
i framtiden II: symposium om mat- och mål-
tidskunskap vid Högskolan Kristianstad den 2 
februari 2004. Kristianstad: Kristianstad Uni-
versity Press. ISBN: 91-973964-2-7 

• Swahn, Jan-Öjvind (Red.) (2003). Måltiden i 
framtiden: symposium om mat- och måltidskun-
skap vid Högskolan Kristianstad den 11 febru-
ari 2002. Kristianstad: Kristianstad University 
Press. ISBN: 91-973964-0-0 (korr) (inb) 
• Ågren, Göran & Wenhow, Torsten (Red.) 
(2002). Högskolan Kristianstad: en jubileums-
bok 1977-2002. Kristianstad: Kristianstad Uni-
versity Press. ISBN: 91-973964-0-0 
• Wersäll, Britt-Louise (2000). TV-etik, medie-
juridik och mediepolitik : om värden och våld. 
Kristianstad: Kristianstad University Press. 
ISBN: 91-630-9991-8 

Specialpedagogiska rapporter och 
notiser från Högskolan Kristianstad 
(ISSN 2000-0022)

Föreliggande skriftserie har som ambition att 
visa upp det forsknings- och utvecklingsarbete 
som medarbetare i Kunskapsgruppen för spe-
cialpedagogik, liksom studerande i kurser och 
program, bidrar med. 
Kontaktperson: Jerry Rosenqvist

Publicerat
• Christiansson-Banck, Ulla (2011). ”Här 
behandlar vi alla olika”. Utvärdering av Spe-
cialutformat individuellt program, SM/IV, för 
elever med diagnostiserade neuropsykiatriska 
funktionshinder i Hässleholms kommun. Nr 7. 
Kristianstad: Kunskapsgruppen i specialpeda-
gogik.
• Karlsudd, Peter (2011). Sortering och diskri-
minering eller inkludering. Nr 6. Kristianstad: 
Kunskapsgruppen i specialpedagogik.
• Rosenqvist, Jerry (2010). Om begreppet oli-
gofreni: Benämningen av utvecklingsstörning 
under två århundraden. Nr. 5. Kristianstad: 
Kunskapsgruppen i specialpedagogik.
• Rosenqvist, Jerry (Red.) (2009). Specialpe-
dagogik i mångfaldens Sverige. – Delstudie II: 
Särskoleelever med utländsk bakgrund i storstä-
der. Nr. 4. Kristianstad: Kunskapsgruppen i spe-
cialpedagogik.
• Palla, Linda (2009). En förskola för alla: Tre 
artiklar om förskola och (special)pedagogik. 
Nr. 3. Kristianstad: Kunskapsgruppen i special-
pedagogik.



• Östlund, Daniel & Rosenqvist, Jerry (2008). 
”Det går med små, små steg, man tänker inte 
på det förrän man börjar prata om det”. – En 
utvärdering av särskolan och resursskolorna i 
Lunds kommun 2006. Nr. 2. Kristianstad: Kun-
skapsgruppen i specialpedagogik.
• Christiansson, Ulla (2008). Behovet av kom-
petensutveckling i särskolan: Kartläggning 
av skolledares synpunkter. Nr. 1. Kristianstad: 
Kunskapsgruppen i specialpedagogik.

Högskolepedagogisk debatt
KUP har också en enskild tidskrift Högskolepe-
dagogisk debatt. Tidskriften ges ut av Lärand-
ResursCentrum (LRC) vid Högskolan Kristian-
stad. Den är tänkt att utkomma med två nummer 
per år. Högskolan Kristianstad har som ett av 
sina mål att bli erkänd för sin pedagogiska 
utveckling. Ett sätt för att bli det är att lyfta 
debatten internt kring högskolepedagogiska frå-
gor. Debatten finns naturligtvis men via publi-
cering ökar möjligheten till att fler engagerar sig 
i de problemställningar som lyfts fram, och det 
är av godo.  Inom Högskolepedagogisk debatt 
är det möjligt att presentera idéer och utveck-
lingsprojekt, att väcka frågor och diskussioner 
kring företeelser och fenomen vad gäller utbild-
ning, undervisning och lärande, samt att disku-
tera vilka tänkbara handlingsscenarier som där-
med uppstår. 

Kontakt: 
Göran Brante 
hogskolepedagogiskdebatt@hkr.se
044-203260
goran.brante@hkr.se
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Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan (tidigare Forskningsplattformen för 

Utveckling av Närsjukvård) har funnits sedan 2003 och är ett samarbete mellan Region 

Skåne, Högskolan Kristianstad samt de sex kommunerna i Nordöstra Skåne (Bromölla, 

Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra Göinge) som tillsammans finansierar 

verksamheten. Den ursprungliga inriktningen för Plattformens verksamhet var att den 

forskning som bedrevs skulle ha en deltagarbaserad forskningsdesign. Representanter för 

de olika finansiärerna återfinns i den samordningsgrupp som beslutar om, och följer upp 

Plattformens inriktning och verksamhet. 

Den nya verksamhetsperioden 2011-2015 har en delvis ny inriktning med ett ökat fokus 

på flervetenskaplig forskning inom tre prioriterade områden: Hälsofrämjande vård och 

omsorg, Personcentrerad vård och omsorg samt Organisation och Ledarskap inom 

vård och omsorg. Den forskning som bedrivs kommer fortfarande att genomföras i nära 

samarbete med ingående parterna, men kommer inte att vara avgränsad när det gäller 

projektens design.
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