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Sammanfattning  
Bakgrund: Äldre personer får med tiden sämre funktioner på grund av det 

naturliga åldrandet eller sjukdom och blir beroende av andras hjälp vilket medför 

en förändrad vardag. Personer över 65 år är den grupp som erhåller mest formell 

vård och omsorg i hemmet. Personcentrering är ett globalt mål och ska spegla den 

enskilde personens behov av vård och omsorg. När hemmet öppnas upp för 

vårdpersonal medföljer ansvaret att vårda genom lyhördhet och avsätta tid till att 

vara nyfiken på personen och hens vardagliga rutiner.  

Syfte: Syftet var att beskriva äldre personers upplevelser och erfarenheter av att 

vara beroende av formell vård och omsorg i hemmet. 

Metod: En allmän litteraturöversikt som utgår från 14 vetenskapliga kvalitativa 

artiklar. Sökningarna genomfördes i omvårdnadsrelaterade databaser. De utvalda 

artiklarna granskades med högskolan Kristianstads granskningsmall för 

kvalitativa artiklar. Analysen utfördes enligt Fribergs (2017) trestegsmodell. 

Resultat: Upplevelsen av att vara beroende av formell vård och omsorg i hemmet 

skapade tre kategorier; Självbestämmande och delaktighet vid beroende av vård 

och omsorg i hemmet, Att anpassa sig när beroendet av vård och omsorg i 

hemmet är ett faktum och Personalen är en del av vardagen vid beroende av vård 

och omsorg i hemmet. 

Diskussion: Metoddiskussionen utgick från Shentons (2004) 

trovärdighetbegrepp. Resultatdiskussionen utgick från tre fynd; Ekonomins 

påverkan, Delaktighet och Tidens påverkan av vardagen. Fynden diskuterades 

utifrån bland annat McCance och McCormacks (2021) modell för personcentrerad 

omvårdnad. Likaså diskuterades etik i vården och hur samhällets ekonomiska 

aspekter påverkar vård och omsorgen för både äldre och personal. 
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Abstract  
Background: Over time, older people´s functions decrease due to natural aging or 

due to illness. Thus they become dependent on the help of others, which leads to a 

changed everyday life. People over the age of 65 are the group that receives the 

most formal care and care at home in comparison to younger people. Person-

centred care is a global goal and should reflect the individual's need for care and 

attention. When peoples homes are opened up for care staff, a responsibility 

comes to provide care through sensitivity and invest time to be curious about the 

older person and the persons´everyday routines. 

Aim: Elderly people's experiences of being dependent on formal care and service 

at home. 

Method: A general literature review based on 14 scientific qualitative articles was 

conducted. The literature searches were performed in nursing-related databases. 

The selected articles were reviewed with Kristianstad University's review 

template for qualitative articles. The analysis was performed according to 

Friberg's (2017) three-step model. 

Results: The experiences of being dependent on formal care and healthcare and 

service in the home created three categories; Self-determination and participation 

when depending on care and service in the home, Adapting when the dependence 

on care and service in the home is a fact and The staff is part of everyday life 

when depending on care and service in the home. 

Discussion: The method discussion was based on Shenton's (2004) concept of 

trustworthiness. The discussion of results was based on three findings; The impact 

of the economy, Participation and The impact of time on everyday life. The 

findings were discussed in relation to McCance and McCormack's (2021) model 

for person-centred nursing. Just as ethics in care was discussed and how the 

economic aspects of society affect care for both older people and staff  
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Inledning 
Närmare 364000 personer hade någon gång under 2019 varit mottagare av 

kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser, den dominerande andel som fått insatser 

var 65 år eller äldre. Ungefär 44% hade insatser varje månad under året 

(Socialstyrelsen, 2020). Äldre personer som är beroende av vård och omsorg i 

ordinärt boende kan uppleva kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser olika. 

Intrång i den personliga sfären sker i samband med vårdandet och kan resultera i 

kränkning om inte sjuksköterskan är lyhörd inför den äldres gränser (Sandman & 

Kjellström, 2018). Sjuksköterskor som arbetar med äldre som erhåller vård och 

omsorg i hemmet kan öka förståelsen för hur det upplevs att vara mottagare av 

vård och omsorg i hemmet. Ökad förståelse bidrar således till personcentrerad 

vård. Sjuksköterskan har ett ansvar att arbeta personcentrerat genom att utgå från 

personen och hens förmågor, förutsättningar och önskemål om vården (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). 

Bakgrund 
Äldre personer definieras enligt Socialstyrelsen (2021) vara 65 år eller äldre. Roos 

(2009) beskriver åldrandet där äldre kan drabbas av olika förluster såsom 

försämrad fysisk förmåga, försämrad hälsa och livskvalité. I Janlövs avhandling 

(2006) framkom att de förluster som åldrandet medför förändrade livssituationen 

för äldre personer, vilket innebar att nya strategier behövdes för att hantera 

vardagen. Exempelvis kompletterade makar varandras förluster och 

funktionsnedsättningar och anhöriga hjälpte till att stötta upp (Janlöv, 2006). Det 

är vanligt att äldre personer får informell vård och omsorg innan mottagande av 

formell vård och omsorg i ordinärt boende blir aktuellt (Wimo et al., 2020).  

Vård och omsorg i ordinärt boende beskrivs av Wimo et al. (2020) som informell 

och formell vård där informell vård ombesörjs av anhöriga och närstående medan 

formell vård är insatser från hemtjänst och hemsjukvård (Wimo et al., 2020). Den 

dominerande andel som erhåller hemtjänst är äldre personer (Socialstyrelsen, 

2020). I Socialtjänstlag (SOL ,2001) i kapitel 5 §5 uttrycks “Den äldre personen 

ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och 
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annan lättåtkomlig service ska ges”. Socialstyrelsen (2016) anger att kommunen 

är ansvarig för att tillgodose individens behov och en biståndshandläggare ska 

bedöma behovet och rätten till insats. Bedömningen av bistånd ser olika ut 

beroende på vilken kommun personen bor i och hjälpen ser därför olika ut 

beroende på vad just den kommunen anser vara ett behov (Janlöv, 2006). Personer 

som behöver sjukvård kan enligt Socialstyrelsen (2016) få sjukvårdsinsatser i 

ordinärt boende, det kallas hemsjukvård. Sjukvårdsinsatser är enligt Hälso- och 

sjukvårdslag (HSL, 2017) åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och 

behandla sjukdomar och skador. Regionen eller kommunen ansvarar för 

hemsjukvården (Socialstyrelsen, 2016). Hemtjänst möjliggör att bo kvar i ordinärt 

boende när behov av stöttning eller omsorg för att klara vardagen finns 

(Socialstyrelsen, 2016). Dessutom ökar hemtjänst möjligheten att leva så 

självständigt som möjligt och främja skäliga levnadsvillkor (SOL, 2001). Enligt 

Socialstyrelsen (2016) kan hemtjänstens insatser vara hushållsarbete, personlig 

omvårdnad såsom på- och avklädning och hygien. Både hemtjänst- och 

hemsjukvårdsinsatser innebär en kostnad för mottagaren. Kostnaden bestäms 

utifrån kommunernas olika avgiftssystem och baseras på inkomst och insatsernas 

omfattning (Socialstyrelsen, 2014). Hemtjänst och hemsjukvård i ordinärt boende 

kommer i denna litteraturöversikt fortsättningsvis benämnas som “vård och 

omsorg i hemmet”. Äldre kan alltså få olika hjälpinsatser i hemmet utifrån 

individuella behov. Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver att 

individuella behov, känslor och tankar kring vården ska ligga till grund för 

personcentrerad vård. 

Personcentrerad vård är enligt World Health Organization (WHO, 2015) en 

nödvändighet för att utforma en god vård vilken ska utgå från patienten som 

person men också inkludera familj och samhället. Genom kunskap och stöd ges 

också möjligheten till delaktighet och beslutsfattande gällande den egna vården. 

Vården kan då utformas efter personens önskemål, vilja och inte enbart efter 

sjukdomen. Personcentrerad vård ska kunna ges var som helst i världen oavsett 

land eller samhällsklass (WHO, 2015). McCance och McCormack (2021) har 

utformat ett ramverk för personcentrerat arbetssätt vilket blivit en erkänd modell 

för omvårdnad. Modellen består av fyra domäner som är förutsättningar, 
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vårdmiljö, personcentrerade processer och personcentrerade resultat vilka är av 

relevans för sjuksköterskor. Förutsättningar innebär exempelvis vilken 

självkännedom sjuksköterskor har men också yrkesmässig kompetens och 

engagemang i arbetet. Vårdmiljö ska ringa in den miljö där vården ges och vilka 

förutsättningar miljön har för personcentrerad omvårdnad. Exempel på goda 

förutsättningar för personcentrering i en vårdmiljö är en mixad kompetens bland 

sjuksköterskor, innovationsmöjligheter samt stöttande organisation. Samtidigt ska 

maktfördelningen tas i beaktande och ges utrymme för diskussion där målet är att 

utjämna makten mellan sjuksköterskan och personen som söker vård. Vidare 

menar McCance och McCormack (2021) att personcentrerade processer kan 

användas av sjuksköterskor genom att låta patientens värderingar ta en naturlig 

plats i vårdandet och beslutstagandet sker i samråd mellan patient och 

sjuksköterska. Sjuksköterskor behöver vara engagerade på ett sätt som visar 

patienten att hen står i centrum för vården samt är begriplig för hen och utgår från 

personens rätt att bestämma och styra över livet. Personcentrerade resultat är 

kärnan i omvårdnadsmodellen och speglar upplevelsen av den egna vården samt 

upplevd delaktighet samtidigt som resultatet ska kunna ge en känsla av 

välbefinnande (McCance & McCormack, 2021). I Jarlings (2020) avhandling 

studerades vård i hemmet utifrån vårdtagares, anhörigvårdares och professionella 

vårdgivares perspektiv. I resultatet framkom det att relationen mellan vård och 

omsorgstagare och vårdpersonal behöver förstås på ett djupare plan. Samspelet 

avspeglas i vården och det ligger mer i personalens händer att tillsammans med 

den äldre skapa vård som ger välbefinnande och möjlighet till hälsa. Den äldre är i 

en utsatt situation när hen öppnar upp hemmet vilket påverkar inte bara den äldre 

utan även familjemedlemmar. Personalen har därför ett stort ansvar att se till 

helheten (Jarling, 2020). 

Att inte längre klara vardagen självständigt och vara beroende av andras hjälp för 

att upprätthålla en funktionell och meningsfull vardag på grund av en förändrad 

livssituation kan påverka välbefinnandet negativt (Sainio & Hansebo, 2008). 

Beroendeställning kan upplevas när livet går in i en ny transition vilket Sainio och 

Hansebo (2008) har studerat genom en intervjustudie. En transition innebär en 

vändpunkt och en övergång till en ny livssituation där tidigare erfarenheter av 
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situationen inte finns. Enligt Blomqvist och Edberg (2017) innebär formell vård 

och omsorg i hemmet en förändrad livssituation eftersom det finns behov av 

utomståendes hjälp genom vård och omsorgsinsatser för att upprätthålla vardagen. 

Beroendet kan ses ur olika aspekter, det vill säga objektivt eller subjektivt. 

Objektivt beroende kan liknas med hur mycket insatser som erhålls av vård och 

omsorg i hemmet, medan subjektivt beroende utgår från upplevelser och känslor 

(Blomqvist & Edberg, 2017). Roos (2009) menar att vård och omsorgstagare kan 

uppleva beroendet på olika vis. En negativ känsla utav att vara beroende kan 

reduceras genom att öka delaktigheten i beslutsfattande. Objektivt kvarstår 

beroendet men upplevelsen av att vara delaktig i vården och omsorgen resulterar i 

att personen blir gynnsamt inställd till att ta emot hjälp (Roos, 2009). När en 

person åldras och behöver insatser från vård och omsorg menar Sandman och 

Kjellström (2018) att sjuksköterskan kan behöva gå innanför den personliga 

sfären som annars inte hade känts accepterat från en utomstående. Personlig sfär 

innebär kroppsligt, livsrum i form av det osynliga revir runt kroppen, materiella 

ting med personligt värde och information om individen som anses privat och 

kännetecknas av utrymmet där personen känner frihet att göra vad den vill utan att 

påverkas av andra. Om någon av gränserna överskrids utan samtycke riskerar den 

personliga integriteten bli kränkt. I sjuksköterskans profession ingår enligt svensk 

sjuksköterskeförening (2017) ett ansvar för god omvårdnad och ett 

personcentrerat förhållningssätt. Sjuksköterskan och den äldre har olika 

upplevelser av situationen eftersom de inte delar samma livsvärld. Birkler (2007) 

beskriver livsvärld som den givna och naturliga vardagen som upplevs subjektiv. 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) menar att sjuksköterskan genom att delge 

tid, lyssna, visa empati och respektera livsvärld och integritet skapar en fin grund 

till bra möten i vårdandet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). En god vård kan 

ges när sjuksköterskan kan vara öppen och lyssna in äldres upplevelser och 

känslor av att vara beroende av vård och omsorg i hemmet. 

Syfte 
Syftet var att beskriva äldre personers upplevelser och erfarenheter av att vara 

beroende av formell vård och omsorg i hemmet. 



 9 (46) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Metod 

Design 

Studien har utförts som en allmän litteraturöversikt med en kvalitativ ansats. En 

allmän litteraturöversikt innebär en sammanställning av resultaten från 

vetenskapliga artiklar för valt fördjupningsområde (Friberg, 2017). Henricson och 

Billhult (2017) beskriver att kvalitativ ansats används när upplevelser och 

erfarenheter av ett fenomen vill belysas. Vid empiriska studier med intervjuer är 

det personens upplevelser och erfarenheter som är i centrum för att utforska och 

analysera. Därför har kvalitativa artiklar använts i den här studien för att belysa 

upplevelser. 

Sökvägar och urval 

Inledningsvis gjordes en pilotsökning i databasen Cinahl Complete för att se om 

det fanns tillräckligt många vetenskapliga kvalitativa artiklar utifrån valt syfte. I 

akademiska databaser finns vetenskapliga källor som är granskade och 

kvalitetsbedömda (Östlundh, 2017). De egentliga sökningarna gjordes i 

databaserna Cinahl Complete och PubMed. Cinahl Complete innehåller ämnen 

om omvårdnad, hälsovetenskap och medicin. PubMed innehåller ämnen om 

biomedicin, beteendevetenskap, omvårdnad och hälsovetenskap (Karlsson, 2017; 

Östlundh, 2017). Sökorden som användes var äldre, upplevelse, beroendeställning 

och formell vård och omsorg i hemmet. Genom att använda svensk MeSH som är 

en svensk version på ämnesordslistan MeSH (Karlsson, 2017; Östlundh, 2017) 

hittades engelska synonymer till sökorden. I databasen Cinahl Complete användes 

vid den egentliga sökningen ämnesordslista Cinahl Headings och i PubMed 

användes MeSH. Ämnesord användes i databaserna för att identifiera artiklarnas 

innehåll och förenklade möjligheten att få fram relevant fakta utifrån valt 

forskningsområde (Karlsson, 2017; Östlundh, 2017). Ämnesorden Aged, 

Qualitative research, Dependency psychological och Home health care bildade 

fyra sökblock. I PubMed användes ytterligare ett ämnesord Home care services 

till sökblocket Home health care. Vidare användes fler synonymer till nyckelord i 

sökblocken. I Cinahl Complete användes trunkering och frassökning. Trunkering 
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användes för att bredda sökningen ytterligare och innebar att olika böjningar av 

ordet som trunkeringen använts med inkluderades. Frassökning innebär att fler 

olika ord kan sökas ihop i samma sökblock, exempelvis ”formal care and service” 

(Polit & Beck, 2017; Östlundh, 2017). För att expandera sökningen ytterligare 

användes booelska termen OR vilket gjorde att sökningen kunde använda sig av 

de olika sökorden var för sig. Sedan användes booelska termen AND för att 

smalna av sökningen genom att sökblocken kunde sökas tillsammans (Karlsson, 

2017; Polit & Beck, 2017). Begränsningar utifrån inklusionskriterierna som 

användes var publiceringsår 2010 eller senare, engelskspråkig och peer-review. 

För sökning se bilaga 1. 

Inklusionskriterier är kriterier som ska vara uppfyllda för att en artikel ska vara 

relevant för valt område (Friberg, 2017). Inklusionskriterierna för studien var 

artiklar med deltagare 65 år eller äldre, beskrev upplevelsen av att vara beroende 

av formell vård- och omsorg i hemmet. Begränsningarna av årtal användes för att 

få fram färsk forskning, engelskspråkig valdes för att forskarna skulle kunna läsa 

artiklarna på ett språk som behärskas och peer-review innebär att artiklarna var 

kvalitetsgranskade (Östlundh, 2017). Efter avgränsningarna återstod 149 artiklar i 

Cinahl Complete och 107 artiklar i PubMed. Författarna granskade gemensamt 

titel och abstract utifrån dess relevans i förhållande till syftet. Därefter återstod 11 

artiklar från Cinahl Complete och 6 artiklar från PubMed, 4 dubbletter 

identifierades och valdes bort från PubMed. 

Granskning och analys 

De 17 valda artiklarna har granskats med hjälp av Högskolan Kristianstads 

granskningsmall som är anpassad för granskning av kvalitativa artiklar 

(Blomqvist, Orrung Wallin & Beck, 2016). Granskning av artiklar utförs för att 

värdera innehållet samt ge en helhetsbild över artiklarnas kvalitet. På så vis 

bedöms vilka artiklar som ska inkluderas och vilka som ska exkluderas. Artiklarna 

som inte uppfyller god kvalitet exkluderas (Friberg, 2017). Artiklarna lästes 

igenom av båda författarna var för sig. Sedan diskuterade författarna tillsammans 

de olika artiklarna och dess kvalité och relevans för syftet. Tre artiklar från Cinahl 
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Complete exkluderades efter djupare granskning eftersom de ej svarade på 

studiens syfte. Kvar fanns 14 artiklar för analys.  

Till analysen har Fribergs (2017) trestegsmodell använts. I första steget lästes 

artiklarna av båda författarna flertalet gånger för att förstå artiklarnas innehåll. I 

andra steget genomfördes artikelöversikter för att få en överblick av artiklarnas 

innehåll och kvalité. I tredje steget identifierades text i artiklarnas resultat som 

svarade på studiens syfte. Texten som svarade på syftet skrevs ner i ett dokument. 

Författarna diskuterade fynden och ett mönster av upplevelser identifierades vilket 

skapade kategorierna självständighet/delaktighet, anpassning och personalen en 

del av vardagen. Kategoriernas innehåll jämfördes utifrån likheter och skillnader 

vilket resulterade i 9 subkategorier (se Tabell 1. s 13). Fynden lästes igenom 

flertalet gånger av båda författarna och resultatet skrevs fram. 

Etiska överväganden 

Etiska övervägande ska göras innan, under och efter studien för att värna om 

individen och dess integritet, värde och rättigheter (Sandman & Kjellström, 2018). 

The World Medical Association (WMA, 2018) har utvecklat 

Helsingforsdeklarationen som är etiska principer för medicinsk forskning. 

Forskning använder människor för att nå ny kunskap och etiska principer är därför 

viktiga för att värna om individen. Forskningsetiska principer är 

informationskravet, informerat samtycke, konfidentialitet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att deltagarna förstår vad studien går ut på samt hur 

studien ska gå tillväga. Beslut om deltagande ska vara frivilligt och rätten till att 

avsluta deltagandet när så önskas. Informerat samtycke kan ges både skriftligt och 

muntligt, båda delarna kan vara till fördel för att deltagarna ska få ökad förståelse 

och trygghet i deltagandet. Konfidentialitet innebär att deltagaren inte ska kunna 

identifieras av personer som inte ingår i forskningsteamet. Nyttjandekravet 

innebär att forskarna inte får lova att lämna ut data för annat ändamål än den 

planerade forskningen (WMA, 2018).  

I litteraturstudien eftersträvades användning av etiskt godkända artiklar. En 

vetenskaplig artikel ska bistå med ny kunskap, kunna granskas och bedöms av 
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tidskriften innan publikation och publiceras på engelska för att nå ut till fler läsare 

(Segersten, 2017). Alla artiklar som ingår i studien har presenterats och alla 

resultat redovisats för att visa på att inga artiklar valts bort, vilket Birkler (2012) 

menar är viktigt för att påvisa att fynden inte har förvrängts eller uteslutits för att 

få ett önskvärt resultat. Förförståelsen skrevs ner innan studiens start vilket är 

viktigt eftersom förförståelsen förändras över tid och påverkas under studiens 

gång. Under studiens gång diskuterade författarna förförståelsen med varandra 

och var uppmärksamma på att förförståelsen inte påverkade studiens resultat. 

Förförståelse 

Förförståelse är en föreställning, teoretisk kunskap eller erfarenhet som en person 

har om ett visst fenomen och bör beskrivas innan studiens start för att visa på att 

den ej påverkat studiens resultat (Priebe & Landström, 2018). Att vara äldre och i 

behov av vård och omsorg i hemmet tror vi kan påverka personens upplevda 

livskvalité. Vår förförståelse är att de äldre som befinner sig i en 

beroendeställning kan uppleva negativa känslor såsom kränkt integritet eller att 

vara till en belastning för samhället. Vi kan genom vår utbildning till 

sjuksköterskor samt genom arbete med äldre personer förstå att det uppstår en 

maktförskjutning men vi har ingen större erfarenhet av hur det upplevs av de äldre 

personerna när de tar emot vård och omsorg i sitt hem. 

Resultat 
Resultatet baseras på 14 vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Artiklarna är 

publicerade mellan år 2010-2021 och studierna har utförts i Sverige (n=6), 

Kanada (n=2), Tyskland (n=2), Norge (n=1), Danmark (n=1), Australien (n=1) 

och Finland (n=1). I studierna har 202 personer deltagit varav 109 kvinnor och 56 

män, för övriga 37 deltagare anges ej kön. Deltagarnas ålder är från 65 till 100 år. 

I studierna har upplevelser och erfarenheter av vård och omsorg i hemmet 

undersökts utifrån personer i åldern 65 eller äldre. Datainsamlingsmetoder som 

presenterades från studierna var semi-strukturerade intervjuer, semi-strukturerade 

intervjuer i kombination med observationer, återkommande semi-strukturerade 

intervjuer, tematiska intervjuer och fenomenologiska intervjuer. Litteraturstudiens 
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övervägande resultat baseras på upplevelser och erfarenheter av studier gjorda i 

hemtjänsten och en studie där endast hemsjukvård erhölls. Sammanställning av 

studiernas resultat har resulterat i Tre kategorier och nio subkategorier se tabell 1.  

Tabell 1. Översikt över resultatets kategorier och subkategorier. 

 

 

 

Självbestämmande och delaktighet vid beroende av 
vård och omsorg i hemmet 

I denna kategori framkom upplevelser och erfarenheter av självbestämmande och 

delaktighet genom förhandling med personal samt betydelsen av personalens 

förhållningssätt. Även hur organisatoriska principer påverkar de intervjuade äldre 

vård och omsorgstagarnas självbestämmande. Kategorin innehåller tre 

subkategorier utifrån 13 artiklar. 

Vara delaktig i beslut 

När begränsad självständighet upplevdes kände inte den äldre delaktighet i beslut 

gällande vård och omsorg (Breiholtz et al., 2012; Joan Russel et al., 2020; 

Vingare & Carlsson, 2017). Korta möten beskrevs av de intervjuade i studien av 
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Svanström et al. (2013) som en bidragande faktor till att inte känna delaktighet i 

olika beslut. Upplevelsen av att inte få bestämma duschdagar upplevdes onormalt 

(Olsson et al., 2020). I Vingare och Carlssons (2017) studie beskrev vård och 

omsorgstagare att personalen hade makten att antingen göra dem delaktiga eller 

ej. I studien av Joan Russel et al. (2020) framkom känslor av osäkerhet kring hur 

delaktighet fick yttras och vilka beslut den äldre kunde ta utan hänsyn till 

personalens åsikter. När utrymme för delaktighet inte fanns upplevdes isolering 

eftersom livet inte kunde levas som önskat (Liveng, 2011). Att ses som en egen 

individ med möjlighet till egna val beskrevs minska känslan av att vara beroende 

(Breiholtz et al., 2012). I studier av Barken (2017) och Gransjön et al. (2015) 

framkom att beslut kunde fattas genom förhandling med personal. Exempelvis om 

duschen utfördes självständigt och personalen i stället hjälpte till med annat i 

hemmet (Barken, 2017), eller förhandling kring mediciner som lades i en äggkopp 

och kunde intas när det passade den enskilde (Gransjön et al., 2015). Upplevelsen 

av att känna vård och omsorgsbehov tillgodosedda låg till grund för känslan att bli 

respekterad som individ vilket möjliggjorde att kunna tacka nej till vård som inte 

önskades (Breiholtz et al., 2012). I Vingare och Carlssons (2017) studie framkom 

att de som erhöll vård och omsorg upplevde det tröstande och lugnande när deras 

kompetens togs tillvara på av personalen. I studien av Sanerma et al. (2019) 

framkom upplevelser av att vara involverad i det egna livet och självbestämmande 

genom att bo kvar i hemmet. Även möjligheten att påverka vården och att 

vårdplanen uppdaterades kontinuerligt tillsammans med deras anhöriga. 

Vara självständig vid vård och omsorg i hemmet 

Självständigheten beskrevs av de äldre öka när vardagliga saker fortfarande kunde 

utföras självständigt (Barken, 2017; Breiholtz et al., 2012; Seidlein et al., 2019). 

Ökad självkänsla beskrevs bidra till en minskad känsla av beroende (Barken, 

2017). De äldre kände minskat beroende tack vare personalen eftersom 

självständighet inte gick att upprätthålla utan hjälp (Narushima & Kawabata, 

2020; Barken, 2017). I studier av Barken (2017); Breiholtz et al. (2012) och 

Vingare och Carlsson (2017) beskrev de intervjuade att kompetent och välutbildad 

personal gav stöd och uppmuntrade till oberoende, vilket stärkte självförtroendet 

och minskade känslor av beroende. I Liveng (2011) och Narushima och 
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Kawabatas (2020) studier lyfts känslor av tacksamhet av att bo i det ordinära 

hemmet och att en vardag utan hjälp inte kunde föreställas. Exempelvis framkom 

det i Gransjöns (2015) studie att de äldre upplevde livet enklare och bekvämare 

när hjälp med medicinerna erhölls. Däremot var inte alla upplevelser av 

självständighet lika positiva i förhållande till personalen. I Breiholtz (2012) studie 

upplevde vård och omsorgstagana att självständiga beslut kunde ställa till problem 

för personalens arbete och därför accepterades en mindre självständighet. I 

Seidlein et al. (2019) studie upplevde de intervjuade förlusten av självständighet 

som en belastning, det var även svårt att acceptera förlusten. I motsats till 

acceptans av förlust av självständighet beskrev en äldre i studien av Breiholtz et 

al. (2012) behovet av att kämpa för att bibehålla självständighet genom att 

övervaka personalen så att hjälpen utfördes efter önskemål (Breiholtz et al., 2012). 

Förlust av självständighet berodde inte alltid på personalen. Det framkom i 

studierna av Björkman et al. (2013) och Olsson et al. (2020) att förlust av 

självständighet grundades i minskade kroppsliga funktioner. Fysiska 

begränsningar hämmade beslut som att gå ut från hemmet självständigt vilket 

skapade känslor som hopplöshet och sorg. 

Vara begränsad av organisatoriska principer 

De äldre upplevde ofta svårigheter att förstå organisationen vilket beskrevs bidra 

till minskat självbestämmande (Hoel et al., 2021; Joan Russel et al., 2020); 

Vingare & Carlsson, 2017). Information om vilken rätt till hjälp som fanns 

upplevdes som otillräcklig samtidigt som det skapade känslor av att vara 

bortglömd av samhället (Joan Russel et al., 2020). Även känslor som ilska och 

misstro mot vårdsystemet lyfts i studien av Liveng (2011). I studien framkom 

vilka upplevelser och erfarenheter vård och omsorgstagare med komplexa 

vårdbehov kunde ha på grund av exempelvis psykisk ohälsa, vilket innebar att de 

inte levt livet enligt accepterade normer. De beskrev även det som att ha förlorat 

identiteten och intrång på värderingar när anpassning av vardagen kändes tvungen 

för att erhålla vård och omsorg i hemmet. Det handlade om att organisationens 

regler ej kunde tillgodose städningen fullt eller att behöva lämna bort husdjuren 

(Liveng, 2011). Även i studien av Barken (2017) beskrev de äldre begränsningar 

på grund av organisatoriska principer. Självständighet kunde inte upprätthållas 
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trots hjälp eftersom hjälp med att laga hälsosam mat inte kunde fås, det enda 

alternativet var enklare snabbmat. Personalen fick endast hjälpa till med enklare 

matlagning. Därför menade vård och omsorgstagana att de inte kunde upprätthålla 

god hälsa trots hjälp. Begränsad tillgång till vård och omsorg i hemmet ökade 

känslan av att vara beroende av andra. Trots beslut på insats utfördes den inte på 

grund av nedskärningar av personal eller personalens ovilja att stödja vilket 

således begränsade självständigheten (Barken, 2017). 

Att anpassa sig när beroendet av vård och omsorg i 
hemmet är ett faktum 

I denna kategori var det återkommande att äldre upplevde behov av att anpassa sig 

på ett eller annat vis när de erhöll vård och omsorg i hemmet. Anpassningarna 

berodde på ekonomi, personalens förhållningssätt och otillräcklig tid till 

insatserna. Kategorin omfattas av tre subkategorier som baseras på 11 artiklar. 

Behöva anpassa behov efter ekonomiska förutsättningar 

Studier visade på att ekonomiska förutsättningar påverkade upplevelsen av 

vårdberoende (Barken, 2017; Joan Russel et al., 2020; Narushima & Kawabata, 

2020). Enligt Barken (2017) upplevdes goda ekonomiska förutsättningar minska 

känslan av att vara beroende av andra eftersom valet av vårdinsatser kunde göras 

utefter personliga behov. Däremot visade studier att de äldre med sämre 

ekonomiska förutsättningar fick anpassa vårdinsatserna trots att ett större 

vårdbehov upplevdes (Barken, 2017; Joan Russel et al., 2020). Ekonomiska 

begränsningar skapade en generell oro av att vårdbehovet skulle öka och därmed 

kostnaderna (Joan Russel et al., 2020; Narushima & Kawabata, 2020). De 

intervjuade kunde beskriva att ekonomiska begränsningar bidrog till att det 

upplevda vårdbehovet inte blev tillgodosett och resulterade i exempelvis bristande 

hygien (Barken, 2017). Även social isolering upplevdes eftersom hjälpen med att 

komma ut till aktiviteter inte kunde prioriteras av de äldre (Joan Russel et al., 

2020). 
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Behöva anpassa sig efter personal 

Studier visade att de äldre behövde anpassa vardagen genom att begränsa eller 

avstå från saker för att inte belasta personalen (Breiholtz et al., 2012; Seidlein et 

al., 2019; Vingare & Carlsson, 2020). I studien av Vingare och Carlsson (2017) 

beskrevs viljan av att uppfattas som en bra patient så stark att förhållningssättet 

anpassades. Det handlade om att vara följsam till personalens råd men även att 

etablera en god relation med personalen och välkomna dem i hemmet (Vingare & 

Carlsson, 2017). När ny personal kom upplevdes behov av att “bryta isen” (Hoel 

et al., 2021). Samtidigt upplevdes osäkerhet kring hur samspel med ny personal 

skulle ske (Vingare & Carlsson, 2017). I studien av Barken (2017) upplevde de 

äldre sig behöva vara aktiva nära personalen eftersom det fanns en ovilja av att 

uppfattas som passiva. Passivitet beskrevs av vård och omsorgstagarna i studien 

av Svanström et al. (2013) framkalla känslor av ensamhet och otrygghet. I studien 

av Vingare och Carlsson (2017) beskrevs ett behov av äldre att de behövde 

anpassa sig till att vara aktiva eller passiva utefter vad de trodde personalen 

önskade, vilket skapade känslor av missnöje. Att be om hjälp upplevdes av de 

äldre vara en begränsning i det vardagliga livet. Upplevelsen av att vara till 

belastning beskrevs bidra till att användningen av trygghetslarm begränsades 

(Seidlein et al., 2019). 

Behöva anpassa behov efter personalens tid 

Många äldre upplevde sig ofta vara tvungna att anpassa behoven när personalens 

tid inte räckte till, vilket gjorde att vården och omsorgen de behövde fick stå 

tillbaka (Breiholtz et al., 2012; Narushima & Kawabata, 2020; Sanerma et al., 

2019; Seidlein et al., 2019; Svanström et al., 2013). Personalens arbetsbörda låg 

till grund för anpassning eftersom de äldre inte ville vara till besvär och egna 

behov bortsågs. Överenskommelser om att personalen skulle ringa när de inte 

kom på avtalad tid eller helt enkelt uteblev gjordes (Breiholtz et al., 2012; 

Gransjön et al., 2015). Även om vård och omsorgstagarna i studien av Hoel et al. 

(2021) upplevde förståelse för personalens begränsade tid visade studier av 

Svanström et al. (2013) och Breiholtz et al. (2012) att känslor som osäkerhet 

kändes när hjälpen inte utfördes på utsatt tid eller uteblivit. Förtroendet för 

personalen minskade när de inte kom på avtalad tid (Sanerma et al., 2019). Enligt 
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Vingare och Carlsson (2017) och Breiholtz et al. (2012) upplevdes det viktigt av 

de äldre att lita på sin egen kompetens när hjälpen inte utfördes i tid. Exempelvis 

kunde hjälpmedel som en urinflaska vara nödvändig att använda när personalen 

inte kom på avtalad tid (Vingare & Carlsson, 2017) men även kunskapen om 

läkemedel upplevdes viktig när hjälpen försenades (Gransjön et al., 2015). I 

Breiholtz et al. (2012) studie framkom det att de intervjuade kände att personalen 

förbisåg dem och att hjälpen gavs på ren rutin när tidspressen var stor. Beroendet 

av hjälp upplevdes bli starkare och självbestämmandet minskade eftersom 

insatserna utfördes på tider anpassade efter personalens förutsättningar och inte 

utefter den enskildes behov, önskemål, vardag och rutiner (Breiholtz et al., 2012; 

Liveng, 2011). Personalens tidsbrist påverkade den mer långsamma äldre och 

resulterade i stressad och arg personal vid utförandet av insatsen (Seidlein et al., 

2019). I Sanerma et al. (2019) studie framkom upplevelsen av vård och 

omsorgstagarna var nöjda när de inte behövde anpassa sina behov efter 

personalens tid. Vänlighet och god tid för samtal bidrog till känslan av att bli sedd 

vilket upplevdes värdefullt. Om den äldre visste vilken personal som skulle 

komma och när framkom i studien av Barken (2017) upplevelsen av att ha fått 

privat tid och sin integritet respekterad. Däremot upplevdes en ensamhet när det 

inte var känt när personalen skulle komma och en känsla av att hela tiden gå och 

vänta infann sig (Svanström et al., 2013; Sanerma et al., 2019). Denna ensamhet 

visade sig kunna vara så stark att känslor av att inte vilja leva mer upplevdes av en 

äldre (Svanström et al., 2013). Joan Russels et al. (2020) studie lyfter vård och 

omsorgstagares önskan om ett schema över vilken personal som skulle komma 

och när besöken skulle ske. Men även att tiden skulle vara tillräcklig för insatsen 

upplevdes viktigt. Hoel et al. (2021) visar däremot på att upplevelsen av att bli 

omhändertagen var viktigare än att personalen kom i tid. 

Personalen är en del av vardagen vid beroendet av 
vård och omsorg i hemmet  

I denna kategori framkom det att äldre vård och omsorgstagares relation med 

personalen hade betydelse för upplevelsen att bli sedda och respekterade både som 

person och att det egna hemmet respekterades eftersom personalen var en del av 
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de äldres vardag. Men också känslan av trygghet hade betydelse för den äldres 

vård och omsorg. Kategorin består av tre subkategorier som grundar sig på 13 

artiklar. 

Behöva främja relationer med personal 

I flera studier framkom att de äldre upplevde maktlöshet och sämre fysisk och 

psykisk hälsa när personalen inte tog hänsyn till personliga önskemål gällande 

vård och omsorg. Genom att använda olika strategier och förhållningssätt 

gentemot personalen och situationen kunde de äldre minska känslan av 

maktlöshet. (Gransjön et al., 2015; Liveng, 2011; Vingare & Carlsson, 2017). En 

strategi var att låta personalen sköta och bestämma vården och omsorgen. En 

annan strategi som de äldre beskrev var att begränsa den personliga interaktionen 

med personalen vilket bidrog till upplevelsen av minskat beroende och ömsesidig 

respekt (Vingare & Carlsson, 2017). Goda relationer bidrog till att personalen 

anpassade arbetet efter behov och inte tvärtom (Gransjön et al., 2015; Liveng, 

2011). I Breiholtz et al. (2012) studie framkom att de som erhöll vård och omsorg 

upplevde att erfaren personal var mer uppmärksamma på behov och mer kapabla 

att uppfylla dem utifrån äldres önskemål. I Barkens (2017) studie framkom 

upplevelsen att beroendet ökade när personalen inte kunde se behov och därmed 

ej tillgodose dem. I studien av Björkman et al. (2013) framkom att vård och 

omsorgstagare önskade kontinuitet bland personalen. Kontinuitet skapade 

familjära relationer vilket upplevdes värdefullt och bekant (Hoel et al. 2021). I 

studien av Liveng (2011) beskrev en intervjuad att personalens förmåga att se 

honom och inte enbart alkoholproblematiken skapade känslan av att bli 

respekterad. Känslan av att bli sedd ökade dessutom om personalen såg de äldre 

som kompetenta och ansvariga i det egna hemmet. Integriteten i mötet med 

personal upplevdes viktig att måna om. När personalen inte respekterade 

integriteten upplevdes att personalen överskred personliga gränser (Liveng, 2011). 

I Joan Russel et al. (2020) studie framkom att bristen på konversation skapade 

känslor av ensamhet och utanförskap. Däremot uttrycktes känslan av att bli 

uppmärksammad av personalen upplevas positivt av de äldre, att bli lyssnad på 

upplevdes viktigt. I studien av Hoel et al. (2021) beskrevs att personalen 
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uppmärksammade vård och omsorgstagarnas behov av kontakt genom att 

uppmuntra till samtal vilket uppskattades. 

Behöva känna trygghet 

Att som vård och omsorgstagare känna trygghet var en upplevelse som framkom 

som viktigt i flera artiklar (Olsson et al., 2020; Vingare & Carlsson, 2017; 

Sanerma et al., 2019; Schaepe & Ewers, 2017). Känslan av trygghet kunde 

främjas av goda relationer mellan de äldre och personal, tillit och förtroende för 

personalen samt kontinuitet. I studierna av Olsson et al. (2020) och Sanerma et al. 

(2019) upplevdes trygghet när de äldre var bekanta och hade en relation med 

personalen. När relationen var välfungerande upplevdes tillit och förtroende 

(Gransjön et al., 2015). Förtroende för personalen skapade trygghetskänslor 

(Schaepe & Ewers, 2017). I studier av Schaepe och Ewers (2017), Joan Russel et 

al. (2020) och Gransjön et al. (2015) uttrycktes att kontinuitet bland personalen 

var källan till upplevd trygghet. När det kom olika eller ny personal upplevdes 

otrygghet (Gransjön et al., 2015) och det var därför utmanande att etablera 

förtroende (Hoel et al., 2021). Det kunde handla om att de äldre upplevde misstro 

för personalens kompetens om läkemedelshantering, hjälpmedel och även 

utbildning för yrket (Schaepe & Ewers, 2017; Joan Russel et al., 2020). Förutom 

misstron om kompetensen fanns minskat förtroende för ung och oerfaren personal 

samt när personalen hade språksvårigheter, Då upplevdes otrygghet och ilska 

(Joan Russel et al., 2020). Liknande upplevelser framkom i studier av Vingare och 

Carlsson (2017) och Gransjön, et al. (2015) där brist på förtroende för personalen 

resulterade i känslor av otrygghet och de äldre kände behov av att lita på egen 

kunskap. I studien av Gransjön et al. (2015) framkom att de äldre kände sig 

tvungna att vara uppmärksamma på personalen för att undvika misstag. 

Förtroendet för personalen hade tidigare brustit när felaktigt insulin givits vid två 

tillfällen (Gransjön et al., 2015). Samtidigt upplevdes minskat beroende när den 

egna kunskapen kom i bruk. Även tillit för personalens kompetens upplevdes vara 

viktigare än sällskaplighet (Vingare & Carlsson, 2017). Studien av Schaepe och 

Ewers (2017) fokuserade på upplevelser av att erhålla hemsjukvård. Äldre med ett 

större behov av sjukvård i hemmet beskrev att det kändes viktigt för upplevd 

trygghet att sjuksköterskan var väl insatt i situationen och uppmärksam på 
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kroppsspråk och ansiktsuttryck. Både i studien av Schaepe och Ewers (2017) och 

Sanerma et al. (2019) framkom att ovan eller ny sjuksköterska upplevdes som en 

säkerhetsrisk för hälsan. I andra studier där behovet av sjukvård inte var lika stort 

upplevde de äldre trygghet när personal fanns nära i hemmet (Björkman 

Randström et al., 2013). Trygghetslarm upplevdes medföra trygghet när rädslan 

för att falla fanns (Narushima & Kawabara, 2020). En intervjuad från Olsson et al. 

(2020) studie beskrev att trygghetslarmet skapade en känsla av att ha personal 

nära till hands, medan en annan från samma studie upplevde larmet ivägen. I Hoel 

et al. (2021) studie framkom även upplevelser från vård och omsorgstagare med 

kognitiv svikt. Studien lyfte att trygghet upplevdes när hjälp med det 

nödvändigaste mottogs som exempelvis hjälp med mediciner och frukost. Det 

framkom också att vid kognitiv svikt upplevdes det mindre viktigt vilken personal 

som kom. Och i dessa fall uppskattades att samtala med främlingar och de 

upplevde sig omhändertagna. Önskan om tätare besök beskrevs av äldre kunna 

skapa en ökad trygghet när mer hjälp upplevdes behövas men också önskan om att 

få komma ut oftare (Hoel et al., 2021). 

Behöva öppna sitt hem för okända  

Att ta emot hjälp kunde kännas motvilligt för äldre vård och omsorgstagare 

eftersom kroppsliga funktioner var nedsatta av åldersrelaterade eller sjukliga 

orsaker vilket kunde skapa stress och känslor av att vara en börda för personalen 

(Gransjön et al., 2015; Joan Russel et al., 2020). I andra studier visades motsatsen. 

Nämligen en känsla av tacksamhet över att kunna bo kvar hemma med hjälp av 

hemtjänst (Hoel et al., 2021; Björkman et al., 2013). Även tacksamhet gentemot 

personalen upplevdes eftersom de identifierade vårdbehov och gav hjälp utifrån 

dessa men även tog hänsyn till personliga önskemål (Hoel et al., 2021). I studien 

av Joan Russel et al. (2020) framkom att vård och omsorgstagarna inte såg 

personalens rutiner som ett problem utan de accepterades eftersom de utförde 

arbetsuppgifter. Däremot framkom det i Livengs (2011) studie att försummelse 

upplevdes när personal inte tog hänsyn till vare sig de äldres rutiner eller 

önskningar. I Olsson et al. (2020) och Gransjön et al. (2015) studier visades att 

personalens schema tilläts styra vardagen, exempelvis genom att byta duschdag 

utefter vilken personal som kom. Vidare framkom i Olsson et al. (2020) studie att 
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känslan av att inte ha kontroll berodde på att de som erhöll vård och omsorg 

upplevde det onaturligt att ha folk i hemmet hela tiden, och att inte få leva livet 

som önskat. Trots detta accepterades att ny personal kom in i det vardagliga livet. 

I studien av Seidlein et al. (2019) upplevdes behovet av att förlita sig på 

personalen för att få stöd. Samtidigt framkom det i Björkman et al. (2013) studie 

att de äldre upplevde personalens stöd som litet eller inget alls. Personalen främsta 

uppgift var att dela ut medicin, inte se till hela personen. Viss personal upplevdes 

som oengagerade och ointresserade av arbetet och lyftes i studien av Gransjön et 

al. (2015). Enligt studien av Vingare och Carlsson (2017) kunde äldre uppleva 

personalens besök negativt om konflikt mellan personalen bevittnades i hemmet. 

Exempelvis upplevdes förtvivlan när personal argumenterade emot varandra 

gällande den enskildes vård och omsorg. Några upplevde även behovet av att 

ljuga för att undvika konflikt med personalen. Konflikterna kunde handla om den 

äldres välmående eller att de hade tagit mediciner trots att de inte upplevde vare 

sig välmående eller hade tagit medicinerna. Några upplevde kunskapen ifrågasatt 

när personalen inte litade på den äldres medicinintag (Vingare & Carlsson, 2017). 

Förändringarna av att ha personal i hemmet påverkade också hemmet självt. Det 

framkom i studier av Sanerma et al. (2019) och Gransjön et al. (2015) att vård och 

omsorgstagarna kunde uppleva att deras hem hade förvandlats till en arbetsplats åt 

personalen. Hemmets omgivning anpassades efter personalens behov och inte den 

äldres (Sanerma et al., 2019), exempelvis hade matbordet blivit en förvaringsplats 

för mediciner (Gransjön et al., 2015). Förändringen av hemmet beskrevs med 

känslor av ångest och ignorerad integritet men också känslan av förminskad 

autonomi (Björkman et al., 2013). Även känslor av att privatlivet förlorats 

upplevdes när förändringen inkräktade på vård och omsorgstagarens rutiner och 

det dagliga livet (Sanerma et al., 2019; Gransjön et al., 2015). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med metoddiskussion är att påvisa hur författarna till examensarbetet 

strävat efter att säkerställa studien kvalitet. Det är relevant att författarna är 
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kritiska till genomförandet av examensarbetet och att genomförandet diskuteras. 

Viktigt är också att författarna diskuterar studiens styrkor och svagheter 

(Henricsson, 2017). Metoden kommer att diskuteras utifrån fyra 

trovärdighetsbegrepp; Tillförlitlighet, Verifierbarhet, Pålitlighet och 

Överförbarhet (Shenton, 2004). 

Tillförlitlighet 

Shenton (2004) menar att tillförlitligheten av en studie beror på om studiens 

resultat svarar på syftet. Resultatet i denna studie svarar på syftet vilket kan anses 

stärka dess tillförlitlighet. Syftet med studien var att undersöka äldre personers 

upplevelser och erfarenheter av att vara beroende av formell vård och omsorg i 

hemmet. Studiens datainsamling, granskning och analys har betydelse för 

tillförlitligheten. Tillförlitligheten stärks om resultatet skulle bli detsamma om 

studien gjordes om med liknande urval i liknande sammanhang. Sökningen har 

gjorts i två databaser som berör omvårdnad och medicin vilket kan anses stärka 

tillförlitligheten genom att sökningen blir bredare och fler relevanta artiklar fås 

fram utifrån syftet.  

 

Verifierbarhet 

Verifierbarhet avser hur väl metoden är beskriven så att det möjliggör för en 

utomstående att göra om den och likartade fynd hittas (Shenton, 2004). 

Verifierbarhet stärks om litteratursökningen och analysen är tydligt beskriven, 

vilket kan anses vara en styrka i den här litteraturöversikten. Studien kan stärkas 

av att sökningen har blivit noggrant beskriven hur sökorden togs fram utifrån 

syftet samt hur vidare sökning gick till med hänvisning till sökschema (bilaga 1). 

Det finns en risk att relevanta sökord har missats vilket kan anses sänka studiens 

verifierbarhet. Sökningen har gjorts om av handledare inför handledning och 

liknande resultat kunde ses och kan därför anses styrka verifierbarheten. 

Författarna beskriver hur analysen genomfördes där det presenteras hur fynden 

identifierades och framställdes med hjälp av Fribergs (2017) trestegsmodell.  

 

Pålitlighet                                                                                                        

Omfattar hur fynden har fastställts från de ingående vetenskapliga artiklarnas 
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resultatdel och inte präglats av förförståelse och intressen (Shenton, 2004). 

Förförståelsen skrevs ned så fort författarna bestämt syftet för studien. Författarna 

blev överraskade över att äldre personer som är beroende av formell vård och 

omsorg upplevde ett flertal positiva aspekter med att erhålla vård och omsorg. 

Särskilt överraskande var att de äldre kunde uppleva självständighet trots ett 

vårdberoende. Detta kan stärka studiens pålitlighet då det visar på att fynden inte 

präglats av förförståelsen. Båda författarna deltog i analysprocessen vilket kan 

stärka pålitligheten eftersom det bidrar till en mer opartisk analys.  

Överförbarhet 

Handlar om resultaten kan tillämpas i ett annat sammanhang (Shenton, 2004). För 

bedömning av resultatets överförbarhet är det nödvändigt att resultatet är konkret 

beskrivet samt att tillförlitlighet, verifierbarhet och pålitlighet är uppfyllda 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). Kontext är beskrivet i samtliga artiklar och kan 

ses i artikelöversikterna. De flesta vetenskapliga artiklarna exkluderade kognitiv 

svikt medan författarna i denna studie inte valde några exklusionskriterier. Därför 

återfinns endast en artikel med deltagare som hade kognitiv svikt. Resultat av 

denna studie kanske inte kan överföras till personer med kognitiv svikt vilket 

möjligen kan sänka överförbarheten eftersom resultatet inte kan överföras till det 

verkliga urval som erhåller formell vård- och omsorg i hemmet. Artiklarna som 

fynden lyfts fram ifrån har utförts i Europa förutom tre som utförts i Kanada och 

Australien. Överförbarheten kan stärkas mot dessa länder dock med reservation 

att organisationen av formell vård- och omsorg i hemmet har likheter. 

Abstraktionsnivån bedöms som medel eftersom resultatet anses går att överföra 

till liknande kontext. Exempelvis upplevelsen av att vilja vara delaktig i vården 

kan överföras till andra personer som får vård och omsorg. 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att undersöka äldre personers upplevelser och 

erfarenheter av att vara beroende av formell vård och omsorg i hemmet. Resultatet 

mynnade ut i tre kategorier Självbestämmande och delaktighet vid beroende av 

vård och omsorg i hemmet, Att anpassa sig när beroendet av vård och omsorg i 

hemmet är ett faktum och Personalen är en del av vardagen vid beroende av vård 
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och omsorg i hemmet. Tre fynd valdes ut för vidare diskussion. De tre fynden är 

ekonomins påverkan, delaktighet och tidens påverkan av vardagen. Fynden 

kopplas och återspeglas i McCormack och McCances (2021) personcentrerade 

omvårdnadsmodell med fyra innehållande domäner. De fyra domänerna är 

förutsättningar, vårdmiljö, personcentrerade processer och personcentrerat 

resultat. Vidare diskuteras även relevansen för etik i vården och hur samhällets 

ekonomiska aspekter påverkar vård och omsorg för både äldre och personal.  

 

När ekonomiska begränsningar styr de äldres vård och omsorg minskar kvalitén 

och personligt lidande kan uppstå hos den äldre eftersom beroendet av vård och 

omsorg kvarstår. I kategorin att anpassa sig när beroendet av vård och omsorg i 

hemmet är ett faktum framkom ekonomin ha betydelse för mottagandet av formell 

vård och omsorg. En del vård och omsorgstagare hade inte ekonomiska 

förutsättningar för att betala för vårdinsatserna de upplevde sig behöva. Vilket 

orsakade lidande i form av oro, bristande hygien, dålig kost och social isolering. I 

kategorin självbestämmande och delaktighet vid beroende av vård och omsorg i 

hemmet framkom också att organisationens ekonomiska förutsättningar skapade 

lidande för de äldre eftersom det resulterade i nedskärning av personal. Färre antal 

personal innebar mer stressad personal och skapade känslan av att inte få behov 

av vård och omsorg tillgodosedda. På grund av organisatoriska principer fick inte 

de äldre hjälp att leva livet som önskat. Både hälsa och välmående påverkas när 

beroendet av vård och omsorg måste anpassas efter tillgången på hjälp. Liknande 

resultat framkom i en avhandling av Wikström (2005) som visade vilka 

möjligheter och hinder som vård och omsorgstagare, personal och chefer från fyra 

olika kommuner kunde möta i hemsjukvård och hemtjänst. Sjuksköterskor och 

vårdbiträden begränsades i vilka uppgifter de kunde utföra hos vård och 

omsorgstagarna eftersom riktlinjer, formella regler och kommunala dokument är 

utarbetade efter HSL samt SOL och styrande för arbetet inom formell vård och 

omsorg. Vidare lyfter Wikström (2005) problematiken kring att vård och omsorg 

ska utgå från den enskildes behov eftersom det i SOL och HSL inte definieras vad 

som avses med behov. Därför är behovet styrt av samhällets resurser och dess 

prioriteringar. Likadant framgår det inte i SOL vad som avses med “skälig 
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levnadsnivå”. I föreliggande studie upplevde vård och omsorgstagare att deras 

behov inte blev tillgodosedda och att de var tvungna att anpassa behoven utifrån 

tillgången på hjälp. Wikström (2005) lyfter personalens perspektiv och visar på att 

de är styrda utifrån riktlinjer och kommunala bestämmelser där den äldres behov 

utgår från samhällets resurser och inte alltid den äldres behov. I en rapport från 

Folkhälsomyndigheten (Fohm, 2020) beskrivs åtta målområden som av riksdagen 

tagits fram för folkhälsopolitiken. Målområdena utgår från FN:s globala mål 

agenda 2030 för hållbar utveckling. De åtta områden är ekonomi, arbete, 

kunskaper, tidiga livet, hälsa- och sjukvård, delaktighet, levnadsvanor och boende. 

Var för sig kan faktorerna påverka individen men om påverkan utifrån flera 

målområden sker samtidigt ökar risken för ohälsa och personligt lidande. År 

2011–2018 skedde en ökning av låg ekonomisk standard bland personer över 65 

år. Lägst ekonomisk standard fanns bland kvinnor över 85 år. Enligt Fohm, (2020) 

varierar låg ekonomisk standard beroende på vilket län personen är bosatt i, 

variationen var mellan 10 och 16 procent. I föreliggande studie framkommer 

ekonomiska begränsningar påverka valet av att ta emot vård och omsorg i 

hemmet. De äldre upplevde sig inte få den vård och omsorg de behövde. 

Majoriteten av deltagarna i föreliggande studie är kvinnor vilka Fohm (2020) 

visar är mer ekonomiskt utsatta jämfört med män. Är kvinnorna dessutom 

påverkade utifrån flera av Fohms (2020) målområden ökar risken för ohälsa och 

lidande på flera plan än enbart det ekonomiska. De ekonomiska begränsningarna 

visar sig i både litteraturstudien och i Fohm (2020) rapport skapa ohälsa och 

lidande. I rapporten av Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande 

lyfter Abramsson et al. (2015) vård och omsorg som ojämlik för äldre med dåliga 

socioekonomiska förutsättningar. I forskningsprojekt och undersökningar är äldre 

med dåliga socioekonomiska förutsättningar underrepresenterade vilket för 

sjuksköterskor kan innebära bristande kunskap för hur äldre med bristande 

ekonomi påverkas och valen som medföljer. För att kunna förstå och hjälpa en 

person måste sjuksköterskor kunna skapa en bild av situationen vilket kan vara 

utmanande om kunskapen av ekonomiska begränsningar brister. Därför behövs 

mer forskning om äldre med ekonomisk begränsning och dess betydelse för behov 

av vård och omsorg och om de får adekvata insatser. Makroperspektivet beskrivs 
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av McCance och McCormack (2021) vara en nödvändighet att förstå för att 

vårdpersonal ska kunna vårda personcentrerat. Makroperspektivet innehåller fyra 

komponenter att ha kunskap om vilka är riktlinjer för hälso- och sjukvård och 

socialtjänst, strategiskt ramverk, utveckling av personalgrupper samt strategiskt 

ledarskap. Varje enskild vårdpersonal måste förstå varje komponent men också 

förstå dem i helhet och hur de påverkar vården som ges samt hur vården utifrån 

komponenterna påverkar personcentrering. Komponenterna beskrivs i studien av 

Phelan et al. (2020) som en viktig del att ta med i utbildningen av 

sjuksköterskestudenter eftersom det finns behov av att upplysa begränsningarna 

för att kunna arbeta personcentrerat. Begränsningarna som finns har en betydande 

inverkan på förmågan att implementera personcentrerat arbete i sjuksköterskans 

kliniska arbete.  

 

En förutsättning för att vård och omsorgstagare ska känna delaktighet är beroende 

på personalens förhållningssätt och förmåga att se den äldre personen och hens 

önskemål. I kategorin självbestämmande och delaktighet vid beroende av vård 

och omsorg i hemmet visades att äldre upplevde en osäkerhet kring hur de kunde 

vara delaktiga men också om de fick vara delaktiga i vård och omsorgen. Även 

upplevelsen av att personalen hade makten att göra dem delaktiga eller ej. 

Majoriteten anpassade behoven av vård och omsorg på ett eller annat vis för att 

inte besvära personalen mer än nödvändigt och få de mest väsentliga behoven 

tillgodosedda. När delaktighet inte upplevdes var det kopplat till personalens 

förhållningssätt och oförmåga att se den äldre bakom arbetsinsatsen. Andra 

orsaker till att delaktighet inte upplevdes var när relationen inte fungerade på 

grund av dålig kontinuitet och tidsbrist. När personalen hade förmågan att 

tillgodose vård och omsorgstagarnas behov utifrån ett personcentrerat 

förhållningssätt upplevdes delaktighet och de äldres upplevda beroende 

reducerades. Vilket gav möjligheten att avvisa råd och förslag från personalen 

samt att i samråd med personalen bestämma hur och var vård och eller omsorgen 

skulle genomföras. Liknande resultat framkom i Strandbergs (2002) avhandling. 

Avhandlingen undersökte innebörden av fenomenet beroende av vård utifrån 

patienters, anhörigas och personalens berättelser. Det framkom att personalen 



 28 (46) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

hade makten att göra det möjligt för patienten att vara delaktig. Delaktigheten 

begränsades utifrån vilka ramar personalen accepterade som passande. Patienterna 

upplevde det svårt att acceptera vårdberoende, minskad självständighet och kände 

rädsla för att bli övergiven. Därför skedde anpassning genom att patienterna 

undanhöll känslor, behov och tankar för att inte upplevas som besvärlig. Goda 

relationer var en förutsättning för samspel. När enskilda förmågors betydelse 

erkändes av både personal och patient förbättrades samspelet och vården kunde 

genomföras med respekt för varandra. När både personal och patient kunde se 

varandras förmåga samt oförmåga utjämnades makten vilket ledde till att de 

kompletterade varandra och minimerade känslor av beroende, ensamhet, 

värdelöshet och maktlöshet (Strandberg, 2002). I föreliggande studie och i 

Strandbergs (2002) avhandling beskrev de äldre rädsla för att vara en belastning 

för personalen och upplevelsen av att personalen hade makten att göra dem 

delaktiga. Vikten av att se vård och omsorgstagaren som en unik person med 

också förmågor är en förutsättning för att personalen ska kunna främja delaktighet 

i vård och omsorgen. I föreliggande studie beskrev de äldre att delaktighet i beslut 

reducerade känslan av beroende, vilket också framkom i Strandbergs (2002) 

avhandling. Rapporten av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

(SBU, 2017) är en sammanställning av vetenskapliga utvärderingar av metoder 

som kan påverka patientens förutsättningar för delaktighet. I rapporten beskrivs 

patientdelaktighet vara präglad av relationen mellan patienten och personalen 

samt att det krävs från hälso-och sjukvårdspersonal att avlägsna en del av sin makt 

så patientdelaktighet kan åstadkommas. I föreliggande studie beskriver de 

intervjuade känslan av att inte få vara delaktig som en grund till att makten ligger 

i vårdpersonalens händer. Maktförskjutningen bidrog således till att de äldre 

upplevde känslor av osäkerhet kring hur delaktigheten fick se ut. SBU (2017) 

rapporten har sammanställt tre perspektiv som är relaterade till delaktighet, 

personcentrerad vård, delat beslutsfattande och stöd till egenvård, där det är av 

betydelse att dela kunskap, ömsesidig respekt och medverka i beslut kring den 

egna vården (SBU, 2017). Vilket också visas i McCance och McCormacks (2021) 

modell för personcentrerad omvårdnad i domänen personcentrerade processer. 

Sjuksköterskan ska anpassa förhållningssättet och vara engagerad genom att sätta 
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patienten i fokus och utgå från personens värderingar och önskemål. På så vis 

främjas delaktighet genom att sjuksköterskan gör vården begriplig för patienten 

och beslutstagande kan ske i samråd.  

Vidare kan delaktighet kopplas till närhetsetik som beskrivs av Sandman och 

Kjellström (2018) grunda sig på att människor är sårbara men också beroende av 

varandra. I föreliggande studie beskriver de som erhöll vård och omsorg att 

beroendet kan minska när samspelet med vårdpersonalen är välfungerande och 

beslutstagande sker gemensamt. I närhetsetiken är mötet med människan centralt. 

När sjuksköterskan möter människor som är i behov av vård och omsorg uppstår 

ett ömsesidig beroende där sjuksköterskan måste balansera ansvar och makt. 

Olika situationer kräver olika handlingar som utgår från våra etiska erfarenheter. 

Under mötet tolkar sjuksköterskan sina uppfattningar utifrån sina etiska 

erfarenheter och handlar därefter. Närhetsetiken vilar på att människor ska ses 

utifrån personen och inte enbart sjukdom. Trots att personen ska vara i centrum 

för vården brister sjuksköterskan vilket resulterar i att personen som är i behov av 

vård och omsorg blir den som får ta konsekvensen. Kanske beror det på bristande 

erfarenheter som gör att sjuksköterskan inte har förmåga att göra personen 

delaktig. I föreliggande studie upplever de äldre sig sedda och respekterade när 

vårdpersonal hade förmågan att se till hela personen och inte enbart sjukdomen 

eller vårdbehovet. De beskriver vårdpersonalens handlingar och förhållningssätt 

betydelsefullt för att vård och omsorg ska kunna ges utifrån dem och inte 

personalen. Vilket kan liknas med Bubers relationsfilosofi som beskrivs av 

Sandman och Kjellström (2018) vara en teori inom närhetsetiken. Buber beskriver 

jag-du relationen viktig eftersom det är i mötet jämställdhet mellan personer 

uppstår. För att uppnå en jag-du relation krävs öppenhet och personlig närvaro 

från vårdpersonalens sida där personen står i centrum och ses som ett subjekt och 

inte ett objekt. När personen däremot ses som ett objekt uppstår jag-det relationen 

vilket innebär att sjukdomen står i centrum. Relationen mellan personen och 

vårdpersonal beskrivs bli mer saklig och kylig.  

 

För omvårdnadens utveckling bör sjuksköterskan framhålla betydelsen av ett 

personcentrerat arbetssätt i det kliniska arbetet. Personer som är beroende av vård 
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och omsorg möter personal med olika professioner men även personal som saknar 

utbildning i vård och omsorg. Enligt svensk sjuksköterskeförening (2017) ingår 

kärnkompetensen samverkan i team i sjuksköterskans profession vilket innebär att 

sjuksköterskan har ett ansvar att utbyta kunskaper med andra professioner och 

kollegor för att uppnå bästa möjliga vård.  

 

För vård och omsorgstagare är den schemalagda och avsatta tiden avgörande för 

deras upplevelser av vård och omsorg. I kategorin Att anpassa sig när beroendet 

av vård och omsorg i hemmet är ett faktum beskrevs tidens betydelse för hur 

vården upplevdes. Om förutbestämda tider inte fanns för när personalen skulle 

komma upplevdes känslor av att vänta hela tiden. När personalen däremot kom på 

den avtalade tiden upplevdes känslor av välbefinnande och bevarat privatliv. När 

avsatt tid dessutom upplevdes som tillräcklig kunde behovet tillgodoses utefter de 

äldres önskningar och möjligheten för samtal mellan de äldre och personalen 

uppskattades. När tiden inte räckte till och personalen stressade anpassades 

vårdbehovet efter personalens tidsram. Tidspressens påverkan framkommer också 

i Vänje och Forsberg (2021) studie om arbetsmiljö i hemtjänsten där 

hemtjänstpersonal, chefer och personal från arbetsmiljömyndighet intervjuades. 

Personalen upplevde att oförutsedda händelser inte fick utrymme i det 

tidspressade schemat vilket påverkade möjlig vård och omsorg. I föregående 

studie beskrev vård och omsorgstagarna att tiden var av betydelse för hur de 

upplevde sin erhållna vård och omsorg. Vilket visar på att både de äldre och 

vårdpersonal upplever tidsbristen bidra till en sämre vård och omsorg given efter 

personalens tidsram och inte den äldres vårdbehov. Oförutsedda händelser 

beskrevs av Vänje och Forsberg (2021) vara vanligt förekommande och om 

personalstyrkan var underbemannad på grund av sjukdom så var tiden för schemat 

redan på minus vid passets start. Schablontiderna som styrde arbetsschemat tog 

inte hänsyn till att arbetet med människor inte kunde förutses. Problematik kan ses 

utifrån båda parters perspektiv. I föreliggande studie beskrev de äldre att 

vårdpersonalen inte kom på avtalad tid, medan i Vänje och Forsbergs (2021) 

studie beskrev vårdpersonalen att de låg på minus i tid redan vid arbetspassets 

start. Tidsbristen skapade således negativa känslor hos både de äldre och 
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vårdpersonal. Vänje och Forsberg (2021) visade dock att skillnader mellan erfaren 

personal och mindre erfaren personal kunde spela roll i det tidspressade mötet. 

Erfarenheten gick enligt studien hand i hand med personalens ålder. Den yngre 

personalgruppen med mindre erfarenhet kunde utföra vården under den tid som 

organisationen ansåg rimlig medan den äldre och mer erfarna personalgruppen 

kunde möta äldre personer med en djupare förståelse och ett förhållningssätt med 

mer känsla för den äldres behov. I föreliggande studie berättar de som erhöll vård 

och omsorg att de anpassade vardagen efter personalens tid. Även om personal i 

studien av Vänje och Forsberg (2021) kunde utföra insatser på utsatt tid visar 

deras studie samtidigt att det tar längre tid att utföra den med fokus på den 

enskildes behov. De äldre i föreliggande studie beskrev det värdefullt att tiden för 

samtal fanns och inte enbart tid för insatsen. Tidsutrymmet visar sig i studien av 

Ruotsalainen et al. (2020) vara betydelsefull även för personalen. Att kunna 

påverka arbetet upplevdes viktigt och påvisas i studien som lyfte 

hemtjänstpersonalens upplevelse av arbetet i hemtjänsten. I studien framkom att 

personalen inte upplevde möjligheten att påverka arbetsplaneringen vilket 

medförde en ökad stress och en lägre tillfredsställelse av arbetet. Personalen 

beskrev att erfarenheter inte togs tillvara på vilket bidrog till mindre tid med vård 

och omsorgstagarna eftersom mycket tid spenderades för transport mellan dem. 

Personalen tyckte i det stora hela om arbetet trots att vården inte kunde utföras på 

ett sätt som både var effektivt och samtidigt värnade om den äldres välmående. 

Således visar Vänje och Forsberg (2021); Ruotsalainen et al. (2020) att 

organisatoriska brister påverkar vårdandet och i slutänden de äldre. På en 

samhällsnivå kan detta få konsekvenser eftersom bristande organisation enligt 

Ruotsalainen et al. (2020) givit hemtjänsten ett dåligt rykte och det visats bli svårt 

att rekrytera ny personal vilket påverkade befintlig personal ytterligare och 

sjukskrivningarna ökade. McCormack och McCance (2021) menar att stöttande 

organisatoriska system som är en byggsten i domänet vårdmiljö, påverkar vården. 

Finns inte en stöttande organisation minskar vårdpersonalens förutsättningar för 

ett personcentrerat arbetssätt eftersom deras tid inte utgår från de äldres önskemål 

och rutiner utan istället utgår från organisationens förutsättningar. 
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Slutsats 
Litteraturöversiktens resultat visar på att äldre personers upplevelser och 

erfarenheter av att vara beroende av formell vård och omsorg i hemmet och 

grundar sig i hur de äldre upplevde personalens förhållningssätt i relation till deras 

vård och omsorg. För vård- och omsorgspersonal är resultatet betydelsefullt för att 

belysa makten de har i det kliniska arbetet. Personalen har möjlighet att arbeta 

personcentrerat och utjämna maktförhållandet genom att se de äldre och låta dem 

ta plats i vården. Att ge av sin tid och visa vård och omsorgstagarna att vi ser var 

och en som en person kan skapa positiva upplevelser. Genom att öka 

medvetenheten om vilka känslor personal kan skapa när de stiger in i de äldres 

hem och personliga sfär möjliggörs förståelse. När vård och omsorgspersonal får 

förståelse för hur de äldre faktiskt kan uppleva att erhålla hemtjänst och/eller 

hemsjukvård bör personalen anpassa sitt förhållningssätt därutefter. Trots att 

organisatoriska omständigheter kan försvåra vårdens personcentrering både 

gällande tid, stöd, och bristande kunskap bör de diskutera etiskt svåra möten för 

lösningar som fungerar för de äldre. Resultatet belyser att bristande 

personcentrering upplevs trots att omvårdnadsutbildningars innehåll behandlar hur 

möten med personer i vården ska ske. För förbättringsarbeten och forskning inom 

formell vård och omsorg i hemmet kan vårdpersonalens erfarenheter av att arbeta 

personcentrerat behövas. Likaså hur de aktivt arbetar för att göra de äldre 

delaktiga i deras vård- och omsorg. Vidare visar resultatet att äldres ekonomiska 

begränsningar är sparsamt beskrivet utifrån ett upplevelseperspektiv. Utifrån FN:s 

globala mål på hållbar utveckling kan vi se att ytterligare forskning inom området 

kan vara nödvändig eftersom ekonomi utifrån ett genusperspektiv visar på att 

äldre kvinnor är mer utsatta. 
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150,316  

4- Vård och 

omsorg i 

hemmet 

 ”Home health care” [MH] OR 

”home care* service*” [Fritext] OR 

”home care*” [Fritext] OR 

”home health care*”[Fritext] OR 

”nurs* service*” [Fritext] OR  

”formal care and service” [Fritext] 

 

48,585  

5-  1 AND 2 AND 3 AND 4 284  

Begränsningar Engelskspråkig, peer-review, publikations år från 

2010.  
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Bilaga 2. Artikelöversikt  

Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Barken, R 

 

Independence’ among 

older people receiving 

support at home: the 

meaning of daily care 

practices 

 

Kanada, 2017 

Syftet var att 

undersöka äldre 

människors 

subjektiva 

tolkningar av att 

ta hand om sig 

själva (d.v.s. 

oberoende) 

och få stöd från 

andra (d.v.s. 

beroende) 

Strategiskt urval. 34 deltagare 

26 kv/ 8m. 65-100 år (m=81). 

21 hade ursprung fr canada, 11 

ursprung fr europa. Mottagare 

av hemtjänst i Ontario, 

Kanada.  

Inklusionskrit: personer 65-

100 år som erhåller formell 

hemtjänst.   

 

Semistrukturerade intervjuer 

Rekrytera olika sätt, seniorgrupp 

(12), Hemtjänst Byrå/handläggare 

(11), religiösa intuitioner (3) 

vårdgivarutställ/broschyrer/ flygblad 

(6), Email seniorgrupp (1), ord till 

mun (1).  

Samtycke för deltagande- anges ej 

muntlig el skriftlig.  

32 av intervjuerna genomfördes i 

hemmet & 2 över telefon.  

intervjulängd 60 min.  

Grounded Theory för kvalitativ 

analys. Samt diskussion med kollega. 

Förförståelse ej beskriven 

Resultat presenteras som tre 

tema: 

-Bibehålla sin 

självständighet 

-Engagera sig i 

vårdrelationen 

-Att nå gränserna för 

självständighet 

Citat finns. 

Tillförlitlighet Stärks av: Varierat urval, 

teman svarar på syftet, Citat finns, Intervjuer 

långa 

Sänks av: Saknar pilotintervju, Samtycke 

anges ej. 

Verifierbarhet Stärks av: beskrivning av 

intervju finns. beskrivning av analys finns.   

Pålitlighet Stärks av: 2 person deltagit i 

analysen 

Sänks av: förförståelse ej beskriven 

Överförbarhet Stärks av: Abstraktionsnivå 

fångar upplevelser. Kontext möjliggör 

bedömning av överförbarhet. 

Björkman Randström, K., 

Asplund, K., 

Svedlund, M., &  

Paulson, M. 

 

Activity and participation 

in home rehabilitation: 

older people’s and family 

members’ perspective 

  

Sverige, 2013 

Syftet var att 

utforska äldre 

människors och 

deras stödjande 

familjemedlem

mars 

erfarenheter av 

hemrehabiliterin

g med fokus på 

aktivitet och 

delaktighet. 

Konsekutivt urval.  

12 deltagare, 6 äldre 2kv/ 4m, 

66-92 år (m=82). Och 6 

anhöriga, 4 makar/2 döttrar, 

52-84 år (m=70).  

4 äldre bor med makar, 2 

änkor bor själv. 

Inklusionskrit: äldre: ≥ 65 år 

som har behandlats på klinik 

för sjukdom/skada & har 

beräknad rehabilitering i 

hemmet ≥4 veckor, och kunna 

svenska.   

 

Återkommande 

semistrukturerade intervjuer. 

1:a författare informera personal på 

sjukhus om studie, personal 

rekryterade deltagare som sedan 

kontakta anhörig.  

Muntligt och skriftligt informerat 

samtycke 

Etiskt godkänd  

1:a författare genomförde 

intervjuerna i eget hem 

Intervjulängd 25-50 min 

Öppen fråga sedan undersökande 

frågor.  

Pilotintervju anges ej 

Kvalitativ innehållsanalys, analys 

beskriven, samtliga författare deltog i 

analys.  

Förförståelse ej beskriven 

Resultatet presenteras som 6 

tema: 

-att leva med en 

skröplig kropp 

-sträva efter välbefinnande i 

det dagliga livet 

-vara 

nära till hands  

-känna sig beroende i det 

dagliga livet 

-kämpar för att fortsätta 

-strävar efter att vara 

hemma. 

 

Citat finns 

Tillförlitlighet Stärks av: Teman svarar på 

syftet, citat finns Varierat urval, teman 

svarar på syfte, Citat finns, Sänks av: 

Pilotintervju anges ej, intervjutiderna något 

korta 

Verifierbarhet Stärks av: Analysmetod väl 

beskriven.  

Pålitlighet Stärks av: samtliga författare 

deltog i analys. Sänks av: Förförståelse ej 

beskriven. 

Överförbarhet Stärks av: Abstraktionsnivå 

fångar upplevelser. Kontext möjliggör 

bedömning av överförbarhet  
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Breitholtz, A,. 

Snellman,I,. & 

Fagerberg, I. 

 

Older people’s 

dependence on 

caregivers’ help in their 

own homes and their 

lived experiences of their 

opportunity to make 

independent decisions 

 

Sverige, 2012 

Syftet var att 

belysa 

innebörden 

av äldre 

människors 

beroende av 

vårdgivares 

hjälp, och av 

deras 

möjlighet att 

fatta 

självständiga 

beslut 

Strategiskt urval. 12 deltagare, 80-91 

år. 8kv/ 4 m. från två kommuner. 

Ensamboende, daglig hjälp från 

vårdgivare 1-5ggr/dag.  

Inklusionskr: 

≥70 år, tala och förstå svenska, behov 

av olika grader av vård, bo ensam i 

ordinärt boende med daglig hjälp från 

kommunal hemtjänst. > 24 p. 

kognitivt screeningtest (MMSE).  

 

Öppen intervjuguide, med öppna 

frågor. 

Personalchef från kommunen rekryterade 

deltagare, efter intresse av att delta 

kontaktades dem av första författaren.  

Muntligt och skriftlig info och samtycke.  

Etisk godkänd.  

Intervju 2009 i deltagarnas hem. 

Första författaren intervjuade deltagarna.  

Öppna intervjufrågor ställdes. 

Intervjulängd 40-70 min. 

Pilotintervju anges ej. 

Fenomenologisk hermeneutik + tabell, 

samtliga författare deltog i analysen 

Förförståelse finns, men ej beskriven. 

 

Resultatet presenteras som 

tre tema: 

 -Uppmuntrad att fatta egna 

beslut 

-Hindras från att fatta egna 

beslut 

-Kämpa för eller ge upp 

möjligheten till att fatta egna 

beslut 

3-4 subtema till varje tema.  

 

Citat finns. 

Tillförlitlighet Stärks av: varierat 

urval, tema svarar på syftet, citat 

finns. Sänks av: Pilotintervju anges ej  

Verifierbarhet Stärks av: 

beskrivning av intervju finns, 

beskrivning av analys + tabell.  

Pålitlighet Stärks av: samtliga 

författare deltog i analysen. Sänks av: 

Förförståelsen beskrivs ej.  

Överförbarhet Stärks av: 

Abstraktionsnivå fångar upplevelser. 

Kontext möjliggör bedömning av 

överförbarhet 

Gransjön C, Å.,  

Westerbotn, M.,  

von Strauss, E.,  

Hilleras, P., & 

Marmstal Hammar, L.  

  

Older people’s 

experience of utilisation 

and administration of 

medicines in a health- 

and social care context 

 

Sverige, 2015 

 

 

 

Syftet var att 

beskriva hur 

äldre 

personer 

med kronisk 

sjukdom 

upplever 

administreri

ng av 

läkemedel 

från hälso- 

och 

socialvård 

sammanhang 

Strategiskt urval. 10 deltagare, 68-94 

år (m= 84) 6kv/4m. Bor ensamma i 

ordinärt boende. Olika sjukdomar, 

berättigade lm assistans. olika 

hemtjänstenheter.  

Inklusionskrit: personer ≥65 år, 

kunna tala, läsa & förstå svenska. 

Kognitivt kapabel, bo i eget hem och 

behöva hjälp med administrering av 

läkemedel från hemtjänstpersonal.  

 

Semistrukturerade intervjuer 

5 deltagare rekryterades genom “svenska 

nationella studiens databas” de övriga 5 

från en vårdcentral, detta för variation av 

datakvalité.  

Muntligt och skriftlig info och samtycke.  

Etisk godkänd  

Intervjuades av 1:a författare i deltagarnas 

hem.  

Intervjulängd 20-60 min.  

Pilotintervju anges ej.  

Latent innehållsanalys + tabell 

4 författare deltog i analysen 

Förförståelse ej beskrivet 

Resultatet presenteras som 

ett tema “balansering av 

empowerment och 

beroende” med 3 subteman: 

-Hälsa i övergång som leder 

till beroende 

-balanserande av intrång och 

respekt för personlig 

integritet och utrymme 

-växla mellan tillit, misstro 

och kontroll.    

 

Citat finns 

Tillförlitlighet Stärks av: Varierat 

urval, teman svarar på syftet, citat 

finns. Sänks av: Pilotintervju anges 

ej, intervjulängd något korta. 

Verifierbarhet Stärks av: 

Beskrivning av intervju finns, 

beskrivning av analys finns + tabell.   

Pålitlighet Stärks av: Flera författare 

deltog i analys. Sänks av: 

Förförståelse ej beskriven 

Överförbarhet Stärks av: 

Abstraktionsnivå fångar upplevelser. 

Kontext möjliggör bedömning av 

överförbarhet 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Hoel, A-K., 

Mork Rokstad, A-M.,  

Hjort Feiring, I., 

Lichtwark, B., 

Selbaek, G., & 

Bergh,S. 

  

Person-centered 

dementia care in home 

care services – highly 

recommended but still 

challenging to obtain: a 

qualitative interview 

study 

  

Norge, 2021 

Syftet var att 

utforska 

upplevelsen 

av hemtjänst 

bland 

personer 

med 

demenssjukd

om. 

Bekvämlighetsurval. 

12 deltagare med måttlig-svår 

demens 7kv/5m. 70-≥91 år. Samtliga 

bor i ordinärt boende: 9 bor 

ensamma, 1 med familj, 2 med 

make/maka. 

Deltagare från fyra olika kommuner. 

Inklusionskrit: kognitiv 

funktionsnedsättning som identifieras 

av personal av CDR demens 

bedömningsskala, patient får ≥15min 

hemtjänst dagligen under senaste 4 

veckorna, och kunna ge informerat 

samtycke till deltagare och 

kommunikationsförmåga.  

 

Semistrukturerade intervjuer 

 Rekryterade av hemtjänstpersonal eller 

kommunens demenssamordnare. 

Muntligt och skriftligt informerat 

samtycke 

Etiskt godkänd  

Intervjuer gjordes feb 2019. 11 intervjuer 

genomfördes i ordinärt boende och en 

intervju på daglig verksamhet. 

1:a författaren genomförde alla intervjuer.  

Intervjulängd 16-50 min 

Intervjufrågor beskrivna.  

Pilotintervju anges ej 

Kvalitativ innehållsanalys + tabell, analys 

beskriven, samtliga författare deltog i 

analys  

Förförståelse finns beskriven. 

Resultatet presenteras som 4 

tema: 

-känslor av trygghet trots 

minskad förståelse av 

tjänsterna  

-kvaliteten på relationen 

med personalen verkade 

viktigare än kontinuitet 

-Lusten att bo i sitt eget hem 

verkade öka deras 

ansträngning att anpassa sig 

till hemtjänsten  

-Erfarenheter av begränsade 

möjligheter till gemensamt 

beslutsfattande om behov 

och omsorg.  

Citat finns 

Tillförlitlighet Stärks av: Teman 

svarar på syftet, citat finns Varierat 

urval, teman svarar på syfte, Citat 

finns, Sänks av: Pilotintervju anges 

ej, intervjutiderna korta.  

Verifierbarhet Stärks av: 

Analysmetod väl beskriven. 

Intervjufrågor beskrivna.  

Pålitlighet Stärks av: Förförståelse 

beskriven, samtliga författare deltog i 

analys.   

Överförbarhet Stärks av: 

Abstraktionsnivå fångar upplevelser. 

Kontext möjliggör bedömning av 

överförbarhet  

Joan Russel, S., 
Siostrom, K., 
Edwards, I., & 
Srikanth, V.  
  
Consumer experiences of 

home care packages 
  
Australien, 2020 

 

Syftet var att 

undersöka 

konsumenter

nas 

upplevelse 

av 

hälsovårdspe

rsonal 

utifrån olika 

perspektiv. 

Strategiskt urval. 37 deltagare, 

22kv/15m. 66-95 år (m=82), blivit 

behovs bedömda, olika stadier av 

vårdbehov. 

Inklusionskrit: deltagare måste ha 

blivit behovsbedömda för att få 

“hemtjänstpaket”  

 

Semistrukturerade intervjuer med 

öppna frågor. 

Info om studien spreds via sociala medier 

och flygblad till hemtjänstleverantörer, 

deltagare kontaktade sedan forskaren.  

Etisk godkänd.  

intervju under 2018 fysisk träff eller via 

telefon.  

Beskrivning av intervjufrågorna 

intervjulängd ca 1h. 

Pilotintervju anges ej 

tematisk analys  

Anges ej hur många som deltog i analysen  

Förförståelse anges ej 

Resultatet presenteras som 7 

tema: 

-Tillgång till tillförlitlig 

information 

-Leverantörer 

-Skäliga avgifter 

-Ärendehantering 

-Stödpersonal 

-Personcentrerad vård 

-Socialt engagemang 

Tillförlitlighet Stärks av: Citat finns 

Sänks av: Pilotintervju anges ej. 

teman svarar ej på syfte 

Verifierbarhet Stärks av: 

Intervjufrågorna beskrivna. 

hänvisning till vedertagen 

analysmetod. Sänks av: 

Pålitlighet Stärks av:  Sänks av: 

anges ej hur många som deltog i 

analysen. Förförståelse beskrivs ej. 

Överförbarhet Stärks av: Kontext 

möjliggör bedömning av 

överförbarhet. Sänks av: 

Abstraktionsnivå fångar ej 

upplevelser. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Liveng, A.  

  

The vulnerable 

elderly´s need 

for recognizing 

relationships- a 

challenge to 

Danish home-

based care.   

  

Danmark, 2011 

Syftet var att 

utforska 

behov, 

önskemål och 

förväntningar i 

förhållande till 

vård- och 

omsorg i 

hemmet bland 

vårdtagare 

med så kallade 

“komplexa 

problem” 

Strategiskt urval. 6 äldre 

deltagare ≥65 år, varierade 

komplexa problem-

alkoholism, psykisk störning, 

stort hjälpbehov hygien. 

Inklusionskrit: anges ej 

 

Semistrukturerade intervjuer 

& observationer 

Deltagare rekryterade av författare 

och vård- och omsorgspersonal.  

 

Framkommer ej: -samtycke, 

-intervjulängd, -beskrivning av 

intervjufrågor.  

Deltagare blivit intervjuade i hem av 

författare.  

 

Pilotintervju anges ej  

Hermeneutiska analys 

1 persona deltog i analysen 

Förförståelse finns beskriven 

Resultatet presenteras som tre tema: 

- Att leva som de alltid har gjort 

-Att bli respekterad som en ansvarsfull och 

kompetent människa i sitt eget hem 

-Att bli identifierad genom det liv de har levt och 

de intressen de har haft och inte genom sin 

sjukdom, svaghet, funktionshinder eller missbruk 

 

Citat finns 

Tillförlitlighet Stärks av: teman 

svarar på syfte, Citat finns Sänks 

av: Urvalet klent beskrivet, 

intervjulängd anges ej, Pilotintervju 

anges ej, Samtycke anges ej 

Verifierbarhet Stärks av: Sänks 

av: ingen beskrivning av intervju. 

Pålitlighet Stärks av: Förförståelse 

beskriven. Sänks av: En person 

analyserade data, 

Överförbarhet Sänks av: Kontext 

möjliggör inte bedömning av 

överförbarhet 

Narushima, M., 

&  

Kawabata, M. 

  

Fiercely 

independent 

Experiences of 

aging in the 

right place of 

older women 

living alone 

with physical 

limitations 

  

Kanada, 2020 

 

 

 

Syftet var att 

utforska 

upplevelsen av 

åldrandet 

bland äldre 

ensamboende 

kvinnor med 

fysiska 

begränsningar. 

Strategiskt urval. 12 k. 65-92 

år (m=83) 

deltagare från storstadsområde 

& medelstor stad i södra 

Ontario. 

Inklusionskrit: Kv ≥65 år, bor 

själva hemma med kroniska 

fysiska tillstånd och använder 

eller har använt hemtjänst 

tjänster.  

 

Semistrukturerade  

intervjuer 

 Rekryterade med flygblad och sedan 

tillfrågade utefter inklusinskrit.  

Samtycke anges ej. 

Etiskt godkänd 

En övergripande fråga med 

uppföljande 5 frågor.  

1:a författare och en forskarstudent 

genomförde intervjuer, 11 st i 

deltagarnas hem och 1 offentlig 

miljö.  

Intervjulängd 90-120min  

Narrativ analys, beskrivning av 

analys finns, samtliga författare 

deltog i analys. 

Förförståelse anges ej 

Resultatet presenteras som 4 tema: 

-Sträva efter att fortsätta hemma 

-Leva som en stark självständig kvinna 

-Hjälpen som behövs för att stödja deras 

oberoende 

-Sociala aktiviteter för att upprätthålla sig själv 

 

Citat finns 

Tillförlitlighet Stärks av: teman 

svarar på syfte, Citat finns. Lång 

intervjulängd. Sänks av: 

Pilotintervju anges ej.  

Verifierbarhet Stärks av: 

hänvisning till vedertagen 

analysmetod.  Intervjufrågorna 

beskrivna.  

Pålitlighet Stärks av: Fler än en 

person i analysen. Sänks av: 

Förförståelse anges ej  

Överförbarhet Stärks av: 

Abstraktionsnivå fångar 

upplevelser. Kontext möjliggör 

bedömning av överförbarhet. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Olsson, A., 

Berglöv, A, & 

Sjölund, B-M 

 

“Longing to be 

independent 

again”  A 

qualitative study 

on older adults’ 

experiences of life 

after 

hospitalization 

 

Sverige, 2020 

Syftet var att 

beskriva äldre 

personers 

upplevelser av 

sin 

livssituation 

efter 

sjukhusutskriv

ning. 

Strategiskt urval. 15 

deltagare 9kv./6m. 70-93 år 

(m=84)  

Inklusionskrit: personer ≥65 

år. Deltagit i tidigare studie. 

Varit inlagda på sjukhus, 

registrerad för 

vårdplanering/rehabilitering/

vårdaktiviteter i hemmet. 

 

Semistrukturerade intervjuer 

 Deltagarna tillfrågades innan 

utskrivning från 2 regionala sjukhus.  

Muntlig och skriftlig info och samtycke. 

Etikgodkänd.  

Intervjuer okt 2015- jan 16.  

Forskningsassistent genomförde 

intervjuerna i deltagarnas hem. två 

övergripande frågor med uppföljande 

frågor. intervjulängd: 17-90min (m=39) 

Pilotintervju anges ej.  

Latent innehållsanalys + tabell. 2 

författare deltog i analysen 

Förförståelse anges ej. 

Resultatet presenteras som ett tema och fyra 

subtema:  

Längtar efter att vara självständig igen.  

-beroende av andra människor och hjälpmedel 

-Hinder, hinder och begränsningar i det 

dagliga livet 

-Anpassa sig till situationen 

-Psykologiska och fysiska värderingar  

 

Citat finns 

Tillförlitlighet stärks av: urval 

varierat. teman svarar på syfte. 

Citat finns. Sänks av: pilotintervju 

saknas. kort intervjulängd. 

Verifierbarhet Stärks av: 

beskrivning av intervjuer finns, 

beskrivning av analys finns + tabell. 

Pålitlighet Stärks av: fler än en i 

analysen 

Sänks av: förförståelse saknas 

Överförbarhet Stärks av: 

abstraktionsnivå fångar upplevelser. 

Kontext möjliggör bedömning av 

överförbarhet. 

Sanerma, P., 

Paavilainen, E., 

&Åstedt-kurki, P., 

 

Home care 

services for older 

persons. The 

views of older 

persons and 

family members: 

A realistic 

evaluation 

 

Finland, 2019 

Syftet var att 

utvärdera 

klientcentrerad 

vård från äldre 

personer och 

familjemedle

mmars 

perspektiv 

Strategiskt urval. 13 

deltagare, 6 äldre personer 

och 7 anhörig. de äldre var 

70-96 år. De äldre använde 

hemvårdstjänster 

regelbundet, Anhöriga var 

barn till de äldre och 1 

barnbarn. 

Deltagare från två städer och 

storstad vs. landsbygd. 

Inklusionskrit: Äldre 

personer ≥70 år och 

anhöriga som kan uttrycka 

sina upplevelser av 

hemtjänst. 

De äldre bor ensam eller 

samboende barn i ordinärt 

boende.  

Tematiska intervjuer 

Hemvårdspersonal tillfrågade lämpliga 

deltagare 

 

Muntligt och skriftlig info och samtycke.  

Etisk godkänd.  

Intervju 2014 

Okänt vem som genomfört intervjuerna, 

utfördes i deras hem. 

Intervju med tema & öppna frågor. 

Intervjulängd ca 2h. Pilotintervju anges 

ej.  

Deduktiv innehållsanalys utifrån 

realistisk evolutions modell.  

1 författare deltog i analys 

Förförståelse ej beskriven 

Resultatet presenteras som tre tema:  

-Klientcentrering i individuell livskontext för 

äldre personer och familjemedlemmar 

-Sociala mekanismer i klientcentrerad 

hemtjänst 

-Kundcentrerad i hemtjänstens resultat 

1-4 subtema till varje tema. 

 

Citat finns 

Tillförlitlighet Stärks av: Varierat 

urval, Citat finns, Intervjuer långa 

Sänks av: Saknar pilotintervju, 

teman svarar ej på syftet 

Verifierbarhet Stärks av: 

beskrivning intervju finns. 

beskrivning av analys finns.  

Sänks av: oklart vem som intervjuat 

Pålitlighet Stärks av: 

Sänks av: 1 person deltagit 

analysen, Förförståelse ej beskriven 

Överförbarhet Stärks av: Kontext 

möjliggör bedömning av 

överförbarhet. 

Sänks av: Abstraktionsnivå fångar 

ej upplevelser. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Schaepe, C., & 

Ewers, M. 

  

“I need 

complete trust 

in nurses’ – 

home 

mechanical 

ventilated 

patients’ 

perceptions of 

safety 

 

Tyskland, 2017 

Syftet var att 

undersöka hur 

patienter med 

mekanisk 

ventilation i 

hemmet 

uppfattar sin 

situation och 

vad som gör att 

dem känner sig 

trygga eller 

otrygga 

Strategiskt urval. 21 deltagare, bred 

variation; ålder 26-84 år (m= 60), sjukdom, 

timmar av ventilation användning (10-24h).  

8 kv/ 13 m. 

Inklusionskrit: deltagarna ventileras 

mekaniskt i hemmet (HMV) oavsett 

underliggande sjukdom, bosatta i eget hem 

eller delat boende. ≥ 18 år och kunde 

kommunicera.  

 

Semistrukturerade intervjuer 

Deltagare rekryterades på olika sätt, främst 

hos olika öppenvårdare med kontakt med 

HMV. ssk informerade och deltagare 

kontaktade forskare om att delta. Övriga 

deltagare via specialiserade andnings 

centraler, personliga kontakter och 

organisationer för muskeldystrofi.   

Muntligt och skriftlig info och samtycke.  

Intervju apr-dec 2014. 

Etiskt godkänd. 

Pilotintervju genomförd 

två författare deltog vid intervju 

intervjulängd 13-107 min   

Tematisk analys, analys beskriven, 

samtliga författare deltog i analysen. 

Förförståelse ej beskriven. 

 Resultatet presenteras som 

tre tema: 

-Att vara bekant- att ha tillit 

uppmärksammar kvaliteten 

på den mellanmänskliga 

relationen mellan patient och 

sjuksköterska 

-Att kommunicera- att bli 

uppmärksammad påpekar att 

patienternas säkerhet beror 

på sjuksköterskornas 

uppmärksamhet 

-Uppleva kontinuitet- att 

känna närvaro belyser 

organisatoriska dimensioner.  

Citat finns. 

Tillförlitlighet Stärks av: Varierat 

urval, teman svarar på syftet, Citat 

finns, Pilotstudie finns 

Sänks av: Varierande 

intervjulängder 

Verifierbarhet Stärks av: 

beskrivning intervju finns. 

beskrivning av analys finns.  

Pålitlighet Stärks av: Samtliga 

forskare har deltagit i analysen. 

Sänks av: Förförståelse ej beskriven 

Överförbarhet Stärks av: 

Abstraktionsnivå fångar 

upplevelser. Kontext möjliggör 

bedömning av överförbarhet. 

Seidlein, A-H., 

Bucholz,I., 

Bucholz, M., & 

Salloch, S. 

  

Relationships 

and burden: An 

empirical-

ethical 

investigation of 

lived experience 

in home nursing 

arrangements 

  

Tyskland, 2019 

Syftet var att 

belysa olika 

perspektiv på 

vårdsituationer i 

hemmet och de 

fenomen som är 

förknippade 

med att få och 

ge vård för att 

komma fram till 

en preliminär 

förståelse av det 

komplexa 

fenomenet. 

Bekvämlighetsurval.  

28 deltagare.  Äldre personer (n = 10) 

4m/6k. 66-95 år (m=83), 

informella (n = 8) 1m/7k. och formella 

vårdgivare (n = 10). 3m/7k. Äldre personer 

som drabbats av flera kroniska tillstånd och i 

behov av långtidsvård 

Inklusionskri: Informell vårdgivare; 

Långtidsvård i hemmet för förälder/partner, 

Samarbeta m. professionell vårdgivare. 

Vårdtagare; Mottagare av långvarig 

hemtjänst, Erhålla hjälp av informell/formell 

vårdgivare. Professionell vårdgivare; Leg. 

sjuksköterska med anställd i hemtjänsten, 

Samarbeta med informell vårdgivare. 

Semistrukturerade intervjuer 

Deltagarna rekryterades via tre 

hemtjänsttjänster som täcker landsbygds- 

och stadsregioner. 

Intervjuerna genomfördes i hemmet 

(vårdtagare), på arbetsplats(formell), 

forskarnas kontor (informell).  

Skriftligt informerat samtycke  

Etisk godkänd 

intervjulängd? 

Intervjufrågor ej beskrivna.  

kvalitativ innehållsanalys  

Pilotintervju anges ej 

Två forskare deltog i analysen. 

Otydligheter diskuterades i forskargruppen 

till konsensus nåddes 

Förförståelse anges ej. 

Resultatet presenteras som 

tre tema: 

-Vårdtagares känsla av att 

vara en börda 

-Familjevårdares synpunkter 

-Professionella vårdgivares 

perspektiv 

Tillförlitlighet Stärks av: teman 

svarar på syfte, Citat finns Sänks 

av: Pilotintervju anges ej. 

intervjulängd anges ej 

Verifierbarhet Stärks av:  

hänvisning till vedertagen 

analysmetod. Sänks av: 

Intervjufrågorna ej beskrivna 

Pålitlighet Stärks av: Fler än en 

person i analysen. Sänks av: 

Förförståelse anges ej  

Överförbarhet Stärks av: 

Abstraktionsnivå fångar 

upplevelser. Sänks av: Kontext 

möjliggör ej bedömning av 

överförbarhet  
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Svanström, R., 

Johansson Sundler, 

A.,   

Berglund, M., & 

Westin, L. 

  

 Suffering caused by 

care—elderly 

patients’ experiences 

in community care 

  

Sverige, 2013 

 

 

Syftet med denna 

studie var att 

belysa och få en 

djupare förståelse 

för äldre 

patienters 

upplevelser av 

lidande i 

relation till 

samhällsvård på 

äldreboenden och 

hemtjänst. 

Strategiskt urval. 25 deltagare. 

Deltagarnas ålder 72-90 år. Levt 

med långvarig sjukdom; stroke, 

demens, hade vårdbehov och 

bodde på vårdhem eller erhöll 

hemtjänst. Några deltagare var 

maka/make till annan deltagare.  

Intervjuerna utgick från 

deltagarnas uttryck och 

berättelser om levda upplevelser 

från deras vardag.  

Inklusionskriterier ej beskrivet. 

 

Fenomenologiska intervjuer 

 Deltagare rekryterades från primär 

och kommunal vård- och omsorg. 

 

Muntligt och skriftligt informerat samtycke 

Etiskt godkänd  

Anges ej vem som intervjuar eller i vilken 

miljö.  

Följdfrågor beskrivna i citat. 

Pilotintervju anges ej  

Hermeneutiska analys, analys beskriven  

Fler än en författare deltog i analys 

Förförståelse ej beskriven 

Resultaten 

presenterades i fyra 

tema;  

-en frånvaro av den 

andre i vården,  

-en frånvaro av 

dialoger,  

-en 

känsla av utanförskap  

-en känsla av 

osäkerhet. 

Tillförlitlighet Stärks av: Teman svarar på 

syftet, citat finns. Sänks av: urval klent 

beskrivet, Pilotintervju anges ej, 

intervjulängd anges ej 

Verifierbarhet Stärks av: Analys beskriven. 

Sänks av: Beskrivning om intervjuerna ej 

beskrivet. Inga tabeller redovisas. 

Pålitlighet Stärks av: samtliga författare 

deltog i analys.  Sänks av: Förförståelse ej 

beskriven. Intervjufrågor dåligt beskrivna.  

Överförbarhet Stärks av: Abstraktionsnivå 

fångar upplevelser. Sänks av: 

inklusionskriterier anges ej, Kontext 

möjliggör ej bedömning av överförbarhet 

Vingare, E-L., & 

Carlsson, Õ.U 

 

Adaptation to care 

dependency in 

community care 

 

Sverige, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

syftet var att 

utforska de levda 

erfarenheterna av 

att anpassa sig till 

vårdberoende 

bland vuxna som 

får hälso- och 

sjukvård i ordinärt 

boende 

Strategiskt urval. 10 deltagare 

7kv./ 3m. 56-96 år.   

deltagare utskrivna från 

slutenvård inom 6 mån tid och 

var mottagare av social och 

hälsovård i hemmet. Samma 

län, 9 olika kommuner.    

Inklusionskrit: deltagare kunna 

kommunicera på svenska, leva i 

ordinärt boende, vara i behov av 

regelbunden sjukvård, samt vara 

begränsade att besöka 

primärvård.  

Semistrukturerade intervjuer 

6 deltagare tillfrågades innan utskrivning 

och 6 efter utskrivning. Muntligt och 

skriftlig info och samtycke av 10 deltagare.  

Etiskt godkänd. 

Intervjuer 2013. Okänt vem som genomfört 

intervjuerna. 

Intervju i hemmet. 

Intervjuguide med fyra teman 

Längd 56 min-1h 25 min  

Pilotintervju anges ej.  

Fenomenologisk hermeneutik analys + 

tabell.  

Två författare deltog i analysen. 

Förförståelse finns men ej beskriven 

Resultatet presenteras 

som ett tema “att 

anpassa sig till 

vårdberoende bland 

vuxna som får vård i 

ordinärt boende” och 

fyra subtema: 

-Sällskaplighet 

-kompetens 

-distans 

-följsamhet 

 

Citat finns 

Tillförlitlighet Stärks av: urval varierat. 

citat finns.  intervjulängd långa. Sänks av: 

pilotintervju anges ej. teman svarar ej på 

syfte 

Verifierbarhet Stärks av: Hänvisning till 

vedertagen analysmetod. Sänks av: Ej 

beskrivet vem som intervjuat. Pilotintervju 

saknas. 

Pålitlighet Stärks av: Fler än en i analysen. 

Sänks av: förförståelse ej beskriven 

Överförbarhet Stärks av: Kontext 

möjliggör bedömning av överförbarhet. 

Sänks av: Abstraktionsnivå fångar ej 

upplevelser. 

 

 


