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Sammanfattning     

 

Bakgrund:  Allt fler äldre bor kvar i eget boende högt upp i åldrarna. Som en del av 

välfärdssystemet i Sverige är det viktigt att göra det möjligt för äldre att få vård och assistans i 

hemmet. Hemmet betraktas som en plats i tillvaron där allt händer på ens egna villkor. För att 

kunna bemöta äldres behov är det viktigt för sjuksköterskan att ha mera kunskap om hur äldre 

själva beskriver att de vill bli vårdade i det egna hemmet. Om inte äldres upplevelser 

uppmärksammas finns det risk för att sjuksköterskor inte uppmärksammar dessa behov med 

negativa konsekvenser för omvårdnaden och sämre livsvillkor för de äldre.  

Syfte: Studiens syfte är att beskriva äldre människors upplevelse av att vårdas i hemmet. 

Metod: Litteraturstudien har utförts med nio kvalitativa vetenskapliga artiklar. Insamlingen 

av artiklarna har skett via databaserna Academic Search Premier och Cinahl plus with Full 

Text. Samtliga artiklar är utförda i Skandinavien och är publicerade efter år 2002. Artiklarna 

sammanställdes och kategoriserades utifrån resultaten som framkom under arbetets gång. 

Resultat: Resultatet visade att äldre människor hade både positiva och negativa upplevelser 

av vården i hemmet. Det egna hemmet var en trygg plats eftersom miljön var bekant och gav 

minnen från det förflutna. Betydelsen av delaktighet och kompetenta vårdare återkom i 

flertalet av artiklarna. 

Diskussion: Sjuksköterskan agerar som spindeln i nätet och samarbetar med olika 

yrkesprofessioner i vården av äldre. Mer kunskap om äldres upplevelser av att vårdas i 

hemmet bidrar till bättre vård och ger möjlighet för äldre att vårdas i hemmet så länge som 

möjligt. Brist på tid, kunskap och delaktighet bidrog till att de äldre upplevde dålig vård.  

Nyckelord: Hemmet, äldre, upplevelse, delaktighet, beroende  
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1 Inledning 

 

Intresse för äldre människor och deras upplevelse av vården de får har väckts under många års 

arbete inom äldrevården. De äldre som flyttar till äldreboenden är ofta i dåligt skick. Vi har 

uppmärksammat att de äldre då de flyttar till äldreboende uppger en längtan att flytta tillbaka 

till sitt tidigare hem. Dessutom har vi haft verksamhetsförlagd utbildning med placering inom 

äldrevården och även där har vi under möten med äldre fått veta att de uppskattar att bo 

hemma så länge som möjligt. Frågan om hur äldre upplever att vårdas i hemmet har väckts 

vilket ledde till ökat intresse inom det valda området och gav grund till vår studies syfte. 

Ökad kunskap om äldre människors situation under tiden de vårdas hemma kan göra att 

personalen som kommer hem till äldre blir mer uppmärksamma på situationer som kan uppstå 

i samband med vårdandet. Vid stigande ålder och åldrande kropp kan det vara svårare att 

utföra vardagliga sysslor och ett behov av hjälp kan uppstå. Med behov av hjälp menar vi allt 

från hushållshjälp i det egna hemmet i form av exempelvis städning och matlagning, till ett 

fullständigt omvårdnadsbehov. Med de nya kunskaperna kan personalen anpassa sitt sätt att 

arbeta och den som vårdas får hjälp på sina egna villkor. 

 

2 Bakgrund 

 

Sveriges befolkning blir allt äldre och medellivslängden ökar. WHO (2011) förklarar att med 

äldre menas en person som har uppnått en viss ålder som ofta förknippas med den normala 

pensionsåldern och denna varierar mellan länder. Över 17 procent eller ungefär 1,6 miljoner 

människor är 65 år eller äldre. Andelen äldre i befolkningen har ökat i mer än ett sekel och 

beräknas fortsätta att öka till följd av att medellivslängden ökar och stora årskullar nu når 

pensionsåldern. Den förväntade medellivslängden för nyfödda var 2008, 83 år för kvinnor och 

79 år för män (Statistiska centralbyrån [SCB] 2008). Prognosen visar på att medellivslängden 

för kvinnor kommer att öka från 83 år 2008 till 87 år 2060. Männens medellivslängd 

förväntas öka från 79 år till 85 år under motsvarande period (SCB, 2009). 

 

Skillnaden i medellivslängd mellan män och kvinnor har successivt minskat och detta bidrar 

till att antalet äldre utan partner minskat över tid (Äldres hälsa och välbefinnande, 2001, s.63). 

Enligt Äldres hälsa och välbefinnande (2001, s.54) är det värt att notera att 

befolkningsprognoserna de senaste årtionden har genomgående slagit fel eftersom livslängden 
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har ökat mer än beräknat och det är möjligt att antalet äldre personer kommer att öka mer än 

förväntat. Statistiken påverkas också av invandringsöverskottet, vilket innebär att fler har 

invandrat än utvandrat. Antal personer som invandrar respektive utvandrar varierar mellan 

olika år och påverkas i stor utsträckning av händelser utanför Sverige (Äldres hälsa och 

välbefinnande, 2001, s.89). 

 

Enligt Folkhälsorapport (Socialstyrelsen, 2009) har andelen äldre, som skattar sitt 

hälsotillstånd som gott, ökat. För en del äldre innebär åldrandet förändringar som till exempel 

nedsatt rörelseförmåga, värk i kroppen och att syn och hörsel blir sämre. Antalet platser i 

särskilda boenden har minskat kraftigt och motsvarar inte antalet behövande Allt fler äldre 

bor kvar i eget boende högt upp i åldrarna. Det saknas en enhetlig terminologi när bostäder 

för äldre diskuteras. En avsikt med Ädelreformen var att jämställa olika boendeformer och 

institutionsplatser avvecklades och de institutioner som blev kvar omvandlades till 

självständiga boenden med hyreskontrakt (SOU, 2007, s.73). Genom ädelreformen 1992 

flyttades omfattande verksamheter över från landstingen till kommunerna (SOU, 2007, s.51). 

 

Hemmet fyller flera funktioner samtidigt som det är en plats som är kopplad till känslor och 

relationer. Hemmet kan ses som ett monument över människans hela livstid och det kan inte 

bytas ut på ett enkelt sätt (Gaunt & Lantz, 1996, s.15). Det egna boendet är en viktig del av 

äldrepolitiken och enligt SOU (2007: 103, s.33) gör fler moderna och tillgängliga bostäder, 

bidrag till bostadsanpassning, färdtjänst och hemsjukvård det möjligt för de allra flesta att bo 

kvar i sina hem även när vård och omsorgsbehov är omfattande.  

 

2.1 Vård i hemmet 

 

Uttrycket ”hemvård istället för vårdhem” kom in i samhällsdebatten på 40-talet när många av 

dagens äldre föddes. Idéerna om hemtjänst och sjukvård i hemmet kom fram men 

förverkligades först under 1970- och 80 talen (Paulsson, 2002, s.23). Början av 1980-talet var 

en period av eftertanke och omorientering. Äldre människor rekommenderades att bo kvar i 

det egna hemmet så länge som möjligt. Stöd av hemtjänst och sjukvård skulle de söka när 

behov uppstod. Den grundläggande tankegången var att alla skulle ha rätt till en tillgänglig 

bostad och förutsättningar för att delta i samhällslivet (Paulsson, 2002, s.35).  
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Ädelreformen trädde i kraft 1992 och alla boendeformer för äldre (servicehus, sjukhem, 

ålderdomshem) blev bostäder från juridisk, administrativ och ekonomisk synvinkel (Paulsson, 

2002, s.42). Ett syfte med Ädelreformen var bland annat att överföra vården i livets slutskede 

från akutsjukhusen till hemmen och till kommunens vård och omsorgsboenden (Österlind, 

2009). Att antal äldre ökar betyder inte att många äldre är sjuka (Paulsson, 2002, s.119).  

 

Däremot finner Karlsson, Edberg, Westergren och Rahm Hallberg (2008) att förhållandet 

mellan hög ålder och en ökning av antal sjukdomar och funktionsnedsättningar är väl känd 

och innebär ett större behov av vård. Flera författare (Dale, Kirkevold, Saevareid & 

Södrehamn, 2008; Harrefors, Sävenstedt & Axelsson, 2009) finner att antal äldre ökar och 

parallellt med denna utveckling ökar behovet av hemsjukvård. Som en del av 

välfärdssystemet i Sverige är det viktigt att göra det möjligt för äldre att få vård och assistans i 

hemmet. Enligt kommunernas inrapportering hade cirka 211 000 personer som fyllt 65 år och 

som bodde i ordinärt boende hemtjänst den 1 oktober år 2010 (Socialstyrelsen, 2011). 

 

I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsens, 2005) finns det 

rekommendationer om yrkeskunnande, kompetens, erfarenhet och förhållningssätt och har för 

avsikt att tydliggöra sjuksköterskans profession och yrkesutövning och därmed bidra till att ge 

patienten en god och säker vård. Sjuksköterskan finns till för patienter och anhöriga, samtidigt 

som hon leder sina medarbetare. Vården ska vara patientcentrerad vilket betyder att 

sjuksköterskan ska veta vad det är som är viktigt just för den patienten och vilka behov  

han / hon har. Österlind (2009) beskriver att de som kommer hem till äldre och utför olika 

former av hjälpinsatser är oftast vårdbiträden och undersköterskor. De arbetar under 

sjuksköterskans ledning och han/hon har det övergripande ansvaret för omsorgen om de äldre 

I det här arbetet kommer vi fortsättningsvis att kalla all personal för vårdare. Greaves och 

Rogers - Clark (2009), Harrefors et al. (2009), Karlsson et al. (2008) finner att med stigande 

ålder behöver äldre människor stöd för att kunna leva kvar i sitt eget hem. Det innebär att 

andra personer kommer in i hemmet och gör det den äldre inte kan.  

 

Vård i hemmet innebär särskilda villkor, då den blir vårdplats till dem som kommer in (Gaunt 

& Lantz, 1996, s.10) menar att hemmet är något personligt och speciellt. Den som utför 

vårdinsatser i en annans hem ställs inför alldeles specifika praktiska och etiska problem. När 

personalen kommer in blir hemmet en social arena. Bibehållet hem kan ersätta försvunnen 

autonomi men hemmets betydelse kan förändras när äldres livsvillkor förändras.  
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Harrefors et al. (2009) beskriver vård i eget hem som det bästa alternativet för många äldre. 

Österlind (2009) finner i sin avhandling att de äldre som flyttar till vård och omsorgsboende 

beskriver att de inte känner sig hemma utan som främlingar i en obekant kultur där livet 

kännetecknas av hemlöshet och att livsrummet krymper materiellt, fysiskt, socialt och 

existentiellt. Hem betyder en viss grad av frihet, något som de upplevt när de vårdas i sitt eget 

hem. Stor omsättning av personal bidrar till att de äldre känner att de befinner sig i 

”ingenmansland” där normer och rutiner minskar känslan av att vara hemma. Äldres självbild 

påverkas, då stor omsättning av personal gör att de känner sig maktlösa och inser att inget kan 

göras, men äldre finner nya sätt att anpassa sig till situationen. Personalens tidsbrist gör att de 

inte har tid för samtal och de äldre känner sig ensamma och isolerade från omvärlden. 

Kontakt med människor försöker de äldre få genom att titta på TV, skriva brev eller ringa till 

sina vänner.  

 

Dale et al. (2008) och Greaves & Rogers-Clark (2009) skriver om att familjestrukturen 

ändras, eftersom separationer är vanligare, mer kvinnor arbetar, och vården av äldre har 

förskjutits från familjen till välfärdssamhället. Social isolering och nedsatt förmåga att klara 

av sina dagliga aktiviteter blir en del av livet för många äldre. Äldres hälsa och välbefinnande 

(2001, s.89-92) beskriver skillnaden mellan faktisk och upplevd ensamhet. En person som bor 

ensam behöver inte känna sig ensam, och den som har många runt omkring sig kan ändå 

uppleva ensamhet. Upplevd isolering innebär avsaknad av personer som man känner sig 

tillgiven till och har förtroende för, medan social isolering kan beskrivas som att man inte har 

någon plats i en accepterande gemenskap.  

 

Karlsson et al. (2008) finner att de som vill vårdas i hemmet blir fler. Att vara frisk och kunna 

ta hand om sig själv är det människor strävar efter. Goda relationer och kompetent personal 

beskrivs som en viktig del av god vård. Frihet och oberoende anses i den moderna 

västkulturen som viktiga aspekter för människors förmåga att kunna fatta egna beslut. Att 

vara beroende i det dagliga livet betyder att vara beroende av någon eller något. Att tvätta sig 

eller äta själv kan vara en utmaning för många äldre på grund av försämrad hälsa. Majoriteten 

av äldre som vårdas hemma får hjälp med dagliga aktiviteter som personlig hygien, inköp och 

matlagning. Samma författare finner att hemtjänstinsatserna som gavs till äldre på 1960-talet 

innebar hjälp med städning, tvätt, inköp. Under senare år har insatserna ändrats till de mest 

nödvändiga som till exempel personlig hygien och påklädning, samtidigt som större krav 
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ställs på familjemedlemmar. De som vårdas hemma idag har sämre hälsostatus jämfört med 

dem som fick hemhjälp tidigare.  

 

Karlsson et al (2008) menar att vård i hemmet ofta innebär en kombination av formell och 

informell vård där stöd från familj, vänner och grannar ses som en viktig del av vården av 

äldre. Haak, Fänge, Iwarsson & Dahlin- Ivanoff (2007) och Harrefors et al. (2009) finner att 

närhet till familj och grannar har betydelse för trygghet och gemenskap. Greaves och Rogers -

Clark (2009) och Haak et al. (2007) finner däremot att det finns en ovilja bland äldre att be 

nära vänner, familj eller grannar om hjälp, därför att de själva upplever att de är till besvär. 

Istället försöker de ta hand om sig själv trots begränsad rörlighet och minskad förmåga att 

utföra dagliga aktiviteter. 

 

2.2 Dagliga aktiviteter 

 

Äldres förmåga att klara dagliga aktiviteter (ADL) beror på den kroppsliga 

funktionsförmågan och miljön där de bor. Sysslor som äldre först behöver hjälp med är 

städning, matinköp, matlagning och transporter, vilket kallas instrumentella aktiviteter i 

dagligt liv (I ADL). Svårighet med personlig ADL som till exempel hygien, klädsel, äta och 

toalettbesök tillkommer vanligen ju äldre man blir (Socialstyrelsen, 2009, s.152-153). Haak et 

al (2007) finner att förmåga att kunna klara sig själv är högt prioriterad i västvärlden.  

Det innebär frihet att bestämma hur, när, var och vilka saker som ska göras utan begränsning 

från någon annan. Oavsett funktionell nedsättning är det viktigt för äldre att vara oberoende i 

det dagliga livet i hemmet, då det bevisar för en själv och andra att det fortfarande är möjligt 

att leva som tidigare. 

 

Haak et al. (2007), Harrefors et al. (2009) och Karlsson et al. (2008) finner att äldre kämpar in 

i det längsta att klara sig själva och utföra olika aktiviteter utan användning av hjälpmedel, 

främst på grund av rädslan för att bli beroende av dessa. SOU (2007, s.94) beskriver att 

hjälpmedel som används för att kompensera för brister i rörelse och balansförmåga, till 

exempel rollatorer, dessutom har en viktig förebyggande roll genom att förhindra fallskador 

och minska risken för social isolering. Hjälpmedel kan öppna nya möjligheter för människor 

att bo kvar i den invanda bostaden och ökar möjligheterna för äldre personer att aktivt kunna 

delta i samhällslivet.(Äldres hälsa och välbefinnande, 2001, s.160) skriver att hjälpmedel som 

inte bidrar till aktivitet men underlättar livet hemma är apparater som programmeras med 
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inläst tal, som klockor som aktiveras på bestämda tider och informerar den äldre om att det är 

dags att inta sina mediciner. 

 

Haak et al. (2007) hävdar att äldre hittar nya sätt att hantera sin vardag genom att till exempel 

ringa till affären och få mat hemlevererad. Bostadsanpassning är ett annat sätt att få livet att 

fungera som tidigare. Det kan handla om toalettförhöjning, anpassning av köket, borttagning 

av trösklar och annat i syfte att öka äldres självständighet och minska oberoende av andra. 

Äldre uppfattar sig själva som självständiga personer så länge som de fattar egna beslut och 

genomför sina vardagsaktiviteter på ett för dem tillfredsställande sätt.  

 

Enligt Socialstyrelsen (Folkhälsorapport, 2009) ska bostaden ge goda möjligheter till ett aktivt 

liv och möjlighet att kunna klara sig själv. Paulsson (2002) beskriver hemmet som en plats där 

den boende ska kunna vara sig själv. En grupp forskare (Haak et al., 2007; Karlsson et al., 

2008; Fischer, Althin, Ragnarsson, & Lundman, 2008) visar att hemmet har en central 

betydelse för äldre människor eftersom det är i hemmet de spenderar den mesta av sin tid. Det 

innebär en känsla av trygghet och frihet att själv bestämma hur man vill ha det. Hemmet 

betraktas som en plats i tillvaron där allt händer på ens egna villkor. Den välbekanta miljön i 

hemmet är en slags garanti för känsla av oberoende och självständighet. 

 

3 Problemformulering 

 

Äldre som på grund av stigande ålder och sviktande hälsa inte kan klara av sin vardag utan 

hjälp från andra har många funderingar kring den förändrade livssituationen. I vår uppsats 

ville vi beskriva äldres upplevelser av professionell vård i hemmet. Litteraturgenomgången 

visar att äldre människor vill vårdas hemma så länge som möjligt. Hemmet är en unik plats att 

få vård i. När personal kommer in och utför sysslor som inte längre är möjliga för den äldre 

kan det upplevas som ett intrång i den äldres privata sfär. För att kunna bemöta äldres behov 

är det viktigt för sjuksköterskan att ha mera kunskap om hur äldre själva beskriver att de vill 

bli vårdade i det egna hemmet. Om inte äldres upplevelser uppmärksammas finns det risk för 

att sjuksköterskor inte uppmärksammar dessa behov med negativa konsekvenser för 

omvårdnaden och sämre livsvillkor för de äldre.  
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4 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att beskriva äldres upplevelser av att vårdas i hemmet.  

 

4.1 Teoretisk referensram 

 

Som teoretisk referensram för uppsatsen valdes Orems omsorgsteori. Teorin består av tre 

olika delteorier (Orem, 2001, s.22-25): teorin om egenvård, teorin om egenvårdsbrist och 

teorin om omvårdnadssystem. Dessa tre teorier bildar tillsammans en generell teori om 

omvårdnad. Teorin om egenvård innehåller enligt Orem (2001) tre centrala begrepp: egenvård 

(s.43) egenvårdsbehov (s.47) och egenvårdskrav (s.52). Teorin och egenvårdsbrist är 

uppbyggd kring två centrala begrepp: egenvårdskapacitet (s.254) och egenvårdsbegränsning 

(s.279). Teorin om omvårdnadssystem omfattar begreppen omvårdnadskapacitet, 

hjälpmetoder och olika omvårdnadssystem, (s.53-61). Egenvård är enligt Orem (1995, s.104) 

utövandet av aktiviteter som individer inleder och utför på egen hand för att upprätthålla liv, 

hälsa och välbefinnande. 

 

 Orem (2001, s.55-61) finner fem olika typer av hjälpmetoder för att öka patientens förmåga 

att ta hand om sig själv. Från sjuksköterskans perspektiv innebär hjälpmetoder en rad åtgärder 

som kan minska eller kompensera hälsorelaterade begränsningar och stödja självständighet 

eller minska beroendet. Metoderna kan kombineras med varandra beroende på situationen. 

Orem (1995, s.16-17) beskriver hjälpmetoden ”att handla eller agera för en annan” så att den 

person som utför hjälp använder utvecklade förmågor för att uppnå specifika resultat för den 

person som behöver hjälp. Det innebär att personen som hjälps, om vid medvetande, måste 

tillåta att sjuksköterskan hjälper denne, för att metoden ska vara giltig. Att ”vägleda en annan” 

innebär att en person vägleds, och det gäller i situationer där personen måste göra val, 

exempelvis att välja ett handlingssätt istället för ett annat, eller att genomföra ett 

handlingssätt, men inte utan vägledning eller uppsikt. Detta kräver att den vägledande 

personen och den vägledda personen kommunicerar med varandra. Hjälpmetoden att ”stödja 

en annan” innebär att bevara engagemang och därmed förebygga att personen i fråga 

misslyckas eller att undvika en obehaglig situation eller ett otrevligt beslut. Det möjliggör 

också att personen som är i behov av stöd kan göra något utan stress på grund av det 

stödjande inflytandet från den hjälpande personen. Att ”tillhandahålla en utvecklande miljö” 
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kräver att den hjälpande personen ställer, eller hjälper till med att ställa miljövillkor till 

förfogande, som motiverar den person som hjälps att upprätta lämpliga mål och anpassa 

beteende för att uppnå uppsatta mål. Hjälpmetoden ”att instruera en annan” är en metod för att 

hjälpa en person som behöver instruktioner med att utveckla kunskap eller särskilda 

färdigheter. Ett krav är att den person som hjälps vill och vet med vad denne vill bli hjälpt.  

 

Enligt Orems teori är egen kapacitet en förutsättning för förloppet att bevara hälsa och 

välbefinnande. Sjuksköterskans förmåga att bedöma, planera och genomföra 

omvårdnadsåtgärder har stor betydelse för äldres möjlighet att få det stöd som behövs för att 

kunna leva i det egna hemmet. Orem (2001, s.79) beskriver att miljö kan påverka hälsa både 

positivt och negativt. 

 

4.2 Metod 

 

Vi har valt att göra en litteraturstudie vilket enligt Friberg (2006) innebär granskning och 

sammanställning av vetenskapliga artiklar för att utföra ett litteraturbaserat examensarbete. 

Litteraturöversikt innebär att på ett systematiskt sätt göra urval av texter inom ett avgränsat 

område inom vårdvetenskap och allmänsjuksköterskans verksamhetsområde. De valda 

artiklarna sammanställdes för att ge en beskrivande översikt inom det området som var 

relevant för vår uppsats.  

 

4.3 Urval 

 

Artiklarna för vår studie fick vi med hjälp av söksystemet EBSCOhost i Ersta Sköndal 

högskolans sök katalog. För att söka vetenskapliga artiklar använde vi oss av databaserna: 

PubMed, Academic Search Premier och CINAHL plus with Full Text därför att vi vet att det 

finns vårdvetenskapliga artiklar där som motsvarar till vårt syfte. De valda artiklarna har 

publicerats i flera databaser. Syftet med vår uppsats var att undersöka äldres upplevelse och 

därför började vi sökningen med sökord older people och experiences. Sökningen gav för 

många träffar vilket bidrog till att vi kombinerade med ytterligare sökord som home care, 

nursing och Sweden för att förfina urvalet (Bilaga 1, s.26). 

 

Sökorden kombinerades med hjälp av booleska operatorerna AND och NOT (Östlundh, 

2006). Exkluderingskriterier var ”dementia” då vi ville komma åt äldres upplevelse och ansåg 
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att äldres kognitiva förmåga att uttala sig var viktig. Svårigheten med att söka samtidigt i 

olika databaser är att de inte använder samma synonymer för det valda sökordet. Därefter 

sökte vi i en databas åt gången. Begränsningarna gjordes till texter som är vetenskapligt 

granskade (Peer Reviewed) och skrivna på engelska. Sökningen försvårades av att engelska 

inte är vårt modersmål. För att klara av språkliga utmaningar användes språkliga hjälpmedel 

(Lexikon, 2011) på den fria webben (Segesten, 2006, s.43). 

 

Endast artiklar med kvalitativ ansats har valts eftersom det bäst beskriver människors 

upplevelser. En anledning till att vi valde studier gjorda i Skandinavien framför studier gjorda 

i andra världsdelar är kulturella och organisatoriska skillnader. Ett exempel på detta är 

värderingar i Skandinavien där barn är en viktig del av familjen men inte förväntas ta hand 

om sina föräldrar när de blir gamla och i behov av vård (Dale et al. 2008). Den valda 

litteraturen har granskats och analyserats enligt Fribergs (2006) beskrivning av 

litteraturöversikt för att kunna skapa en bild över det område som vi valt för vår uppsats. 

 

Vi fann att alla valda artiklar hade en tydlig problemformulering. Syftet i de valda artiklarna 

har varit tydligt formulerat och metoderna var välbeskrivna. Alla författare hade angivit 

antalet deltagare i sina studier, liksom deras ålder, kön och boendeform. Studier bygger på 

empiriska data insamlad genom frågeformulär, strukturerade och ostrukturerade intervjuer. 

Data i studierna analyserades utifrån hermeneutisk och fenomenologisk metod. Beskrivande 

statistik användes i en studie. Resultatet kunde påverkas av de olika analysmetoderna. Olsson 

och Sörensen (2007, s. 64) beskriver att i hermeneutisk metod tolkas data för att få förståelse 

om människans situation medan fenomenologisk metod innebär att fenomen beskrivs som den 

visar sig. 

 

Vi valde att skriva om äldres upplevelser av vård i hemmet och därför gjordes en 

åldersbegränsning till 65 år eller äldre. Sökningen begränsades till artiklar som kunde 

inhämtas i full text även om vi visste att det var en ytterligare begränsning och minskade 

möjligheten till att hitta de senast publicerade artiklarna. Tanken var att hitta artiklar 

publicerade under perioden 2005- 2011 som representerar vården i framförallt Skandinavien. 

En äldre artikel valdes därför att den är relevant för studiens syfte. Utifrån syftet resulterade 

sökningen i nio vetenskapliga artiklar (Bilaga 2: s.27).  
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4.4 Analys 

 

Vi började granska våra valda vetenskapliga artiklar utifrån ett helikopterperspektiv vilket 

enligt (Friberg, 2006, s.119) innebar att skapa en helhetsbild inom det valda området. Då vi 

gjorde en första överblick över artiklarna fokuserade vi på att de var skrivna av sjuksköterskor 

och att deltagarna var äldre (65+) och bodde hemma. Det var viktigt att sjuksköterskor hade 

utfört studierna för det gjorde att resultatet blev relevant inom vår kommande 

yrkesprofession. En artikel skriven av en annan profession (arbetsterapeut) valdes då den var 

relevant för studiens syfte. Detta gjordes dels med hänsyn till att sjuksköterskan samarbetar 

med andra professioner inom vården och dels för att den valda studien beskrev äldres 

upplevelser av vård i hemmet. Att artiklarna var utifrån de äldres perspektiv var en 

förutsättning därför att studiens syfte var att beskriva äldres upplevelser av vård i hemmet. 

 

Artiklarna har vi sedan läst igenom var för sig. Därefter har vi diskuterat vilka artiklar som 

var relevanta och hur de skulle användas i vårt arbete. Ord har markerats i texterna för att 

lättare koppla ihop resultat i artiklarna som har funnit likvärdiga resultat. Studier lästes i sin 

helhet ytterligare en gång och likheter och skillnader identifierades. Slutligen kom vi fram till 

olika teman som återkom och de artiklarna som inte svarade på studiens syfte valdes bort. 

Utifrån de olika teman som återkom identifierade vi olika huvudkategorier till resultatdelen.  

 

5 Etiskt förhållningssätt 

 

Etiska resonemang har utförts av samtliga författare i de valda artiklarna. Författarna 

informerade alla deltagare om studiens syfte och deras rättigheter. 

 

Vi har utifrån de riktlinjer som vi har erhållit så gott vi kunnat bearbeta de valda texterna. Det 

skrivna ordet kan uppfattas olika utifrån författarens och läsarens synvinkel. Med detta i 

beaktande så har vi så tydligt och noggrant som möjligt strukturera det vi hittat i artiklarna 

utan att ha undanhållit eller förfalskat resultat. Vid översättningen från engelska till svenska 

har vi varit noggranna för att inte snedvrida information. De citat som har använts har 

återgetts på engelska i dess ursprungliga form. Detta har gjorts för att bibehålla textens 

ursprungliga betydelse.  
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6 Resultat 

 

Analys av artiklarna visar att äldre uppskattar att vårdas hemma. Data som vi fann i artiklarna 

har strukturerats med hjälp av meningsbärande enheter och detta ledde det till fyra 

huvudkategorier som vi valde att använda i uppsatsen: Äldres anpassning till det fortsatta livet 

i hemmet, bostadsanpassning och hjälpmedel i hemmet, möte med vårdaren och aktiviteter i 

det dagliga livet 

 

Tabell (1): Resultat indelat i kategorier 

Meningsbärande enhet Huvudkategori 

 

Äldre anpassar sig till den förändrade  

situationen som åldrandet kan innebära för  

att kunna bo kvar i det egna hemmet. 

 

Äldres anpassning till det 

fortsatta livet i hemmet 

 

Bostadsanpassning och hjälpmedel ger de äldre en känsla 

av frihet, men innebär också en begränsning av livet i 

hemmet.  

Bostadsanpassning och 

hjälpmedel i hemmet  

Äldres upplevelser av möten med vårdare i det egna 

hemmet kan bidra till delaktighet, men även en känsla av 

beroende och osäkerhet då inte hade kontroll över sin 

situation. 

 

Mötet med vårdaren 

 

De äldre strävar efter att göra det de själva kan även om 

aktiviteter tar längre tid att utföra än tidigare ger de en 

viktig mening att göra dem själva. 

Aktiviteter i det dagliga livet 
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6.1 Äldres anpassning till det fortsatta livet i hemme t 

 

Äldre uppskattar att få bo kvar i det egna hemmet där miljön är bekant och ens personliga 

ägodelar finns enligt From, Johansson och Athlin (2009). Enligt Tollén, Fredriksson och 

Kamwendo (2008) upplevdes det av äldre som positivt att ha möjlighet att leva sitt liv som 

vanligt och få behålla sina egna rutiner. De uppgav också att hemmet bevarar minnen ur det 

förflutna vilket gör det lättare att vara i nuet. Tollén et al. (2008) och Eloranta, Routasalo och 

Arve (2008) finner att det sociala livet i hemmet var begränsat då bekanta inte kom på besök 

längre i samma utsträckning som tidigare. Delvis var det på grund av att deras vänner hade 

blivit äldre och inte hade samma möjligheter som tidigare att träffas. Andra vänner gick bort 

eller drog sig tillbaka när deras makar hade dött. De äldre menade också att deras begränsade 

umgänge hemma berodde på att de kände att de inte längre kunde klara av de uppgifter som 

förknippades med att ha besök som att städa, laga mat och förbereda inför besök. 

 

Birkeland och Natvig (2009), Eloranta et al. (2008) och Tollén et al. (2008) finner att de äldre 

upplever sig ensamma och de som inte kunde träffa sina nära och kära försökte hålla kontakt 

genom att skriva brev eller ringa för att minska ensamhetskänslan. En grupp forskare 

(Ellefsen, 2002; Kristensson, Rahm Hallberg & Kristensson Ekwall, 2010) visar att äldre i 

eget hem upplevde att de kände sig beroende av andra för att klara av sina dagliga aktiviteter. 

Eloranta et al. (2008) fann att de äldre uppskattade hjälp från familj och vänner som hjälpte 

dem med praktiska sysslor i hemmet som till exempel att handla mat och sköta ekonomin. 

Enligt Tollén et al. (2008) uppskattade äldre stöd från familjen, vänner och vårdare, och de 

ansåg att det var bättre att få hjälp än att göra aktiviteter själva på ett ofullständigt sätt.  

Eriksson och Andershed (2008) fann att livet i det egna hemmet upplevdes besvärligt både 

emotionellt och praktisk vid beroende av andra. Däremot kunde den känslan underlättas om 

det fanns ömsesidig respekt i mötet med andra människor.  

 

Enligt Fex, Ek och Söderhamn (2009) upplevde de äldre att det var viktigt att ha någon att tala 

med och att få stöd för att acceptera förändringar som sämre hälsa innebar. När äldre 

upplevde att deras hälsa försämrades och de inte orkade med livet som tidigare, utvecklade de 

enligt Fredriksson et al. (2008) nya strategier för att klara av nya vardagssituationer. Det 

kunde bland annat handla om att de äldre tog fler pauser och gjorde saker i sin egen takt. 
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Birkeland och Natvig (2009) visar att de äldre upplever att de når en punkt i livet då de måste 

acceptera att de är ensamma och i behov av hjälp från andra. Äldre betonade att deras 

acceptans för den nya situationen inte var detsamma som att ge upp. De menar att förlust av 

hälsa leder till övergång från ett aktivt socialt liv till  en stor, svår och påtvingad förändring i 

livet. En deltagare utryckte det så här: ”Earlier I was living, but now I only exist. I have to 

accept it, but sometimes I’m crying and sometimes I’m angry. Yes, I’m getting irritated, 

because I can’t manage things I have done all my life.” (Birkeland & Natvig, 2009, s.260). 

 

6.2 Bostadsanpassning och hjälpmedel i hemmet 

 

Äldre upplever att hjälpmedel möjliggör för dem att kunna fortsätta bo kvar hemma även då 

vårdbehovet upplevs som stort (Fex et al., 2009; Kristensson et al. 2010). Enligt Fex et al. 

(2009)upplevde de äldre en känsla av lättnad då de själva kunde styra sin behandling i 

hemmet och anpassa sin dag efter den nya situationen. En känsla av frihet beskrevs genom att 

kunna vårdas i hemmet utan att behöva åka till sjukhus när hälsan försämrades, exempelvis då 

det behövdes syrgasbehandling i hemmet. Däremot upplevdes utrustning och olika hjälpmedel 

som otympliga och störande och påverkade hemmiljön negativt. Dessutom var det besvärligt 

att lämna hemmet då utrustningen var stor, känslig och krävde en hel del planering, vilket 

ledde till att de äldre ansåg det enklare att stanna hemma även om de kände sig inlåsta. De 

äldre upplevde en trygghet i att veta om problem med tekniken i hemmet eller en försämring i 

hälsan uppstod så fanns alltid stöd och hjälp att få av kunniga vårdare. Tollén et al. (2008) 

menar att vetskapen om att mer hjälp fanns att tillgå och vikten av att kunna anpassa hemmet 

bidrog till att de äldre upplevde trygghet i vardagen. 

 

Däremot finner Eriksson och Andershed (2008) att äldre uppger att bristande 

bostadsanpassning ökar behovet av hjälp från andra. Det kan leda till en känsla av förlorad 

integritet och svårigheter i det dagliga livet, vilket beskrivs i följande citat: ”Life has become 

much, much more difficult from a purely practical perspective. It has been a hard blow for 

me; I think that I am so dependent upon other people. Well, I have to dance to their tune, so to 

speak.” (s.229).  
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6.3 Möte med vårdare 

 

Fex et al. (2009) menar att det dagliga livet upplevdes som betydelsefullt för de äldre då de 

själva kunde anpassa och styra de planerade hjälpinsatserna. Eloranta et al. (2008) finner 

däremot att hjälp som de äldre uppskattar hjälpen de får som värdefull och beroendet av andra 

upplevdes inte som negativt om de äldre var delaktiga. Enligt den studien känner äldre att 

deras åsikter var värdefulla i olika beslut angående hjälp de fick i hemmet. Det uppskattades 

av de äldre att vårdarna uppmuntrade dem till att själva göra det de kunde och då de gav 

beröm vid ett lyckat resultat.  

 

Ellefsen (2002) och Eloranta et al.(2008) finner att de äldre beskrev att de var delaktiga då 

beslutet om insatserna i hemmet fattades men trots detta visade sig senare att de äldre ändå 

upplevde sig osäkra om när personalen skulle komma. De äldre uppskattade inte att vårdaren 

kom senare än det var planerat. From et al. (2009) och Eloranta et al. (2008) menar att det är 

viktigt att de äldre är delaktiga i beslut som rör det dagliga livet och finner att vårdarna inte 

har tillräckliga färdigheter och förmåga att identifiera och stötta äldre människors kvarvarande 

resurser. Ellefsen (2002) beskriver situationer där de äldre upplevde att de inte hade något 

inflytande över sin nuvarande eller framtida situation på grund av bristande kommunikation 

med den berörda personalen. Kristensson et al. (2010) fann att hjälpsituationer som var 

bristfälligt utförda ledde till äldres besvikelse. De äldre förväntade sig att vårdarna skulle vara 

vänliga och visa respekt. 

 

Enligt Ellefsen (2002) upplevde de äldre en bristande respekt från vårdarens sida då de kom 

in i deras hem utan att ta av sig sina ytterkläder eller hälsa ordentligt. På så sätt visade de att 

de inte hade för avsikt att stanna länge vilket ledde till att de äldre inte vågade be om mer eller 

annan hjälp även om de behövde det. Tidsbrist påverkar mänskliga relationer vilket gjorde att 

de äldre upplevde personalens bemötande som dåligt och inte gavs möjlighet till delaktighet. 

Kristensson et al. (2010) fann att känslan av osäkerhet i hemmet var närvarande då de äldre 

inte hade kontroll över sin situation, var beroende av andra och inte var sedd som en person 

med egna behov. Rädsla för fall och ensamhet gjorde att de äldre uttryckte sin önskan om att 

flytta till särskilt boende då de inte kunde klara av att hantera sin vardag på eller få hjälp på ett 

tillfredställande sätt. Då menade de på situationer när vårdare ignorerade deras behov och tog 

dem inte på allvar.  
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Eloranta et al. (2008) och Kristensson et al. (2010) fann att de äldres känsla av trygghet ökade 

då de fick regelbundna besök av vårdare. Vetskapen om att någon skulle komma var 

uppmuntrade och äldre delade gärna med sig av minnen från sitt förflutna till vårdaren när det 

fanns möjlighet till det. Däremot blev det inte uppskattad av äldre när olika vårdare kom hem 

för att ge vård i hemmet. En deltagare i studien beskrev det på följande sätt: ”And then a new 

person turned up and I said I think I’m seeing too many new people…. She can’t, help it I 

said. I should be glad that anyone at all comes, and obviously I am. I didn’t mean to be critical 

of her at all, but it’s very hard to keep telling new people what they are kept and things. I 

think it’s really hard” (Kristensson et al. 2010, s. 24).  

 

Flera författare (Eloranta et al. 2008; Eloranta, Arve, Isoaho, Welch, Viitanen & Routasalo, 

2010) beskrev äldres maktlöshet i vissa omvårdnadssituationer när de inte gavs möjlighet att 

vara delaktiga. Begränsning i vardagen upplevdes då de äldre måste anpassa sina rutiner efter 

vårdarens arbetstider vilket delvis berodde på att vårdarna behövde prioritera andra äldre som 

till exempel hade hjälp med insulin administrering. Ellefsen (2002) menar att detta 

exempelvis ledde till att det blev svårare att ta en promenad eller lägga sig senare någon gång. 

Förlust av integritet och värdighet upplevdes av de äldre då de behövde hjälp med sin 

personliga hygien och värre upplevdes det när det kom ny personal. Däremot finner Eriksson 

och Andeshed (2008) att vårdberoende gav upphov till en känsla av tacksamhet mot den 

person som gav vård. Genom att försöka vara positiv försökte de äldre underlätta både för sig 

själva och för vårdarna. Upplevelsen av att vara beroende av andra underlättades om vårdaren 

var kunnig och behaglig i sitt sätt att hjälpa. Birkeland och Natvig (2009) och Eloranta (2008) 

fann att vårdare som såg till de äldres egna resurser och uppmuntrade dem istället för att göra 

saker åt dem ansågs som kompetenta av de äldre. From et al. (2009) visar i sin studie att god 

vård innebar goda möten med vårdare som såg de äldre som individer och gav dem möjlighet 

att fortsätta leva sina liv som de var vana vid. Kommunikation med vårdare underlättades då 

vårdare hade ett sinne för humor och en god förmåga att lyssna på de äldre.  
 

6.4 Aktiviteter i det dagliga livet 

 

Ändring av hemmet innebar att de äldre upplevde att de kunde fortsätta vara aktiva i det 

dagliga livet (Tollén et al.2008). De äldre uppgav att de borde vara mer alerta och delta i olika 

aktiviteter för att uppnå en bättre livskvalitet. Det fanns också en känsla av uppgivenhet och 

besvikelse på grund av att de inte kunde klara av aktiviteter själva. Känslan av förlust efter att 
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ha levt ett aktivt liv lämnade dem med en känsla av tomhet, som ifrågasatte meningen med 

livet och sin vilja att leva.  

 

Enligt Birkeland och Natvig (2009) och Tollén et al. (2008) strävar äldre efter att göra det de 

själva kan och ville inte ha hjälp förrän deras egna resurser var helt slut. Det fanns en vilja att 

fortsätta vara aktiv och utföra dagliga aktiviteter, som att självständigt klara sin personliga 

hygien, tvätta och diska. Små vardagliga aktiviteter kunde ta längre tid att utföra än tidigare, 

men gav en viktig mening genom att göra dem själva. En deltagare beskrev det så här: ”But to 

shave for example, one never thought about it, one did it every morning, puff, it was done. It´s 

not so simple now. I can manage myself but it takes forever” (Tollén et al.2008, s.139). 

 

De äldre beskrev att meningsfulla aktiviteter till exempel var att besöka vänner eller att vara 

aktiv i en förening (Fex et al.2009). Tollén et al. (2008) fann att äldre som hade sina dagar 

fyllda med olika aktiviteter, som till exempel att umgås med familj och vänner, upplevde att 

tiden gick snabbare. Fex et al. (2009), Eloranta et al. (2008), Birkeland och Natvig (2009) och 

Tollén et al. (2008) fann att aktiviteter som att titta på tv, läsa böcker, lyssna på musik, lösa 

korsord kunde göras i hemmet enligt egna rutiner. Att kunna titta på tv var speciellt viktigt för 

äldre som bodde själva, enligt Birkeland och Natvig (2009), eftersom de inte kunde utföra 

andra aktiviteter på grund av kroppsliga begränsningar. Eget hem gav en möjlighet att till 

exempel ha tv på hela tiden. Ljudet från tv apparaten gav en känsla av att det fanns någon 

hemma vilket bidrog till att ensamhetskänslan minskade. Fex et al. (2009) beskriver att de 

äldre som använde mer avancerad teknik i hemmet som till exempel syrgas och 

dialysbehandling anpassade sina aktiviteter efter behandlingen och sin förmåga.  

 

7 Diskussion 

 

7.1 Metoddiskussion 

 

Syftet med vår litteratur studie var att beskriva äldres upplevelse av vård i hemmet. Därför 

valde vi artiklar med kvalitativa ansatser för att besvara vår studies syfte. Fördelen med 

kvalitativa studier är att de kan ge djupare förståelse för de äldres egna upplevelser. 

Nackdelen innebär att det kan vara svårt att mäta och återge själva upplevelsen. De äldre är 

experter på sin hälsa och sin situation och därför valde vi att utgå från ett patientperspektiv. 



  

17 
(32) 

 

 

Ingen av deltagarna fick ha nedsatt kognitiv förmåga därför att det var viktigt att deltagarna 

kunde beskriva sin situation utan andras påverkan. Frågeformulär, ostrukturerade och 

strukturerade intervjuer användes för att samla data till studier. De olika sätten att samla data 

på kunde ha påverkat studiernas resultat eftersom deltagarnas möjlighet att berätta om sin 

upplevelse styrs med färdiga och kanske ledande frågor mer än när möjlighet ges till att 

berätta fritt. 

 

Data analyserades med olika metoder och det kan ha påverkat studiernas resultat också då en 

del tolkade och andra presenterade sina fynd så som de visade sig för deltagare. Det hade vi i 

åtanken när vår studies resultat sammanfattades. Metoderna som användes i studierna är 

relevanta för enskilda studiens syfte men på grund av antal deltagare, slutsatserna håller inte 

för befolkningen i stort. Artiklarna har varit skrivna på engelska som inte är vårt modersmål. 

Detta kan vara en nackdel då texten ska översättas till svenska vilket kan orsaka fel i 

översättningen. Vi har med hjälp av engelsk-svenskt lexikon (Lexikon, 2011) översatt 

texterna och sedan diskuterat med varandra för att få en så rättvis översättning som möjligt. 

Studier utförda i Skandinavien valdes framför studier gjorda i andra världsdelar. Detta val 

gjordes därför att vi inte har kunskap om hur vården är organiserad i andra länder. 

Vårdformerna och hjälpinsatserna ser olika ut i olika länder och det kunde leda till svårighet 

att tillämpa studiens resultat praktisk i Sverige.  

 

I två artiklar återkom samma författare och artiklarna valdes därför att vi ansåg att de hade 

god kvalitet och svarade mot studiens syfte.  Alla artiklar utom en beskrev äldres (65+) 

upplevelse. Den valdes därför att den beskrev upplevelsen av att få hjälp i hemmet och därför 

ansågs den relevant för studiens syft. Artiklar som var äldre än tio år valdes bort därför att 

kunskap ständigt förnyas och vi ville få tag på det som är aktuellt. Av de artiklar som vi valde 

var mer än majoriteten inte äldre än tre år. Nio artiklar användes till resultatdelen och vi anser 

att det är bättre med en god kvalitet på artiklarna än att ha många artiklar därför att det tar tid 

att bearbeta artiklar. En artikel var skriven av arbetsterapeuter men den var utifrån de äldres 

upplevelse. Vi valde den för att arbetsterapeuter och sjuksköterskor samarbetar kring de äldre 

med hjälp av varandras professioner för att underlätta vardagen för de äldre i hemmet. Sen 

valde vi den också för att den var relevant för studiens syfte. Många av kategorierna går in i 

varandra och vi valde därför dela in de i färre och vidare kategorier för att få en bättre 

sammanhängande text.  
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7.2 Resultatdiskussion  

 

Syftet med denna studie var att beskriva äldres upplevelse att vårdas hemma. I resultatet fick 

vi fram följande kategorier som visar hur äldre upplever att vårdas hemma: Äldres anpassning 

till det fortsatta livet i hemmet, bostadsanpassning och hjälpmedel i hemmet, möte med 

vårdare och aktiviteter i det dagliga livet. De olika upplevelserna kan dels bero på vilken grad 

av stöd som den äldre får och vårdarnas kompetens. 

 

I resultatet har det framkommit att de äldre upplever blandade känslor av att vårdas i hemmet. 

Det beskrivs att de äldre upplever trygghet och frihet i hemmet där har de bott under flera år.  

Grannar och den välkända miljön, och då menar vi både inomhus och utomhusmiljön, är 

bekant för de äldre och det inger en känsla av trygghet och frihet. Det visar sig att det är 

betydelsefullt för äldre att bo i det egna hemmet eftersom det är en plats där man själv kan 

bestämma hur man vill ha det (Tollén et al.2008). Vi anser att resultatet visar på att de äldre 

föredrar att sköta sin vård hemma eftersom de där ges större möjlighet att behålla sina egna 

rutiner. Då vårdaren kommer till de äldre i deras egna hem kan de få en bild om hur han/hon 

har levt tidigare då hemmet säger en del om vem den äldre är som person. I hemmet har man 

själva valt hur det ska se ut. Fotografier påminner om de äldres tidigare liv. I hemmet är 

vårdaren på de äldres hemmaplan. Personliga saker som till exempel möbler, kläder och 

fotografier stärker ens egen identitet. Bostadsanpassning och hjälpmedel skapar en 

förutsättning för äldre att kunna bo kvar i hemmet (Tollén et al,2008). Det framkom att de 

äldre föredrog att anpassa hemmet för att kunna bo kvar istället för att behöva flytta. Genom 

bostadsanpassning och olika hjälpmedel underlättas livet för de äldre i hemmet eftersom det 

möjliggör att de själva kan utföra en del av sin vård vilket minskar känslan av att var 

beroende av andra. 

 

Funktionella begränsningar är en subjektiv upplevelse och uppfattas olika av olika individer. 

Funktionella begränsningar kan leda till beroende av andra. Orem (2001, s.43) skiljer mellan 

egenvård som den aktivitet som individen tar initiativ till och utför för sin egen hälsa och 

välbefinnande, och vårdberoende (s.515) som har begränsad, hälsorelaterad förmåga att 

uppfylla deras egenvård krav. Nedsatt förmåga att kunna ta hand om sig själv förstås som 

egenvårds underskott (s.136-142). Sjuksköterskan har en viktig funktion för att kompensera 

bristande förmåga hos de äldre och på det sättet bidra till hälsa och välbefinnande. Genom att 

sjuksköterskan är uppmärksam och ser de äldres egna resurser genom att utföra olika 
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stödåtgärder ges de äldre möjlighet till delaktighet och välbefinnande. Genom att stanna hos 

de äldre och ge dem tid att till exempel klä på sig i sin egen takt skapar en känsla av trygghet 

och frihet 

 

Det blir möjligt för de äldre att själva bestämma när och vad som ska göras i hemmet utan att 

behöva anpassa sina dagar efter någon annan (Fex et al. 2009). Det bidrar till att de äldre blir 

mindre beroende av andra för att klara av sin vardag. Samtidigt som hjälpmedel och annan 

teknisk utrustning i hemmet bidrar till en möjlighet att kunna sköta sin egenvård så påverkar 

kan den försvåra möjligheten till att kunna ta sig utanför hemmet. Det beror bland annat på att 

en del hjälpmedel är otympliga och för att det krävs noggrann planering vilket kräver kraft 

och tid.  

 

De äldre föredrar, då möjlighet finns, att vårdas hemma för att slippa sjukhusets rutiner och 

miljö. Däremot upplever äldre att hjälpmedel och teknisk utrustning i hemmet gör att hemmet 

påminner om sjukhusmiljö. Det vi fann som var intressant var att äldre upplevde att de var 

nöjda med att vårdas i hemmet men att de också var väldigt ensamma där. Ett vanligt problem 

är att äldre blir ensamma eftersom deras vänner också är äldre och drabbas av sjukdomar eller 

dör (Tollén et al.2008). Att titta på tv, och lösa korsord var vanliga aktiviteter som de äldre 

gjorde i det egna hemmet. Genom att sysselsätta sig med olika aktiviteter fick de äldre 

dagarna att gå fortare (Birkeland & Natvig, 2009). Men deras nedsatta fysiska förmåga 

försvårade för de äldre att fortsätta vara aktiva i det dagliga livet.  Det är betydelsefullt att 

äldre får stöd för att kunna fortsätta med olika sysslor eftersom det skapar en meningsfull dag. 

Det går i linje med Orems egenvårdsteori där sjuksköterskan ska arbeta för att stödja de äldre. 

Att inte kunna utföra olika sysslor och aktiviteter gör att det upplevs som att tiden går 

långsammare. 

 

Många av de äldre som får vård i hemmet har en omfattande sjukdomsbild som består av 

olika funktionsnedsättningar och symtom. Det framkom i studierna att kompetenta vårdare 

var oerhört viktig för de äldre. Engagerade vårdare ger äldre en trygg och bra vård i hemmet. 

Som vi skrev tidigare så är många äldre ensamma i hemmet under stora delar av dagen 

Genom att van personal kontinuerlig besöker de äldre ger det större möjligheter att i tid 

upptäcka eventuella förändringar i sjukdomsbilden och ge hjälp i tid. Enligt Orem (1995) kan 

hjälpmetoden ”agera för en annan” bidra till att den hjälpande personen använder sin 

utvecklade förmåga att hjälpa andra till att uppnå olika resultat. Detta innebär också att den 
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person som ges hjälp måste tillåta att hjälp ges. Det kopplar vi ihop med att sjuksköterskan 

bör ha en förmåga att se vad de äldre behöver ha hjälp med och endast erbjuda hjälp då de 

äldre själva inte kan utföra sin personliga omvårdnad och olika hushållssysslor i hemmet. 

Som vi har funnit i de vetenskapliga artiklarna så uppskattar de äldre att få utföra så mycket 

de själva kan så långt som möjligt. 

 

De äldre upplevde att de hade viljan att själva utföra sysslor som tidigare, som till exempel 

den personliga hygienen, men nedsatt ork och kraft begränsade dem. Det tog längre tid och 

krävde nya strategier men genom att vårdare uppmuntrade och stöttade så gick det lättare. Vi 

finner i artiklarna att de stödjer att kompetent och kontinuerlig personal är en förutsättning för 

en trygg och god vård. Kompetent personal har en större förmåga att göra äldre delaktiga i sin 

egen vård. De ser de egna behoven och har också kunskap och olika knep som underlättar för 

de äldre. Kompetent personal vet också vilken hjälp som finns att tillgå och kan hjälpa de 

äldre att få mer hjälp och olika hjälpmedel i hemmet. Men enligt From et al. (2009) och 

Eloranta et al. (2008) så har inte hemvårdspersonal tillräcklig kunskap och färdigheter att 

stötta äldre människors kvarvarande resurser.  

 

Då de äldre görs delaktiga i vården i hemmet så skapar det en förutsättning för att kunna bo 

kvar hemma. Orem anser att en sjuksköterska ska skapa en utvecklande miljö och stödja en 

annan person. Det finns en medvetenhet hos människor att delaktighet är viktigt för den egna 

självkänslan men ändå verkar det inte vara en självklarhet att äldre i det egna hemmet görs 

delaktiga i sin vård. Anledningen till det beror på flera olika faktorer som att till exempel att 

en del vårdare inte har tillräckligt med kunskap och erfarenhet för att göra de äldre delaktiga. 

Då äldre vill utifrån sin egen förmåga vara delaktiga och utföra så mycket som möjligt av sin 

vård själva även om det tar längre tid. Enligt egenvårdsteori ska sjuksköterska hjälpa 

patienten och stödja självständighet i så stor utsträckning som möjligt. Stress och ont om tid 

bidrar till att vårdarna inte har tid för att göra de äldre delaktiga.  

 

Genom tydlig information görs de äldre mer delaktiga och det skapar en trygghetskänsla.  

Efter att ha granskat våra artiklar finner vi att det är okunskap, stress och för tung arbetsbörda 

för personalen som gör att dålig vård upplevs av de äldre. De äldre i hemmet gjordes 

delaktiga till en början då det skulle bestämmas hur mycket vård de skulle få och vid vilka 

tider (Ellefsen, 2002; Eloranta, 2008). Efter att tiderna var bestämda upplevde de att det fanns 
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små möjligheter att kunna påverka och ändra tiden om det behövdes. Vårdarna prioriterade de 

äldre som till exempel behövde hjälp med insulinadministrering. 

 

Socialtjänstlagen ,SFS, 2001: 453, 5 kap. 4 § anger att socialtjänstens omsorg om äldre ska 

inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). 

Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt 

under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.5 

§ i samma lag uppdaterades och anger att socialnämnden ska verka för att äldre människor får 

bra bostäder och ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig 

service. Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp 

i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. Denna uppdaterade lag trädde i kraft den 1 

januari 2011 (Socialstyrelsen, 2011). Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad 

sjuksköterska (2005) ska hon/han leda och samordna omvårdnadsarbete utifrån medarbetarnas 

olika kompetens och genom team samverkan bidra till en helhetssyn på patienten. 

Sjuksköterskan ska även ge stöd och vägledning för att möjliggöra optimal delaktighet i 

vården. 

 

Genom Orems (1995, s.17) hjälpmetod att ”vägleda en annan” innebär det att det krävs att 

sjuksköterskan och de äldre kommunicerar med varandra då äldre får vård. Vi anser att 

sjuksköterskan har ett ansvar att i samråd med de äldre planera och besluta om vården. 

Genom att sjuksköterskan vägleder och stöttar de äldre vid olika val och beslut så bidrar det 

till att ge de äldre en känsla av delaktighet och trygghet.  

 

8 Egna reflektioner 

 

Vi har fått en djupare förståelse för hur äldre vill bli behandlade i sina egna hem vilket är 

värdefull kunskap för en blivande sjuksköterska. Det är viktigt att sjuksköterskor har kunskap 

om hur äldre upplever att få vård i hemmet. Som sjuksköterskor kan vi påverka hur vården 

ska utföras och genom att medverka till bättre kunskap och kämpa för mer resurser till de 

äldre så kan vården ständigt förbättras och utvecklas. Då vi får kunskap om vad bra vård 

innebär så kan vi verka för att alla ska få möjlighet att erhålla bra vård. Det visar sig att äldre 

har svårt att be om hjälp när behov finns så det är viktigt att uppmärksamma deras situation 

och ta reda på hur de mår under tiden de vårdas hemma. Sjuksköterskan har ansvar för 
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dokumentationen kring vården som ges. Noggrann och välutarbetat system för dokumentation 

skulle underlätta både för den äldre och personalen och bidra till goda relationer och trivsel i 

hemmet. Då vi valde att analysera resultatdiskussionen utifrån Orems teori så bidrog det till 

att vi fick förstärkning i våra argument i diskussionen, för att Orems stödjer vikten av 

egenvårdens betydelse. Det kan finnas båda för- och nackdelar att arbeta utifrån en teori. 

Fördelarna är att vårdarna använder samma riktlinjer och har samma grund att stå på vilket 

ger en bra struktur i arbetet och leder arbetslaget mot gemensamma mål.  Nackdelar med att 

arbeta utifrån en teori kan vara att vården blir enformig. Risken finns att ett nytänkande ses 

som ett intrång i de invanda rutinerna och att nya idéer om hur arbetet skulle kunna utvecklas 

inte skulle uppskattas. De äldres åsikter och önskningar kan lätt missas då en teori styr 

arbetet. I arbetet med människor är det bra att utgå ifrån en teori men vid behov måste plats 

ges till nya teorier och arbetssätt för att kunna utveckla vården. Vi har med denna studie 

undersökt hur äldre upplever den vård de får i hemmet. Den kunskap som vi har erhållit anser 

vi kunna ha nytta för inom vår blivande yrkesprofession och det har varit ett givande arbete 

som har bidragit till att förstärka vår tidigare kunskap inom detta område.  
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Bilaga 1: Översikt över litteratursökning i databaser 

Databas 
Datum  

Sökord/fritext  Begränsningar Antal 
träffar  

Sparade 
artiklar 

Valda artiklar för 
vidare granskning  

Sparade 
artiklar 

 Cinahl 
plus with 
full text 

Elderly* 
Nurse* 
Care 
dependent*  
Home* 

Full text, 2005-
2011, peer 
reviewed. Find 
any of my 
search terms 

101 2 1 1 

Cinahl 
plus with 
full text 

Find similar 
results som 
artikel 7, 
older, home 
care 

Full text, peer 
reviewed, 

91 3 3 0 

Cinahl 
plus with 
full text 

Find similar 
results som 
artikel 7,older, 
home care 

Full text, peer 
reviewed 

91 3 3 2 

Academic 
search 
premier 

Experience* 
Nurse* 
Elderly* 
Sweden 

Full text, 2005-
2011, review 
articles, find 
any of my 
search terms 

22 1 1 1 

Cinahl 
plus with 
full text 

Elderly* 
Experiences* 
Sweden 

Full text, 2006-
2011, peer 
reviewed, find 
any of my 
search terms 

16 1 1 1 

Cinahl 
plus with 
full text 

Dependency* 
Experiences* 

Full text, 2001-
2011, peer 
reviewed, find 
any of my 
search terms 

77 1 1 1 

Cinahl 
plus with 
full text 

Home care* 
Well-being, 
older 

Full text, 2006-
2011,peer 
reviewed, find 
any of my 
search terms 

181 3 3 1 

Cinahl  
plus with 
full text 

Elderly 
Sweden 
care 

Full text 
2005-2011 
Find any of my 
search terms 

105 3 2 1 

Cinahl 
with full 
text 

Dependency 
experiences 

Fulltext, 2000-
2011, peer 
reviewed, find 
any of my 
search terms 

79 4 2 1 
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Bilaga 2: Matris över slutligt urval av artiklar ti ll resultat 

 

Författare Titel År, land och 

tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

                                    

  

Birkeland,A  

Natvig,G K 

Coping with 
ageing and 
failing health: a 
qualitative study 
among elderly 
living alone 

2009 
Norway 
Journal of 
nursing 
practice 

Att få en mer 
omfattande 
förståelse för äldre 
människor som är 
sjuka och hur de 
klarar av att bo 
ensamma. 

Kvalitativa 
forskningsintervju
er. Hermeneutisk 
ansats. 12 kvinnor 
och 8 män deltog. 
72-93 år, boende i 
sitt eget hem med 
hjälp av hem-
sjukvård under 
minst 2 månader.  
 

En allmän copingstrategi att 
acceptera situationen som 
den visas. De äldre uppgav 
att de någon gång måste 
acceptera att de är ensamma 
och i behov av hjälp. Trots 
fysiska begränsningar fanns 
en vilja att klara av det som 
fortfarande var möjligt. 

Eriksson M 

Andershed B 

Care 
dependence: A 
struggle toward 
moments of 
respite. 

2008,  
Sweden, 
Clinical 
nursing 
research 

Att beskriva 
människors 
upplevelser av att 
vara beroende av 
andra i livets 
slutskede 

En 
fenomenologisk- 

hermeneutisk 
metod användes 
för att analysera 

data. Nio patienter 
deltog, fem män 
och fyra kvinnor, 
mellan 54-82 år. 

Resultatet beskriver att 
försök till vila och 

återhämtning gjordes för att 
kämpa mot ett 

omsorgsberoende.  
Vårdare strävar efter 
kunskap om erfarenheter 
om vad omsorgsberoende 
innebär och hur livet kan 
underlättas för människor i 
livets slutskede. 

Eloranta,S 

Routasalo,P 

Arve,S 

Personal 
resources 
supporting living 
at home as 
described by 
older home care 
clients 

2008, 
Finland, 
International 
journal of 
nursing 
practice 

Att beskriva äldre 
hemvårdpatienters 
uppfattning om 
vilka faktorer som 
ökar deras 
möjlighet att leva 
oberoende i det 
egna hemmet. 

Induktiv analys 
användes för att 
analysera data. 
Ostrukturerade 

intervjuer,utforma
de som öppna 

samtal. 
17 kvinnor och 4 
män deltog. Alla 
var över 75 år. 

Hemvårdspersonal har inte 
tillräckliga färdigheter och 
förmåga att identifiera och 

stötta äldre människors 
kvarvarande resurser.  

 

Fex, A, 

 Ek, A-C, 

Söderhamn 

O 

Self-care among 
persons using 
advanced 
medical 
technology at 
home 

2009,  
Sweden, 
Journal of 
clinical 
nursing. 

Att beskriva den 
egna upplevelsen 
av egenvård bland 
personer som 
använder 
medicinsk teknik i 
hemmet. 

Kvalitativ metod. 
Intervjuer med en 
fenomenologisk 

metodik. Tio 
deltagare (fem 

kvinnor och fem 
män). 37- 83 år, 
fem av dem var 

under 65 år. 

Egenvård beskrivs som mer 
än att enbart behärska 

tekniken, det innebär också 
att planera för användandet 
av utrustningen, ha kunskap 
om signaler på försämrad 
hälsa och kunna justera 
behandlingen därefter. 
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Tollén, A 

Fredriksson,

C 

Kamwendo,

K 

Elderly persons 
with disabilities 
in Sweden: their 
experiences of 
everyday life 

2008 
Sweden, 
Occupational 
Therapy 
international 

Att beskriva 
erfarenheterna av  
vardagen för äldre 
människors med 

fysiska 
funktionshinder i 

Sverige. 
 

Kvalitativ 
metod,fenomenolo
gisk analys. 65-91 
år, tolv kvinnor 
och tio män som 
bodde i eget hem. 
Alla deltagarna 

gick på 
dagvårdsrehabilite

ring. 

Hjälpen upplevdes som 
värdefull men det fanns 

också en rädsla för att bli 
beroende. Känslan att kunna 
bo kvar i det egna hemmet 

var viktigt. 

Ellefsen,B Dependency as 
disadvantage- 
patients´ 
experiences 

2002 
Norway, 
Scandinavian 
journal 
caring 
sciences 

Att öka förståelsen 
och utveckla 

centrala 
grundtankar om 
hur människor 

upplever och beter 
sig då de är 
beroende av 
kommunal 
sjukvård. 

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer. Män 
och kvinnor som 
har fått sjukvård 
under minst två 
månader i det 

egna hemmet. 12 
kvinnor och tre 
män deltog i 

åldrarna 53- 95 år. 

Ett centralt tema för den 
äldre människan i hemmet 

som erhöll vård var 
upplevelsen av att vara 

beroende av andra för att 
klara av det dagliga livet. 

Eloranta,S, 

Arve, S 

Isoaho,H 

Welch,A 

Viitanen,M 

Routasalo,P 

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

2010 
Finland, 
Journal of 
Clinical 
Nursing 

Att undersöka och 
jämföra äldre 

hemvårdsklienter 
med vårdarnas 

uppfattningar om 
klienternas 

psykologiska 
välbefinnande och 

identifiera 
eventuella 

skillnader i dessa 
uppfattningar. 

Postenkät 
intervjuer till 200 
äldre klienter 67-
96 år, med både 

hemservice 
och/eller 

hälsovård,120svar
ade. 370 

yrkesverksamma 
svarade, 17-64 år. 

Beskrivande 
statistik och 

frekvenstabeller 
användes för att 

tydliggöra 
tabellerna. 

För att kunna stödja äldre 
att bo kvar hemma, finns ett 
behov av att tillhandahålla 

en tjänst som uppfyller 
klientens egena 

uppfattningar och behov 
och känsla av 
välbefinnande. 

Kristensson,J 

Rahm-

Hallberg,I-L 

Kristensson-

Ekwall, A 

Frail older 
adults`experienc
es of receiving 
health care and 
social services 

2010 
Sweden, 
Journal of 
gerontologic
al  
nursing 

Att undersöka 
svaga äldre 
människors 

samlade erfarenhet 
av att ta emot vård 

och / eller 
sociala tjänster. 

Kvalitativ 
metod, öppna  
intervjuer med 
personer som fått 
vård och/eller 
sociala tjänster 
och som var i akut 
behov av vård. 
Fem män och nio 
kvinnor, 74-92 år. 
Sju deltagare fick 
vård och sociala 
tjänster i hemmet. 

Det är viktigt för 
sjuksköterskor och annan 

hälso- 
sjukvårdspersonal att sträva 

efter att nå en integrerad 
vård det kan leda till en 

relationsbaserad vård och 
känslor av trygghet för 

vårdtagaren. 



  

29 
(32) 

 

 

From, I, 

Johansson,I 

Athlin, E 

 

The meaning of 
good and bad 
care in the 
community care: 
older people´s 
lived 
experiences 

2009, 
Sweden, 
International 
journal of 
older people 
nursing 

Att undersöka 
äldre människors 
upplevelse av vad 

bra och dålig 
kommunal vård 
betydde för dem. 

 

Fenomenologisk- 
hermeneutisk 

analys, 
ostrukturerade 

intervjuer. 
Sju män och tolv 
kvinnor, 70-94 år, 

som har haft 
kommunala 

insatser under de 
senaste 6 

månaderna.  
 

Att behandlas av vårdgivare 
med fokus på trygg och 
säker vård gav de äldre 

människorna möjligheter att 
fortsätta leva som vanligt. 

Konsekvensen av otrygghet 
och osäkerhet blir 

upplevelsen av dålig vård. 
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