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Sammanfattning 

Bakgrund: Hemlöshet är ett växande problem i Sverige och idag lever cirka 34 000 

personer som hemlösa. Det finns olika faktorer som bidrar till att en person 

lever i hemlöshet där ett sämre hälsotillstånd med fysiska hälsoproblem är 

vanligt förekommande. Hemlösa personer lever i närhet till smittsamma 

sjukdomar med en lägre hygienstandard. Detta leder till att hälsan påverkas 

negativt och att hemlösa har ett större behov av sjukvård. Sjuksköterskor har 

erfarenheter av att det är en utmaning att vårda personer som lever i 

hemlöshet på grund av att de anser att det är svårt att inte ha en dömande 

inställning grundat i förutfattade meningar. 

Syfte: Syftet var att belysa hemlösa personers erfarenheter av vårdande och 

sjukvården. 

Metod: En litteraturöversikt har gjorts där elva vetenskapliga artiklar valdes. Tio 

artiklar visade sig vara baserad på forskning av kvalitativ design och en 

artikel använde sig av både kvalitativ och kvantitativ datainsamling.  

Resultat: Hemlösa personer hade erfarenheter av att de fick ett annorlunda bemötande 

jämfört med andra patienter när de sökte sjukvård. De hade erfarenheter av 

att bli åsidosatta och vara lägre prioriterade än andra patienter i sjukvården. 

Majoriteten av de hemlösa personerna väntar med att söka sjukvård tills 

smärtan är outhärdlig på grund av att sjukvårdpersonalen bemöter dem på ett 

respektlöst sätt. Det fanns också hemlösa personer som hade positiva 

erfarenheter av vårdande där sjukvårdspersonalen visade engagemang och 

var vänliga och hjälpsamma mot dem. 

Diskussion: I detta avsnitt kommer en metoddiskussion att presenteras som utvärderar 

styrkor och svagheter samt en resultatdiskussion som kommer att diskuteras 

med Joyce Travelbees omvårdnadsteori samt nytillkomna artiklar. 

Nyckelord: Hemlösa personer, erfarenheter, vårdande, sjukvårdspersonal. 

 



  
 
 

 

Abstract 

Background:     Homelessness is a growing problem in Sweden. Currently, there are nearly 34 

thousand people living out on the streets. There are different factors that 

make a person homeless where a lower health condition with physical health 

problems is common. Homeless people lives close to contagious diseases 

with lower hygiene standards in unsafe locations. This has negative impact of 

health which results that homeless people have a higher need of healthcare. 

Nurses have experienced that it is more a greater challenge to take care of 

people that live in homelessness because they think that is hard to not have a 

judging attitude based on preconceived thoughts. 

Aim: Homeless people’s experiences of being cared and their experience regarding 

the healthcare. 

Method: A literature overview have been made where eleven scientific articles has 

been chosen. Ten of the articles proved to be based on results from a 

qualitative design where one was a mixed method where both qualitative and 

quantitative digital data was used. 

Results: Homeless people had experiences that they were receiving a different 

approach compared to other patience when they were seeking healthcare. 

They had experiences that they were being put aside and was being lower 

prioritized than other patients in the healthcare. The majority of the homeless 

people waits to seek healthcare until they can no longer stand the pain 

because they are disrespectfully treated. There was also homeless people that 

had positive experiences of being cared where the healthcare employees 

showed commitment and were kind and helpful towards them. 

Discussion: In this section a method discussion will be presented that evaluate strengths 

and weaknesses. The result will be discussed compared to Joyce Travelbee’s 

nursing theory and newly added articles. 

Keywords: Homeless people, experiences, caring, healthcare employees 
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Inledning 

Hemlöshet är ett ökande folkhälsoproblem både nationellt och internationellt. Vi har under 

vår verksamhetsförlagda utbildning men också under arbete i vården vårdat personer i 

hemlöshet och intresserat oss för denna patientgrupp. Hemlöshet blir alltmer synligt i 

samhället och sjuksköterskan kommer någon gång under sitt arbetsliv vårda personer som 

lever i hemlöshet. Oavsett vilka tankar och åsikter sjuksköterskan har ska vi leva oss in i 

yrkesrollen och vårda alla på lika villkor. Som författare till denna litteraturöversikt är vi 

intresserade av att se närmare på vad hemlösa personer har för erfarenheter av att bli vårdade. 

Vi tror därför att hemlösa personer och deras erfarenhet av att bli vårdade kan bidra till ökad 

kunskap för allmänsjuksköterskan. 

 

Bakgrund 

Bakgrunden kommer att presentera begreppen hemlös och hemlöshet, hemlöshet och 

hälsoproblem, sjuksköterskans förhållningssätt till personer som söker sjukvård där 

sjuksköterskans värdegrund och etiska koder beskrivs, begreppet vårdande samt 

sjuksköterskans erfarenheter av att vårda hemlösa personer. Författarna kommer inte att 

begränsa definitionen av hemlösa personer utan begreppet täcker in all sorts hemlöshet. Det är 

viktigt att ta hänsyn till att länder utanför Sverige har olika definitioner på begreppet 

hemlöshet. 

 

2.1 Hemlös och hemlöshet 

Det är svårt att definiera begreppet hemlös och vad hemlöshet är men vi vet idag att det är ett 

globalt problem (Seiler & Moss, 2012). Hemlöshet eller hemlös är ett begrepp som använts i 

över 150 år och begreppet har under denna tid haft olika betydelser då begreppet omfattar 

olika problemområden. 

Den danske hemlöshetsforskaren Preben Brandt har spårat begreppet och definierar det 

som ett mentalt tillstånd, att känna sig hemlös samt en fysisk realitet som innebär att vara utan 

bostad (Swärd, 2008). Hemlöshet innebär inte bara att en person saknar en fast bostad utan att 

de även saknar en trygg tillvaro och goda levnadsrutiner i livet. Edvardsson & Wijk (2009) 

beskriver att hemlöshet innebär att personen inte känner sig hemmastadd där han eller hon 

befinner sig. De lever i en otrygg livsstil där personen kan känna sig malplacerad och 

bortkommen från sig själv och andra människor. Hemlöshet kan bero på många olika saker, 

exempelvis arbetslöshet, alkohol- eller drogmissbruk, familjevåld, fattigdom eller konkurser. 
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2.1.1 Hemlöshet i Sverige 

Antalet rapporterade fall av hemlöshet i Sverige omfattar cirka 34 000 hemlösa personer 

(Socialstyrelsen, 2010). Socialstyrelsen har kartlagt hemlösheten och beskriver den i fyra 

olika kategorier. De fyra kategorierna av hemlöshet är akut hemlöshet, vilket innebär att en 

person bor på ett akutboende, ett jourboende, härbärge, eller att personen sover utomhus. 

Andra kategorin omfattar hemlösa som bor på institutioner och i kategoriboenden, vilket 

innebär att personen kan vara inskriven på exempelvis kriminalvårdsanstalt eller ett 

stödboende inom socialtjänst/landsting/HVB-hem med fler där utskrivningen är planerad 

inom tre månader. Tredje kategorin innefattar hemlösa som bor i långsiktiga boendelösningar 

och innebär att en person har fått en boendelösning av kommunen. Fjärde kategorin 

inkluderar hemlösa personer som ordnat eget kortsiktigt boende som innebär att en tillfällig 

lösning finns med tillfälligt boende hos bekanta/kompisar/familj eller släktingar. 

 

2.2 Hemlöshet och hälsoproblem  

Hemlösa personer har generellt sämre hälsotillstånd i jämförelse med övrig befolkning där 

fysiska hälsoproblem är vanligt förekommande (Williams & Stickley, 2011). Deras mentala 

hälsa och välbefinnande påverkas avsevärt av livssituationen och stigmatiseringen.   

Burström, Schultz, Burström, Fritzell, Irestig, Jensen, Lynöe, Marttila, & Sun (2007) 

beskriver att det finns olika faktorer som påverkar en människas hälsa. Majoriteten av 

hemlösa personer har en lägre ekonomisk status vilket kan påverka hälsan negativt. 

I en studie gjord mellan personer som lever i hemlöshet och en kontrollgrupp som består 

av icke hemlösa visade det sig att hemlösa personer oftare lider av sjukdomar och har fler 

vårddygn än icke hemlösa (Beijer, 2007). Hemlösa personer lider av blodsjukdomar, 

endokrina sjukdomar, nervsjukdomar och cirkulationssjukdomar, även beroendeproblematik 

och psykiska sjukdomar förekom oftare hos hemlösa personer än hos kontrollgruppen. 

Att bo utomhus eller i skyddsrum är skadligt och påverkar hälsan avsevärt (Zlotnick & 

Zerger, 2008). De hemlösa personerna lever i närhet till smittsamma sjukdomar, exponering, 

våld men också brist på dagliga behov av tillförlitlig näring och hygien och en säker plats att 

vila eller återhämta sig på.  Frekvensen av akuta och kroniska hälsoproblem är hög hos 

hemlösa personer där majoriteten lever med lägre hälsoresultat och en risk för en för tidig 

död. 
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2.3 Sjuksköterskans förhållningssätt till personer som söker sjukvård 

Ett grundläggande antagande är att omvårdnad ska ske på personnivå, det vill säga att varje 

människa är unik och ska bemötas individuellt efter sina egna förutsättningar (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014a). Omvårdnaden ska ske utifrån ett gott bemötande och hjälpa 

personen som är i behov av vård att få den hjälp, guidning och stöd som behövs för att 

komma vidare från ohälsa eller sjukdom. Sjuksköterskan kan se mötet med patienten som ett 

tillfälle där ömsesidig öppenhet ska finnas. I mötet har sjuksköterskan och patienten lika 

värde även om det är patienten som är i behov av vård. 

  

2.3.1 Sjuksköterskans värdegrund och etiska ansvar  

I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2014:822) 2 a § fastställs det att: hälso- och sjukvården ska 

bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den särskilt ska vara av 

god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i 

vården. Behandlingen ska vara lätt tillgänglig, bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet, främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och 

sjukvårdspersonalen samt tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården. 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor finns det ansvarsområden som ska ligga till 

grund i omvårdnaden, vilka är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2014b). Oberoende av ålder, etnicitet, religion, funkt-

ionsnedsättning eller sjukdom, kön eller social ställning ska omvårdnaden bygga på respekt. 

Sjuksköterskan har ett professionellt ansvar att i första hand hjälpa människor som är i behov 

av vård och främja en miljö där mänskliga rättigheter och värderingar respekteras. Utöver 

respektfullhet ska sjuksköterskan uppvisa ett professionellt ansvar såsom respekt, lyhördhet, 

medkänsla, trovärdighet och integritet. Extra viktigt är det att detta fullbordas när en utsatt 

population som hemlösa personer söker sjukvård (Svensk sjuksköterskeförening, 2014a).  

I FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter står det skrivet att alla har rätt till en 

levnadsstandard där den egna och familjens hälsa och välbefinnande är tillfredsställande. 

I detta ingår också bostad, kläder, mat, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster. Vidare står 

det också skrivet att alla individer har rätt till en trygg miljö vid arbetslöshet, sjukdom, 

invaliditet, ålderdom och vid makas eller makes död som är utanför hans eller hennes uppsikt 

(Förenta Nationernas generalförsamling, 1948). Svensk sjuksköterskeförening (2014a) menar 

att syftet med en värdegrund är att skapa ett gemensamt förhållningssätt och en gemensam 

etisk plattform som grund för det dagliga arbetet. 
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2.4 Vårdande 

Wiklund (2003) beskriver att vårdande äger rum inom ramen för en relation och sker i en 

anda av tro, hopp och kärlek. Tro, hopp och kärlek hör ihop med känslan av att vara i 

utveckling och bidrar därför till upplevelse av hälsa. 

Vårdande innebär att ohälsa och sjukdom bekämpas men också att individens livskraft lyfts 

fram (Dahlberg & Segesten, 2010). Sjuksköterskan skapar en öppenhet och följsamhet för 

patientens individuella livsvärld genom att försöka lyssna, se, tänka, känna och förstå 

patienten. För att kunna erbjuda hälsa och välbefinnande i vårdande bör sjuksköterskan 

försöka förstå patientens sätt att tolka sin egen sjukdom. Detta genom att vara uppmärksam på 

vad patienten har att förmedla när de söker sjukvård. 

Varje individ bör mötas med öppenhet och följsamhet som är kärnan i ett 

vårdvetenskapligt vårdande (Dahlberg & Segesten, 2010). Att ha patienten i fokus är något ett 

professionellt vårdande kännetecknas av och det är vårdpersonalens ansvar att styra relationen 

så den inte är enkelriktad där den ena parten är aktiv och den andra parten är en passiv 

mottagare. Sjuksköterskan bör låta patienten tala öppet och lyssna till patientens berättelser 

och önskemål för att gemensamt lägga upp en plan för omvårdnaden. För att en vårdrelation 

ska vara professionell krävs det att vårdgivaren har ett förhållningssätt som involverar att 

patienten och dennes behov är i centrum vid kontakt med hälso- och sjukvården. 

 

2.5 Sjuksköterskans erfarenheter av att vårda hemlösa personer  

Det har visat sig att hemlöshet är ett problem och att det finns brister i mötet mellan 

vårdgivare och hemlösa personer (Seiler & Moss, 2012; Parkinson, 2009; Michaelsen, 

Krasnik, Nielsen, Norredam & Torres, 2004). Det finns också positiva erfarenheter i vårdande 

av hemlösa personer, vilket inte får förbises. Sjuksköterskor beskriver att de fått ett annat 

synsätt efter att de vårdat hemlösa personer inom sjukvården. Detta för att de hemlösa 

uppskattar sin tillvaro och att de har någonstans att bo och kan göra skillnad för andra 

människor (Seiler & Moss, 2012). 

Parkinson (2009) beskriver att det förekommer negativa attityder mot personer som lever i 

hemlöshet där hemlösa ses som ett objekt och där förutfattade meningar förekommer när de 

söker sjukvård. Ett flertal sjuksköterskor menar på att hemlösa drar nytta av 

sjukvårdssystemet och kommer till sjukhuset endast för att få tak över huvudet. 

Michaelsen et al., (2004) beskriver att sjuksköterskor känner en utmaning i att vårda 

hemlösa personer. Dessa hemlösa personer är dessutom immigranter vilket sjuksköterskor 
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tycker gör arbetet mer intressant. Sjuksköterskor beskriver också att många hemlösa personer 

söker akutsjukvård trots att de inte är akut sjuka vilket gör att sjuksköterskorna får ta hand om 

ärenden som egentligen hör hemma på en annan vårdenhet. 

Sjuksköterskorna upplever brister i kommunikationen då många hemlösa inte förstår 

informationen de får om sin hälsa och återkommer efter några dagar på grund av detta 

(Michaelsen et al., 2004) 

Sjuksköterskor beskriver att de hemlösa personerna inte sköter sin egenvård vilket gör det 

svårt för sjuksköterskan att inte vara dömande i mötet (Seiler & Moss, 2012). Det finns också 

sjuksköterskor som arbetar mot att göra skillnad och menar att man ska ge sjukvård för att 

göra skillnad i människors liv. Det finns mycket behov hos hemlösa personer som söker 

sjukvård och som sjuksköterska är det viktigt att uppvisa specifika egenskaper och en god 

kommunikationsförmåga med patienten. Det är betydande att sjuksköterskan värderar sin tid 

med sina patienter och ger tid att arbeta med dem, höra deras berättelser och försöker att räkna 

ut lösningar på några av de antagligen många funderingar som de har. 

Att skapa en vårdrelation ansåg sjuksköterskor i Seiler & Moss (2012) inte skiljer sig från 

andra relationer mellan vårdgivare och deras patienter. De flesta menade att de kan vara mer 

utmanade och att det tar längre tid att fastställa deras förtroende. Sjuksköterskan menar att 

många av de hemlösa personer som har sökt sjukvård har bakomliggande psykisk sjukdom. 

Det flesta hemlösa människor är hemlösa eftersom att de avbrutit relationer med familj och 

vänner, vilket kan vara en orsak till att det är svårt att etablera en förtroendefull relation. 

Sjuksköterskor beskriver också att det är svårt att inte ha en dömande inställning och att inte 

ha förutfattade meningar när det kommer till att vårda hemlösa personer (Seiler & Moss, 

2012). Detta för att sjuksköterskor redan innan vet vilka de är och var de har varit och att man 

därför blir dömande. 

 

3 Problemformulering 

Hemlöshet är ett växande problem i samhället där hemlösa personer generellt har ett sämre 

hälsotillstånd än resterande befolkning. Vård ska ges på lika villkor till alla patienter inom 

sjukvården och att vårda en person som är hemlös kan kännas som en utmaning och kan i 

många fall skilja sig från den vård sjuksköterskor är vana vid att utföra. Omvårdnad ska ske 

utifrån ett välvilligt bemötande och bör hjälpa personer som är i behov av vård att få den hjälp 

och stöd som behövs för att komma vidare från ohälsa eller sjukdom. Det har visat sig att 
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sjuksköterskor anser att vårdande är en utmaning där brister i kontakt med hemlösa personer 

förekommer. Därför vill vi undersöka hemlösa personers erfarenheter av att bli vårdade. 

 

4 Syfte 

Syftet var att belysa hemlösa personers erfarenheter av vårdande och sjukvården. 

 

5 Teoretiska utgångspunkter 

En omvårdnadsteoretisk utgångspunkt kommer i litteraturöversikten att vara en grund för att 

diskutera resultatet. En omvårdnadsteoretisk utgångspunkt kan hjälpa sjuksköterskan att tolka 

olika vårdsituationer och formulera riktlinjer för den kliniska omvårdnadsutövningen 

(Kirkevold, 2000). Detta kan hjälpa sjuksköterskan att tolka situationer som uppstår genom att 

få insikt om vad som bör fokuseras på samt olika metoder och handlingsstrategier som kan 

tillämpas. 

 

5.1 Joyce Travelbees omvårdnadsteori 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori utgår från att omvårdnad ska uppnås genom en 

mellanmänsklig relation vilken etableras mellan patient och sjuksköterska (Travelbee, 1971). 

För att förstå innebörden av omvårdnaden måste man förstå samspelet i relationen och vilka 

konsekvenser som kan uppstå hos patienten och dennes tillstånd. I omvårdnad syftar 

relationen till att hjälpa en individ att förhindra och hantera upplevelsen av sjukdom och 

lidande, men också finna mening i sitt liv. 

Travelbee (1971) har i sin omvårdnadsteori viktiga grundbegrepp som framhäver 

omvårdnadens karaktär för att ge god vård. Dessa begrepp är människan som individ, 

kommunikation, lidande och mellanmänskliga relationer. Som utgångspunkt menar Travelbee 

att man ska se varje människa som unik och oersättlig, det vill säga att varje enskild människa 

är olik varje annan person. För att se varje människa som unik bör sjuksköterskan bemöta 

människan utan förutfattade meningar. 

Enligt Travelbee ingår inte begreppen patient och sjuksköterska i den mellanmänskliga 

relationen (Kirkevold, 2000). Travelbee tar avstånd från en generaliserad människosyn där 

hon menar att individuella utmärkande egenskaper försvinner och där gemensamma drag 

istället betonas, vilket betyder att alla patienter har olika behov och behöver vårdas utifrån 

detta. Hon anser att de generella rollerna blir för styrande och reducerar den enskilda 

individens unika egenskaper till något generellt. 
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Det är betydelsefullt att skapa ett ömsesidigt förtroende i den mellanmänskliga relationen, 

detta genom att vara empatisk (Kirkevold, 2000). Genom att vara empatisk kan det unika 

lättare tolkas. Sympati relaterar till empati och är ett resultat av den empatiska processen där 

meningen är att lindra lidande. Sympati kännetecknas av medkänsla där sjuksköterskan ska ta 

del av patientens lidande kombinerat med en önskan att lindra detta lidande. 

Ett viktigt hjälpmedel i omvårdnaden är kommunikation (Kirkevold, 2000). Kommu-

nikationen är en av sjuksköterskans grundläggande verktyg för att uppnå av det som enligt 

Travelbee är målet för en mellanmänsklig relation med patienten, att hantera upplevelsen av 

sjukdom och lidande men också finna mening. Det är i stor utsträckning genom 

kommunikation som samspelet mellan patient och sjuksköterska sker och gör det möjligt för 

sjuksköterskan att öppna upp för en mellanmänsklig relation. Därmed kommer målet med 

omvårdnaden att uppnås. 

 

5.1.1 Konsensusbegreppet människa 

Vårdvetenskapens människobild har en humanvetenskaplig utgångspunkt och betonar 

människans värdighet och integritet (Wiklund, 2003). Människan är en enhet av kropp, själ 

och ande och ses ur ett vårdvetenskapligt perspektiv som en bärare av livshistoria, självbild 

och mening. Kroppen är så mycket mer än vår fysiska gestalt, vilket gör det extra betydande 

för sjuksköterskan att vårda en sjuk eller skadad kropp med större sammanhang. Upplevelser 

av sig själv och tillgången till världen kan förändras när en människa är skadad eller sjuk och 

kroppen förändras. När människan vågar uppleva sin kropp blir det sannolikt att också skapa 

mening.   

Konsensusbegreppet människa kan appliceras till Joyce Travelbee’s omvårdnadsteori där 

Travelbee beskriver människobilden utifrån en helhetsbild där varje enskild människa ska 

sättas i centrum för att se dennes unika egenskaper (Kirkevold, 2000). På så sätt kan en 

mellanmänsklig vårdrelation skapas och målet med omvårdnaden uppnås. När en människa 

söker sjukvård är han eller hon i behov av omvårdnad och bör beaktas som en unik individ 

där sjuksköterskan har en förmåga att se människan bakom sjukdom och lidande. Hur mycket 

av människan som kommer att framträda beror på sjuksköterskan och den kvalitet hon väljer 

att lägga på omvårdnaden för att se den unika personen. 
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6 Metod 

Vi kommer enligt Friberg (2012b) att göra en litteraturöversikt för att inhämta kunskap om 

aktuellt kunskapsläge, detta för att det är väsentligt att få en uppfattning om vad som tidigare 

har studerats. Litteraturöversikten är baserad på ett noggrant urval av vetenskapliga artiklar 

och omfattar resultat från elva vetenskapliga artiklar inom ämnesområdet (se bilaga 2). 

Majoriteten av artiklarna är baserad på forskning av kvalitativ design varav en har använt sig 

av mixad metod, det vill säga både kvalitativ och kvantitativ datainsamling. Två artiklar är 

från medicinska tidskrifter och svarar väl på syftet och förankrat med vårdvetenskap.  

Med hjälp av kvalitativa utgångspunkter fördjupas enligt Friberg (2012b) förståelsen för det 

valda fenomenet som har med den hemlösa patientens upplevelser, erfarenheter eller 

förväntningar att göra.   

 

6.1 Datainsamling 

Datainsamlingen är kopplad till problemformulering och syftet och beskriver hur författarna 

har gått tillväga för att hitta samtliga vetenskapliga artiklar som har valts ut till 

litteraturöversikten. 

 

6.1.1 Sökvägar och sökord 

För att få fram relevanta vetenskapliga artiklar användes artikeldatabaserna CINAHL 

Complete, PsycInfo, MEDLINE with Full Text och PubMed. Sökorden som användes 

var homeless persons, homeless people, homeless patients, treated, nursing, healthcare, 

satisfaction, acccess, healthcare-service, care, experience och perspectives. I sökningen 

användes även AND funktionen, den vanligaste funktionen som används för att koppla ihop 

två sökord. 

Det var nödvändigt att experimentera med olika sökord. Detta för att olika sökfunktioner 

och sökord krävs under sökprocessen för att få fram relevanta resultatartiklar (Östlundh, 

2012). Detta förenklade informationssökningen och förde processen vidare tillsammans med 

tydlig dokumentation och med hjälp av en sökmatris (Se bilaga 1). För att hitta synonymer till 

sökord användes Svensk Mesh för att hitta dess engelska motsvarighet. Författarna valde att 

begränsa sökningen genom Peer Reviewed samt Abstract Available. Abstrakt valdes som 

tillgängligt för att kunna avgöra om artikeln är relevant och värd att läsa. 
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6.2 Urval 

Samtliga abstrakt lästes för att erhålla en överblick över vilka artiklar som kommer att vara 

relevanta för studien. När abstrakt ansågs vara relevanta för syftet granskades artiklarna i sin 

helhet. Författarna valde att exkludera publikationsår före år 2000 för att få en 

forskningsöverblick som var relativt aktuell. Urvalet är begränsat till artiklar som är utifrån 

hemlösa personers perspektiv och omfattar alla åldersgrupper samt både manligt och kvinnligt 

kön. Primärt valde författarna att söka artiklar inom Europa, något som dock behövde utökas 

på grund av för få funna artiklar. Resultatet blev att ett flertal artiklar kommer från USA samt 

en från Kanada och Australien. De artiklar som valdes beskriver olika grupper av hemlöshet 

samt hemlöshet i olika delar av världen. 

Det är viktigt att litteratursökningen gått igenom en kvalitetsgranskning för att bedöma 

kvalitén i texterna (Friberg, 2012a). Här valde författarna vilka artiklar som ska behållas och 

inkluderas för analys och vilka av de valda artiklarna som måste exkluderas. Detta för att 

definiera vilka av de samtliga artiklarna som är relevanta beroende av litteraturöversiktens 

problemformulering och syfte.  

För att artiklarna ska inkluderas i litteraturöversikten har författarna granskat att de har 

blivit etisk godkända genom att de prövats i en etisk kommitté. Det var också viktigt att ett 

tydligt problem var formulerat och definierat samt att det fanns ett klart syfte utformat i 

artiklarna. 

 

6.3 Analys 

I analysen har resultatet analyserats ett flertal gånger av författarna för att få insikt i att 

samtliga artiklar svarar på litteraturöversiktens syfte. Inledningsvis valde författarna att var 

för sig granska alla artiklar, detta för att båda författarnas aspekter av helheten i resultaten 

skulle framstå. Efter detta jämfördes författarnas sammanfattningar för att stämma av att en 

mer noggrann granskning kunde påbörjas för att sammanställa meningsbärande enheter. För 

att plocka ut dessa granskades varje enskild studies resultatdel var för sig. 

Tillsammans har författarna identifierat olika teman utifrån de meningsbärande enheterna 

som påträffats relaterat till syftet. Författarna var tvungna att gå tillbaka till syftet ett flertal 

gånger för att hitta dessa teman. Slutliga teman uppkom genom noggrann granskning av 

artiklarna där författarna specifikt sökte efter hemlösa personers erfarenheter av vårdande och 

sjukvården, både positiva och negativa aspekter.  
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Resultatdelarna har författarna behövt bearbeta ett flertal gånger för att säkerställa att en 

noggrann sammanställning utfördes samt att de olika temana svarar på litteraturöversiktens 

syfte. Samtliga artiklar var publicerade på engelska och författarna översatte ord och 

meningar med ett engelsk-svenskt lexikon för att undvika att misstolkningar skulle uppstå. 

 

7 Forskningsetiska överväganden 

I ett vetenskapligt arbete krävs det att etiska överväganden görs inför och under 

genomförandet av forskningen (Kjellström, 2012). Utmaningen inom forskningsetik handlar 

om att människor inte ska utnyttjas, skadas eller såras. För att öka säkerheten vid forskning 

finns det grundläggande etiska principer som ska tillämpas. Dessa principer står beskrivet i 

svensk lagstiftning och lyder enligt Lag om etikprövning av forskning som avser människor 

(SFS 2003:460) och Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Syftet med lagstiftningen är att den 

enskilda människan ska skyddas och människovärdet ska respekteras vid forskning 

(Kjellström, 2012). Författarna har tillämpat ett kritiskt förhållningssätt för att ifrågasätta och 

värdera urval av artiklar samt granskat artiklarna så att det är etiskt prövade och godkända i en 

etisk kommitté. 

 

8 Resultat 

I resultatet kommer vi använda begreppet vårdpersonal som innefattar sjuksköterskor, 

undersköterskor, läkare, arbetsterapeuter och sjukgymnaster i vårdande och sjukvården. 

Utifrån valda artiklar framkom fyra teman som presenterar hemlösa personers erfarenheter av 

vårdande och sjukvården: hemlösa personers erfarenheter av motstånd till att söka vård, 

erfarenheter av sjukvårdens bemötande, positiva erfarenheter av vårdande samt hemlösa 

personers förslag till förbättring inom sjukvården. 

 

8.1 Hemlösa personers erfarenheter av motstånd till att söka vård 

Personer som lever i hemlöshet beskriver att de har en stor sjukdomsbörda men att många 

våndas av att söka sjukvård (Irestig, Burström, Wessel, & Lynöe, 2010; Martins, 2008). De 

vägrar söka vård utom i outhärdliga fall av smärta, detta för att hemlösa personer upplever att 

hälso-och sjukvården brister i vårdande på flera olika sätt. De hemlösa personerna beskrev ett 

motstånd till att söka vård, detta för att bland annat de mänskliga rättigheterna inte togs 

hänsyn till (Irestig et al, 2010). Personer som lever i hemlöshet beskriver att de väntar ut sina 
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symtom och inte söker vård förrän de är akut sjuka (Martins, 2008). De hemlösa personerna 

berättar att de lär sig att härda ut smärtan och inte vill belasta sjukvården i onödan. 

Hemlösa personer hade erfarenheter av frustration och kände motstånd till att söka 

sjukvård (Wise och Philips, 2013). Personer som lever i hemlöshet oroar sig ofta för att söka 

sjukvård på grund av ekonomiska skäl, detta för att det råder dyra kostnader i kontakt med 

sjukvården. Att besöka sjukhus är en kostnad i sig men de hemlösa berättar att dyra 

medicinkostnader också tillkommer vilket de inte har råd att betala för. 

Personer som lever i hemlöshet beskrev vården som en handelsvara och ser inte någon 

anledning till att slösa vårdgivarnas tid när de inte kan behandlas (Martins, 2008). En hemlös 

person beskriver att de tar upp tiden för någon annan patient som är ännu sjukare än de 

hemlösa och de kan framförallt betala sina räkningar vilket de hemlösa inte kan. Därför 

beskriver personer i hemlöshet att de istället försöker ta hand om sig själva utan att försöka 

komma i kontakt med vården just på grund av rädslan för ekonomiska hinder. 

Det uppstod intensiva känslomässiga reaktioner i samband med att hemlösa personer inte 

kände sig välkomna i sjukvården (Wen, Hudak & Whang, 2007). Dessa känslor ledde ofta till 

en stark misstro mot sjukvårdspersonal och en önskan om att undvika vårdinrättningar till 

nästan vilket pris som helst. 

Hemlösa personer uppgav att de måste kämpa genom en labyrint av byråkrati, 

pappersarbete och fysiska hinder som hindrar dem från att få det vårdande som de är i behov 

av (Whitley, 2013). De möter sjukvårdspersonal som redan vet vilka dem är på grund av att 

de är hemlösa och lever ute på gatan, vilket betyder att de redan har fått en nedvärderande 

stämpel och undviker att söka vård. 

 

8.2 Hemlösa personers erfarenheter av sjukvårdens bemötande 

I kontakt med sjukvården visade det sig att hemlösa personer hade erfarenheter av att de fick 

ett annorlunda bemötande i förhållande till andra patienter (Martins, 2008; Wen et al., 2007; 

Wise & Phillips, 2013; Nikasch & Marnocha, 2009; Bernadette & Rees, 2015; Hudson, 

Nyamathi & Sweat, 2008; Haley & Woodward, 2007). Det spelade ingen roll vart de vände 

sig inom hälso- och sjukvården, de blev orättvist behandlade på alla platser och de kände sig 

ignorerade. 

Hemlösa personer anser att det ibland är svårt att tala med en sjuksköterska, detta för att de 

inte alltid lyssnar till vad de har att säga (Bernadette & Rees, 2015). De hemlösa personerna 

menar att de inte ses som en prioritet inom sjukvården och att de får en känsla av att 
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sjukvårdspersonalen tror att alla människor som kommer från gatan har alkohol- och 

drogproblem, vilket inte är fallet. 

Vidare berättar hemlösa personer att det är svårt att öppna upp sig och prata om personliga 

saker för att de har erfarenheter av att de får ett respektlöst bemötande där deras egna 

önskemål inte kommer på tal (Martins, 2008). Detta har lett till att självförtroendet hos 

hemlösa personer minskat. På grund av deras hemlösa situation kände de att sjuksköterskor 

inte litade på dem utan menade att hemlösa personer kommer in och ljuger om sina åkommor 

för att få gratis behandling och tak över huvudet. Dessutom kände de också att de bedömdes 

efter utseende och inte som en person där sjukvårdspersonalen enbart såg hemlösa som en del 

av deras jobb där utskrivning skulle ske så snabbt som möjligt. 

En hemlös kvinna menar att klädseln har stor betydelse för det bemötande hemlösa 

personer får inom sjukvården (Wise & Philips, 2013). Kvinnan berättade att 

sjukvårdpersonalen har förutfattade meningar mot personer som kommer in med smutsiga och 

illaluktande kläder och att de direkt får en nedvärderande stämpel. 

Hemlösa personer beskrev även att det fanns en brist på empati och förtroende hos 

sjukvårdpersonalen där det ofta förekom bristfällig kommunikation i mötet (Hudson et al., 

2008; Haley & Woodward, 2007). Detta medförde att hemlösa kände sig förvirrade och att de 

fick ett respektlöst bemötande när de sökte sjukvård. 

De brister som fanns i kommunikationen skapade en envägskommunikation och att 

hemlösa personer ansåg att sjukvårdpersonalen hade en auktoritär attityd där information 

förmedlades på ett hårt och informellt sätt (Hudson et al., 2008). De hemlösa hade erfaren-

heter av att sjukvårdpersonalen ofta satt tysta i mötet medan de berättade om sitt behov. 

Personer som lever i hemlöshet menar att de får ett oförskämt bemötande av vårdpersonal 

och att de inte behandlas på lika villkor (Nikasch & Marnocha, 2009; Wen et al., 2007). De 

berättar att de blir bemötta på ett ovälkommet sätt av sjuksköterskor och att de får ohövliga 

svar på frågor som de ställer. 

Under dessa möten kände de hemlösa att de fick ett avvisande bemötande där de blivit 

ignorerade och avfärdade samt ohövligt behandlade (Wen et al., 2007). Detta bemötande 

ansåg hemlösa personer grundade sig i diskriminering då andra patienter inte fick samma 

bemötande. De uppgav också att det inte berodde på vad sjukvårdspersonalen sa utan 

bemötandet grundade sig i negativa attityder eller blickar de fick från dem. 

De hemlösa berättar att de utsätts för långa väntetider med låg prioritering och grundlösa 

anklagelser (Nickasch & Marnocha, 2009). De menade på att de hade en känsla av att läkarna 

och sjuksköterskorna inte skulle bry sig om de dog på grund av deras livssituation. Några 
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hemlösa personer beskrev en känsla av att de aldrig får den vård som de söker, vilket skapar 

panik i dem. En hemlös person uttalade sig om att denne också är en människa och ansåg att 

respekt och värdighet måste tas hänsyn till i mötet med människor som lever i hemlöshet. 

Många hemlösa personer har också erfarenheter av osynlighet när de sökte sjukvård 

(Nickasch & Marnocha, 2009; Hudson et al, 2008). De sitter i väntrummet för att få komma 

in hos vårdpersonalen men ingen lägger märke till dem. Dessa starka känslor av att inte läggas 

märke till och bli åsidosatta bidrog till att sjukvården försämrade deras redan låga självkänsla. 

Sjuksköterskor och läkare uppmärksammar inte hemlösa personer utan låter de ofta få 

vänta länge innan någon slutligen väljer att registrera personerna (Martins, 2008). Den 

åsidosättning som föreligger genom att andra patienter får förtur leder till att hemlösa 

människor förlorar hopp. Hemlösa förklarar att vårdpersonalen sitter där och bara ser på folk 

som går förbi och att de inte lägger någon vikt vid att notera att en hemlös befinner sig där. 

Personer som lever i hemlöshet upplever starka känslor av diskriminering, vilket gör att de 

känner sig mindre värdiga i vårdsammanhang och negativa erfarenheter byggs upp hos dem 

(Wen et al., 2007). 

 

8.3 Hemlösa personers positiva erfarenheter av vårdande 

I ett flertal studier visade det sig att det förekommer att hemlösa personer hade erfarenheter av 

tillfredsställelse med sjukvården där sjukvårdspersonalen visade engagemang, vilket är en 

betydelsefull komponent som ingår i omvårdnaden (McCabe, 2001; Jenkins & Parylo, 2011; 

Wen et al., 2007; Whitley, 2013). 

Hemlösa personer berättade att en del sjuksköterskor involverade patienten och visade 

respektfullhet och tillit, samt visade att han eller hon inte gav upp för sina patienter (McCabe, 

2001). Hemlösa personer har lämnat sjukvården med en nöjd uppfattning där erfarenheten var 

att sjuksköterskan tog sin tid och vårdade patienterna med omsorg istället för att se förbi dem. 

Den respektfullhet som framställdes kännetecknades av stöd, empati och acceptans och 

ansågs enligt de hemlösa personerna öka deras självkänsla. Detta visades genom att 

sjuksköterskan gav en personcentrerad vård där hemlösa personer tilltalades med namn. 

Sjuksköterskan lade ingen vikt vid deras ohygieniska standard utan agerade utifrån deras 

behov där hemlösa blev erbjuden kaffe, strumpor och andra saker som behövdes. 

Hemlösa personer ansåg att vårdpersonalen var vänliga och hjälpsamma mot dem när de 

sökte sjukvård (Jenkins & Parylo, 2011; Wen et al., 2007). Sjukvårdspersonalen hade tid att 

lyssna och de hemlösa personerna kände att de kunde ha en kommunikation som baserades på 
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öppenhet. Att känna sig välkommen inom sjukvården sammankopplade de hemlösa 

personerna med att sjukvårdpersonalen hade ett emotionellt och öppet förhållningssätt 

gentemot dem, samt att de hade tillfälle att skapa en öppen och vänlig kommunikation. 

 

8.4 Hemlösa personers förslag till förbättring inom sjukvården 

De hemlösa personerna blev inte lika högt prioriterade som andra patienter inom vården och 

gav därför förslag till förbättring angående prioriteringen av patienterna (Irestig et al., 2010; 

Jenkins & Parylo, 2011). En mer lättillgänglig vård för hemlösa önskades samt att 

sjukvårdens system bör förbättras. Detta för att hemlösa personer ofta saknar en adress och 

har svårt att boka in en tid för sjukvårdsbesök. 

Hemlösa personer önskar att vårdpersonalen skulle ha en ökad kompetens gällande 

omvårdnaden av hemlösa personer i sjukvården (Irestig et al., 2010). Dessutom ansåg 

hemlösa personer att vårdslösa attityder fanns hos vårdpersonalen vilket bör vara ett högt 

prioriterat område att se över. Detta för att öka hemlösa personers förtroende för sjukvården 

och skapa en trygg tillvaro. 

Av deras tidigare erfarenheter av ovälkomnande attityder önskar de att sjukvården ger ett 

varmt välkomnande och behandlar dem med lika värde som alla andra patienter (Jenkins & 

Parylo, 2011). De ser gärna också att vårdpersonalen arbetar mot förutfattade meningar 

gentemot hemlösa personer. Dessa förbättringar skulle enligt de hemlösa personerna leda till 

att de känner sig väl mottagna i sjukvården och vårdande. 

 

9 Diskussion 

Detta avsnitt kommer att presentera diskussionen som är uppdelad i rubrikerna 

metoddiskussion och resultatdiskussion. Metoddiskussionen har till syfte att utvärdera 

metoden och resultatdiskussionen syftar till att diskutera resultatet samt Joyce Travelbees 

omvårdnadsteori och förankring i nya artiklar. 

 

9.1 Metoddiskussion 

Författarna började sökningen av resultatartiklar i databasen CINAHL Complete eftersom 

databasen var inriktad mot omvårdnad. Författarna påbörjade sökningen enskilt med olika 

kombinationer av sökord vilket resulterade i en bredare överblick relaterat till syftet. 

Majoriteten av resultatartiklarna hittades men gav dock inte tillräckligt många träffar för att få 



  15 (32) 
 

en fullständig litteraturöversikt. Detta resulterade i att författarna behövde utöka sökningen till 

MEDLINE with Full Text, PschyINFO och PubMed för att komplettera sökningen. 

Författarna var främst intresserade av kvalitativa studier för att erfarenheter bäst framträder i 

intervjuform. Efter att författarna gjort olika sökningar visade det sig dock att det fanns brist 

på forskning inom kunskapsområdet vilket resulterade i att en artikel av mixad metod valdes 

samt två medicinska artiklar. Författarna ansåg att de medicinska artiklarna svarade väl på 

syftet och var förankrat med vårdvetenskap och såg inga hinder i att använda dessa i 

litteraturöversikten. 

Grundtanken var att begränsa sökningarna till Europa då vetskapen om att hemlöshet har 

olika definitioner i olika delar av världen. Det visade sig sedan att sökningen behövde 

expanderas efter ett för litet urval av artiklar. Författarna expanderade sökningen till artiklar 

som också är publicerade i USA, Kanada och Australien. Författarna anser inte att den breda 

geografiska spridningen gav ett negativt inflytande på resultatet. 

Från början valde författarna ett syfte inriktat på hemlösa personers upplevelser av 

bemötandet i sjukvården. Något som dock kom att behöva ändras för att inte medvetet styra 

inriktning på litteraturöversikten. Detta resulterade i att syftet blev bredare och inriktningen 

blev att istället att granska hemlösas erfarenheter av vårdande och av sjukvården. Författarna 

var intresserade av en aktuell forskningsöverblick och valde därför att begränsa sökningen till 

publikationsperioden 2005-2015.  På grund av för litet artikelurval utökades sökningen till 

publikationsår 2000-2015. 

Inledningsvis användes sökorden homeless patient, attitudes, nursing och health care som 

senare utökades med sökorden experience, perspective och satisfaction. Författarna fann att 

attitudes har en stark koppling till experience. Attitudes användes enbart i samband med 

ursprungssyftet och behövde därefter exkluderas i och med att det har en styrande innebörd 

och inte relevant för nuvarande syfte. Sökord har använts i olika varianter och 

sökkombinationer för att finna artiklar i relevans till syftet. 

Språket begränsades till Engelska för att underlätta för författarna. Artiklarna behövde 

dock läsas igenom ett flertal gånger för att minska misstolkning av innehåll. Utvalda artiklar 

har använt sig av datainsamlingsmetoder i form av intervjuer och/eller frågeformulär. En vald 

artikel är baserad på mixad metod men författarna anser trots detta att artikeln svarat väl på 

syftet.  

Sökprocessen begränsades till att vara publicerad i fulltext vilket författarna är medvetna 

om kan minska urvalet. Författarna valde därför att kontrollera om fler relevanta artiklar 

påträffades genom att ta bort funktionen. Resultatet blev att en tillkommande artikel blev 
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möjlig som besvarade syftet. Artiklarna besvarar väl på syftet och ger en förståelse för vilka 

erfarenheter hemlösa personer har av vårdande och sjukvården. 

 

9.2 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa hemlösa personers erfarenheter av vårdande och 

sjukvården och resultatet visar att hemlösa personer har erfarenheter av att det brister i 

vårdande. Majoriteten av de hemlösa personerna hade negativa erfarenheter men det framkom 

även positiva aspekter.  Studierna talar om vårdpersonal men författarna har i diskussionen 

valt att överföra det som är väsentligt för sjuksköterskan.  

Resultatet visar att personer som lever i hemlöshet upplever en frustration och motvilja i att 

söka sjukvård. Författarna kopplar detta till att de mänskliga rättigheterna inte tas hänsyn till 

och att sjuksköterskan inte tar sitt professionella ansvar att hjälpa alla människor som är i 

behov av vård utifrån de hemlösa personernas erfarenheter. Detta kopplar författarna till de 

förutfattade meningar som framkommer där sjuksköterskor blir påverkade av varandras 

åsikter på arbetsplatsen och agerar utifrån detta. Sjuksköterskan bör ha ett etiskt 

förhållningssätt i mötet med hemlösa personer där sjuksköterskan ska fråga sig själv varför 

och hur vårdande ska utföras för att vårda med respekt och ta hänsyn till patientens integritet 

(Sandman & Kjellström, 2013). Utifrån det etiska förhållningssättet anser författarna att 

sjuksköterskan alltid ska förhålla sig med respekt mot alla patientgrupper och menar att detta 

ska vara en självklarhet i vårdande. 

För att målet med omvårdnaden ska uppnås måste sjuksköterskan enligt Travelbee kunna 

öppna upp för en mellanmänsklig relation där man ser människan bakom sjukdomen 

(Travelbee, 1971). Den mellanmänskliga relationen uppnås genom att sjuksköterskan bemöter 

människan utan fördomar och förutfattade meningar och ser den unika människan. 

Det som författarna anser är mest framträdande i resultatet är att hemlösa personer inte är 

nöjda med det bemötande de får i kontakt med hälso- och sjukvården. De hemlösa personerna 

anser att de får ett annorlunda bemötande, att de blir ignorerade, åsidosatta och lågt 

prioriterade när de söker sjukvård där fördromar och diskriminering uppträder. Författarna 

kopplar detta till den mellanmänskliga relation Travelbee beskriver i sin omvårdnadsteori och 

menar att den mellanmänskliga relationen med hemlösa personer därför inte kan uppnås.  

När vårdpersonal inte har tid till att lyssna på sina patienter och visar en oengagerad 

inställning blir ofta konsekvensen att patienterna inte uppnår ett välbefinnande i vårdande. 



  17 (32) 
 

Detta kan i sin tur leda till att patienterna upplever känslor av åsidosättning och lidande 

(Dahlberg & Segesten, 2010). 

Författarna ser detta tydligt i resultatet där många hemlösa personer hade erfarenheter av 

att vårdpersonalen var oengagerade och inte visade medkänsla. Medkänslan ses som en 

betydande komponent som kännetecknas av sympati där sjuksköterskan ska ta del av 

patientens lidande, något som författarna anser brister i mötet med hemlösa personer. Detta 

för att de hemlösa personerna hade erfarenheter av ett avvisande bemötande från 

sjuksköterskor vilket uppvisar brist på sympati. Sympati relaterar Travelbee till empati vilket 

är betydelsefullt för en mellanmänsklig vårdrelation om det unika i varje enskild individ ska 

kunna tolkas (Kirkenvold, 2000). 

Det är lättare att en god omvårdnad uppstår om man är empatisk och där sjuksköterskan är 

emotionell mot patienten (Eide & Eide, 2008). Alla människor har en benägenhet att stänga 

av andras känslor vilket är biologiskt förankrat och kan sägas vara ett självförsvar hos 

människan. Författarna anser att det kunde finnas brist på empati hos sjuksköterskan då 

hemlösa personer uttryckte att de inte hade ett förtroende för sjukvårdspersonalen på grund av 

att det förekom bristfällig kommunikation i mötet. 

Kommunikation är ett grundläggande verktyg sjuksköterskan har i sitt yrke och det är genom 

detta en god relation kan etableras med patienten för att bevara det unika där värderingar och 

önskningar tas på allvar (Snellman, 2009). Det är genom kommunikation vi kan skapa 

förståelse för varandra i flera olika sammanhang (Baggens & Sandén, 2009). 

Författarna anser att misstro lätt kan uppstå hos hemlösa patienter om vårdpersonalen inte 

sätter dem i fokus och öppnar upp för en dialog. I resultatet framkom det att hemlösa personer 

inte blev lika högt prioriterade som andra patienter när de söker sjukvård. Detta anknyter 

författarna till att patienter behandlas utifrån deras enskilda behov och att alla inte kan 

behandlas lika på grund av detta. 

Öreslund & Lützen (2009) beskriver att alla människor ska ha en jämlik möjlighet i 

samhället. Vården ska vara jämlik för alla människor oavsett etnisk bakgrund, social klass, 

sexuell läggning och kön. Vården ska handla om att bli sedd, uppmärksammad och 

möjligheten att känna sig delaktig (Dahlberg & Segesten, 2010). Författarna relaterar detta till 

resultatet där hemlösa personer beskriver känslan av att inte bli uppmärksammad och sedd i 

olika vårdsammanhang vilket hemlösa personer beskriver som känslor av diskriminering. 

Författarna vill knyta samman diskriminering till fördomar och menar att detta 

förhållningssätt inte fungerar i en vård som ska ske på lika villkor. Maze (2005) belyser just 
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sjuksköterskans fördomar och diskriminering och menar att det fortsätter att existera i 

samhället, vilket ger ett resultat av att sjukvården och dess yrken påverkas. 

I resultatet kan författarna tydligt tolka att det förekommer brister där fördomar och 

diskriminering inte är ovanligt, samt att det ligger till grund i sjuksköterskans möte med 

hemlösa personer. Hemlösa personer hade erfarenheter av att sjuksköterskan redan innan 

visste vilka dem var och inte gav dem en ärlig chans. 

Diskriminering grundar sig i att egenskaper hos människor skiljer sig och att det finns en 

ökning av intolerans där en person behandlas annorlunda i en jämförbar situation (Maze, 

2005). Hemlösa personer tillhör en sårbar population i samhället med begränsade resurser 

vilket medför att risken för sjuklighet och dödlighet är stor. I resultatet kan författarna relatera 

detta till att hemlösa personer hade erfarenheter av att bli nekade behandling på grund av låg 

ekonomisk status och att hemlösa personer istället fick en sämre placering i kösystemet där 

andra patienter kom att prioriteras före. 

Hemlösa personer har en ökad mottaglighet för sjukdomar på grund av grundläggande 

orsaker där låg social och ekonomisk status existerar (Maze, 2005). Effekterna av att vara en 

sårbar grupp leder ofta till stress, ångest och sjukdom där episoder av akuta tillstånd av 

hälsoproblem fortsätter och kräver upprepande sjukhusbesök och behov av vård. 

Svårigheterna som uppstår av att vara sårbar kopplar vi till Travelbee (1971) som 

förespråkar vikten av att se varje patient som en unik människa. Sjuksköterskan ska bemöta 

människan utan förutfattade meningar och genom detta skapa en mellanmänsklig relation, 

vilket författarna kan se påtagligt brister här.  

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2014b) skall 

sjuksköterskan bemöta patienter med medkänsla, integritet, respekt och lyhördhet. 

Med hänsyn till sjuksköterskans etiska kod kan författarna utifrån hemlösa personers 

erfarenheter i resultatet konstatera att sjuksköterskan inte heller bemöter de hemlösa med 

respekt och medkänsla. Detta stärker även Moore, Manias & Frances-Gerdtz (2011) i sin 

studie där hemlösa personer berättar att de önskar att bli behandlade med respekt och att 

vårdpersonalen ska accepterar dem för de människor de är. 

I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2014:822) 2 a § fastställs det att hälso- och sjukvården ska 

bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Bland annat ska vården vara lätt 

tillgänglig, bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet samt främja goda 

kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen. 

Författarna vill hänvisa till hälso- och sjukvårdslagen även om författarna är medvetna om 

att majoriteten av artiklarna är från utlandet och att sjukvårdslagsstiftningen gäller i Sverige. 
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Detta för att författarna anser att det som står i den svenska lagen är grundläggande för att en 

god vård ska kunna tillämpas i mötet med patienten. Sjukvården uppfyller inte kraven för en 

god vård till de hemlösa personerna och författarna menar att det som står i den svenska lagen 

bör appliceras i hälso- och sjukvården oavsett land. 

De hemlösa personerna hade även några positiva erfarenheter av att bli vårdade. Bland 

dessa positiva erfarenheter beskrev de hemlösa att sjuksköterskan visade tillit och lyhördhet 

till de hemlösa när de sökte sjukvård. Författarna ser dock oroande på att hemlösa personer 

har så få positiva erfarenheter av vårdande och önskar att de påträffat mer positiva 

erfarenheter av vårdande och av sjukvården utifrån de hemlösa personerna. 

Författarna menar att sjuksköterskans osäkerhet kan leda till att de hemlösa personerna 

hamnar i en situation som kan komma att bli allvarlig för att de ofta söker vård i akuta skeden. 

Detta för att hemlösa personer blir lägre prioriterade när det söker sjukvård och då de ofta har 

ett sämre hälsotillstånd än andra patienter. Personer som lever i hemlöshet bör enligt 

författarna inte bli åsidosatta och annorlunda vårdade utan att sjuksköterskan vårdar alla med 

respektfullhet och utifrån att de har lika värde som alla andra patienter. Detta kan förklaras 

utifrån Travelbees omvårdnadsteori som tar avstånd från en generaliserad människosyn och 

anser att alla människor bör behandlas med lika värde samt att alla patienter har olika behov 

och behöver vårdas utifrån dessa (Kirkenvold, 2000). 

 

10 Kliniska implikationer  

Litteraturöversikten skapar förståelse för hemlösa personers erfarenheter av att bli vårdade 

och deras erfarenheter av sjukvården. Resultatet är användbart i vården genom att upplysa 

allmänsjuksköterskan om hemlösas erfarenheter eftersom att det har skett en ökning av 

hemlösa personer i Sverige. Det är viktigt att sjuksköterskan tar ställning till vart man står i 

sina egna värderingar och inte låter sina fördomar påverka mötet. Hemlösa personer är en 

sårbar grupp som behöver bemötas med ett reflekterande förhållningssätt som skapar 

utrymme för att se människan bakom varje patient. 

Alla människor ska känna att de kan söka sjukvård när de verkligen är i behov av det. För 

att undvika att hemlösa personer känner motstånd till att söka vård behöver sjuksköterskor ge 

ett bemötande som tillgodoser trygghet grundat i respekt och empati. Sjuksköterskor behöver 

mer kunskap för att vården ska kunna ta hänsyn till de mänskliga rättigheterna som ska ligga 

till grund i mötet med människor. För att detta ska uppnås behöver sjuksköterskor ha ett etiskt 

förhållningssätt där etiska överväganden ständigt ska göras. Detta genom att sjuksköterskan 
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frågar sig själv varför och hur man vårdar för att ett vårdande med respekt för patientens 

självbestämmande och integritet ska uppnås. Det etiska förhållningssättet är viktigt för att 

känna sig bekväm i den omvårdnadsroll sjuksköterskan har och är avgörande för den kvalité 

sjuksköterskan kommer att ge i omvårdnaden. 

 

11 Förslag till fortsatt forskning  

Författarna har genom litteraturöversikten fått en tydlig bild av att det behöver forskas mer 

inom kunskapsområdet som belyser hemlösa personers erfarenheter av vårdande och av 

sjukvården. Majoriteten av de resultatartiklar författarna har funnit belyser hemlösa personer 

som lever utanför Sverige vilket skulle kunna uppmärksamma ett ökat intresse för forskning. 

Eftersom att hemlöshet är ett växande problem i samhället kan det också vara relevant att få 

en ökad förståelse av vårdpersonalens erfarenheter, detta för att få en bredare synvinkel av 

alla parters perspektiv. Det framkom i litteraturöversikten att hemlösa personer gav förslag till 

förbättring inom författarnas belysta område vilket kan vara betydelsefullt att uppmärksamma 

för att hälso- och sjukvården ska utvecklas och anpassas till alla människor i samhället. 

 

12 Slutsats 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa hemlösa personers erfarenheter av vårdande och 

av sjukvården. I resultatet har det tydligt framkommit att majoriteten av personer som lever i 

hemlöshet har negativa erfarenheter när de söker sjukvård. Hemlösa personer hade erfaren-

heter av att de inte blev lika högt prioriterade i jämförelse med andra patienter vilket bidrog 

till känslor av att de kände sig osynliga och åsidosatta. Resultatet har uppmärksammat att 

vården inte sker på lika villkor där empati och respekt inte togs på allvar i mötet med personer 

i hemlöshet. Vårdpersonal upplevdes ofta ha förutfattade meningar enligt de erfarenheter 

hemlösa personer hade, vilket gav ett resultat att en vårdande relation inte etablerades. Den 

bristande kvalitén vårdpersonal hade i sitt bemötande mot hemlösa personer skapade känslor 

av att de inte var välkomna och att detta har haft en bidragande effekt på varför hemlösa 

personer upplever motstånd till att söka den vård som de är i behov av.   
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Bilaga 1. Sökmatris  

Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 

CINAHL Complete Homeless 

persons treated 

healthcare 

4 Peer Reviewed, 

Abstract available 

English Language 

2000-2015 

4 2  Bernadette, E. 

R., & Rees. S. 

(2015) 

 

 Irestig, R., & 
Burström, K., 

& Wessel, M., 

& Lynöe, N. 

(2010). 

 

CINAHL Complete Homeless people 

experience health 

care nursing 

 

6 Peer Reviewed, 

Abstract available 

English Language 

2000-2015 

 

6 1  Martins, D. C. 
(2008) 

CINAHL Complete Homeless 

patients 

experience 

satisfaction care 

 

6 Peer Reviewed, 

Abstract available 

English Language 

2000-2015 

 

6 1  McCabe, S., 

Macnee, C. L., 

& Anderson, 

M. K. (2001). 

CINAHL Complete Homeless patient 

access care and 

nursing 

49 Peer Reviewed, 

Abstract available 

English Language 

2000-2015 

 

 

18 1  Haley, R. J., & 
Woodward, K. 

R. (2007). 
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träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 

CINAHL Complete Homeless people 

health-care 

perspectives 

8 Peer Reviewed, 

Abstract available 

English Language 

2000-2015 

 

6 1  Whitley, R. 
(2013). 

CINAHL Complete Experiences of 

homeless patients 
49 Peer Reviewed, 

Abstract available 

English Language 

2000-2015 

 

18 1  Nickasch, B., & 

Marnocha, S. 

K. (2007). 

MEDLINE with Full Text Homeless patient 

health-care 

experiences 

40 Peer Reviewed, 

Abstract available 

English Language 

2000-2015 

 

8 1  Wise, C., & 
Phillips, K. 

(2013). 

PsycINFO Homeless and 

experiences and 

nursing care 

34 Peer Reviewed, 

Abstract available 

English Language 

2000-2015 

 

20 1  Hudson, A. L., 

Nyamathi, A., 

& Sweat, S. 

(2008). 

PsycINFO Homeless people 

healthcare 
39 Peer Reviewed, 

Abstract available 

English Language 

2000-2015 

 

39 1  Wen, C. K., 
Hudak, P. L., & 

Hwang, S. W. 

(2007). 

PubMed Homeless patient 

AND 

experiences 

AND nursing 

24 Peer Reviewed, 

Abstract available 

English Language 

2000-2015 

2 1  Jenkins M., & 

Parylo, C. 

(2011). 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod (Urval och 

datainsamling, analys) 

 

Resultat 

Bernadette, E. 

R., & Rees, S. 

The perceptions 

of homeless 

people regarding 

their healthcare 

needs and 

experiences of 

receiving health 

care 

 

2015, England, 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

Att förstå de hemlösas 

perspektiv av hur deras 

erfarenheter av 

sjukvården påverkar 

deras hälsa. 

Metod: Kvalitativ metod 

Urval: 14 hemlösa personer 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

spelades in 

Analys: Colaizzi’s åtta 

stegsmetod 

Hemlösa personer hade 

erfarenheter av att hinder 

uppstod i samband med hälso- 

och sjukvården. Erfarenheter av 

annorlunda bemötande och att 

sjuksköterskorna inte lyssnar 

till dem. 

 

 
 

Irestig, R., & 

Burström, K., 

& Wessel, M., 

& Lynöe, N. 

How are homeless 

people treated in 

the healthcare 

system and other 

societal 

institutions? 

Study of their 

experiences and 

trust 

 

 

2010, Sweden, 

Scandinavian 

Journal of Public 

Health 

 

Att belysa hemlösa 

personers erfarenheter 

som de fått från 

sjukvården och andra 

samhällsorganisationer, 

samt presentera 

hemlösas förtroende 

för hälso- och 

sjukvården och förslag 

på nödvändiga 

förändringar för 

förbättring 

Metod: Kvantitativ och 

kvalitativ metod 

Urval: 155 hemlösa personer. 

Datainsamling: Strukturerade 

enkätundersökningar och 

semistrukturerade intervjuer 

Analys: Spearmans 

rangkorrelationskoefficientmetod 

samt innehållsanalys 

 

 

 

 

 

 

Tre fjärdedelar av deltagarna 

uppgav att de hade ganska eller 

mycket hög tilltro till hälso- och 

sjukvårdstjänster samt att de 

kände sig ganska eller mycket 

väl behandlade. De hemlösa 

personerna ger förslag på 

förändringar inom hälso- och 

sjukvården och tyder på att 

extra resurser bör avsättas. 
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Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod (Urval och 

datainsamling, analys) 

 

Resultat 

Martins, D.C. Experiences of 

Homeless People 

in the Health Care 

Delivery System: 

A Descriptive 

Phenomenological 

Study 

2008, USA, 

Public Health 

Nursing 

Att förstå hemlösa 

personers erfarenheter 

av hälso- och 

sjukvården 

Metod: Kvalitativ metod 

Urval: 14 hemlösa personer 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

Analys: Inspelade intervjuer 

transkriberades och analyserades 

med Colaizzis beskrivande 

fenomenologiska metod. 

 

De hemlösa personerna 

uppsöker inte sjukvård förrän 

det är akut. De hade 

erfarenheter av hinder som 

uppstår när de söker vård där de 

behandlas med respektlöshet 

samt en känsla av att vara 

osynlig. 

McCabe, S., 

Macnee, C. L. 

& Anderson, 

M. K. 

Homeless 

patients' 

experience of 

satisfaction with 

care 

2001, USA, 

Archives of 

psychiatric 

nursing 

Hemlösa personers 

erfarenheter av hälso- 

och sjukvården 

Metod: Kvalitativ metod 

Urval: 17 hemlösa personer 

Datainsamling: 

Fenomenologiska intervjuer 

Analys: Heideggers 

fenomenologiska metod 

 

Hemlösa personers hade 

erfarenheter av tillfredsställelse 

i kontakt med hälso- och 

sjukvården där sjuksköterskan 

involverar patienten med 

respektfullhet och tillit. 

Haley, R. J., & 

Woodward, K. 

R. 

Perceptions of 

individuals who 

are homeless: 

healthcare access 

and utilization in 

San Diego 

2007, USA, 

Advanced 

Emergency 

Nursing Journal 

Hemlösa personers 

uppfattning om 

tillgången till vård och 

deras användande av 

sjukvården. 

 

 

 

 

 

 

 

Metod: Kvalitativ metod 

Urval: 49 hemlösa personer 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

Analys: Strauss och Corbin 

grundad teori 

 

 

 

 

 

Erfarenheter av bristfällig 

kommunikation mellan 

sjukvårdpersonal och hemlösa 

personer gjorde att de hemlösa 

kände sig förvirrade och 

respektlöst behandlade när de 

sökte sjukvård. 
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Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod (Urval och 

datainsamling, analys) 

 

Resultat 

Whitley, R. Fear and loathing 

in New England: 

examining the 

health-care 

perspectives of 

homeless people 

in rural areas 

 

2013, USA 

Anthropology & 

Medicine 

Att belysa hemösa 

personers erfarenheter 

av hälso-och 

sjukvården och att 

undersöka hälsa och 

psykosociala 

perspektiv. 

Metod: Kvalitativ metod 

Urval: 13 hemlösa personer 

Datainsamling: Intervjuer 

Analys: Braun och Clark’s 

tematiska analys. 

Hemlösa personer kände 

motstånd till professionell vård. 

Hemlösa upplever en " vi och 

dem " mentalitet som ligger till 

grund i det bemötande de får.  

Nickasch, B., 

& Marnocha, S. 

K. 

Healthcare 

experiences of the 

homeless 

2009,USA, 

Journal of the 

American 

Academy of 

Nurse 

Practitioners 

Att få en bättre 

förståelse av hemlösa 

individens 

vårderfarenheter 

Metod: Kvalitativ metod 

Urval: 15 hemlösa personer 

Datainsamling: Individuella 

intervjuer spelades in 

Analys: Glaser & Strauss 

grundad teori 

 

Majoriteten av de hemlösa 

personerna känner att de inte 

har kontroll över vad som 

händer med dem när de söker 

sjukvård. De saknar 

ekonomiska resurser att söka 

adekvat vård. Samtliga personer 

ansåg att sjukvårdpersonal 

saknar medkänsla för hemlösa. 

Wise, C., & 

Phillips, K.  

Hearing the Silent 

Voices: Narratives 

of Health Care 

and Homelessness 

 

2013, USA, 

Issues in Mental 

Health Nursing 

Studera hemlösa 

personers erfarenheter 

av hälso- och 

sjukvården 

Metod: Kvalitativ metod 

Urval: 11 hemlösa personer. 

Datainsamling: Intervjuer 

Analys: Transkribering av 

intervjuerna analyserades 

 

 

 

 

 

De hemlösa personernas 

erfarenheter av hälso- och 

sjukvården bidrog till att de 

kände motstånd till att söka 

sjukvård. De hade erfarenheter 

om att sjukvårdpersonalen inte 

hade någon förståelse för dem 

samt känslor av orättvisa. 
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Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod (Urval och 

datainsamling, analys) 

 

Resultat 

Hudson, A. L., 

Nyamathi, A. & 

Sweat, S. 

Homeless youths' 

interpersonal 

perspectives of 

health care 

providers 

2008, USA, 

Issues in Mental 

Health Nursing 

Hemlösa ungdomars 

erfarenheter av mötet 

med hälso- och 

sjukvården 

Metod: Kvalitativ metod 

Urval: 54 hemlösa personer 

deltog. 36 män och 18 kvinnor i 

åldrarna mellan 18 till 25 år.  

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

Analys: Glasers jämförande 

metod 

 

 

Hemlösa har erfarenheter av 

bristande kommunikation, 

engagemang och respektlöst 

beteende av 

sjukvårdpersonalen. Brist på 

empati och förtroende sågs som 

stora hinder som hemlösa 

ungdomar ställs inför när de 

sökte sjukvård. 

Wen, C. K., 

Hudak, P. L., & 

Hwang, S. W. 

Homeless 

People's 

Perceptions of 

Welcomeness and 

Unwelcomeness 

in Healthcare 

Encounters 

2007, Kanada, 

Journal Of 

General Internal 

Medicine 

Att undersöka hur 

hemlösa personer 

känner sig välkomna 

eller inte i tidigare 

möten med vården 

Metod: Kvalitativ metod 

Urval: 8 hemlösa personer 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

Analys: Tolkande 

innehållsanalys användes 

De flesta hemlösa personerna 

kände sig inte välkomna inom 

vården på grund av 

diskriminering. De få hemlösa 

personerna som kände sig 

välkomna var vid tillfällen när 

de fick en god relation till 

sjukvårdpersonalen. I dessa fall 

hade deltagarna erfarenheter av 

att känna sig värdefulla som 

personer och att de blev 

lyssnade till. 

 

Jenkins M., & 

Parylo, C 

Evaluation of 

health services 

received by 

homeless families 

in Leicest 

2011, England, 

Community 

Practitioner 

Att belysa hemlösa 

familjers erfarenheter 

av hälso- och 

sjukvården 

Metod: Kvalitativ metod 

Urval: 49 hemlösa familjer. 

Datainsamling: Intervjuer 

Analys: Beskrivande och 

tematisk analys 

Några hemlösa personer 

rapporterar mycket stödjande 

attityder från vårdpersonalen 

och ett fåtal hade erfarenheter 

av ett oförskämt beteende. 
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