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Abstrakt 

Detta examensarbete är ett beställningsarbete av Åbo Akademi. Syftet med studien är 
att kartlägga hur hemsjukhusvården och patientcentrering upplevs av patienter och de 
anhöriga. Målet med examensarbetet är att utöka kunskapen inom området och som 
utexaminerade sjukskötare och hälsovårdare kunna vårda patienter och de anhöriga på 
bästa möjliga sätt. 
 
Studien fokuserar på upplevelser inom hemsjukhusvården samt patientens och de 
anhörigas delaktighet inom vården i fråga. I telefonintervjun deltog elva patienter och 
sex anhöriga. Allt fler patienter väljer att vårdas i hemmet och hemsjukhusvården blir 
således allt vanligare. Hemsjukhus har visat sig vara både kliniskt och finansiellt 
kostnadseffektiva.  
 
Studien är kvalitativ och datainsamlingen sker genom telefonintervjuer som består av 
öppna frågor. Informanternas svar kommer att presenteras i form av en tabell. Utöver 
detta används vetenskaplig forskning och litteratur. I resultatet diskuteras relevant 
forskning som förknippas med informanternas svar i telefonintervjuerna. Resultatet 
framhäver att alla informanter upplever hemsjukhusvården som ett gott vårdalternativ 
där de blir bra bemötta av vårdpersonal. Informanterna framhäver även att 
hemsjukhusvården är ett mer tryggt och bekvämt vårdalternativ än sjukhusvård. 
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Tiivistelmä 

Tämä opinnäytetyö on tilaustyö Åbo Akademilta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut 
kartoittaa miten kotisairaalahoito ja potilaskeskeisyys koetaan potilaiden ja omaisten 
keskuudessa. Opinnäytetyön tavoitteena on, että valmistuneet sairaanhoitajat ja 
terveydenhoitajan osaavat hoitaa hoitaa potilaita ja omaisia parhaalla mahdollisella 
tavalla. Toisena tavoitteena on lisätä omaa osaamista tällä alueella. 

Työ keskittyy kokemuksiin kotisairaalahoidosta sekä potilaiden ja omaisten osallisuuteen 
kyseisessä hoitomuodossa. Puhelinhaastatteluun osallistui yksitoista potilasta ja kuusi 
omaista. Yhä useampi potilas haluaa tulla hoidetuksi kotona ja kotisairaalahoito on 
yleistymässä. Kotisairaala on osoittautunut olevan kliinisesti ja taloudellisesti tehokasta. 

Tukimus on kvalitatiivinen ja tiedonkerääminen hoidetaan puhelinhaastatteluilla, jotka 
koostuvat avoimista kysymyksistä. Haastatteluvastaukset esitellään taulukossa.Tämän 
lisäksi lähteinä käytetään tieteellisiä tutkimuksia ja kirjallisuutta.Tulososuudessa 
käydään läpi aihetta koskevia tutkimuksia, jotka yhdistetään puhelinhaastattelujen 
vastauksiin. Tutkimuksen keskeisenä tuloksena on, että kaikki vastaajat kokevat 
kotisairaalahoidon hyvänä vaihtoehtona, jossa he kokevat tulleensa hyvin kohdatuiksi. 
Lisäksi vastaajat korostavat, että kotisairaalahoito on turvallisempi ja mukavampi 
hoitomuoto, kuin sairaalahoito. 
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Abstract 

This thesis is an assignment requested by Åbo Akademi University. The purpose of this 
thesis is to map how home hospital care and patient-centered care is met among 
patients and their next of kin. The objective of the thesis is for the nurses and public 
health nurses to be able to take care of the patients and their families in the best possible 
manner. Beyond this, the authors want to expand their knowledge on this subject. 

The thesis focuses on experiences of home hospital care as well as the involvement of 
patients and family in the aforementioned format of treatment. A total of 11 patients and 
6 family members were interviewed. An increasing number of patients are willing to be 
nursed at home and home hospital care is becoming more common. Home hospitals 
have proven to be clinically effective and financially cost effective.  

The thesis is qualitative, and the collection of data is based on phone interviews 
consisting of open questions. Informants´ answers are going to be presented in a table. In 
addition, scientific research and literature have been utilized. 

Research relevant to the topics of this thesis is brought together with the answers 
received from the interviews in the section of results. The essential result of the research 
is that all persons interviewed experienced home hospital care as a good option in which 
they felt well treated. In addition, the persons interviewed emphasized the fact that 
home hospital care is a more secure and comfortable form of nursing than hospital care. 
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1 Inledning   

Examensarbetet är ett beställningsarbete av Åbo Akademi som har sin tyngdpunkt på 

patientcentrering inom hemsjukhus. Utöver detta kommer studien fördjupa sig i patienters 

och de anhörigas åsikter gällande hemsjukhus och dess verksamhet. Skribenterna upplever 

att det har forskats ytterst lite, både nationellt och internationellt i hemsjukhusens 

verksamhet och anser därför att denna studie är betydelsefull.   

Hemsjukhus ökar i antal och ett större antal patienter väljer att vårdas i hemmet, förutsatt att 

det finns en möjlighet till det. Hemsjukhus innebär att patienten vårdas i hemmet och inte på 

sjukhuset. Det första hemsjukhuset i Finland togs i bruk år 1995, och år 2016 uppgick antalet 

till över 50. I och med den ålderstigande befolkningen bör det finnas möjlighet till god och 

effektiv vård även i hemförhållanden. Hemsjukhus gäller för såväl yngre som äldre 

generationer, vilket betyder att patienterna som vårdas i hemsjukhus består av både barn och 

äldre. (Pöyhiä, Güldogan & Vanhanen, 2018, 11–14). Hemsjukhusvården upprätthåller den 

naturliga funktionsförmågan och det sociala nätverket hos patienten.  

I Finlands Hälso- och sjukvårdslag (1326/2010) beskrivs hemsjukhusvården som en 

effektivare vårdform av hemsjukvården. Hemsjukhusvården är ofta begränsad till en viss 

period och kan genomföras genom primärvård, specialiserad sjukvård eller genom ett 

samspel dessa emellan. Det material och de mediciner som patientens anses vara i behov av 

inom hemsjukhusvården är gratis. (§25). Hemsjukhusvården uppfattas ofta som behaglig för 

patienten, men förutsätter engagemang av både patienten och de anhöriga. Hemsjukhusen 

och deras verksamhet blir allt vanligare, vilket medför att de patienter som verkligen är i 

behov av sjukhusvård får den snabbare, eftersom väntetider och köer till sjukhusen förkortas 

då allt fler patienter vårdas hemma.   

2 Syfte, frågeställning och argumentval 

Syftet med denna studie är att kartlägga hur hemsjukhusvården och patientcentrering upplevs 

av patienten och de anhöriga. Eftersom detta är ett beställningsarbete av Åbo Akademi har 

skribenterna utgått från beställarens syfte. Frågeställningarna är uppbyggda utifrån 

intervjufrågorna och besvaras utgående från intervjuerna. 

Frågeställningar är följande:  

Vilka är patientens och de anhörigas upplevelser av hemsjukhusvård? 
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Hur delaktig är patienten och de anhöriga i sjukhusvården i hemmet? 

Studiens skribenter besitter erfarenhet av vård i hemmet vilket bidragit till intresset för 

arbetet. Skribenterna anser att hemsjukhusvården bör växa i omfattning och målet är även 

att utöka den egna kunskapen inom området. Enligt Lee et al. (2017, 174–180) lever den 

finska befolkningen idag allt längre och drabbas samtidigt av fler långtidssjukdomar än 

tidigare. Idag är patienter intagna på sjukhus men egentligen vore i behov av mindre 

vårdbehandlingar, som exempelvis intravenös antibiotika, och vid sådana situationer ter sig 

hemsjukhuset som ett lönsammare alternativ. Hemsjukhus har nämligen visat sig vara 

kliniskt effektiva och finansiellt kostnadseffektiva.  

Avgränsningarna i denna studie är gjorda av beställaren, som valt vilka hemsjukhus som 

ingår i studien samt vilka personer som intervjuas. Intervjufrågorna är även färdigt 

tillhandahållna och beställaren har även formulerat intervjufrågorna. 

Målsättningen med detta examensarbete är att som legitimerad sjukskötare och hälsovårdare 

samla bakgrundskunskap om patientcentrering för att kunna ge en högklassig och 

professionell vård samt vägledning i hemmet. Utöver detta är målet att kunna garantera 

patienterna en trygg och säker vård. Studien fokuserar på personer i medelåldern och äldre. 

För att uppnå resultat sökes relevant litteratur och tidigare forskning om ämnet i fråga. 

Därefter genomförs telefonintervjuer med patienter och anhöriga. För att uppnå önskat 

resultat jämförs intervjusvaren med tidigare forskning. Studien är empirisk. 

3 Litteraturöversikt 

I detta kapitel framhävs samtligt material som är relevant för studien. Materialet i fråga 

kommer att fungera som en grund och ett stöd för studien, samt belysa följande centrala 

ämnen: hemsjukhusvård, delaktighet, patientcentrering samt patienters och de anhörigas 

upplevelser av dessa. Utifrån intervjufrågorna fastställs begrepp som är relevanta i 

litteraturöversikten.   

Följande databaser används i denna studie: EBSCO (Academic Search Elite), CINAHL och 

SWEMED+. I bilaga 1 presenteras sökord, begränsningar, resultat och antal sökresultat av 

genomförda sökningar. Sökorden home hospital, home care och experiences har visat sig ge 

mest träffar. Även om sökorden gav många träffar är få forskningar användbara i vår studie 

på grund av dess orelevanta innehåll. Flesta forskningar beskriver hemförlovningen och inte 

själva hemsjukhusvården, därför är dessa forskningar orelevanta till vår studie. Utöver 
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detta presenteras det i slutet av arbetet en litteraturöversikt över använda forskningar (se 

bilaga 2). I litteraturöversikten presenteras biografiska data, urvalsstrategi, storlek på 

urvalet, datainsamlingsmetod, dataanalys och centrala resultat. 

Utöver databaserna har övrig litteratur hittats med hjälp av Google sökmotor, manuell 

sökning av tidskrifter och böcker, och den utvalda i litteraturen är relevant för 

examensarbetet. Relevant litteratur innebär böcker som förknippas med studiens syfte, där 

innehållet framhäver hemsjukhusvård, patienters och de anhörigas delaktighet, värderingar 

och upplevelser av vård i hemförhållande. 

3.1 Hemsjukhusvård 

Det finns olika tjänster som erbjuder vård i hemförhållanden, dessa är hemsjukhusvård, 

hemsjukvård och vård i hemmet. Även om begreppen liknar varandra är det viktigt att veta 

skillnaden mellan dessa. Hemsjukhusvård innebär sjukhusvård i patientens hem. Man talar 

om en högeffektiv vård inom en begränsad tid. (Social- och hälsovårdsministeriet, u.å.). 

Vård i hemmet innebär däremot hemvård eller hemsjukvård, eller en kombination av dessa. 

Inom hemsjukvården tar man prover och mätningar som läkaren har ordinerat samt tar hand 

om patientens smärtlindring. I hemsjukvård ingår även rehabilitering. Hemvård innebär 

habilitering, rehabilitering samt medicinska och sociala tjänster i patientens hem. 

(Drevenhorn, 2017, 242). 

Vårdchef vid Pargas stad, Jeanette Sundqvist, nämner att den största skillnaden mellan 

hemsjukhusvård och hemsjukvård är att hemsjukhusvården alltid är kopplad till ett sjukhus. 

Patienten inom hemsjukhusvård är alltid inskriven på en avdelning och har när som helst 

möjlighet att åka in till avdelningen. Utöver detta betalar avdelningen allt nödvändigt 

material för patienten inom hemsjukhusvården, medan patienten inom hemsjukvården i viss 

mån står för kostnaden själv. Även dygnsavgiften varierar mellan dessa. (Personlig 

Kommunikation, 20.3.2019). Gemensamt för dessa vårdformer är att de alla stöder 

hemmaboendet. Hemsjukhusvård innefattar oftast en kortare vårdperiod, till skillnad från de 

övriga vårdalternativen. 

Hemsjukhusvården leds av läkare och för att bli patient inom hemsjukhuset krävs en remiss 

(Pöyhiä, Güldogan, & Vanhanen, 2018, 12). Kärnteamet, det vill säga de yrkesgrupper som 

vanligtvis förekommer i ett team av hemsjukhusvård, är läkare, sjukskötare och närvårdare 

(Drevenhorn, 2017, 23–24). Hemsjukhusvården erbjuder till exempel palliativ vård, 

intravenösa behandlingar, blodtransfusion, sårvård och krävande smärtbehandling. Därtill är 
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det viktigt att patienten är engagerad i sin egenvård och att hen får stöd av de anhöriga. 

Hemsjukhusvården stöder hemmaboendet och självbestämmanderätten samt patientens 

självständighet. Hemsjukhuset omfattar vård som sker dygnet runt vilket betyder att 

patienten har tillgång till vård även under natten. (Pöyhiä, Güldogan & Vanhanen, 2018, 11–

13). 

Målet med hemsjukhusvård är att minska på institutionell vård och försnabba hemförlovning 

samt erbjuda vård av kroniska sjukdomar även i hemförhållanden. Utöver detta har 

behandlingstiderna förkortats och hemsjukhuset har inte köer som de övriga hälsotjänsterna. 

Det har framkommit att vård i hemförhållanden förbättrar livskvalitén hos patienten och 

stöder även patientens självbestämmanderätt. För samhället är hemsjukhusvård en fördel, 

utgifterna har minskat och bäddavdelningarna är inte lika överbelastade som tidigare. 

Fallolyckor har även minskat och patienterna är inte lika desorienterade då omgivningen är 

välbekant. Dessutom löper patienter en mindre risk att insjukna i sjukhusbakterier då de 

vårdas i hemförhållanden. (Pöyhiä, Güldogan & Vanhanen, 2018, 11–13). 

Hemsjukhusvården planeras individuellt enligt patientens behov och målet med vården är en 

patientcentrerad vård. Patienten, de anhöriga och vårdpersonalen fastställer tillsammans 

vilken tid på dygnet besöken bör göras och hur ofta.  (Pöyhiä, Güldogan & Vanhanen, 2018, 

48).  Eftersom patientens hem är personligt, bör vårdpersonalen vid vård i hemmet ha i 

åtanke och respektera det personliga reviret. För att hemsjukhusvården ska kunna ses som 

ett alternativ krävs ett fungerande samarbete mellan primärvården och specialsjukvården. 

Utgångspunkten för en god vård är att vårdpersonalen besitter ett högklassigt kunnande och 

en yrkesmässig professionalitet. (Saarelma, 2005). 

I hemförhållanden kan vården upplevas behaglig vilket ofta innebär goda vårdförhållanden. 

Vid patientens vård bör de anhörigas tankar, åsikter och behov beaktas samt respekteras. I 

samtliga vårdsituationer ingår etiska principer, och vårdpersonalen bör beakta patientens 

integritet och självbestämmanderätt. (Pöyhiä, Güldogan & Vanhanen, 2018, 280-284).  

Förutsättningen för en god vård och goda förhållanden är respekt för patientens integritet.  

Genom att patienten respekteras och känner sig trygg är hen ofta öppen till en högre grad 

och lyfter lättare fram viktiga faktorer som har en inverkan på vården.  

Oavsett var patienten vårdas bör vården garanteras vara högklassig. Patienter föredrar ofta 

vård i hemförhållanden där de känner sig trygga och är omgivna av en bekant miljö. 

Vårdteoretikern Katie Eriksson tar fasta på detta i sin teori. Eriksson (2004, 101–108) 

beskriver i sin teori att alla patienter är värda en högklassig vård. Detta innebär att alla 



 5 

patienter bör få en individuell vård med bestämmanderätt. För att vårdpersonalen skall kunna 

agera på bästa möjliga sätt är det viktigt att de besitter en god kunskap och kompetens samt 

förmågan att se samtliga vårdsituationer som unika. Eriksson framhäver även att 

förutsättningen för att patienten skall känna sig trygg kräver en säker och trygg omgivning.  

3.2 De anhörigas delaktighet i hemsjukhus  

I studien intervjuas både patienten och de anhöriga. Detta för att de anhörigas delaktighet 

inom hemsjukhusvården innehar en betydande roll. De anhöriga vårdar patienten under tiden 

som vårdpersonalen inte är närvarande. Då vårdpersonalen är närvarande skall hen stöda de 

anhöriga och samtidigt uppmärksamma deras mående. Vårdpersonalen bör även kunna 

bedöma patientens hälsotillstånd och därutöver påpeka eventuella bekymmer och behov. För 

att den ultimata vården skall uppnås bör samtliga faktorer uppfyllas.  

Vid hemsjukhusvård förekommer även situationer där patienten i fråga bor tillsammans med 

sin maka/make, syskon, barn eller övriga anhöriga. Var tredje myndig finländare stöder idag 

någon äldre person i behov av hjälp. Hemsjukhusvård förutsätter att de anhöriga är frivilliga 

och villiga att ta del av patientens vård. De anhöriga kan ses som en resurs, som stöder 

patienten och uppfyller patientens möjligtvis uteblivna resurser i hemmet. Eftersom de 

anhöriga har en betydande roll i patientens vård, bör vårdpersonalen stöda och uppmuntra 

anhöriga att vara delaktiga i vården. (Pöyhiä, Güldogan & Vanhanen, 2018, 49-50). Både 

patienten och de anhöriga ska känna sig trygga samt få en god vårdupplevelse. 

De anhöriga diskuterar gärna med den yrkeskunniga för att få information om patientens 

vård. Vårdpersonalen vid hemsjukhus bör fästa uppmärksamhet vid de anhörigas mående 

och ork, speciellt i situationer gällande vård vid livets slutskede. Diskussioner som gäller 

patientens sjukdomar och livets slutskede främjar förtroendet mellan samtliga parter, det vill 

säga patienten, de anhöriga och vårdpersonalen. Genom dessa diskussioner kan vårdaren 

använda sin kunskap och visa empati samt framhäva känslomässiga tillstånd hos både de 

anhöriga och själva patienten. (Pöyhiä, Güldogan & Vanhanen, 2018, 50). 

Det blir allt vanligare att patienter vill vårdas i sitt eget hem istället för på sjukhus. Det bör 

erbjudas effektiv vård i hemförhållanden och sjukskötarna bör vara yrkeskunniga. Palliativ 

vård är en betydande patientgrupp inom hemsjukhusvården och därför måste man som 

yrkesprofessionell kunna stöda och hjälpa anhöriga i dessa situationer. Vård vid livets 

slutskede kan vara utmanande för de anhöriga, exempelvis psykiskt belastande. 
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Det är viktigt för personen i livets slutskede att vårdpersonalen och de anhöriga tillåter hen 

att leva sin sista levnadstid på det sätt hen önskar.  De personer som bor ensamma och inte 

har någon anhörig, besitter ett större behov av vård, stöd och uppmärksamhet. (Pöyhiä, 

Güldogan & Vanhanen, 2018, 50). De anhöriga har en viktig roll vid vård gällande en patient 

i livets slutskede genom att ge stöd och uppmuntran. Om beslutet av vård i livets slutskede 

påbörjas i tid har patienten och även de anhöriga tid att förbereda sig för situationen. 

Patienten erbjuds intervallvård under en viss period så att de anhöriga får uppehåll från 

vårdansvaret. (Kuparinen, 2014).  

De anhöriga kan ha olika förutsättningar som vårdpersonalen bör få veta om för att lyckas 

med önskad vård. Den anhöriga eller en närstående person till patienten kan vara sjuk, 

inkonsekvent i sitt beteende eller oförutsägbar, ibland till och med aggressiv. Om en anhörig 

har problem med den mentala hälsan eller med missbruk kan vården av patienten bli en 

utmaning. Om det förekommer något av ovannämnda problem, möjligtvis även andra, 

rekommenderas därför att vårdpersonalen meddelas på förhand. Det är även bra att veta om 

det förekommer våld i hemmet. Om patienten som vårdas har oförklarliga blåmärken eller 

skador kan det tyda på aktiv misshandel. Smutsighet, dålig munhygien och undernäring tyder 

på passiv misshandel. (Pöyhiä, Güldogan & Vanhanen, 2018, 50).   

Då vården sker i hemförhållande är det viktigt att som professionell uppmärksamma 

anhöriga och deras behov. Alla anhöriga är olika och har således även enskilda behov. Det 

kan vara belastande att vara anhörig för en hemsjukhuspatient, dock anser en stor del av 

patienterna att anhöriga är till stor hjälp i vardagen. I dessa situationer har informationflödet 

mellan vårdpersonalen en stor betydelse för att kunna beakta dessa behov i vården av 

patienten.  

3.3 Patientcentrerad vård 

I denna studie är ett av de centrala begreppen patientcentrering, och detta begrepp kan 

betraktas ur olika perspektiv. Vården skall innefatta gemensamma beslut och informationen 

skall vara ömsesidig patient och vårdare emellan för att vården skall förklaras 

patientcentrerad. Om patienten känner sig delaktig i beslut gällande sin vård ökar chansen 

till uppfylld vård. (Hansson Scherman & Runesson, 2009, 175-178).  

Det förekommer forskning som bevisar att begreppet patientcentrering används olika och 

besitter således olika betydelser. Detta förklaras genom att definitionen på termen är oklar.  
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(Scholl, 2014, 1-9). I och med att det förekommer flera olika definitioner på begreppet 

patientcentrering eller patientcentrerad vård beskrivs här några definitioner.  

Forskningen (NEJM Catalyst, 2017) beskriver att val i den patientcentrerade vården görs på 

basis av patientens specifika hälsobehov och önskade resultat. Vårdpersonalen fokuserar inte 

enbart på det kliniska utan även på de emotionella-, mentala-, andliga-, sociala- och 

ekonomiska aspekterna. Det förekommer en mängd olika fördelar med patientcentrerad 

vård, och det främsta målet är att framhäva hur denne påverkar en förbättring i vårdresultatet. 

Till detta hör även målet att förbättra hälsovårdssystemet, och detta kan uppnås genom att 

garantera patienten och de tillhörande anhöriga nöjdhet, leva upp till det goda ryktet och 

samtidigt minska vårdkostnader.  

En forskning i läkartidningen (Whålin, 2010) beskriver patientcentrering med en mening: 

”Patientfokuserad hälso- och sjukvård innebär att vården ges med respekt och lyhördhet 

inför den enskilda individens specifika behov, förväntningar och värderingar”. Forskningen 

beskriver patientcentrering i fem punkter:  

1. Patientens problem ses ur en biopsykosocialt aspekt 

2. Patientens upplevelse av sjukdomen är viktig 

3. Patienten ses som en individ 

4. Partnerskapet som uppstår mellan patienten och vårdaren består av delat ansvar och 

delad aktivitet  

5. Respekt, tillit och sammarbete bör förekomma mellan vårdare och patient och 

yrkesutövningen skall beaktas.  

Patientcentrerad vård innebär även att hitta ett samband mellan attityd, beteende och 

erfarenheter. Då man hittat sambandet mellan dessa kan patientcentrerad vård uppnås.  (Raja 

at al. 2015, 1-16). En annan definition på patientcentrerad vård är att vården innebär att 

sammansmälta medicinsk och icke-medicinsk vård, vilket innebär att vårdpersonalen skall 

kunna stöda patienten genom terapier som kombineras med läkemedel. Vårdpersonalen bör 

även kunna använda sig av icke-medicinska åtgärder, som andliga dimensioner eller genom 

stödtjänster utan läkemedel.  (Scholl, 2014, 1-9). 

Enligt Sarvimäki och Stenbock-Hult (1996, 127-128) är det viktigt att man inom 

vårdbranschen ser varje patient som en unik individ. Detta uppnås ofta genom att samma 
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vårdare vårdar en patient från början till slut och genom att vårdaren har ett intresse för 

patienten i fråga. För att patienten ska kunna ses som en unik individ behövs en god relation 

mellan vårdpersonalen och patienten. Den unika individen besitter en egen vilja, syn och 

önskan samt egna erfarenheter. För att den individuella vården ska kunna uppnås krävs att 

vårdpersonalen respekterar patienten och att hen fungerar som utgångspunkt i alla lägen.  

Individuell vård grundar sig på förmågan att lyssna på patienten och att kunna ta hens åsikter 

i beaktan, att kunna ge en heltäckande vård samt att kunna främja patientens självständighet. 

Individuell vård gynnas av ett gott partnerskap mellan patienten och vårdpersonal. 

(Makkonen, Suhonen & Hupli, 2010, 118-128). 

För att kunna uppnå patientcentrerad vård skall det finnas en effektiv dialog mellan vårdare 

och patient. Den patientcentrerade vården kräver nämligen ett bra förhållande mellan dessa 

två parter, och vårdpersonalen skall se till att patienten är delaktig i möjlig mån. 

Förutsättningen för patientcentrerad vård är att patientens självbestämmanderätt och 

respekten för hens val uppfylls. (Tobiano, Bucknall, Marshall, Guinane & Chaboyer, 2015, 

260-270). 

Utöver begreppet patientcentrerad vård förekommer ett liknande begrepp – personcentrerad 

vård. Begreppen besitter trots sin liknad en skillnad. Personcentrerad vård handlar om att det 

finns en relation mellan den yrkeskunniga och patienten.  Vid personcentrerad vård ligger 

fokuset inte på patientens sjukdomstillstånd utan vården utgår från hens behov, vilja och 

resurser. Relationen grundar sig alltså på respekt och förståelse. I praktiken kan den 

personcentrerade vården anses som en process med en förutsättning för patientens berättelse, 

som formuleras till en överenskommelse mellan patient och vårdpersonal. Patientens 

berättelse handlar om hens relation till sitt hälsotillstånd, och denna stöder vårdpersonalens 

förståelse för hur detta påverkar patienten i vardagen. (Ekman, 2014, 79-81). 

Vårdpersonalen fokuserar enbart inte på behov utan även resurser, möjligheter och vilja. 

Personcentrerad vård innebär att lyssna, samtala och att komma överens om en hälsoplan. 

(Ekman, 2014, 79-81). Största skillnaden på personcentrerad och patientcentrerad vård är att 

den personcentrerade strävar till god omvårdnad medan patientcentrerad strävar till ett gott 

vårdförhållande mellan vårdare och patient (Makkonen, Suhonen & Hupli, 2010, 118-128). 
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3.3.1 Delaktighet 

Med delaktighet menas i detta sammanhang att patienten får vara med och göra val samt 

beslut som berör den egna vården. Delaktighet innebär att patientens åsikter tas i beaktande 

och att patienten är med och utvecklar sin egen vård. Då patienten är involverad i vården, 

ökar känslan av nytta hos patienten. Förutsättningen för delaktighet är två parter och ett gott 

samarbete dem emellan. Parterna bör kunna fungera tillsammans, tillämpa varandras 

kunskaper, respektera och ha tillit gentemot varandra. Även god kommunikation förutsätts. 

(Bülow, Persson Thunqvist, & Sandén, 2012, 31–32). 

För att patienten skall känna sig delaktig i vården krävs det att vårdpersonalen delar med sig 

av information gällande vårdsituationer. Patienten skall inte heller behöva oroa sig för att 

vårdpersonalen har all makt, utan makten skall fördelas partnerna emellan. Inga 

vårdsituationer ter sig lika och därför är delaktigheten heller inte förutsägbar. Hur snabbt 

patienten blir delaktig beror på situationen, och ibland kan det krävas längre processer.  För 

att få patienten att känna sig delaktig krävs en anpassning till situationen i fråga samt att 

relationen mellan vårdpersonalen och patienten är så god som möjlig. (Bülow, Persson 

Thunqvist, & Sandén, 2012, 32–34). 

Tarja Pölkki (2012, 3) skriver att det i framtiden kommer att bli allt vanligare för de anhöriga 

att vara delaktiga i vården eftersom det har visat sig öka patienters välmående. Där till är de 

anhöriga till stor hjälp då vårdpersonalens resurser inte räcker till.  Speciellt viktiga är de 

anhöriga i situationer då patienten själv inte är kapabel till att göra val angående sin hälsa.  

Dock är det viktigt att komma ihåg att vårdansvaret alltid är hos vårdpersonalen och inte hos 

de anhöriga. Även då patienten vårdas i hemförhållanden är det vårdpersonalen som bär 

ansvaret för patienten, trots att de inte är konstant närvarande.  

Patientens roll som en aktiv aktör har under den senaste tiden börjat betonas allt mer. På 

basis av detta har man framhävt förslag om att patienten redan från början ska ha möjlighet 

till delaktighet gällande planering av sin vård. Att patienten är delaktig i sin vård gynnar 

vårdpersonalen eftersom patienten är den som bäst känner till sitt hälsotillstånd och sina 

symtom, och kan således hjälpa vårdpersonalen att förstå sin situation.  (Jousimaa & Liira, 

2013).  

Patienten har rätt till delaktighet i sin vård gällande val (Voutilainen & Laaksonen, 1994, 

17). Då vården sker i hemmet, har patienten möjlighet att spendera tid tillsammans med de 

anhöriga. Eftersom vården sker i patientens egna hem är det hen som bestämmer och 
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självbestämmanderätten bör beaktas. Gäller även patienter som lider av en minnessjukdom. 

Patienten har alltid rätt att få information om sitt hälsotillstånd och sin prognos, men 

patienten har också rätt att avstå från informationen om hen så vill. Vårdpersonalen ska 

kunna ge tillräckligt med information om sjukdomen, olika behandlingar, läkemedel och 

biverkningar så att patienten är medveten om det finns något som hen själv kan göra för att 

påverka tillfrisknandet. Att ge informationen både muntligt och skriftligt har visat sig öka 

patientens tillfredsställelse samt kunskap om sjukdomen. (Pöyhiä, Güldogan & Vanhanen, 

2018, 48-49). 

Även vårdteoretikern Kati Eriksson tar fasta på delaktigheten i sin teori.  Enligt henne skall 

ansvaret för vården delas mellan patienten och vårdare, vilket innebär att patienten skall få 

vara med och bestämma om sin vård.  Som vårdare skall man låta patienten utföra allt hen 

är kapabel till och låta patienten få använda sina egna resurser. Då det är omöjligt för 

patienten att klara av handlingen själv, skall vårdpersonalen stöda patienten och hjälpa till. 

Bästa möjliga hälsa uppnår patienten genom att själv vara delaktig.  (Eriksson, 2004, 84-85). 

Siouta et al. (2015, 535–545) framhäver i sin forskning att patienten känner sig involverad i 

sin vård då de får tillräckligt med information om hälsotillståndet, sjukdomen och 

behandlingen. Då sjukskötare tillsammans med läkare hjälper patienten att utveckla sin 

förståelse för sjukdomen och dess symtom leder det till en ökad känsla av delaktighet hos 

patienten. Det visade sig att patienten känner sig alltmer delaktig i vården vid förståelse, och 

då vårdpersonalen lyssnar. Då patienten tvivlar på sin förmåga att fatta ett vårdbeslut hör det 

till sjukskötaren att uppmuntra patienten och genom diskussion få patienten att känna sig 

mindre osäker. Siouta et al. (2015, 535–545) anser vidare att stödjande kommunikation är 

viktig för att patienten skall känna sig delaktig. För att känna sig delaktig krävs inte alltid 

aktivt engagemang i själva beslutsfattandet, utan i många fall räcker det att sjukskötaren och 

läkaren delar med sig av information till patienten.  

3.3.2 Upplevelser inom hemsjukhusvård    

För att garantera patienten bästa möjliga vård är det viktigt att förstå patientens värderingar 

och vårda utgående från dem. Värderingar är en personlig åsikt, inställning och attityd mot 

en annan person, handling, ett objekt, relation med mera. En persons värderingar bygger på 

erfarenheter, omgivning, traditioner, seder, religion och relationer. Inom vårdbranschen hör 

patientens värderingar till en viktig del av vårdandet eftersom värderingarna styr de etiska 

ställningstagandena.  Det är viktigt att ta reda på hur värderingarna påverkar och är relaterade 
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till patientens hälsoproblem eftersom de kan vara grunden för hur patienten ser på sitt eget 

hälsoproblem. Det är viktigt att som professionell vårdare inte låta sina värderingar påverka 

patientens val. (Klang, o.a., 2014, 24-26). Det vill säga, hur patienten upplever vården och 

vårdhandlingarna präglas av flera faktorer. Alla personer är unika individer med egna 

erfarenheter och värderingar. Detta leder till att två patienter som får liknande vård kan ändå 

uppleva vården på olika sätt.  

För att patienten skall ha goda upplevelser inom hemsjukhusvården bör samma principer 

följas som vid sjukhusvård. Vårdpersonalens kunskap har en negativ eller positiv påverkan 

på patientens upplevelse om vården. Då det råder ett gott bemötande och vårdpersonalen 

visar respekt gentemot patienten, upplevs vården ofta bättre.  

3.3.3 Kommunikation och bemötande 

Bidragande faktorer till att patienten upplever god vård är en god kommunikationen och ett 

gott bemötande mellan vårdare och patienten. Hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) 

beskriver att den vård vi människor får skall baseras på evidens, god vårdpraxis och goda 

rutiner (§8). Det anses vara en självklarhet att patienter skall få ett bra bemötande då de 

använder hälso- och sjukvården. Ett bra bemötande innebär framför allt respekt och 

omtanke. Om man kan nå ett bra bemötande leder det till ökad patientsäkerhet, vårdkvalité 

och befrämjar dessutom delaktigheten hos patienterna. 

Bemötande har varit en aktuell faktor under den senaste tiden på sociala medier. Det skrivs 

mycket om vårdkvaliteten på olika vårdhem och om fel gällande vård som möjligtvis 

uppstått på grund av bristfällig kunskap hos personalen. Det lyfts fram hur dåligt bemötande 

patienterna runt om i Finland fått ta del av. I alla vårdsituationer är det ytterst viktigt att som 

yrkesprofessionell ha bemötandet i åtanke eftersom bemötandet påverkar patientens och de 

anhörigas upplevelser angående vården. 

Om det finns ett gemensamt språk mellan vårdpersonal och patient samt att man får en 

förklarning på det man inte förstår, gynnar upplevelserna. Dock är det viktigt att komma 

ihåg den icke verbala kommunikationen, det vill säga användningen av ansiktsuttryck och 

kroppsspråk (Kristoffersen, Nortvedt, & Skaug, 2006, 93-95). Inom vårdbranschen är det 

vårdpersonalen som bör ha specialkunskaper inom vård och omsorg. Kommunikation är en 

förutsättning för att arbetet inom vården skall kunna fungera. Vårdpersonalen och patienten 

bör kunna byta tankar, frågor, idéer och dela kunskaper med varandra. Vårdpersonalen har 

därmed makt över kommunikationens innehåll. Det är alltså vårdpersonalen som bör få 
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patienten involverad i kommunikationen. (Bülow, Persson Thunqvist, & Sandén, 2012, 9-

11). 

I forskningen av Boykins Davins (2014, 40-43) framkommer det att kommunikationen är en 

av de viktigaste delarna vid ett möte mellan vårdare och patienten. En effektiv 

kommunikation främjar omvårdnaden och patientcentrerad vård. En professionell 

kommunikation innebär enligt denna forskning att kommunikationen skall vara terapeutisk, 

lämplig och effektiv. Med en effektiv kommunikation menas en kommunikation där 

vårdpersonal ger information åt patienten, så att patienten kan vara delaktig i vården. Denna 

typ av kommunikation skall vara öppen, så att både vårdare och patient förstår varandra. En 

terapeutisk kommunikation innebär att vårdpersonalen lyssnar på patienten och svarar på 

frågor. Boykins Davins (2014, 40–43) anser vidare att vårdpersonalen ska kunna bedöma 

patientens förmåga och vilja att kommunicera. För att en vårdare ska uppnå en professionell 

kommunikation bör hen förstå sig på olika kommunikationsformer som patienter och 

anhöriga använder sig av. Det är viktigt att vårdpersonalen lyssnar, informerar, handleder 

och informerar patienten för att patienten skall vara delaktig i beslutsfattandet. Utmaningar 

till att uppnå professionell kommunikation kan vara språk, inlärningsstilar och ekonomiska 

samt kulturella faktorer.   

Patienten bör få utrymme för sina önskemål, rädslor, problem och känslor. Därtill skall 

vårdpersonalen ha kompetens att observera patienten för att lära känna patienten och 

patienten skall ha möjlighet att ställa frågor. Även ögonkontakt och beröring kan användas 

för att få patienten att känna sig trygg. (Ivanainen, Jauhiainen, & Korkiakoski, 1996, 40-41). 

Vårdpersonalen bör upprätthålla sin yrkeskompetens och bör utgå från sin kunskap i sina 

handlingar. Vårdpersonalen har som uppgift att säkerställa patientsäkerheten och respektera 

patienten.  (Puttonen, 2017). 

3.4 Tidigare forskning 

Tidigare forskningar gällande patienters och de anhörigas upplevelser om hemsjukhus och 

patientcentrering har sökts på olika databaser. Patientcentrering är ett relativt nytt begrepp 

och därför förekommer det en begränsad forskning. Även forskning gällande delaktighet har 

sökts. Träffarna består av tre forskningar som behandlar patientcentrering, fyra om anhörigas 

och patienters upplevelser samt två forskningar om delaktighet. Ur samtliga forskningar har 

det väsentliga sammanställts. De utvalda forskningarna framhäver upplevelser tillsammans 
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med delaktighet gällande vård i hemförhållanden och kan förknippas med studiens syfte och 

frågeställningar.  

3.4.1 Upplevelser 

Både vård i hemmet och hemsjukhus vårdar patienter i deras hem. På grund av detta utvidgas 

sökorden och här söks forskningar som behandlar vård i hemmet. Eftersom vården i båda 

fallen sker i hemförhållanden, kan man se ett starkt samband mellan dessa. 

Lee et al. (2017, 174 - 180) framhäver att den åldrande befolkningen hela tiden ökar och att 

långtidssjukdomar blir allt vanligare. Detta innebär att efterfrågan på sjukhusvård ökar och 

hemsjukhus kan här ses som en möjlighet. Hemsjukhusvården är ofta lika effektiv som 

sjukhusvården, och både patienten och de anhöriga har visat sig vara nöjda. Patienten känner 

mindre ångest och förvirring då de får vård i sitt eget hem samt känner sig tryggare. De 

anhöriga anser att hemsjukhuspersonalen erbjuder stöd och tar deras åsikter i beaktande. 

99% av patienterna rekommenderar hemsjukhusvård. 

Dowell et al. (2018, 24 - 30) har forskat om hur ett vårdteam som kallas RR (Rapid response) 

fungerar. Vårdteamet sköter om patienten i deras hem. Sjukhus ska inte enligt denna 

forskning vara huvudpunkten för vården, utan vården bör allt mer ske i patientens hem. I 

forskningens resultatdel framkommer patientens och dess anhörigas upplevelser gällande 

vård i deras egna hem. Patienten som vårdats i hemförhållanden är mycket nöjd över vården 

och bemötandet, samt glad över att de fått vården hemma där de känner sig som tryggast. De 

anhöriga anser även att vårdpersonalen visade respekt och uppträdde motiverande. 

Enligt dessa forskningar framkommer det att både patienten och de anhöriga är nöjda med 

vården som hemsjukhusen erbjuder. Eftersom vården sker i hemmet, anses vården vara trygg 

och patienten är positivt inställd inför vården. Hemsjukhusvård har visat sig vara ett 

gynnsamt vårdalternativ. 

Det har forskats om patienters och anhörigas upplevelse gällande hemvård. De centrala i 

forskningen är att patienterna vill bli bemötta som unika individer och att besöken känns 

som ett personligt möte med sjukskötaren. Utöver detta framhävs att patienten vill vara 

delaktig i vården och besluten gällande vården. Eftersom vården sker i hemförhållanden 

anser patienterna att det är viktigt att vårdpersonalen respekterar vårdmiljön. Då 

sjukskötarna hade ont om tid, upplevdes vården som bristfällig. Vården upplevdes trygg 

även om olika sjukskötaren gjorde hembesöken. Överlag upplevde patienterna att 
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hemvården var ett bättre alternativ än att åka till hälsovårdscentralen, en orsak till detta var 

att de kunde hålla fast vid sina rutiner.  (Holmberg, Valmari, & Lundgren, 2012, 705-712). 

En forskning beskriver hur de anhöriga upplevt patientens vård vid livets slutskede. 

Majoriteten av de deltagande patienterna led av obotlig cancer. Forskningens resultat visade 

både negativa och positiva erfarenheter bland de anhöriga. De anhöriga upplever att 

sjukskötaren som besökte patienten under dagtid var hjälpsammare än den som gjorde 

hembesök på natten. Enligt en anhörig hade patienten större tillit om samma vårdare gjorde 

hembesöken. Detta eftersom vårdpersonalen visste vilka vårdhandlingar som skulle 

genomföras. De anhöriga upplevde att vårdpersonalen är kompetenta, omtänksamma och 

visar respekt gentemot patient och anhöriga. Vårdarens kompetens varierade. För att uppnå 

en god vård vid livets slutskede krävs medkänsla och värdighet av vårdpersonalen. De 

viktigaste faktorerna som de anhöriga ansåg påverka vårdens kvalitet var kompetens och 

yrkeskunnig vårdpersonal.  (Lees, Mayland, West, & Germaine, 2014, 63-67). 

I en undersökning av Hautsalo et al. (2016, 4–11) beskrivs hemvårdspatientens och dess 

anhörigas erfarenheter av hemvård samt deras erfarenheter om vårdpersonalen. För det 

mesta var upplevelserna positiva inom hemvården. Vården fungerar sakligt, bra och levde 

upp till förväntningarna. Negativa upplevelser framkom i samband med veckoslut och 

utebliven vård, osäkerhet gällande besökstid och den stora variationen på vårdpersonalen. 

De flesta patienter upplevde att vårdaren hade bråttom under besöken och att de inte hade 

tid att föra diskussion och lyssna på dem. Bemötandet upplevs däremot som positiv när 

vårdpersonalen diskuterar, är intresserad, saklig och vänlig. I bemötande av dessa slag 

upplevde patienten att hen kunde diskutera om sina bekymmer med vårdpersonalen. Att 

vårdaren höjde rösten, pratade bakom ryggen och inte lyssnade på patienten upplevs som ett 

negativt bemötande. Patienterna ansåg att vårdpersonalen kunde ge dem en individuell vård 

då vårdpersonalen kände dem tillräckligt bra. Anhöriga ansåg att samarbetet mellan dem och 

hemvården fungerar bra. Vården i hemmet är viktig för anhöriga eftersom de känner sig 

trygga då de vet att vårdpersonalen besöker hemmet.  

Utgående från relevans valdes dessa forskningar att ingå i examensarbete eftersom de ger en 

bra inblick över patienters och anhörigas upplevelser om hemsjukhusvården. I forskningarna 

framkommer centrala begrepp som att vårdpersonalen bör visa respekt och låta patienten 

samt anhöriga vara delaktig i vården. Utöver detta skall vårdpersonalen garantera en trygg 

vård och vara ärlig. Då dessa saker inte tas i beaktandet, upplevs vården bristfällig. 
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3.4.2 Gott samarbete mellan olika aktörer 

I Finland har det forskats om hur sjukskötare bemöter och stöder de anhöriga inom 

specialsjukvården. Professionalitet, interaktion, etik, byråkrati och ett gott samarbete med 

läkare är a och o vid vårdandet av en patient. Sjukskötaren anser att de anhöriga är en viktig 

del av vården, men att dessa sällan tas i beaktandet vid planering och förverkligande av 

vården. Interaktionen anses som en viktig del då det kommer till bemötande och stödjandet 

av de anhöriga. Sjukskötaren anser att de anhöriga bör vara aktiv och själv ta initiativ för att 

det ska uppstå en interaktion. (Mäkinen & Routasalo, 2003, 16 - 21). 

Etiken beskrivs som bristfällig, sjukskötaren vet att de borde ta de anhöriga mer i beaktan, 

men på grund av tidsbrist är de tvungna att välja patienten före de anhöriga. Samarbetet 

mellan vårdpersonal och läkare ansågs som en förutsättning för god vård. Vissa sjukskötare 

tog de anhöriga i beaktan genom att diskutera och stöda. Dessa sjukskötare ansåg att en 

heltäckande vård även kräver ett konfidentiellt förhållande mellan de anhöriga och 

vårdpersonalen. Sjukskötaren som inte tog de anhöriga i beaktandet ansåg att det räcker att 

patienten är medveten om sin vårdplan. (Mäkinen & Routasalo, 2003, 16 - 21). 

I ytterligare en forskning framkommer det att hörnstenarna i patientcentrerad vård är empati, 

medkänsla och kommunikation. Patienterna upplever patientcentrerad vård som ett gott 

vårdalternativ då de får tillräckligt med information, då vårdpersonalen undviker klinisk 

jargong, då tiden utnyttjas på bästa möjliga sätt samt då vårdpersonalen även fokuserar på 

personen och inte enbart symtomen. Därtill beskrivs det att patienterna trivs bättre då 

omgivningen är trevlig. Ett gott vårdförhållande mellan vårdpersonal och patient gynnar 

patientens motivation samt engagerar patienten i förebyggande och uppföljande vård. 

Patienterna anser att flera och längre möten med läkaren skulle gynna den patientcentrerade 

vården. (Raja, o.a., 2015, 1 - 16).  Med klinisk jargon innebär att yrkeskunniga använder sig 

av medicinska termer.  

I dagens läge kan det vara utmanande att visa att man har tillräckligt med tid för patienten, 

eftersom det hela tiden skärs ner på vårdpersonal. Vårdpersonalen har allt mindre tid för 

patienterna och allt mer sker på distans. Detta kan eventuellt leda till att den 

patientcentrerade vården upplevs bristfällig eller helt och hållet uteblir. En betydande faktor 

för att uppnå patientcentrerad vård är god kommunikation mellan patient, anhörig och 

vårdpersonal. 
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Liknande faktorer framkommer även i Gills et al. (2013, 264 - 272) forskning angående 

patienters och familjemedlemmars synpunkter på patientcentrerad vård. Forskningen 

fokuserar sig på patienter med rehabilitering. Forskningen lyfter fram faktorer som enligt 

patienter och familjemedlemmar anser vara viktiga inom patientcentrerad vård. Dessa är: 

personalens attityder och beteende, tidpunkt för kommunikation, träffar med vårdpersonal, 

utnyttjande av tiden på bästa möjliga sätt, omgivningens påverkan samt förmågan att kunna 

hantera patienter med komplexa behov. För att uppnå patientcentrerad vård bör personalen 

vara vänlig, stödjande, respektfull och uppmärksam. Därtill framhävs det att tidpunkten för 

tillgången till information gällande sitt hälsotillstånd påverkar vården. Även denna forskning 

lyfter fram betydelsen av en god kommunikation mellan personal och patient och klinisk 

jargong bör undvikas. Patientcentrerad vård gynnas av regelbundna träffar med 

vårdpersonalen och en behaglig omgivning ökar känslan av välbefinnandet. 

3.4.3 Patienters medverkan 

Patientens delaktighet i vården är viktig för att stärka patientens ställning inom sjukvården. 

I tidigare forskningar har det visat sig att patienter som fått vara delaktiga i sin vård har haft 

en större tillit för vården. Denna forskning har tagit fasta på hur delaktigheten i hemvården 

beskrivs av patienter med hjärtsvikt. Patienterna har betonat betydelsen av kommunikation 

mellan patient och vårdare. Patienterna kände sig delaktiga i vården när de öppet fick 

diskutera med vårdpersonalen. En ökad känsla av delaktighet i vården upplevdes då 

patienterna är delaktiga och planerar tiden och innehållet för hembesöken. I vården i hemmet 

fick de öva på egenvård och delaktighet, exempelvis genom att själva justera medicineringen 

beroende på symptomen. Ett gott samarbete mellan patient och vårdare gynnade 

delaktigheten eftersom patienterna då fick komma med egna förslag och delta i och 

bestämma gällande vården. Att vårdas i hemförhållande främjar patientens deltagande.  

(Näsström, Strömberg, & Idvall, 2015,1384-1396). 

Enligt Al-Tannir et al. (2017,1-9) förbättras vårdresultaten då patienten engageras och 

involveras i vården. Forskningen framhäver att hälso- och sjukvårdspersonalen inte skall 

göra några antaganden gällande patientens bästa utan att lära känna patienten och hens 

värderingar. För att patienten skall kunna vara delaktig krävs en effektiv kommunikation 

mellan patient och vårdpersonal, samt att vårdpersonalen respekterar patientens värderingar. 

För att få patienten delaktig är det viktigt att man aktivt lyssnar på patienten. Då patienten är 

engagerad och får vara delaktig i sin vård, kan vårdkvalitén möjligtvis förbättras. 
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4 Datainsamling och dataanalys 

En empirisk studie innebär att man utgår från erfarenheter, inte teori. I empiriska studier är 

tolkningen en hörnsten (Granskär & Höglund-Nilsen, 2012, 158 - 159). Denna studie är 

empirisk, och här görs telefonintervjuer som omfattar elva patienter och sex anhöriga. 

Intervjuerna delades upp mellan alla skribenter. Syftet med intervjuerna är att ta reda på 

patientens och deras anhörigas upplevelser gällande patientcentrering samt delaktigheten 

inom hemsjukhus. Tidigare forskningar och litteratur kommer sedan att analyseras och 

tolkas med resultatet från intervjuerna. 

I vår studie har elva patienter och sex anhöriga deltagit. Av dessa patienter är fyra kvinnor 

och sju män. De anhöriga är fyra kvinnor och två män. Fyra av patienterna hade inte någon 

anhörig eller så ville den anhöriga inte medverka. De anhöriga som svarade på intervjun är 

patientens sambo eller make/maka. I våra intervjufrågor framkommer patientens 

hälsoproblem - akut eller kroniskt. Åtta av patienterna har akuta hälsoproblem, två av 

patienterna har kroniska hälsoproblem samt en av patienterna beskriver sitt hälsoproblem 

som både akut och kroniskt. Patienterna som deltog är i åldern 28 – 78 år, och majoriteten 

är 62 – 78. De anhöriga representerar inte en lika bred åldersskillnad, och är i åldern 62 - 78. 

Urvalsstrategin i denna studie är fastslagen av beställaren. Urvalsstrategin innefattar att de 

patienter som deltar i studien skall vara 18 år, och ha en fysisk eller psykisk sjukdom som 

vårdas av hemsjukhuset. Ett strategiskt urval som frivilligt och informerat samtycke har 

använts (se Bilaga 3). Patienter inom palliativ vård medverkar inte, eftersom det skulle vara 

en etisk sårbar grupp. De anhöriga som deltar i studien, definieras som en familjemedlem, 

övrig släkting eller en bekant som patienten anser ha en betydande eller stödjande roll i hens 

hemsjukhusvård. Förhandsinformationen för de som deltar i studien delas ut som en officiell 

forskningsinformationsblankett till patienterna och de anhöriga. Blanketten är enligt den 

etiska nämndens officiella botten. (se Bilaga 4). 

Beställaren har producerat ett färdigt frågeformulär på svenska (se Bilaga 5) och på finska 

(se Bilaga 6) för intervjuerna till denna studie. Beställaren har även skapat frågorna till 

frågeformuläret utifrån definitioner på både patientcentrering och personcentrering. 

Dessutom hade beställaren gjort tre pilotintervjuer där ordningsföljden på frågorna ändrats 

enligt syftet att de följer ett sammanhängande mönster. Frågornas ordningsföljd framskrider 

från lättare till det mer abstrakta. Intervju som datasamlingsmetod används på grund av 

beställarens rekommendation.  
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Som metod för datainsamling fungerar telefonintervjuer. Telefonintervjuerna fokuserar på 

patienten och de anhöriga inom två hemsjukhus i Finland. Kontaktuppgifterna är 

tillhandahållna av arbetets beställare. Samtliga intervjuare ringde upp till de utvalda för att 

fastslå ett datum för genomförande. Genom att fastslå samtliga intervjuer på förhand 

garanteras förberedelse för både informanten och intervjuaren och på detta sätt undvikes 

även möjliga avvikelser och förekommande oljud vid störande miljöer (Dahmström, 2005, 

95–98). Informanterna rings upp på den bestämda tiden och datumet. Som stöd bandas 

intervjuerna in med inspelningsapparater. Detta för att säkerställa att intervjusvaren inte 

missförstås och att analys gällande dessa uppfattas korrekt i arbetet. Intervjun började med 

bakgrundsfrågor och övergick sedan till huvudfrågor. Då intervjun genomförts, påbörjas 

transkribering, kodning och till slut analyseras resultatet av intervjuerna.  

Intervjuer som görs per telefon används allt mer som en undersökningsmetod. Enligt 

(Denscombe, 2000, 15-17) har man upptäckt en del faktorer som bidragit till att metoden 

används i en högre grad. Telefonintervjun är en snabb, billig och simpel metod att använda. 

Det har även visat sig att informanten är lika ärlig i sina svar i jämförelse med undersökning 

gjord ansikte mot ansikte. Idag har man dock konstaterat att 91% av de vuxna kan nås via 

telefon, vilket betyder att det äldre tankesättet kan slopas. Telefonintervju är alltså en 

effektiv, lätt och ekonomisk lösning för att utföra en undersökning.  

Undersökningar som görs per telefon har trots många fördelar även några nackdelar. I en 

telefonintervju förlorar man den visuella kontakten som man skulle uppleva om intervjun 

hade gjorts genom ansiktsbemötning. Intervjuaren och informanten skapar trots det 

tillsammans en kontakt. Man kan kalla denna kontakt för tvåvägskommunikation, vilket 

innebär att både intervjuaren och respondenten kan kommentera och fråga saker under 

intervjun. Telefonintervju som metod kan innebära att man har ett mindre antal urval, för att 

det har visat sig att människor lättare nekar till en intervju per telefon. (Denscombe, 2000, 

15-17). 

Under telefonintervjuerna har både fördelar och nackdelar upptäckts. Det har varit simpelt 

att utföra intervjuerna då intervjuerna gjorts per telefon och intervjuaren inte varit tvungen 

att resa. Intervjuaren har inte kunnat påverka urvalet eftersom informanterna bestäms på 

förhand. Informanten torde inte ha upplevt intervjun påträngande i och med att hen har varit 

delaktig i val av tidpunkt. Vid genomföring av samtliga intervjuer anser intervjuaren att den 

visuella kontakten skapats trots utebliven ansiktsbemötning. Informanten och intervjuaren 
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hinner skapa en kontakt under telefonsamtalet. Intervjuaren märkte exempelvis genast om 

informanten inte uppfattat intervjufrågan. 

Fördelen med telefonintervju är att de ofta är mer känslomässiga än exempelvis enkäter 

(Denscombe, 2000, 17). Informantens röst, uppehåll och betoning ger intervjuaren en 

eventuell bredare syn över situationen och forskningen i fråga. Genom att banda in 

informantens svar skapas för forskaren en bättre översyn och tillgång till intervjun. 

Forskaren har även möjlighet att citera informanten. (Bell, 2016, 196). Metoden som använts 

i denna studie kallas standariserad intervju, och innebär att frågorna kan och får tolkas fritt 

(Olsson & Sörensen, 2011, 133). Därtill har strukturerad intervju använts i studien. Detta 

innebär att informanterna uppfattar frågorna på ett likartat sätt i och med att frågorna ställs i 

likbördig ordning samt ordföljd (Trost, 2010, 80). Eftersom studien har använt sig av denna 

metod kunde intervjuarna inte ta ställning till intervjufrågorna eller informanternas svar.  

Utförandet för samtliga intervjuer är densamma och frågorna ställs i likbördig ordning. Detta 

för att intervjuaren inte ska påverka svaren. Intervjuerna består av öppna frågor – frågor som 

besvaras utgående från den egna uppfattningen och upplevelsen gällande hemsjukhus och 

dess vård. Före intervjufrågorna ställs ges följande anvisningar till personen som intervjuas:  

”Till en början ställer jag frågor gällande bakgrund, sedan övergår jag till intervjufrågorna. 

De är cirka 10 till antalet. Jag kan ej ta ställning till dina svar, så vi går efter svar vidare 

till följande fråga.” 

”Aloitan kysymällä taustatietoja ja sen jälkeen siirrymme oikeisiin haastattelukysymyksiin, 

joita on noin 10 kappaletta ja joihin minä en pysty ottamaan mitään kantaa, siirrymme vain 

vastauksen jälkeen seuraavaan kysymykseen.” 

Transkribering behövs vid användning av intervjumaterialet, vilket innebär att det inspelade 

materialet skrivs ned i skriftlig form. Vid en transkriberad intervju ska samtligt material 

nerskrivas, men i vissa fall kan onödiga upprepningar undvikas. (Limbach, 2006). Detta görs 

för att kunna bekanta sig med materialet och samtidigt kunna se styrkor och svagheter. 

Genomförandet resulterade i långa intervjuer, och därför väljs här ut citat som är centrala, 

och intervjuerna framställs i en tabell. Varje intervju transkriberades och det transkriberade 

materialet har ett sidantal på 40 sidor. För att öka tillförlitligheten i studien läste skribenterna 

igenom varandras transkriberade material. 
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4.1 Kvalitativ innehållsanalys  

Som metod i denna studie används kvalitativ innehållsanalys med fokus på tolkning av 

texter. Den kvalitativa innehållsanalysen används på grund av beställarens rekommendation. 

Inom vården används ofta den kvalitativa innehållsanalysen, främst för att tolka och granska 

texter som baserar sig på observationer, inspelade intervjuer, patientjournaler och 

videoinspelningar (Höglund-Nielsen & Granskär, 219).  

I studien används en deduktiv och induktiv analysmetod. Syftet med en deduktiv 

analysmetod är att utgå från tidigare forskning och litteratur för att sedan tolka materialet. 

Induktiv analysmetod innebär att man utgår ifrån empirisk bakgrund och observationer. 

(Henricsson, 2017, 114). Metoden är lämplig för denna studie då tidigare forskningar och 

litteratur ter sig som grund. Denna empiriska studie har gjorts i samband med intervjuer. 

Det finns två olika metoder för innehållsanalys, det vill säga manifest och latent. Latent är 

en arbetsmetod där forskaren gör en tolkning av vad textmaterialet handlar om. (Olsson & 

Sörensen, 2011, 209–210). I studien används latent arbetsmetoden. Latent används för att 

intervjuerna gjorts med ett färdigt frågeformulär som sedan måste analyseras. I och med att 

svaren från intervjuerna var kortfattade, måste en del tolkningar tillåtas för att kunna 

analysera materialet. 

Till en kvalitativ innehållsanalys hör att man kodar och bygger upp huvudkategorier samt 

underkategorier. Kodningen sker genom att man bygger upp beskrivande meningsenheter 

utgående från innehållet i en fråga. Huvudkategorierna byggs upp på basis av koderna. Syftet 

med en kvalitativ innehållsanalys är att det sammanhängande innehållet i koderna placeras 

under samma huvudkategori. Utgångsläget är att meningsenheterna platsar enbart en 

huvudkategori. Detta för att undvika platsandet i flera huvudkategorier som kunde orsaka 

sammanblandning vid tolkning. Sådana problem kan uppstå vid material gällande 

upplevelser. Underkategorierna är en lägre teoretisk konstruktion av huvudkategorierna. 

(Höglund Nielsen & Granskär, 2017, 222-223).  

4.2 Innehållsanalys av intervjuer 

I studien presenteras den kvalitativa innehållsanalysen enligt två tabeller med följande 

kolumner: kod, underkategori och huvudkategori. I kolumnen gällande kod presenteras 

intervjusvar från frågeformuläret. I underkategorin presenteras en kort beskriven 

meningsenhet av intervjusvaren och dess innehåll, och dessa är utvalda enligt hur bra de 
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svarar på studiens syfte. I intervjuerna uppfattades somliga frågor fel och därför har dessa 

svar förkastats. Som underlag för underkategorierna, som uppbyggts genom tolkning, verkar 

meningsenheterna. Samtliga underkategorier har bearbetats och beskriver skribenternas 

tolkning. På basis av de två första kolumnerna, det vill säga resultat gällande kod och 

underkategori har kolumnen gällande huvudkategori sammanställts.  

För att få tabellerna och informanternas svar framförda så tydligt som möjligt har 

skribenterna valt att ställa upp intervjusvaren i två olika tabeller. Första tabellen fokuserar 

på patienternas intervjusvar medan den andra tabellen koncentrerar sig på de anhörigas 

intervjusvar. 

Tabell 1 Intervjuer med patienter 

Frågor Kod Underkategori Huvudkategori 

Vad tänker Ni om det 

att skötaren och läkaren 

besöker Er hemma? 

”Mycket bra” 

”Ainaki ollu hyvä, ku 

hoitaja on käyny” 

”De e praktiskt”  

”Sköterskorna är ju 

perfekta, de ger mig lite 

fritid”  

”Ihan hyvä et mun ei 

tarvinnu lähtee 

sairaalaan” 

Fritid 

 

Behändig 

 

 

Praktiskt 

Idealiskt 

 

 

Uppskattat 

 

 

T.ex. besökstider ”No e de väl rätt bra” 

”Inte har jag något att 

klaga på”  

”Ihan hyvät 

ollut[…]aikataulut ovat 

pitäneet” 

”Jaa lite förseningar o 

sånt men de har ett stort 

distrikt” 

Lämpligt 

 

 

Förseningar 

 

Positiva upplevelser 

 

 

Negativa upplevelser 

* T.ex. hemmet som ett 

privat område? 

 

”No e de bäst ti va 

hemma”  

”Jos hoitajaa kaivataan 

niin sit se on ihan all 

right et hoitaja tulee 

kotiin” 

Bekvämlighet 

 

 

 

Godtagbar 

Tillgängligt 

 

 

 

Nödvändigt 
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”Det har nog inte stört 

mig… det har fungerat 

hur bra som helst”  

”Det är ju perfekt”  

Vad tänker Ni om det 

att Er anhöriga/närmaste 

hjälper er hemma? 

 

”Jag klarar mig inte 

utan”  

”Det är nog det bästa 

sättet, i mitt fall” 

”Hieno homma, tosi 

hyvä” 

Stöd 

Resurs 

Anhörigas delaktighet 

Vad tänker Ni om de 

olika apparater som 

används för vården 

hemma hos Er? 

 

”Dom e ju nödvändiga”  

”Kyllähän koneet ja 

laitteet aina auttaa näitä 

juttuja” 

”De har fungerat hur bra 

som helst”  

”Kanske de borde ha 

mer avancerade grejor 

[…]no tycks de ju klara 

sig” 

Ändamålsenlig  

 

 

 

 

Utveckla 

Positiva upplevelser 

 

 

 

 

Negativa upplevelser 

Kan Ni ge exempel på 

ett tillfälle där Ni blivit 

bemött på ett 

personcentrerat sätt (av 

hemsjukhusets 

personal)? 

 

”Hoitaa ihan 

henkilökohtaisesti” 

”Mua on kohdeltu 

hyvin” 

”Till 75-80 % så har jag 

blivit jätte fint och väl 

omhändertagen […] och 

bemött av personalen” 

”De var toppen, de kund 

bemöta och de kunde 

med omsorg […] man 

märker faktiskt att dom 

bryr sig” 

”Dom har skött sig 100-

procentigt” 

Unik individ 

Högklassigt kunnande 

Gott bemötande 

Förtroende 

Patientcentrering 

Bemötande 

Positiva upplevelser 

Kan Ni ge exempel på 

ett tillfälle där Ni blivit 

värdigt bemött, (så att 

Ni verkligen kände Er 

värdefull)? 

”Kokenut joka kerta” 

”Är värdigt bemött av 

dem som sköter mig” 

”De var äkta[…]de 

faktiskt bryr sig” 

” Lätt att släng in 

handduken[…] de har ju 

sakt att jag är viktig för 

barnen” 

Stödjande 

kommunikation 

Gott bemötande 

 

 

Värdighet 

Positiva upplevelser 



 23 

Om svaret till 

föregående frågor nej, 

så: 

- Hur ska 

vårdaren vara 

som person 

eller göra för 

att ni ska känna 

att ert värde 

som person blir 

beaktat och 

bevarad? 

”Asiallisia ja kunnon 

ihmisiä” 

”Hyvä kohtelu ja hyvä 

apu” 

”De ska va så naturliga 

som de e, de e väldigt 

trevliga när de kommer” 

”De ska vara sig själv”  

”Empaattinen[…] 

kuuntelevainen”  

”Osata ottaa huomioon 

sairas ihminen” 

Gott bemötande 

Empati 

Lyssna 

Hjälpsam 

Personligt 

 

Yrkesmässig 

professionalitet 

Hurdan handledning har 

ni fått i hemsjukhus om 

er sjukdom, dess 

vårdalternativ och 

eventuella 

komplikationer?  

“Ihan hyvät ohjeet” 

”Kyllä mulle aika 

tarkkaan näitä esitteitä 

annettiin […] ja 

selitettii” 

”Helt sakliga 

instruktioner” 

”Det fick jag inte 

jättemycket om […] 

Informationen räckte 

nog för mig” 

”Int ha ja fått så mycke 

handledning, no ha ja 

fått när ja ha fråga”  

Tillfredsställande 

 

 

 

 

Bristfällig 

Positiva upplevelser 

På vilket sätt har ni fått 

vara med och planera 

vården hemma hos er?  

”När ja själv ville så va 

de helt direkt ett enkelt 

alternativ att nå men vi 

gör så att de kommer 

hem istället” 

”Vi gick igenom en 

tidtabell och tyckte det 

var något som passade 

oss båda”  

”Minun mielestä se on 

mennyt aika näppärästi 

ja asiallisesti” 

”Den har fungerat 

automatiskt bara”  

”Planeringen var säkert 

från sjukhusets sida”  

Patientens delaktighet 

 

 

 

 

 

Smidigt 

Delaktighet 

Inte delaktig 

På vilket sätt har ni fått 

vara med och utvärdera 

vården hemma hos er?  

”Nå ja ha int behövt, de 

ha ordna de åt mig, de e 

Funktionell 

 

Delaktighet 

Inte delaktig 
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ju mera dom som har 

kunskap i de”  

”På det här sättet att du 

ringer åt mig”  

”Jag var till 

hemsjukhusets läkare 

[…] så hon frågade ju 

och ställde frågor om 

allt, hur det varit och 

sånt däran, så det var 

egentligen det enda”  

”En mä oikeestaan ole 

sitä mitenkään arvionu” 

 

 

 

Inverkan 

På vilket sätt upplever 

Ni att vården hemma 

skiljer från vården i 

sjukhuset? 

 

”De e fullständigt” 

”Kun on kotona niin on 

kotona, kyllähän 

kotihoito niin aina on 

parempi ku 

sairaalahoito” 

”Nå de e ju 

hemmamiljö, man får ju 

göra sina bekanta saker 

där imellan” 

”Den ju varit jätte 

mycket trevligare” 

”Mukavampi olla 

kotona” 

”Kyl mä mielummin 

kotona sairastan kun 

meen sairaalaan makaa” 

”Jaa, i mitt fall var det 

att dom visste vad dom 

skulle ge för mediciner, 

för på det andra 

sjukhuset visste dom 

inte direkt vad jag hade 

för fel, det blev många 

undersökningar och mer 

medicinering, men när 

jag blev överförd till 

hemsjukhuset visste 

dom olika mediciner 

som jag skulle ha, så det 

var ganska enkelt för 

dom och för mig.” 

”Det känns tryggt och 

lugnt att vara hemma 

[…] min upplevelse att 

Trygghetskänsla 

Tillfredsställande 

Bekväm 

Frihetskänsla 

Säker omgivning 

Individuell vård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patientcentrering 

 

Ändamålsenlig 

 

Positiva upplevelser 
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jag var riktigt nöjd att få 

vara hemma”  

”Vården hemma blir ju 

kanske mer personlig, 

åtminstone ser jag det 

som en stor fördel ti att 

få vara hemma” 

 

Tabell 2 Intervjuer med anhöriga 

Frågor 

 

Kod Underkategori Kategori 

Vad tänker Ni om det att 

skötaren och läkaren besöker 

Er hemma? 

”No ihan hyvää 

ajattelen siitä” 

 

”Se on hieno homma 

ja helpottaa meitä 

kauhean paljon”  

 

”Det är ett mycket bra 

sätt att få 

kompetent vård” 

Gott bemötande 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetent vård 

Positiva upplevelser 

 

 

Idealisk 

• T.ex. besökstider ”Meille sopii tietysti 

aina sillee ku ollaan 

kotona”  

”De har varit helt bra” 

”Ihan hyvät, koska 

nehän sovitaan” 

”Nångång ha de komi 

tidit” 

”Tietenki se ois hyvä 

ku olis tarkka aika et 

se ilmottaa et sillä ja 

sillä kellonajalla tulee” 

Gemensam  

beslutsfattning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bristfällig information 

Positiva upplevelser 

 

 

 

 

 

 

 

Negativa 

upplevelser 

 

 

 

 

 

 

• T.ex. hemmet som ett 

privat område 

”Ihan mukavasti meni 

täällä” 

 

”De spelar ingen roll 

då man är sjuk” 

Tillfredsställande 

 

 

Lämplig 

Positiva upplevelser 

Vad tänker Ni om det att Ni 

hjälper Er anhörig/närmaste 

hemma? 

”Eiks se niinku oo 

tavallaa velvollisuus” 

”Man får väll 

acceptera allting” 

”Se on todella upea 

asia, että sitä voi 

tehdä” 

 

”Det är naturligt och så 

ska man göra” 

Samhörighet 

 

Motivation 

 

Ansvarstagande 

Positiva upplevelser 

 

Anhörigas 

delaktighet 

• T.ex. 

anhörigas/närmaste 

kunskaper i och 

motivation för att 

hjälpa 

”Ja ha gjort allt ja kan 

ja kan int gör nå mer” 

”En koe sitä 

minkäännäköisenä 

Stöd 

 

 

 

 

Anhörigas 

delaktighet 
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ongelmana, eikä 

ainakaan tähän 

mennessä kukaan oo 

sanonut että mä oisin 

jotain vääriä virheitä 

tehnyt” 

 

”Pelkästään hyvä 

juttu” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjälpande hand 

 

 

• T.ex. hjälpandets 

betydelse för er 

relation 

”Se et pystyy 

auttamaan, vaikea 

eritellä sillee se kuuluu 

tähän olemisee” 

”Det upprätthåller 

relationen” 

Hjälpande hand 

 

Stöd 

 

Naturligt 

 

Bevarar relationen 

 

Anhörigas 

delaktighet 

 

Relationsfrämjande 

Vad tänker Ni om de olika 

apparater som används för 

vården hemma hos Er? 

”Hyviä sillon kun ne 

toimii” 

 

”Sehän on aivan 

mahtava homma että, 

et saadaan semmoiset 

vehkeet tänne kotiin” 

 

”Jos se kerran on 

tarpeen niin voi ihan 

hyvin käyttää” 

Ändamålsenlig 

 

Nödvändiga 

Funktionell 

Kan Ni ge exempel på ett 

tillfälle där Ni blivit bemött på 

ett personcentrerat sätt (av 

hemsjukhusets personal)? 

”Jokainen heistä kun 

täällä käy tavallaa 

ainut persoona justiisa 

ketä hoidetaa, kenen 

luona käydää” 

 

”Jaa de e riktit trevliga 

allihop […]riktit 

hjälpsamma på alla 

sätt” 

 

”Jokainen ihminen 

jonka mä kohtaan 

kotisairaanhoidossa on 

juuri tollainen” 

 

”Inte har jag upplevt 

något sånt”  

Högklassigt kunnande 

 

Gott bemötande 

 

Villig att hjälpa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bristfälligt bemötande 

Patientcentrering 

 

 

 

Positiva upplevelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negativa 

upplevelser 

 

Kan Ni ge exempel på ett 

tillfälle där Ni blivit bemött, 

(så att Ni verkligen kände Er 

värdefull)? 

”Kyllä kaikki arvostaa 

jotka mun kanssa 

joutuu tekemisiin” 

 

”Ei ainakaan 

päinvastoin” 

 

Gott bemötande 

 

 

 

Värdighet 

Positiva upplevelser 

 

 

• Om svaret till två 

föregående frågor nej, 

så: 

- Hur ska vårdaren 

vara som person 

”Trevli och pratsam” 

”Ainoa mikä mulla 

tulee tähän mieleen on 

että mistä mä en 

tykkää […]on se että 

Utåtriktad 

 

Öppen 

 

Lyssna på patienten 

 

Yrkesmässig 

professionalitet 
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eller göra för att 

Ni ska känna att 

Er värde som 

person blir 

beaktad och 

bevarad? 

lääkäri tai hoitajat 

puhuu potilaan yli 

potilaan asioista, se ei 

oo asiallista” 

 

”Vara respektfullt och 

[…] professionell” 

 

”Ihminen ihmisenä” 

 

”Informativt 

bemötande” 

 

Gott bemötande 

 

Empati 

 

 

Frågas av alla: 

• Hurdan handledning 

har ni fått i 

hemsjukhuset om den 

sjukdomen som er 

anhörig har, dess 

vårdalternativ och 

eventuella 

komplikationer?? 

”Ja int ha vi riktit fått 

nån handledning på de 

sätte” 

”Mä oon saanut kaiken 

sen mitä mä tarvitsen” 

”Olen […] kirjalliset 

lukenu” 

Bristfällig information 

 

 

Tillräcklig 

handledning 

Inte deltagande 

 

 

 

 

Positiva upplevelser 

 

 

 

 

• På vilket sätt har Ni 

fått vara med och 

planera vården 

hemma hos Er? 

”Ei oikeestaa 

mitenkää” 

”Ja no ha ja fått säg va 

ja ha tyckt”  

”Ne on kyl kuunnellut 

just tasan sen mitä mä 

oon sanonut” 

Neutralt 

förhållningssätt 

 

 

Uppmärksamma 

anhörigas åsikter 

 

 

 

 

Inte delaktig 

 

 

 

 

 

 

Delaktig 

• På vilket sätt har Ni 

fått vara med och 

utvärdera vården 

hemma hos Er? 

” Ei mitenkään” 

 

”Det har vi inte ännu 

gjort” 

Bristfällig  Inte delaktig 

På vilket sätt upplever Ni att 

vården hemma skiljer från 

vården i sjukhuset? 

”Henkilökohtasempaa”  

”De e ju mer 

personligt” 

”Yksilöllisempää, ihan 

ehdottomasti […] 

otetaan tosi hyvin 

huomioon potilas ja 

potilaan omaiset” 

”Det är nog 

delaktigheten, och det 

att kontakten med den 

som är sjuk är så 

mycket närmare och 

intensivare” 

 

”Potilaan on mukava 

olla kotona, mut sit 

sairaalahoito on 

varmempaa et siellä on 

hoito lähellä”  

 

 

Unik vårdtagare 

 

Hänsynstagande 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effektiv vård 

 

 

 

 

 

 

 

Otrygghet 

Bekvämlighet 

Patientcentrering 

 

Patientens 

delaktighet 

 

Positiva upplevelser 
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5 Resultat 

I detta kapitel kommer resultatet från innehållsanalysen att presenteras. Skribenterna 

använder sig av begreppen patient, anhörig och informant.  I vår studie används begreppet 

informant då det är fråga om både patienter och de anhöriga.  

Huvudkategorier som steg fram vid tolkning av informanternas intervjusvar är följande: 

idealiskt, uppskattat, positiva upplevelser, negativa upplevelser, tillgängligt, nödvändigt, 

anhörigas delaktighet, patientcentrering, bemötande, värdighet, yrkesmässig 

professionalitet, delaktighet, inte delaktig, ändamålsenlig, relationsfrämjande och 

funktionell. Utgående från koderna har underkategorier skapats. Frågorna ”Kan ni ge ett 

exempel på ett tillfälle där ni blivit bemötta på ett personcentrerat sätt (av hemsjukhusets 

personal)”, ”Hur skall vårdaren vara som person eller göra för att ni skall känna att ert värde 

som person blir beaktat och bevarat” och ”På vilket sätt upplever ni att vården hemma skiljer 

sig från vården i sjukhuset” är de frågor som gav oss flest underkategorier. Dessa 

underkategorier är: unik individ, högklassigt kunnande, gott bemötande, förtroende, empati, 

lyssna, hjälpsam, personligt, trygghetskänsla, tillfredsställande, bekväm, frihetskänsla, säker 

omgivning, individuell vård, bristfälligt bemötande, utåtriktat, öppen, hänsynstagande, 

effektiv vård, otrygghet och villig att hjälpa.   

Från tabellen kan man avläsa att majoriteten av informanterna har positiva upplevelser 

gällande hemsjukhusvård. Hemsjukhusvården anses vara personlig och unik. Utöver detta 

känner patienterna sig tryggare och har en mer känsla av frihet då de vårdas i 

hemförhållanden. Enda negativa upplevelsen framkom i samband med besökstiderna. 

Utifrån intervjusvaren framhävs det för att uppnå en patientcentrerad vård krävs det en 

yrkesmässig professionalitet där bemötande är gott och där vårdpersonalen lyssnar och tar 

patientens behov i beaktande. Majoriteten av informanterna i vår studie anser att de vid varje 

besök bemöts ypperligt av vårdpersonalen och att vårdpersonalen visar genuint intresse samt 

bryr sig. Informanterna upplever således inget dåligt bemötande i denna studie och 

patienterna är nöjda med sin vård i hemsjukhuset. Informanterna har dock svårt att nämna 

ett tillfälle där de skulle blivit bemötta på ett personcentrerat sätt. Däremot säger 

informanterna att de alltid bemöts bra. Några få anhöriga anser att hen inte blivit bemött på 

ett personcentrerat sätt. Trots detta anser de samma anhöriga inte bemötandet som dåligt. På 

detta sätt förblir dock bemötandet eventuellt bristfälligt.  

Patienterna anser även att de blir bra omhändertagna och att vårdpersonalen ser deras 

individuella vårdbehov. Patienterna anser att de vid varje besök på ett eller annat sätt blir 
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värdigt bemötta. Vårdpersonalen uppmuntrar och stödjer patienten att leva vidare. Bäst anses 

vårdpersonalen vara om de är sig själv, sakliga och hjälpsamma. Delaktigheten presenteras 

som både positiv och negativ. Största delen av informanterna kändes sig inte delaktiga i 

planeringen av vården, men trots detta upplever de att vården som hemsjukhuset erbjuder är 

god.  

Resultatet ur intervjuerna i vår studie lyfter fram att vårdpersonalen skall respektera 

patienten och ha ett gott bemötande. Informanterna anser att vårdpersonalen skall vara 

utåtriktad, pratsam, trevlig och empatisk. Därtill av resultatet från intervjuerna lyfter fram 

att vårdaren skall vara sig själv. Informanterna anser även att en god vårdare bör ha kunskap 

för att kunna lyssna på patienten. 

Nedan kommer skribenterna att behandla mer djupgående de tre huvudkategorierna som 

tydligast stigit fram i intervjusvaren. Dessa tre huvudkategorier är upplevelser av 

hemsjukhusvård, patientcentrering och delaktighet. Huvudkategorierna svarar även på 

studiens syfte och frågeställningar och därför har skribenterna valt att behandla just dessa 

tre. 

5.1 Upplevelser av hemsjukhusvård 

De mest centrala underkategorierna som kopplas till upplevelser av hemsjukhusvård är 

följande: funktionell, ändamålsenlig, lämplig, förseningar, bekvämlighet, frihetskänsla, 

fritid, individuell vård, tillfredställande och trygghetskänsla. Dessa underkategorier 

förekommer i resultatet nedan.  

Majoriteten av informanterna i vår studie lyfte fram positiva faktorer om hemsjukhusvård 

och dess verksamhet. Informanterna upplevde vården god, funktionell och ändamålsenlig. 

Både positiva och negativa upplevelser framkom om besökstiderna. En del av informanterna 

upplevde besökstiderna lämpliga medan vissa upplevde det negativt på grund av 

vårdpersonalens förseningar eller oklara besökstider. En av de intervjuade patienterna 

påpekar betydelsen av att få vårdas i hemförhållanden. Patienten anser att det är bra att det 

finns möjlighet till vård i hemmet i och med att hen inte är så pass sjuk att hen skulle behöva 

tas in på sjukhus. Istället kan patienten vårdas i hemmet av hemsjukhuset.  

De genomförda intervjuerna framhäver att samtliga patienter och anhöriga upplever 

hemsjukhus som ett gott vårdalternativ. Flera anser att hemsjukhusvården är ett bra alternativ 

eftersom de då får leva ett så normalt liv som möjligt med egna rutiner. En anhörig upplever 
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att hemsjukhusvården underlättar situationen för både hen och patienten. Att vården sker i 

hemmet vållar inget problem. Då sjukhusvård krävs för patienterna, men vården kan utföras 

i hemmet, anser patienterna att det är bra att vårdpersonalen kan besöka dem i hemmet. Både 

patienterna och de anhöriga påpekar att vården är mer personlig då den sker i 

hemförhållandet.  

Nedan kommer underkategorierna bekvämlighet, frihetskänsla, fritid, tillfredställande och 

trygghetskänsla att förklaras mer djupgående. Patienterna anser att de har mera fritid och kan 

tänka på annat än sitt hälsotillstånd samt sjukdomen då vården utförs i hemmet. Det 

framkommer enbart positiva upplevelser gällande skillnaden mellan att vårdas hemma och 

på sjukhus. Alla patienter upplever att vården hemma är mer bekväm än på sjukhus. Då 

vården sker i hemmet känner de en större frihet, de kan följa vardagliga rutiner och göra 

egna saker mellan besöken. Alla informanter är tillfredsställda med vården i hemmet och de 

upplever vården mer individuell, jämfört med vården på sjukhus. En av de intervjuade 

patienterna i denna studie nämner sömnen och påstår att hen sover bättre hemma än då hen 

är intagen på sjukhus. Hen beskriver det enligt följande: ”Hade svårt att sova då jag var på 

sjukhuset, och då är hemmet ett bra sätt med tryggheten att få vila ut”. Detta resultat kan 

kopplas samman med forskningen som är skriven av Stephens (2013, 24–29). De patienter 

som deltog i Stephens forskning upplever vården i hemförhållande vara bättre eftersom de 

då får vara i fred. Att vårdas i hemmet upplevs som behagligt eftersom patienten har fritid 

och kan göra vad hen vill mellan besöken. Det känns normalt att vara hemma och patienterna 

berättar att de känner sig sjukare då de är intagna på sjukhus. Patienterna upplever även att 

de sover bättre och spenderar mera tid med familj då vården sker i hemmet. 

Enligt Norfolk, Birdi och Walsh (2007, 690–697) hänger empati och bemötande ihop med 

varandra. Hur patienten upplever bemötandet avspeglar empatin hos vårdpersonalen 

gentemot patienten. Den ovannämnda forskningen beskriver stora delar av det som 

framkommer i intervjusvaren i vår studie. Resultatet i våra intervjuer framhäver att 

vårdpersonalen skall respektera patienten och ha ett gott bemötande. Informanterna i vår 

studie anser att vårdpersonalen skall vara utåtriktad, pratsam, trevlig och empatisk. Samtliga 

informanter upplever även att vårdpersonalen visar empati gentemot dem i samband med 

hembesöken. Utöver detta framhäver resultatet från intervjuerna att vårdaren skall vara sig 

själv. Informanterna anser även att en god vårdare bör ha kunskap för att kunna lyssna på 

patienten.  
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Få av de samtliga informanterna har upplevt många apparater i hemsjukhusvården. De som 

dock upplevt dessa anser att de fungerar bra. En informant påpekar att avancerade apparater 

vore bra, men anser samtidigt att de nuvarande är tillräckliga.  

5.2 Delaktighet 

De underkategorier som kopplas till huvudkategorin delaktighet är följande: patientens 

delaktighet, gott bemötande, bristfällig information, bristfällig, högklassigt kunnande, 

uppmärksamma anhörigas åsikter, stöd, resurs, stödjande kommunikation och hjälpande 

hand. Dessa underkategorier framkommer i följande stycken.   

I de intervjuerna som genomfördes i vår studie framkommer det att patientens delaktighet 

inom hemsjukhusvården är tudelad. Några får medverka och planera besökstiderna och 

vården överlag, medan några anser att vården planeras enbart av sjukhuset. Patienterna får 

inte vara så delaktiga i planeringen av vården, men upplever dock inget problem med det. 

Katie Eriksson (2004, 84–85) lyfter dock fram i sin omvårdandsteori att alla patienter bör få 

en individuell vård och bör få vara med och bestämma gällande denna.  

Även Jarcues van Dongen et al. (2016, 724–731) lyfter fram faktorer som gynnar patienters 

och de anhörigas delaktighet. En gynnande faktor är att lära känna varandra väl och bygga 

upp en god relation. För att bygga upp en god relation krävs förtroende, jämlikhet och en 

trevlig atmosfär mellan yrkeskunniga, patient och de anhöriga. Samtliga informanter i vår 

studie anser att vårdpersonalen är bra. Varken patienterna eller de anhöriga klagar på 

relationen mellan dem och vårdpersonalen. Resultatet framhäver även att informanterna får 

all nödvändig information och att de inte har något nämnvärt att klaga på gällande 

informationsflödet. Trots detta framhäver resultatet i denna studie att delaktigheten för både 

patienten och de anhöriga är bristfällig.  

En av patienterna som intervjuades i vår studie anser dock att hen gärna skulle medverkat i 

planeringen av besökstiderna eftersom hen inte är en morgonperson och ogillar tidiga 

morgonbesök. Patienten har dock förståelse för att hemsjukhusvårdens personal har flera 

patienter och att det kan vara svårt att planera tiden. Kommunikationen har fungerat mellan 

informanter och vårdpersonal. Detta resultat kan anknytas till forskningen skriven av 

Näsström, Strömberg och Idvalls (2015, 1384–1396). Enligt dem är kommunikationen 

betydelsefull för att patienten skall känna sig delaktig. Då kommunikationen är optimal 

vågar patienten bidra med egna förslag, säga sin åsikt och medverka i beslut om sin 
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vård.  Patienten känner sig delaktig då hen tillsammans med vårdpersonalen får vara med 

och planera tidpunkten för hembesöken.  

Bynum, Barre och Passow (2014, 216–230) forskar om hur delaktiga äldre personer är i sina 

sjukvårdsbeslut. Resultatet visar att delaktigheten varierar inom åldersklassen i fråga. I 

forskningen framkommer att patienter inte vill vara aktivt deltagande i det slutgiltiga beslutet 

gällande sin vård och behandling. I dessa fall kan de framföra sina åsikter och värderingar 

till vårdpersonalen och vårdpersonalen gör besluten på basis av detta. Flera anser att det är 

vårdpersonalen som har kompetens inom området och låter därför vårdpersonalen fatta 

besluten. En av informanterna i vår studie svarar följande om utvärdering av vården: ”Jag 

har inte behövt, de har ordnat de åt mig, de är ju mera de som har kunskap i det”. Patienten 

i fråga har således givit vårdpersonalen bestämmanderätten eftersom hen anser att den 

yrkeskunnige besitter mer kunskap än hen själv. 

Resultatet av intervjuerna i vår studie framhäver att samtliga anhöriga inte får vara delaktiga 

i varken planeringen eller utvärderingen av vården. Två av de anhöriga svarar att de fått säga 

sin åsikt och att vårdpersonalen tagit deras åsikt i beaktande. Utöver detta får de anhöriga 

bristfällig handledning i patientens sjukdom, eventuella komplikationer och vårdalternativ. 

Här poängterar de dock att det ovannämnda troligen beror på att de inte frågat efter 

information om sjukdomen. Resultatet i vår studie kan till en viss mån anknytas till innehållet 

i Nyborg, Danbolt och Kirkevold (2017, 1–12) forskning. Forskningen poängterar att 

anhörigas åsikter inte tas i beaktande och att vårdpersonalen bör göra de anhöriga mer 

delaktiga i besluten. Några av de anhöriga känner sig delaktiga då de passivt får ta beslut, 

det vill säga då de genom diskussion hjälper patienten att fatta rätt beslut. De anhöriga kan 

vara delaktiga genom att delta i informationsdelning, beslutfattande och genom 

kommunikation med den yrkeskunniga.  De anhöriga upplever större delaktighet då 

vårdpersonalen lyssnar på dem. 

Flera patienter svarar att de anhörigas delaktighet anses vara en resurs för dem. Patienterna 

berättar att de inte skulle klara sig utan sin närmaste anhörig och att de anhöriga är till stor 

hjälp. En patient påpekar hur bra det är då den anhörige sköter om hen då vårdpersonalen 

inte är på plats. De anhörigas delaktighet anses även viktig med tanke på hemsysslorna.  

5.3 Patientcentrering 

De underkategorier som har koppling till huvudkategorin patientcentrering är följande: 

personligt, lyssna, unik individ, högklassigt kunnande, gott bemötande, stödjande 
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kommunikation, bristfällig, uppmärksamma anhörigas åsikter, villig att hjälpa, unik 

vårdtagare, individuell vård och förtroende. Kopplingen mellan intervjufrågorna och 

underkategorierna presenteras i följande stycken. 

De flesta patienter som intervjuades i vår studie upplever att de bemöts på ett personcentrerat 

sätt. De anser att vårdpersonalen sköter om dem personligt och bryr sig om dem. 

Informanterna har förtroende för vårdpersonalen och patienterna berättar även att de känner 

sig som unika individer. Vårdpersonalen anses ha ett högklassigt kunnande. Tidigare i 

litteraturöversikt beskrivs det att vårdpersonalen ska kunna se det unika hos patienten 

(Sarvimäki & Stenbock-Hult, 1996, 127). Några informanter i denna studie svarar att de 

känner sig unika på basis av vårdpersonalens handlingar.  

Sjukskötaren i hemsjukhusvården bör ta hänsyn till patienten gällande hens integritet och 

autonomi och bör samtidigt se hen som en unik individ.  Därtill skall hen ha ett holistiskt 

synsätt, det vill säga vårda personen som en helhet och samtidigt beakta möjliga, 

samhälleliga och ekonomiska faktorer. Sjukskötaren strävar till ett patientcentrerat arbetssätt 

där patienten är i centrum och där man stödjer patienten samt patientens familj. Därtill skall 

hen kunna utföra ett hälsofrämjande arbete inom alla åldersgrupper och kunna göra beslut 

gällande patientens behandling och vårdbehov. (Karlsson & Wikström, 2013, 172-178). 

Denna artikel kan delvis kopplas ihop med resultatet av ett intervjusvar i vår studie. Patienten 

i vår studie lyfte fram hur vårdpersonalen tog i beaktande mänskliga värden. Patienten ansåg 

att hemsjukhusets personal inte endast arbetade som yrkesprofessionella med målet att ha 

utfört sitt arbete, utan vårdpersonalen brydde sig om patienten och frågade alltid hur hen 

mår. Vårdpersonalen såg hela patienten, hade ett gott bemötande och hade stödjande 

kommunikation tillsammans med patienten.  

Kvåle och Bondevik (2008, 582–588) har forskat om faktorer som är viktiga inom 

patientcentrering. I forskningen framhävs att känna sig respekterad, blir hörd, få ärlig 

information om sjukdom och behandling samt att bli värdigt bemött är faktorer som ingår i 

patientcentrering. Det är viktigt att patienten får vara med i beslutsfattandet gällande vården. 

I en nyare forskning stöds resultatet från föregående forskning. Fix et al. (2018, 300–307) 

tar fasta på relationen mellan vårdpersonal och patienter, patienterna skall inte hållas på 

avstånd utan de skall vara samarbetspartners. Resultatet från föregående forskning stöds i 

Doekhie et al. (2018, 1171–1182). Forskningen framhäver även att relationen mellan patient 

och vårdare är en viktig faktor för att patientmedverkan skall vara av god kvalitét. 
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Resultatet i vår studie kan till viss mån anknytas till dessa forskningar. Några av patienterna 

och de anhöriga anser att vårdpersonalen lyssnar på dem och tar deras åsikter i beaktande. 

Precis som i forskningen svarar en av de anhöriga följande på frågan hur en vårdare skall 

vara som person: ”Det ska nog vara respektfullt och dehär professionell […] informativt 

bemötande”. Överlag har ingen av informanterna något att klaga på gällande deras relation 

med vårdpersonalen. Informanterna har svårt att nämna ett enskilt tillfälle där de blivit 

bemötta på ett personcentrerat sätt, däremot upplever majoriteten av informanterna att de 

varje gång blivit bemötta på ett personcentrerat sätt.   

En del av patienterna som intervjuades i vår studie anser att de får tillräckligt med 

information om vårdhandlingarna och att vårdpersonalen alltid informerar vad som görs 

samt när vårdhandlingarna bör utföras. Då patienterna får tillräckligt med information har 

de bättre koll på vad som sker just nu och vad som kommer att ske. Resultatet i vår studie 

kan avspeglas med Kvåles och Bondeviks (2008, 582-588) forskning. I forskningen 

framhävs att patienter upplever större kontroll på situationen då sjukskötarna berättar vad de 

gör och vad som bör göras. Patienters medverkan har idag blivit mer accepterad inom vården. 

Idag förstås att patienterna vet bäst gällande sig själv och det egna livet och att 

vårdpersonalens roll är att kunna ge information och stöd därefter. 

Att vara professionell innebär inte bara att kunna se patientens mående och behov utan även 

att kunna motivera patienten och använda hens kunskap samt resurser (Holm, 2009, 51). En 

patient i vår intervju lyfter fram hur viktigt det är att den professionella vårdaren har 

förmågan att motivera patienten. Patienten upplever att hen får motivation av den 

professionella och kan således se meningen med livet och inte ge upp. 

Karlsson och Wikström (2013, 172–178) beskriver att allt fler patienter vill ha vård i 

hemförhållanden och att det krävs en god kompetens av vårdpersonalen. Till sjukskötarens 

kompetens hör att undervisa, handleda samt stöda både patienter och anhöriga. Dessa 

relationer baserar sig på förtroende, jämlikhet och en trevlig atmosfär. I en god relation har 

de anhöriga lättare att ställa frågor av de yrkeskunniga, även vid bekymmer. Patientens hem 

bör respekteras eftersom hemmet är personligt.  

Enligt forskningen ovan krävs det en god kompetens av vårdpersonalen, vilket även 

framkommer i vårt resultat. I vår studie framkommer det att informanterna är mycket nöjda 

över hur de har blivit bemötta i hemsjukhusvården. Patienterna anser att vårdarna bryr sig 

om dem och sköter sig 100 procentigt. Patienterna upplever att vårdarna är villiga att hjälpa 

och har på grund av det ett förtroende för vårdarna. Eftersom patienterna anser att de blir 
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vårdade och bemötta på bästa möjliga sätt, anses det att vårdarna har ett högklassigt 

kunnande. 

En av informanterna i vår studie säger följande: ”Vi insåg ju mitt problem då jag har två 

underåriga barn och vi tog åtgärder. De föreslog att det finns sånthärnt som jag aldrig hade 

hört talas om heller”. Detta innebär att de yrkeskunniga och patienten tillsammans kunde 

uppmärksamma patientens behov och åtgärda hens problem. Denna situation kan kopplas 

samman med Virgina Hendersons omvårdnadsteori eftersom den yrkeskunnige tog 

patientens unika situation i beaktande. Henderson beskriver i sin omvårdnadsteori att 

patientcentrerad omvårdnad utgår från patientens personliga behov och för att uppnå dem 

måste man ta den unika situationen i beaktande (Egidius & Norberg, 1983, 119-121).  

En informant uttrycker sig enligt följande: ”Dom kommer inte bara in och ger de mediciner 

och tar dom där proverna utan dom frågor faktiskt hur man mår och att dom faktiskt bryr 

sig”. Samma informant säger även att: ”De inte bara blev det professionella och att det blev 

lite mänskliga värden”. Den yrkeskunnige har alltså diskuterat med patienten ur en bred 

synvinkel och inte enbart kring hens vård. I och med att den yrkeskunnige för en djupgående 

diskussion förstärks den personliga relationen. Även detta kan knytas samman med 

Hendersons teori. Hon beskriver i sin teori att relationen mellan den yrkeskunnige och 

patienten bör basera sig på en terapeutisk diskussion (Egidius & Norberg, 1983, 119). 

I vår studie har handledning i patienternas sjukdom och vårdalternativ visat sig vara 

bristfällig. Patienterna har fått handledning endast då de frågat efter information. Om 

vårdpersonalen inte genast kunnat ta ställning till frågorna, tar de reda på och ger 

informationen vid ett senare tillfälle. Trots detta upplever patienterna att de klarat sig bra 

med den information som de fått. Någon egentlig utvärdering av hemsjukhusets verksamhet 

har patienter och de anhöriga inte varit med om. Två patienter upplever att de enbart varit 

med och utvärderat sin vård i samband med våra intervjuer.  

5.4 Resultatsammanfattning 

I detta kapitel kommer de mest centrala resultaten i denna studie att presenteras. Skribenterna 

har valt att kort beskriva dessa resultat för att få fram svar på forskningsfrågorna. 

Hemsjukhusvård upplevs enligt informanterna vara ett tryggare och bekvämare 

vårdalternativ än vård på sjukhus. Resultatet i denna studiens intervjuer framhäver att då 

vården sker i hemförhållanden tillfrisknar patienten snabbare. Därtill erbjuder 
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hemsjukhusvård patienten mer fritid. Informanterna upplever att de vid varje hembesök 

bemöts värdigt och personligt av vårdpersonalen.  

Även om det framkommer i litteraturen att patienter och anhöriga bör få vara delaktiga i 

vården, visar resultatet i vår studie motsatsen. Resultatet i vår studie lyfter fram att de 

anhöriga är ytterst lite delaktiga i vården medan patienterna däremot är det till en viss mån. 

Patientens delaktighet i vården har uppenbarat sig i samband med planering av besökstider. 

Även om informanterna endast till en viss mån varit delaktiga i planering och utvärdering 

av vården, känner de sig nöjda över vården som erbjuds. Informanterna känner inget behov 

av ytterligare delaktighet Handledningen gällande sjukdom, vårdalternativ och eventuella 

komplikationer var aningen bristfällig, men trots detta anser informanterna att de får den 

informationen de behöver. Vid frågor får de alltid svar.  

6 Tillförlitlighet 

I studier är det viktigt att ha ett mätningsinstrument. Med mätningsinstrument menas ett 

instrument som mäter resultatet i studien. I denna studie används validitet och reliabilitet 

som mätningsinstrument. Validiteten granskar studien som en helhet, och mäter således om 

relevant material och information använts. Hittas svar på syftet? Reliabilitet däremot, 

granskar studiens tillförlitlighet. Fås samma svar varje gång? (Henricsson, 2017, 133). 

Då det kommer till en forsknings tillförlitlighet måste man beakta dess validitet och 

reliabilitet. Problemet med validiteten kan till exempel vara att forskningsmaterialet inte 

svarar på forskningsfrågan, att det finns brister vid insamlingen av materialet eller att 

forskningsmaterialet inte är representativt. Problem i reliabiliteten uppstår då man gör 

kodningsfel, då man analyserar materialet eller gör feltolkningar. Det är viktigt att komma 

ihåg att en tolkning alltid präglas av forskarens känslor. För att analysen skall vara tillförlitlig 

måste forskaren motiverar sina val.  (Paunonen & Vehviläinen-Julkunen, 1997, 216 – 220). 

Validitet som ett mätningsinstrument granskar studiens innehåll i sin helhet. Svarar 

forskningsmaterialet på forskningsfrågorna? (Henricsson, 2017, 133). I denna studie 

används relevant material, och svar på syftet har således hittats. Dessutom har intervjusvaren 

visat att materialet som används är relevant. Studien beskriver hemsjukhusvården och dess 

betydelse grundligt, samt lyfter fram patienter och de anhörigas upplevelser. I och med att 

intervjuerna hittas svar på studiens frågeställningar. 
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Reliabilitet som ett mätningsinstrument granskar tillförlitligheten i studien. Det är dock 

svårare att få en god reliabilitet på en intervjuundersökning än på en konkret sak till exempel 

blodtrycksmätning, där det förekommer ett specifikt tillvägagångssätt gällande hur man 

påsätter manschetten på patienten och hur man mäter blodtrycket. (Henricsson, 2017, 135). 

För att öka reliabiliteten i studien, har det använts tillförlitliga källor. Utöver detta har 

skribenterna strävat till att använda sig av så nya källor som möjligt.  

I denna studie har informanten möjlighet att öppet svara på varje intervjufråga, men en 

tolkning måste dock göras av intervjuarna. Reliabiliteten anses här vara god då alla intervjuer 

har tolkats tillsammans och samtliga intervjuare har kontrollerat alla informanters svar. På 

detta sätt är risk för feltolkningar mindre. Reliabiliteten anses även god i och med att all 

förekommande text avspeglar relevant material. Tillförlitligheten i studien brister dock under 

några intervjuer eftersom sjukskötaren varit närvarande vid intervjutillfället.  

Bidragande faktorer till att reliabiliteten minskar i studien är eventuella kodningsfel och 

översättningsfel. Majoriteten av de tidigare forskningarna är här översatta på grund av att de 

flesta varit skrivna på engelska. Översättning av material medför alltid en risk för feltolkning 

då materialet analyseras. I intervjuerna har skribenterna varit tvungna att prata både finska 

och svenska i och med att informanterna pratar olika språk. I analysen av intervjuerna är de 

finska informanternas svar inte översatta. Detta för att minska risken för feltolkning av 

kortfattade svar.  

Det finns brister i frågeformuläret. En av bristerna som upptäckts är att en fråga behandlar 

personcentrering som ett centralt begrepp. Denna studiens centrala begrepp är dock 

patientcentrering. Eftersom intervjumaterialet behandlar personcentrering, och studiens 

syfte är att kartlägga hur hemsjukhusvården och patientcentreringen upplevs av patienter och 

de anhöriga, minskar trovärdigheten. 

7 Kritisk granskning 

Den kritiska granskningen möjliggör för skribenterna att förbättra sin text. Den kritiska 

granskningen innebär inte att man försöker finna fel i texten utan att man utförligt går igenom 

arbetet och försöker skriva arbetet så tydligt som möjligt. För att kunna göra en kritisk 

granskning på sitt arbete måste skribenterna vara inlästa på sin litteratur.  (Henricsson, 2017, 

475–477). 
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Intervjuarna i denna studie skulle eventuellt ha gjort förändringar på frågeformuläret om det 

hade varit möjligt. Detta var dock inte möjligt eftersom Åbo Akademi redan påbörjat studien 

på andra orter. Frågeformuläret togs emot av beställaren. Frågorna på frågeformuläret är 

alldeles för långa och svåra att uppfatta – något som redan noterades vid genomföring av 

pilotintervjuer. Bristerna i frågeformulären upptäcktes även av informanterna som ansåg att 

frågorna var för svåra. Intervjuaren var tvungen att läsa frågorna upprepade gånger och trots 

detta hade informanterna problem med uppfattningen. Frågan ansågs vara för lång eller så 

innehöll frågan för svåra ord.  

Det uppstod en del utmaningar vid insamling av data, eftersom det tidigare forskats så lite 

inom detta område. Hemsjukhus är ett relativt nytt vårdalternativ och därmed hade 

skribenterna svårt att hitta relevanta forskningar. Forskningens resultat skulle eventuellt ha 

blivit bättre om skribenterna skulle haft mer tid för analyseringen av intervjuerna. Nya 

informanter erhölls långsamt, vilket ledde till tidsbrist gällande analyseringen. 

Om skribenterna skulle ha utformat forskningsinformations blanketterna för både patienter 

och anhöriga (se bilaga 3 och 4), skulle vi nämnt på blanketten att studeranden från 

Yrkeshögskolan Novia deltar i projektet. Detta för att undvika eventuell förvirring hos 

informanterna. 

8 Forsknings- och yrkesetik 

Inom professionell vård är det utbildad vårdpersonal som vårdar personer som söker sig till 

sjukvården, detta kallas vårdarbete. Med etik inom vårdarbetet menas att som 

yrkesprofessionell kunna överväga om vårdhandlingarna och valen som görs inom vården 

är rätt eller fel.  (Leino-Kilpi & Välimäki, 2003, 19).  

Forskningsetiken är en viktig del i en studie, den skyddar alla personer som deltar i arbetet. 

Självbestämmanderätten bör tas i beaktande, vilket i forskningsetiken innebär att de som 

medverkar i arbetet själv får välja om de vill delta i studien och hur länge de vill delta.  Det 

är även viktigt att respektera de som valt att inte delta i studien. Inom högskoleutbildningar 

är forskningsetiken ytterst viktigt eftersom omgivningen skall få en tillit gentemot 

studeranden och uppmärksamma studerandens kompetenser. Om det uppstår utmanande 

situationer under arbetets gång finns forskningsetiken som stöd för forskaren. Inom 

forskningsetiken beskrivs etiska överväganden, tankar och reflektioner som görs både före 

och under arbetets gång. Under arbetets gång uppstår de etiska reflektionerna vid val av 
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ämne, frågeställning, genomförande och resultat. Förutom dessa kan etiska frågeställningar 

framkomma under alla faser i arbetet. (Henricsson, 2017, 57-58).  

I studien har skribenterna givit litteratur och forskning rättvisa, det vill säga materialet har 

framförts så som forskarna och författarna har framhävt informationen. Forskningsetiken 

följs i arbetet enligt att varje respondent är anonym och att det inte framkommer i 

forskningen vem som svarat vad. Det framkommer inte vilket hemsjukhus examensarbetet 

fokuserar på. Forskningen ställde inga krav på informanten, informanten fick svara som de 

själv tyckte och även avbryta intervjun vid behov. Informanterna har gett sitt samtycke till 

beställaren innan intervjun påbörjades och informanterna var medvetna om att det var 

frivilligt för dem att ställa upp. Varje intervju bandades in och för att upprätthålla en god 

forskningsetik behandlades materialet endast av skribenterna samt av beställaren.  

Intervjuerna utfördes ur ett professionellt förhållningssätt och integriteten upprätthölls under 

hela processen. Innan intervjuerna genomfördes, var skribenterna inlästa och hade kunskap 

inom ämnet. Till yrkesetiken tillhör tystnadsplikt som beaktas genom att inte nämna 

informanternas namn eller personuppgifter. Innan intervjuerna inleds har varje informant 

gett sitt samtycke för denna intervju (se Bilaga 7). Skribenterna har visat empati gentemot 

alla informanter och behandlat svaren rättvist.  

9 Diskussion 

Syftet med denna studie är att kartlägga hur hemsjukhusvård och patientcentrering upplevs 

av patienter och de anhöriga. För att få ett svar på syftet utgår studien från frågeställningarna: 

”Vilka är patientens och de anhörigas upplevelser av hemsjukhusvård? och Hur delaktig är 

patienten och de anhöriga i sjukhusvården i hemmet?”. Frågeställningarna har besvarats 

genom att ha litteratur som bakgrundskunskap och därefter genomföra telefonintervjuer med 

patienter inom hemsjukhusvård samt deras anhöriga. 

I vår studie har informanterna överlag upplevt hemsjukhus som ett bra vårdalternativ. 

Patienterna anser att hemsjukhusvården är ett tryggare och bekvämare alternativ än 

sjukhusvård. Enbart positiva upplevelser framkommer gällande skillnaden mellan 

hemsjukhusvård och sjukhusvård. Patienterna anser att vård i hemförhållanden bidrar till 

ökad fritid och bevarar de egna rutinerna. Det förekommer även tidigare forskning som 

stöder detta. På basis av detta resultat har det visat sig att hemsjukhusvården upplevs positivt 

av både patienter och de anhöriga. Hemsjukhus är inte bara ett bra alternativ för patienter 
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utan också för samhället. Detta eftersom denna vårdform bidrar till minskade utgifter 

samtidigt som sjukhusavdelningar inte är lika överbelastade. Detta leder till att de långa 

väntetiderna och köerna för att få vård minskar, som i sig främjar befolkningens hälsa i 

samhället. 

Det har tidigare forskats om patienters erfarenheter gällande vård i hemförhållanden. Det 

visar sig att patienter upplever vården i hemförhållande viktig på grund av att de då inte 

behöver tas in på sjukhus. Patienterna anser att vårdpersonalen ger dem mer tid, 

uppmärksamhet och lyssnar oftare på dem. Utöver detta anser de att vården i hemmet är mer 

personlig. Forskningen framhäver att patienterna upplever vården hemma som trygg och 

bekväm och vårdpersonalen anses vara trevliga. (Smith-Carrier, o.a., 2016, 723–733). I 

ytterligare en forskning lyfts liknande faktorer upp, det vill säga faktorer som vårdpersonalen 

bör ta i beaktande under en vårdsituation i hemförhållanden. Även här framkommer att 

vårdaren bör visa respekt gentemot patienten och se patienten som en unik individ.  

(Holmberg, Valmari, & Lundgren, 2012, 705–711).  

I forskningen ovan förekommer liknande faktorer som framkommit i vår studie. I vår studie 

anser informanterna även att vården i hemmet är mer personlig och att det är bekvämare att 

vårdas i det egna hemmet. Informanterna anser att de blir bra bemötta varje gång som 

vårdarna kommer på ett hembesök. Bland informanterna har det framkommit att vården i 

hemmet upplevs mera personlig och bekväm. Bemötandet upplevs även mer personligt då 

vården sker i hemmet. 

Vårdteoretikern Katie Eriksson beskriver att patienten genom en säker och trygg omgivning 

kan uppnå en trygghetskänsla (Eriksson, 2004, 84–85). Denna teori stödjer informanternas 

svar i våra intervjuer då de upplever trygghetskänslor på samma sätt. Informanterna i vår 

studie upplever tryggheten god. De anhöriga anser att vården upplevs mer personlig och 

individuell då den sker i hemförhållande. En anhörig anser dock däremot att vården i hemmet 

är behaglig, men att vården på sjukhus är tryggare eftersom hjälpen alltid är till förfogande.  

I vår studie upplevs besökstiderna för det mesta som lämpliga. Den enda negativa aspekten 

som framkommer bland patienterna är att vårdarna var försenade. Detta har dock patienterna 

förståelse för. Upplevelserna gällande planeringen av besökstiderna var även tudelade. En 

anhörig upplever besökstiderna som lämpliga eftersom de planerats tillsammans med 

vårdpersonalen medan en annan anhörig anser att det skulle vara bra om besökstiderna skulle 

planeras bättre. Motsvarande resultat framhävs i en tidigare nämnd forskning av Hautsalo et 

al. (2016, 4–11). Denna forskning framhäver de negativa upplevelserna gällande 
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besökstiderna. Patienterna i forskningen visste inte vilken tid vårdaren skulle komma och i 

vissa fall hade vården uteblivit.  

Vår andra frågeställning i studien handlar om patientens delaktighet. Det har visat sig att ett 

gott bemötande är det viktigaste för att uppnå en god vårdkvalité, för att patienten ska känna 

sig trygg samt vara mer delaktig i vården. Ett gott bemötande innebär att vårdpersonalen 

visar empati, respekt och omtanke. En kombination av dessa resulterar i en professionell 

vård. I vår studie har dessa faktorer framkommit tydligt. Informanterna upplever att en bra 

vårdare ska kunna visa empati och vara professionell i sitt yrke. Informanterna upplever även 

att de varje gång blivit personligt och värdigt bemötta. På basis av detta har det visat sig att 

vårdpersonalen bemöter patienterna i hemsjukhuset med respekt och på ett personcentrerat 

sätt, vilket i sin tur leder till en bättre vårdkvalité. 

Litteratur och tidigare forskning om patientcentrering framhäver betydelsen av att patienten 

är delaktig i val och planering av sin vård. I Holmbergs, Valmaris och Lundgrens forskning 

(2012, 705–711) framkommer det att sjukskötaren bör ta patienten i beaktande och göra 

patienten delaktig i sin vård. Resultatet av vår studie visar dock motsatsen, vilket är aningen 

häpnadsväckande. Resultatet av intervjuerna framhäver att patienterna och de anhöriga på 

en ytterst låg nivå får vara delaktiga i val och planering av vården.  Därtill är informationen 

om sjukdomen, vårdalternativ och eventuella komplikationer ofta obetydlig. Trots detta är 

patienterna och de anhöriga inte kritiska, utan nöjda med vården som erbjuds. 

Hemsjukhusvården skulle i framtiden dock kunna utvecklas så att patienter och de anhöriga 

får vara mer delaktiga i vården. 

Målet med denna studie är att öka kunskapen inom hemsjukhusvård samt få en inblick över 

hur hemsjukhusvård upplevs av både patienter och anhöriga. Ur de framställda 

upplevelserna kan hemsjukhusvården i framtiden utvecklas. 

Studiens mål har uppnåtts genom insamling av relevant material. Utifrån materialet har 

skribenterna utökat sin kunskap gällande hemsjukhusvård och dess verksamhet. Resultatet i 

vår studie kan i framtiden tillämpas av utomstående personer och även av personer inom 

verksamheten, därför är vår studie betydelsefull. 

I nuläget finns det ytterst få forskning om hemsjukhus och dess verksamhet. Därför är detta 

ett ämne som eventuellt inom snar framtid kräver mer forskning. Hemsjukhus är ett mycket 

viktigt ämne, eftersom den åldrande befolkningen ökar och hemsjukhusvården kommer att 

bli allt vanligare. Skribenterna anser att det inte gjorts mycket forskning inom området och 
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därför anser vi att studien som vi genomfört är betydande. Viktigt är även att ha i åtanke att 

hemsjukhus vårdar patienter i alla åldrar, även om vår studie slumpmässigt fokuserade på 

den äldre befolkningen. Den åldrande befolkningen växer snabbt i Finland och i slutet av 

december 2018 bestod 21,9 % av Finlands befolkning av personer i åldern över 65 år 

(Tilastokeskus, 2018). Detta betyder således att Finlands befolkning blir allt äldre. Allt fler 

patienter vill även vårdas i hemmet och inte på sjukhus. Således kan man konstatera att 

hemsjukhusvården är en växande verksamhet. 

Skribenterna anser att det bör forskas vidare om hemsjukhus. I denna studie genomförandet 

av förekommer nämligen en del utmaningar som skulle kunna åtgärdas genom vidare 

forskning. Det finns ett behov av mer forskning som lyfter fram patientens åsikter om 

hemsjukhus. Denna studie framlyfter bara några få svar, och skribenterna upplever således 

att det vore bra med vidare forskning. På detta sätt skulle det framgå vad hemsjukhusvården 

innebär och vilka patienter som egentligen är lämpliga för denna verksamhet. Vidare 

forskning skulle även gynna obehöriga och öka medvetenheten för hemsjukhusvården. 

Skribenterna anser nämligen att det idag är oklart för personer vad hemsjukhusvård är och 

innebär och att det är ett alternativ till sjukhusvård. Detta bör tydligt lyftas fram eftersom 

utomstående personer ofta inte är medvetna om att denna vårdform förekommer. Vidare 

forskning skulle även gynna befintliga patienter och vårdpersonal inom hemsjukhusvården 

genom att öka kännedomen om hur andra upplever verksamheten. 

Skribenterna anser att det också bör forskas i hur hemsjukhusets personal upplever sitt 

arbete. Detta är något som inte lyfts fram i de tillämpade tidigare forskning. Vidare forskning 

inom detta ämne skulle te sig bra för exempelvis blivande sjukskötare eftersom 

hemsjukhusarbetet kräver goda kompetenser. Detta skulle medföra en inblick i 

hemsjukhusvården, dess verksamhet och arbete. Hemsjukhus skulle dessutom samtidigt 

belysas som en alternativ arbetsplats. 

Begreppen hemsjukhusvård och hemsjukvård kan genom sin likhet skapa förvirring, och 

skribenterna anser därför att skillnaden dessa emellan bör tydliggöras i vidare forskning. 

Obehöriga personer förstår kanske inte alltid skillnaden mellan dessa begrepp, och i denna 

studie upplever skribenterna även att skillnaden inte alltid är så tydlig.  
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Datum Databas Sökord Begränsningar Antal träffar Använda 
träffar 

17.1.2019 EBSCO Home hospital, 
home based 
care 

2014-2019, full 
text, article 

16 1 

2.4.2019 EBSCO Home hospital, 
home care, 
home healthcare 

2014-2019, full 
text, article 

183 1 

23.2.2019 EBSCO Patient centered 
care, 
communication 

2013-2019, full 
text, academic 
journals 

446 1 

1.4.2019 EBSCO Patient centered 
care, experience 

2013-2019, full 
text 

446 1 

22.1.2019 EBSCO Patient centered 
care, home 
hospital, 
experience 

Full text 4 0 

22.1.2019 EBSCO Home hospital 
care, 
participation 

 15 0 

10.2.2019 EBSCO Patient centered 
care, patient’s 
experiences 

2013-2019, full 
text, scholary 
(peer reviewed) 

132 1 

22.1.2019 EBSCO Individual care, 
in the home, 
health care 

Full text 253 0 

14.2.2019 EBSCO Patient centered 
care, patient 
engagement 

2013-2019, full 
text 

23 0 

18.2.2019 Tutkiva 
hoitotyö 

   3 

18.2.2019 Hoitotiede    1 

16.1.2019 EBSCO Home hospital, 
experiences 

2013-2019, full 
text 

103 0 

16.1.2019 EBSCO Relatives 
perspectives, 
patients 
perspectives, 
home care 

Full text 2 0 

16.1.2019 EBSCO Hospital at 
home, patient 
centered care 

2013-2019, full 
text 

29 0 
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17.1.2019 EBSCO Hospital at home, 
patient, nursing 

2013-2019, full 
text 

283 0 

23.2.2019 EBSCO Home care, 
participation, 
patient 

2012-2019, full 
text 

181 1 

21.2.2019 EBSCO Homecare, 
experiences, 
patient 

2012-2019, full 
text 

15 1 

24.2.2019 EBSCO Home care, 
relatives 

2012-2019, full 
text 

233 1 

28.3.2019 EBSCO  (Patient 
participation or 
patient 
involvement or 
patient 
empowerment or 
patient 
engagement), 
patient 
experience 

2013-2019, full 
text, scholary 
(peer reviewed) 

179 2 

20.3.2019 EBSCO 
 

Relatives, 
participation 

2014-2019, full 
text 

154 1 

4.4.2019 SWEMED+ Hemsjukhusvård Enkel sökning 0 0 

4.4.2019 SWEMED+ Avancerad 
hemsjukvård 

Enkel sökning 21 2 

10.2.2019 EBSCO Nurse-patient 
relations, nursing 
care, patient 
engagement 

2014-2019, full 
text 

4 1 

29.1.2019 EBSCO Engagement, 
patient 

2015-2019, full 
text, scholary 
(peer 
reviewed), 
academic 
journal 

1384 1 

15.2.2019 EBSCO Participation, 
empowerment, at 
home 

Full text 33 0 

15.2.2019 
 

EBSCO Patient-centered 
care, patient 
satisfaction 

2013-2019, full 
text 

138 1 

20.3.2019 CINAHL Patient-centered 
care 

2017-2019, full 
text, peer 
reviewed 

53 1 
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3.4.2019 EBSCO Patient-centered 
care, medical care 

2013-2019, full 
text 

2395 1 

4.3.2019 EBSCO Patients’ 
perception, 
participation 

2010-2019, full 
text 

94 1 

3.4.2019 Medical 
decision 
making 

   1 

2.4.2019 EBSCO Primary care, 
perspectives, 
patient 

2013-2019, full 
text 

625 1 

4.3.2019 CINAHL Patient 
relationship, 
empathy 

2015-2019, full 
text, peer 
reviewed 

801 1 

4.3.2019 EBSCO Home hospital 
care, patient 

2012-2019, full 
text 

173 0 

4.3.2019 EBSCO Hospital care at 
home, patient 

2012-2019, full 
text, scholary 
(peer reviewed) 

192 0 

20.3.2019 EBSCO Patients’ 
experiences, 
home care 

2015-2019 442 1 

28.3.2019 EBSCO Partnership in 
nursing, 
empowerment, 
patient 

Full text 4 1 

29.3.2019 EBSCO Patient 
experience, being 
at home 

Full text 16 1 
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Bilaga 2 Litteraturöversikt 

Bibliografiska data Urvalsstrategi Storlek på urvalet Datainsamlingsmetod Dataanalys Centrala resultat 

Lee Gerry, 

Pickstone Nicola, 

Facultad Jose, 

Tichener Karen 

(2017): ” The 

future of 

community 

nursing: hospital in 

the home ”, British 

Journal of 

community 

nursing, vol. 22, 

2017, s. 174–180. 

Det delades ut 1426 

enkäter till de patienter 

som har 

hemsjukhusvård. 

206/1426 patienter 

svarade på 

frågeformulär. Ålder och 

kön hade ingen 

betydelse i denna 

forskning. 

Urvalet består av 206 

patienter inom 

hemsjukhusvården. 

Forskningen har använt sig av 

ett frågeformulär och vissa 

patienter och anhöriga har 

även gett feedback i ett skilt 

avsnitt. 

De mest centrala svaren i 

frågeformulären 

plockades ut användes 

som forskningens 

resultat. 

97% av patienterna 

skulle rekommendera 

hemsjukhusvård och 

99% av patienterna 

var nöjda med vården. 

Dowell Sara, Moss 

George, Odedra 

Katy (2018): ” 

Rapid response: A 

multiprofessional 

apporach to 

hospital at home”, 

British journal of 

nursing, vol. 27, 

2018, s. 24–30. 

Forskningen pågick 

under fem månaders tid. 

251 patienter 

intervjuades per månad. 

Patienterna var mellan 

19–85+ år och patienter 

inom Rapid response 

(RR) hemsjukhuset. 

Det var allt som allt 1276 

personer som deltog i 

forskningen. 

Datainsamlingen gjordes med 

hjälp av telefonintervjuer. 

Forskningen 

analyserades med NHS IT 

system one. Resultatet 

delades upp i kategorier. 

Under fem månader 

var det 251 patienter 

per månad som 

antogs till RR-tjänsten. 

Medeltalet på ett 

hembesök var 53 

minuter. RR-tjänsten 

fick feedback på att 

personalen hade 

bemött patienterna 

väl och patienterna 

upplevde att de är 

lyckligare när de kan 

få vård hemma. 

Tobiano Georgia, 

Bucknall Tracey, 

Marshall Andrea, 

Chaboyer Wendy 

(2016): ” Patients’ 

perceptions of 

participation in 

nursing care on 

medical wards”, 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences, vol. 30, 

2016, s. 260–270. 

Forskningen gjordes på 

fyra olika 

sjukhusavdelningar. 

Datainsamlarna 

diskuterade med 

sjukskötaren vilka 

patienter som kunde 

delta i forskningen. 

Deltagarna skulle vara 

över 18 år och ha 

samtycke till att delta i 

forskningen. 

Fem patienter från varje 

avdelning deltog i 

forskningen. Storleken på 

urvalet blev 20 patienter. 

Datainsamlingen bestod av 

djupgående halvstrukturerade 

intervjuer. Intervjuerna 

bandades och sedan gjordes 

en transkribering.   

En första analys gjordes 

direkt efter 

patientintervjuerna med 

hjälp av ett 

kontaktformulär. Efter 

detta gjordes en formell 

induktiv innehållsanalys.  

Patienterna som 

deltog i forskningen 

var motiverade av att 

själv delta i vården 

och värderade att få 

göra det. Det är viktigt 

att vårdpersonal ger 

information om 

patientens sjukdom så 

att patienten kan vara 

med i sin vård.  

Gill, Stephen D., 

Dunning Trisha, 

McKinnon Fiona, 

Cook Desma, 

Bourke Jo (2014): 

”Understanding 

the experience of 

inpatient 

rehabilitation: 

insights into 

patient-centred 

care from patients 

and family 

members”, 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences, vol. 28, 

2014, s. 264-272. 

Deltagarna var nya 

patienter inom 

”Inpatient Rehabilitation 

Centre ” (IRC). 

Patienternas 

familjemedlemmar 

deltog även i 

forskningen. 

Storleken på urvalet var 

13 patienter och 11 

familjemedlemmar. 

 

 

 

  

Informationen samlades in via 

fokusgruppsamtal. Patienter 

och familjemedlemmar 

delades i olika grupper. Varje 

samtal tog 60min.  

Samtalen 

transkriberades och 

analyserades. Resultatet 

delades in i de mest 

centrala teman som 

framkom under 

diskussionen. 

Patient- och 

familjefokusgrupperna 

diskuterade liknande 

problem som 

framkom i våden. 

Dessa ämnen/teman 

var: Personalens 

attityder och 

beteenden, kvalitet 

och tidpunkt för 

kommunikation, att 

känna och träffa 

personal, att använda 

bästa möjliga tid och 

möjligheter i 

rehabiliteringscentret, 

effekterna av den 

fysiska miljön och 

hantering av patienter 

med mera behov av 

vård.  
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Scholl Isabelle, Zill 

Jördis M., Härter 

Martin, Dirmaier 

Jörg (2014): ” An 

integrative Model 

of Patient-

Centeredness – A 

Systematic Review 

and Concept 

Analysis ”, PLOS 

one, vol. 9, 2014, s. 

1-8. 

Sökning för olika 

definitioner och 

modeller inom 

patientcentrering och 

patientcentrerad vård 

på olika databaser. 

4707 olika poster 

hittades om 

patientcentrering/ 

patientcentrerad 

Datainsamlingsmetoden 

gjordes av sökning på artiklar, 

teoretiska och konceptuella 

artiklar om patientcentrering. 

Även bokkapitel och böcker. 

Söktes på 5 databaser 

(medline, embase, PsycInfo, 

Cohrane Library & Psyndex) 

med avgränsning från 2012. 

Sökord som 

”patientcentrerad” och 

”patientcentrering” 

De artiklar som hade en 

definition av 

patientcentrering var 

med i granskningen. I 

varje artikel kodades den 

givna definitionen av 

patientcentrering. 

Kodning skedd och kom 

fram till en integrerad 

modell av 

patientcentrering.  

15 olika definitioner och 

dimensioner av 

patientcentrering hittades.  

Viktiga egenskaper, klinisk-

patientrelation, kliniker-

patientkommunikation, patient 

som en unik person, 

biopsykosocialt perspektiv, 

patientinformation, patientens 

egna insatser i vården, 

engagemang av familj och 

vänner, patientgodkännande, 

fysiskt stöd, emotionellt stöd, 

integration av medicinsk och 

icke-medicinsk vård, 
teamarbete, tillgång till vård, 

samordning och kontinuitet i 

vården 

Raja Scheela, 

Hasnain Memoona, 

Vadakumchery 

Tracy, Hamad Judy, 

Shah Raveena, 

Hoersch Michelle 

(2015): ” 

Identifying 

elements of 

patient-centered 

care in unserved 

populations: A 

qualitative study of 

patient 

perspectives ”, 

PLOS one, vol. 10, 

2015, s. 1–16. 

Patienter som blev 

intervjuade, män och 

kvinnor.  

För att få en bild av 

deras erfarenheter av 

den medicinska 

sjukvården på 

Universitetets-anslutna 

medicinska centrum. 

Storlek på urvalet var 20 

patienter 

Insamlingsmetoden var en 

kvalitativ intervju som 

bandades in. Varje intervju 

tog ca. 45 min 

Analyserades via 

innehållsanalysen. 

Kodningssystem av 

intervjuerna gjordes. 

För att skapa en 

klinisk erfarenhet av 

vården för 

patienterna tyckte de 

att de viktigaste 

delarna var empati, 

medkänsla och 

rapport i deras egna 

vård.  

Mäkinen Riitta, 

Routasalo Pirkko 

(2003): ” 

Sairaanhoitaja ja 

iäkkään potilaan 

omainen ”, Tutkiva 

hoitotyö, vol. 1, 

2003, s. 16-21.  

Sjukskötare som har 

skött om patienter som 

är över 75 åringar med 

hjärt och kärlsjukdomar, 

som har varit minst 3 

dagar på sjukhus.  

10 sjukskötare deltog i 

studien.  

Öppna intervjuer gjordes. Intervjuerna 

analyserades med 

Giorgin programmet.  

Sjukskötaren ska 

klargöra sin egen 

yrkesidentitet. 

Sjukskötaren ska veta 

vad de har för ansvar 

för patienten som de 

vårdar och patientens 

anhöriga. För att det 

ska lyckas ska 

sjukskötaren ska till 

patientens 

funktionsförmåga och 

patientens anhörigas 

relation med 

varandra, och 

anhörigas roll i 

patientens vård.  

Näsström Lena M., 

Idvall Ewa A-C, 

Strömberg Anna E 

(2015) : ” Heart 

failure patients’ 

descriptions of 

participation in 

structured home 

care ”, academic 

journal, vol. 18, 

2015, s. 1384-

1396. 

 

 

 

Urvalet var hur patienter 

med hjärtproblem och 

hur de tar emot den 

strukturerade hem 

vården och hur de 

upplever delaktigheten i 

deras vård.   

 

19 intervjuer, 13 män och 

6 kvinnor mellan åldern 

63 och 90 år 

 

Intervju med kvalitativ metod Analysen gjordes med 

kvalitativ metod av 

intervjuerna, alla läste 

igenom varandras 

transkriberade intervjuer 

och därefter började 

analysera.  

 

Centrala resultatet var 

att genom den 

strukturerade hem 

vården kan 

delaktigheten stärkas 

för patienter. 

Delaktigheten 

underlättades när 

balans fanns om 

patienten hade egna 

preferenser för att 

kunna påverka sin 

vård och mellan 

vårdpersonalens 

handlingar och 

värderingar samt 

organisationen. 
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Holmberg Marie, 

Valmari Gudrun, 

Lundgren Solveig 

M. (2012): ” 

Patients’ 

experiences of 

homecare nursing: 

balancing the 

duality between 

obtaining care and 

to maintain dignity 

and self-

determination ”, 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Scienses, vol. 26, 

2012, s. 705-712. 

Patienter som får vård i 

deras privata hem, om 

deras upplevelser och 

uppfattning av vården 

de får i deras hem. 

Patienterna måste 

kunna förstå och prata 

svenska för att kunna 

vara med i forskningen 

21 patienter deltog i 

intervjuerna (11 kvinnor 

och 10 män) 

 

Öppen intervju med 

patienterna i deras egna hem. 

Intervjuerna spelades in 

 

De transkriberade 

intervjuerna 

diskuterades i gruppen 

och efter det tolkades 

och kodades 

intervjusvaren. 

Kategorier och 

underkategorier 

konstruerades.  

 

Patienterna var 

medvetna om att det 

var deras val att få 

vård i deras hem, de 

måste anpassa sig 

enligt sjukskötarens 

rutiner, som en del 

inte tyckte om. 

Patienterna kände 

självständighet, styrka 

och självkänsla med 

att få vård i deras 

hem.  

 

Lees Carolyn, 

Mayland Catriona, 

West Angela, 

Germaine Alison 

(2014): ” Quality of 

end-of-life care for 

those who die at 

home: views and 

experiences of 

bereaved relatives 

and carers ”, 

International 

journal of palliative 

nursing, vol. 20, 

2014, s. 63–67. 

Anhöriga till 291 

patienter som dog i 

obotlig sjukdom i deras 

hem mellan juli 2011-

december 2012. 

Kriterier för patienten 

var: Över 18 år, led av 

obotlig sjukdom, hade 

fått vård i hemmet av 

Community Health NHS 

Trust.  

72 anhöriga deltog i 

forskningen. 

Frågeformulär. Svaren i frågeformulären 

kodades och då framkom 

olika teman. 

För att förbättra 

patienters och 

anhörigas erfarenhet 

gällande att dö i 

hemförhållanden bör 

kvaliteten på vården 

förbättras. 

Al-Tannir 

Mohamad, 

AlGahtani Fahad, 

Abu-Shaheen 

Amani, Al-Tannir 

Sawsan, AlFayyad 

Isamme (2017): ” 

Patient 

experiences of 

engagement with 

care plans and 

healthcare 

professionals’ 

perceptions of that 

engagement”, BMC 

health services 

research, vol. 17, 

2017, s. 1–9. 

Patienter och deras 

familjemedlemmar som 

är inskrivna till avdelning 

för rehabilitering eller 

neurologi. Psykologer 

och sjukskötare 

studerades också som 

arbetade på 

avdelningarna som var 

involverade i 

patienternas vård.  

 

36 patienter och 46 

familjemedlemmar och 

därmed 64 sjukskötare 

och 36 psykologer 

studerades.  

 

Frågeformulär Kvalitativ analysmetod 

användes. Två författare 

läste igenom svaren, 

därefter kodades det till 

underkategorier och 

sedan till kategorier på 

grund av de olika svaren. 

 

80% av patienterna 

och 

familjemedlemmarna 

kände att de var 

delaktig i deras 

vårdplan. Många av 

psykologerna och 

sjukskötarna tror att 

när patienten är mer 

och medverkar, 

förbättras 

tillfrisknandet för 

patienten, en del som 

svarade tyckte att det 

inte hade någon 

betydelse eller inte 

tror på det.  

Hautsalo Katja, 

Rantanen Anja, 

Kaunonen Marja, 

Åstedt-Kurki Päivi 

(2016): ” 

Asiakkaiden ja 

heidän läheistensä 

kokemukset 

kotihoidosta”, 

Tutkiva hoitotyö, 

vol. 14, 2016, s. 4-

11. 

Patienter och anhöriga 

inom vård i hemmet. 

50 frågeformulär 

lämnades in, där både 

patienter och anhöriga 

hade tillsammans svarat 

på samma frågeformulär. 

Frågeformulär med en öppen 

fråga. 

Svaren i frågeformulären 

analyserades med en 

induktiv innehållsanalys 

och kodades till olika 

kategorier. 

Erfarenheterna av 

vård i hemmet 

varierade. För det 

mesta uppfyllde 

vården i hemmet 

patienternas 

förväntningar. 

Besökstiderna 

upplevdes som 

negativa eftersom 

tiderna varierade 

mycket och vårdarna 

var försenade. 

Vårdarnas bemötande 

och 

yrkesprofessionalitet 

upplevdes som 

varierande. 
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Jerome Jean 

Jacques Van 

Dongen, Iris 

Gerarda Josephine, 

Anna Beurskens 

(2017): ” Successful 

participation of 

patients in 

interprofessional 

team meetings: A 

qualitative study”, 

Wiley, vol. 20, 

2017, s. 724-733. 

Patienter som lider av 

flera kroniska sjukdomar 

har valts med i 

forskningen. Utöver 

detta har deras anhöriga 

och vårdaren deltagit.  

Forskarna har varit med 

och observerat åtta 

möten mellan 

yrkesprofessionella 

vårdare och 

patienter/anhöriga. Åtta 

intervjuer med 

yrkesprofessionella 

vårdare. Elva intervjuer 

med patienter/anhöriga.  

Det gjordes observationer och 

intervjuer i Nederländerna.  

Innehållsanalys har 

använts i denna 

forskning. 

Patientens delaktighet 

anses vara en 

gynnande faktor. Man 

ska uppmärksamma 

patientens vilja och 

förmåga att delta.  Då 

patienten är 

förberedd inför möten 

och får stöd av 

vårdpersonal har 

patienten lättare att 

vara delaktig. 

Siouta Eleni, 

Hellström Muhli 

Ulla, Hedberg 

Berith, Broström 

Anders, Fossum 

Bjöörn, Karlgren 

Klas (2016): ” 

Patients’ 

experiences of 

communication 

and involvement in 

decision-making 

about atrial 

fibrillation 

treatment in 

consultations with 

nurses and 

physicians”, 

Scandinavian 

Journal Of Caring 

Sciences, vol. 30, 

2016, s. 535-546. 

Patienter med 

förmaksflimmer har 

deltagit i studien.  

22 patienter med 

förmaksflimmer i åldern 

37–90 intervjuades 

genast efter 

konsultationen med 

sjukskötaren och 

psykiatern. 

Data samlades in på sex olika 

kardiologiska 

öppenvårdskliniker i Sverige. 

Datainsamlingen gjordes med 

hjälp av intervjuer.  

Intervjuerna 

transkriberades och 

lästes igenom två 

gånger. Efter det 

plockades det väsentliga 

ut från intervjuerna och 

kodades, sedan lades 

svaren i kategorier.  

I konsultationen med 

psykiatern kände 

patienten sig 

involverad eftersom 

de fick delta i vården 

och göra beslut om 

vården. Patienterna 

kände sig säkra och 

hade förtroende för 

psykiatern och 

sjukskötaren.  

Bynum J.P., Barre 

L., Passow H. 

(2014): ” 

Participation of 

very old adults in 

healthcare 

decisions”, Medical 

decision making, 

vol. 34(2), 2014, s. 

216-230. 

Personer som är 80år 

eller äldre valdes med i 

forskningen. 

29 patienter deltog i 

forskningen. 

Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes. 

Intervjuerna 

transkriberades och 

kodades. 

Det har visat sig finnas 

vissa hinder för äldre 

patienter får vara 

delaktiga i vården. 

Kliniker kommer 

sannolikt att behöva 

ytterligare 

färdigheter, tid och 

ansträngning för att 

uppnå patientens 

delaktighet. 

Doekhie K.D, 

Strating M.M, 

Buliac-Samardzic 

M, Van De 

Bovenkamp H.M, 

Paauwe J (2018): 

”The different 

perspectives of 

patients, informal 

caregivers and 

professionals on 

patient 

involvement in 

primary care 

teams. A 

qualitative study”, 

Health 

expectations, 2018, 

s.1171-1182. 

Äldre patienter med 

kroniska sjukdomar. 

Äldre patienter 

definieras som 60 år 

eller äldre. 

64 intervjuer 

genomfördes. Av dessa 

var 19 patienter, 10 

vårdaren och 38 

professionella inom 

primärvård. 

Semi strukturerade intervjuer. Konventionell 

innehållsanalys. 

Patienterna och 

vårdarna har olika 

synvinklar på 

patientens delaktighet 

i vården. Utmaningar 

för att patienten ska 

kunna vara delaktig i 

vården är: att 

patienten känner sig 

missförstådd, 

svårigheter då 

yrkeskunniga har olika 

åsikter, vårdarens 

negativa agerande 

utifrån deras egen 

åsikt på nivån av 

patientens 

delaktighet.  
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Fix G, Bolton R.E, 

Hill J.N, Mueller N, 

Lavela S.L, Bokhour 

B.G, VanDeusen 

Lukas (2018): ” 

Patient-centered 

care is a way of 

doing things: How 

healthcare 

employees 

conceptualize 

patient-centered 

care”, health 

expectations, 2018, 

s. 300-307. 

Forskarna bestämde 

tillsammans med 

Medical centre 

leadership för att 

identifiera personer som 

verkade potentiella. De 

potentiella deltagarna 

kontaktades. 

77 intervjuer 

genomfördes med 107 

anställda. 

Kvalitativa intervjuer 

genomfördes. 

Grundad teori. I den 

patientcentrerade 

vården ska man ta i 

beaktande patientens 

egna erfarenheter. 

Vissa vårdaren är av 

den åsikten att 

patientcentrerad vård 

kan införas på olika 

vårdenheter medan 

andra vårdaren var av 

den åsikten att 

patientcentrerad vård 

endast kan användas 

på vissa specifika 

enheter. 

Kvåle K, Bondevik 

M (2008): ” What is 

important for 

patientcentered 

care? A qualitative 

study about the 

perceptions of 

patients with 

cancer”, Journal 

compilation, 2018, 

s. 582-588. 

Patienter med cancer 

som var intagna på en 

canceravdelning valdes 

med i forskningen. 

Patienterna var 25-80år. 

20 patienter 

intervjuades. Av dessa 

var 10 kvinnor och 10 

män. 

Intervjuer. Intervjuerna 

transkriberades. Därefter 

gjordes en 

fenomenologisk analys 

enligt Giorgis modell. 

Patientcentrerad vård 

utövas genom att 

respektera patienten 

och genom att ge 

tillräckligt med 

information. Utöver 

detta bör man låta 

patienten vara 

delaktig och bevara 

hens värde som 

person. 

Larsson I.E, 

Sahlsten M.J, 

Segesten K, Plos 

K.A (2010): ” 

Patients’ 

perceptions of 

barriers for 

participation in 

nursing care”, 

Scandinavian 

Journal of caring 

sciences, vol. 25, 

2010, s. 575–582. 

Patienter som hade varit 

intagna på sjukhus i 

minst fyra dygn. 

Patienterna var 32–87 

år. 

26 patienter deltog i 

forskningen. Av dessa var 

18 män och 8 kvinnor. 

Patienterna intervjuades i 

fokusgrupper. 

Innehållsanalys. Utmaningar för att 

vara delaktig visade 

sig vara: Egen 

oförmåga, brist på 

empati, känsla av att 

vårdaren har makten i 

sina händer och 

ostrukturerad vård. 

Vårdarnas attityder 

kan även vara en 

utmaning för att 

patienten ska känna 

sig delaktig i vården.  

Makkonen A, 

Suhonen R, Hupli 

M (2010): ” 

Potilaiden näkemys 

hoidon 

yksilöllisyydestä 

ajanvaraus-

polikliniikalla”, 

Hoitotiede 22/2, 

2010, s. 118-128. 

Patienter som är intagna 

på en sluten klinisk 

avdelning.  

300 patienter deltog i 

studien.  

Frågeformulär. Analysen gjordes med en 

teoretisk innehållsanalys. 

Med hjälp av 

dataprogrammet SAS. 

För att kunna ge en 

individuell vård skall 

man ta i beaktande 

patientens sjukdom 

och hur sjukdomen 

påverkar patienten. 

Vårdpersonalen skall 

kunna bedöma 

patientens mentala 

och informativa 

förmåga för att kunna 

bedöma patientens 

individuella vård.  

Norfolk T, Birdi K, 

Walsh D (2007): ” 

The role of 

empathy in 

establishing 

rapport in the 

consultation: a 

new model”, 

Medical education, 

vol. 41, 2007, s. 

690–697. 

Läkare och kliniska 

psykologer med lång 

erfarenhet av 

patientkontakt eller av 

patienter med kroniska 

sjukdomar. Dessutom 

skulle läkarna ha 

erfarenheter med 

modellen som användes 

i studien. 

 

12 stycken läkare, 6 

allmän läkare och 6 

stycken kliniska 

psykologer. Varje läkare 

hade 4 egna patienter 

som deltog i studien. Allt 

som allt 48 patienter 

deltog i studien.  

Strukturerade intervjuer som 

spelades in.  

En initial validering 

gjordes av varje intervju 

av modellen. Sedan 

gjordes en kvalitativ 

analys av alla intervjuer.  

Modellen som 

användes i studien var 

ett bra sätt att 

upprätthålla den 

terapeutiska 

relationen mellan 

läkare och patient bra. 

Modellen gjorde 

läkarnas förståelse av 

patientens egna 

perspektiv på hens 

problem bättre.   
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Nyborg I, Danbolt 

L, Kirkevold M 

(2017): ” Few 

opportunities to 

influence decisions 

regarding the care 

and treatment of 

an older 

hospitalized family 

member: A 

qualitative study 

among family 

members”, BMC 

Healthservices 

research”, 2017, s. 

1-12. 

Norsktalande anhöriga 

till patienter som var 

intagna på en geriatrisk 

avdelning i Norge. 

16 anhöriga deltog i 

forskningen.  

Intervjuer genomfördes. Fenomenologisk-

hermeneutisk metod. 

Oberoende på 

anhörigas ålder, var 

möjligheten att delta i 

val angående 

patientens vård 

ytterst liten. Ju äldre 

den anhöriga var, 

desto mer sårbar 

ansågs den anhöriga 

vara på grund av att 

inte få vara delaktig i 

val av patientens vård. 

Smith-Carrier T, 

Sinha S.K, 

Nowaczynski M, 

Akhtar S, Seddon 

G, Pham T-N 

(2016): ” It makes 

you feel more like 

a person than a 

patient’: Patients’ 

experiences 

receiving home-

based primary care 

(HBPC) in Ontario, 

Canada”, Health 

and social care in 

the community, 

vol. 25(2), 2016, s. 

723–733. 

Patienter som får 

hembaserad primärvård 

i hemmet (HMPC) och 

deras upplevelser av den 

vården. 

26 patienter deltog i 

studien. 

Intervjuer. Induktiv kvalitativ 

innehållsanalys gjordes 

av intervjuerna. 

Patienterna kände en 

bättre patientvård 

med denna service, 

speciellt de äldre 

patienterna, som 

tyckte vården blev 

bättre när den sköttes 

i hemmet.  

Stephens B (2013): 

” Patients’ 

experiences of 

community IV 

therapy”, British 

journal of nursing, 

vol. 22(19), 2013, s. 

24–29. 

Patienter som får IV 

behandling i deras hem. 

8 patienter deltog i 

studien. 

Semi-strukturerade intervjuer 

gjordes. 

Kvalitativ analysmetod 

användes. Intervjuerna 

transkriberades som 

analyserades till olika 

teman 

Patienterna 

uppskattade deras IV 

behandling eftersom 

de fick det i en bekant 

miljö i deras egna 

hem. Patienterna 

föredrar att få 

behandlingen i 

hemmet än att åka in 

till sjukhus. 

Mäkinen Birgitta, 

Routasalo Pirkko 

(2003): ” 

Sairaanhoitaja ja 

iäkkään potilaan 

omainen”, Tutkiva 

hoitotyö, vol. 1(2), 

2003, s. 16-21. 

Sjuksköterskor som 

hade skött om 75 år 

gamla eller äldre 

patienter som var 

intagna på 

specialsjukhus på grund 

av hjärt- eller 

kärlsjukdom. Därtill var 

kriterierna att 

patienterna de hade 

skött om hade varit 

minst tre dagar intagna 

på sjukhus och att de  

visste om patienternas 

hemförlovningsdag, 

10 Sjukskötaren. Intervjuer genomfördes.  Materialet analyserades 

enligt Giorgis modell. 

En del sjukskötare tog 

anhöriga i beaktande 

och ansåg att de är en 

del av vården medan 

andra sjukskötaren 

ansåg att de anhöriga 

inte är så viktiga i 

patientens vård.  

Några ansåg att det är 

anhörigas uppgift att 

starta samtalet i fall 

de är intresserade och 

vill ha information om 

patientens 

hälsotillstånd. Ibland 

hade sjukskötaren 

även svårt med att 

veta att vilka uppgifter 

hör till hen att berätta 

och vilka hör till 

läkaren.    
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Bilaga 3 Forskningsinformation för hemsjukhusets patient 

Forskningsinformation för hemsjukhusets patient   
 
 

INFORMATION OM FORSKNING        
 ”Avancerad vård i hemmet – äkta patientcentrering, mångprofessionalitet och effektivitet?” 
 

Vi ber Er att delta i forskning om hemsjukhusvården för Ni har varit/är patient i hemsjukhuset. Efter Ni 
har bekantat Er med informationen i brevet, arrangeras möjlighet för Er att fråga mera om forskningen. 
Ifall Ni beslutar att delta i forskningen, frågas Ert informerat samtycke. 
  

 
Forskningens syfte 
 

Forskningens syfte är att kartlägga hur hemsjukhusvården upplevs av patienter, deras närmaste och av 
mångprofessionella teamet, granska hemsjukhusets effektivitet ur olika synvinklar och utveckla 
nationella kvalitetskriterier för uppföljning av klientcentrerad, säker, kompetent och effektiv 
hemsjukhusverksamhet. Etiska nämnden vid Tammerfors sjukhusdistriktet har granskat 
forskningsplanen. 

 
Forskningens genomförande 
 

I forskningens denna fas intervjuas Er och Er närmaste en gång tillsammans, cirka halv timme per 
telefon vid en tidpunkt som bäst passar för Er mellan februari-april 2019. Intervjufrågor berör Era 
erfarenheter om hemsjukhusvård. 
 
Deltagandet till forskningen ersätts inte med ett arvode. 

 
Nytta och risk att delta i forskningen 
 

Det är möjligt, att deltagandet i forskningen hämtar ingen nytta för Er, men på basen av forskningens 
resultaten strävar vi efter att utveckla hemsjukhusservice mot patientcentrering, säkerhet och effektivitet, 
samt utveckla samarbetet och kunnandet av hemsjukhusteam för patienters bästa. 
 
Deltagandet i forskningen orsakar Er inga ekonomiska, fysiska eller psykiska risker, om man inte 
upplever obehag att överenskomma intervjutiden eller att tänka på sina tidigare erfarenheter.   

 
Pålitlighet, behandling och bevaring av intervjumaterial 
 

Information som samlas av Er och forskningsresultaten behandlas konfidentiellt enligt Lagen om 
personuppgifter. För varje deltagare anges en kod och informationen som gäller honom/henne bevaras 
i kodad form. Resultaten analyseras på gruppnivå enligt koden så att enskilda personer inte kan 
identifieras utan kodnyckel, som handhas av forskningsledaren Åbo Akademi och av hemsjukhusets 
avdelningsskötare. Ingen information om koden ges till utomstående personer. Slutliga 
forskningsresultaten rapporteras på gruppnivå så att enskilda personer inte kan identifieras. 
Intervjumaterialet bevaras i Åbo Akademis Vasa enhet tills materialet har analyserats, vartefter det 
bränns. 
 
 

Frivillghet 
 

Att delta denna forskning är frivilligt och Ni kan avbryta deltagandet när som helst utan att ange orsaken 
till avbrott. Ifall Ni vägrar delta i forskningen eller avbryter Ert deltagande, påverkar det inte Er vård. 
 
Ni kan avbryta Ert deltagande när som helst före forskningens avslutas utan att det orsakar skador för 
Er. Ni kan också backa Ert deltagande. Ifall Ni bestämmer att backa Ert deltagande eller om Ert 
deltagande avbryts av någon annan orsak, den informationen som Ni har gett före avbrutet avtal 
används som en del av forskningsmaterial. 
 

 
Information om forskningsresultaten 
 

Forskningens resultaten kommer att rapporteras som artiklar i nationella och internationella 
vårdvetenskapliga tidningar och som muntliga presentationer t.ex. i konferenser. Ni kan även få 
information om publicerade artiklar av forskaren per e-post. 

 
Tilläggsinformation 
 

Vid behov ber vi Er att ställa Era frågor om forskningen 
 
Kontaktuppgifter till forskaren  
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Bilaga 4 Forskningsinformation för patientens närmaste 

Forskningsinformation för patientens närmaste   
 
INFORMATION OM FORSKNING        
 ”Avancerad vård i hemmet – äkta patientcentrering, mångprofessionalitet och effektivitet?” 
 

Vi ber Er att delta i forskning om hemsjukhusvården för Ni är närmaste av en som vårdas/har vårdats i 
hemsjukhuset. Efter Ni har bekantat Er med informationen i brevet, arrangeras möjlighet för Er att fråga 
mera om forskningen. Ifall Ni beslutar att delta i forskningen, frågas Ert informerat samtycke. 
  

 
Forskningens syfte 
 

Forskningens syfte är att kartlägga hur hemsjukhusvården upplevs av patienter, deras närmaste och av 
mångprofessionella teamet, granska hemsjukhusets effektivitet ur olika synvinklar och utveckla 
nationella kvalitetskriterier för uppföljning av klientcentrerad, säker, kompetent och effektiv 
hemsjukhusverksamhet. Etiska nämnden vid Tammerfors sjukhusdistriktet har granskat 
forskningsplanen. 

 
Forskningens genomförande 
 

I forskningens denna fas intervjuas Er och Er närmaste en gång tillsammans, cirka halv timme per 
telefon, vid en tidpunkt som bäst passar för Er mellan februari-april 2019. Intervjufrågor berör Era 
erfarenheter om hemsjukhusvård. 
 
Deltagandet till forskningen ersätts inte med ett arvode. 

 
Nytta och risk att delta i forskningen 
 

Det är möjligt, att deltagandet i forskningen hämtar ingen nytta för Er, men på basen av forskningens 
resultaten strävar vi efter att utveckla hemsjukhusservice mot patientcentrering, säkerhet och effektivitet, 
samt utveckla samarbetet och kunnandet av hemsjukhusteam för patienters bästa. 
 
Deltagandet i forskningen orsakar Er inga ekonomiska, fysiska eller psykiska risker, om man inte 
upplever obehag att överenskomma intervjutiden eller att tänka på sina tidigare erfarenheter.   

 
Pålitlighet, behandling och bevaring av intervjumaterial 
 

Information som samlas av Er och forskningsresultaten behandlas konfidentiellt enligt Lagen om 
personuppgifter. För varje deltagare anges en kod och informationen som gäller honom/henne bevaras i 
kodad form. Resultaten analyseras på gruppnivå enligt koden så att enskilda personer inte kan 
identifieras utan kodnyckel, som handhas av forskningsledaren Åbo Akademi och av hemsjukhusets 
avdelningsskötare. Ingen information om koden ges till utomstående personer. Slutliga 
forskningsresultaten rapporteras på gruppnivå så att enskilda personer inte kan identifieras. 
Intervjumaterialet bevaras i Åbo Akademis Vasa enhet tills det har analyserats, vartefter det bränns. 
 
 
 

Frivillghet 
 

Att delta denna forskning är frivilligt och Ni kan avbryta deltagandet när som helst utan att ange orsaken 
till avbrott. Ni kan avbryta Ert deltagande när som helst före forskningens avslutas utan att det orsakar 
skador för Er. Ni kan också backa Ert deltagande. Ifall Ni bestämmer att backa Ert deltagande eller om 
Ert deltagande avbryts av någon annan orsak, den informationen som Ni har gett före avbrutet avtal 
används som en del av forskningsmaterial. 
 

 
Information om forskningsresultaten 
 

Forskningens resultaten kommer att rapporteras som artiklar i nationella och internationella 
vårdvetenskapliga tidningar och som muntliga presentationer t.ex. i konferenser. Ni kan även få 
information om publicerade artiklar av forskaren 

 
Tilläggsinformation 
 

Vid behov ber vi Er att ställa Era frågor om forskningen: 
 
Kontaktuppgifter till forskaren 
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Bilaga 5 Intervjufrågor på svenska 

Hemsjukhus och hemrehabilitering – äkta patientcentrering, mångprofessionalitet och effektivitet? 

ÅA, fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier/hälso- och vårdvetenskap 
 

Intervjufrågor/Frågor för patienter och för patientens anhörig/närmaste förverkligas som par-intervju. 

 

Bakgrundsfrågor för patienter: kön, ålder, akut eller kronisk hälsoproblem som orsak till 

hemsjukhusvården 

Bakgrundsfrågor för anhörig/närmaste: kön, ålder, relation till patienten (maka/make, släkting, vän, 

bekant) 

 

Frågor för patienter 

1. Vad tänker Ni om det att skötaren och läkaren besöker Er hemma? 

  * t.ex. besökstider 

  * t.ex. hemmet som ett privat område 

2. Vad tänker Ni om det att Er anhörig/närmaste hjälper Er hemma? 

  * t.ex. anhörigas/närmastes kunskaper i och motivation för att hjälpa 

  * t.ex. hjälpandets betydelse för er relation  

3. Vad tänker Ni om de olika apparater som används för vården hemma hos Er? 

  * t.ex. apparater för mätning och uppföljning av hälsotillstånd 

  * t.ex. apparater för att växelverka 

4. Kan Ni ge exempel på ett tillfälle där Ni blivit bemött på ett personcentrerat sätt (av hemsjukhusets 

personal)? 

5. Kan Ni ge exempel på ett tillfälle där Ni blivit värdigt bemött, (så att Ni verkligen kände Er värdefull)? 

* om svaret till två föregående frågor nej, så:  

-  hur ska vårdaren vara som person eller göra för att Ni ska känna att Er värde som person 

blir beaktad och bevarad?  

Frågas av alla:  

* hurdan handledning har Ni fått i hemsjukhuset om er sjukdom, dess vårdalternativ och eventuella 

komplikationer? 

* på vilket sätt har Ni fått vara med och planera vården hemma hos Er? 

* på vilket sätt har Ni fått vara med och utvärdera vården hemma hos Er? 

6. På vilket sätt upplever Ni att vården hemma skiljer från vården i sjukhuset? 

 

Frågor för patientens anhörig/närmaste 

1. Vad tänker Ni om det att skötaren och läkaren besöker Er hemma? 

* t.ex. besökstider 

* t.ex. hemmet som ett privat område 

2. Vad tänker Ni om det att Ni hjälper Er anhörig/närmaste hemma? 

* t.ex. era kunskaper i och motivation för att hjälpa 

* t.ex. hjälpandets betydelse för er relation  

3. Vad tänker Ni om de olika apparater som används för vården hemma? 

* t.ex. apparater för mätning och uppföljning av hälsotillstånd 

* apparater för att växelverka 

4. Kan Ni ge exempel på ett tillfälle där Ni blivit bemött på ett personcentrerat sätt (av hemsjukhusets 

personal? 

5. Kan Ni ge exempel på ett tillfälle där Ni blivit värdigt bemött, (så att Ni verkligen kände att hade ett 

unikt människovärde)? 

* om svaret till två föregående frågor nej, så:  

- hur ska vårdaren vara som person eller göra för att Ni ska känna att Er värde som person 

blir beaktad och bevarad?  

Frågas av alla:  

* hurdan handledning har Ni fått i hemsjukhuset om den sjukdomen som Er anhörig/närmaste har, 

dess vårdalternativ och eventuella komplikationer? 

* på vilket sätt har Ni fått vara med och planera vården hemma? 

* på vilket sätt har Ni fått vara med och utvärdera vården hemma? 

6. På vilket sätt upplever Ni att vården hemma skiljer från vården i sjukhuset?  
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Bilaga 6 Intervjufrågor på finska 

Kotisairaala ja kotikuntoutus – aitoa potilaskeskeisyyttä, moniammatillisuutta ja tehokkuutta? 

ÅA, Pedagogiikan ja hyvinvointitutkimuksen tiedekunta/terveys- ja hoitotiede 

 

Haastattelurunko/Potilaiden ja omaisten/läheisten kysymykset. Potilaiden ja heidän omaistensa/läheistensä 

haastattelut tehdään parihaastatteluina.  

 

 
Potilaan taustatiedot: sukupuoli, ikä, akuutti vai krooninen sairaus syynä kotisairaalahoitoon 

Omaisen/läheisen taustatiedot: sukupuoli, ikä, suhde potilaaseen (puoliso, sukulainen, ystävä, tuttava) 

 

Kysymykset potilaalle 

1. Mitä ajattelette siitä, että hoitaja ja lääkäri käyvät kotonanne? 

       * esim. käyntiajat 

       * esim. koti yksityisenä alueena 

2. Mitä ajattelette siitä, että omaisenne/läheisenne auttaa Teitä kotonanne? 

* esim. omaisen/läheisen tiedot ja motivaatio 

* esim. auttamisen merkitys suhteellenne 

3. Mitä ajattelette koneista ja kojeista joita käytetään Teidän kotisairaalahoidossanne? 

  * esim. kojeet, joilla tehdään mittauksia ja seurataan terveydentilaa 

  * esim. kojeet, joita käytetään vuorovaikutukseen 

4. Voitteko antaa esimerkin tilanteesta, jossa teidät on kohdattu ainutlaatuisena persoonana (kotisairaalan 

henkilökunnan taholta)? 

5. Voitteko antaa esimerkin tilanteesta, jossa teidät on kohdattu arvokkaana ihmisenä, niin että tunsitte 

arvokkuutta? 

* jos vastaus edellisiin ei, niin Minkälainen hoitajan tulisi olla henkilönä tai mitä tehdä, jotta 

tuntisitte että arvonne ihmisenä otettaisiin huomioon ja sitä kunnioitettaisiin? 

 Kysytään kaikilta:  

*millaista ohjausta olette saaneet kotisairaalassa sairaudestanne, sen hoitovaihtoehdoista ja 

mahdollisista komplikaatioista? 

* miten olette saaneet olla mukana suunnittelemassa kotisairaalahoitoa? 

* miten olette saaneet olla mukana arvioimassa hoitoa kotonanne? 

6. Miten koette hoidon kotonanne eroavan hoidosta sairaalassa? 

 

Kysymykset potilaan omaiselle/läheiselle 

1. Mitä ajattelette siitä, että hoitaja ja lääkäri käyvät kotona(nne)? 

* esim. käyntiajat 

* esim. koti yksityisenä alueena 

2. Mitä ajattelette siitä, että autatte omaistanne/läheistänne kotona? 

* esim. tietonne ja motivaationne 

* esim. auttamisen merkitys suhteellenne 

3. Mitä ajattelette koneista ja kojeista joita käytetään kotisairaalahoidossa 

* esim. kojeet, joilla tehdään mittauksia ja seurataan terveydentilaa 

 * esim. kojeet, joita käytetään vuorovaikutukseen 

4. Voitteko antaa esimerkin tilanteesta, jossa teidät on kohdattu ainutlaatuisena persoonana (kotisairaalan 

henkilökunnan taholta)?? 

5. Voitteko antaa esimerkin tilanteesta, jossa teidät on kohdattu arvokkaana ihmisenä, niin että tunsitte 

arvokkuutta? 

- jos vastaus edellisiin ei, niin Minkälainen hoitajan tulisi olla henkilönä tai mitä tehdä, jotta tuntisitte 

että arvonne ihmisenä otettaisiin huomioon ja sitä kunnioitettaisiin? 

Kysytään kaikilta: 

*millaista ohjausta olette saaneet kotisairaalassa omaisenne/läheisenne sairaudesta, sen 

hoitovaihtoehdoista ja mahdollisista komplikaatioista? 

* miten olette saaneet olla mukana suunnittelemassa kotisairaalahoitoa? 

* miten olette saaneet olla mukana arvioimassa kotisairaalahoitoa? 

6. Miten koette hoidon kotona eroavan hoidosta sairaalassa?  
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Bilaga 7 Blankett för samtycke 

Informerat samtycke                       
 
INFORMERAT SAMTYCKE        
 
 
 ”Avancerad vård i hemmet – äkta patientcentrering, mångprofessionalitet och effektivitet?” 

 
Jag har frågats att delta i ovannämnd vetenskaplig forskning och jag har fått både muntligt 
och skriftligt information om den samt möjlighet att ställa tilläggsfrågor för forskaren om 
den. 
 
Jag förstår att deltagandet i forskningen är frivilligt och att jag har rätt att neka eller backa 
mitt deltagande när som helst utan att ange orsak. Jag kan avbryta deltagandet när som 
helst under forskningen utan att avbytandet påverkar mig negativt på något sätt. Ifall jag 
backar mitt deltagande den informationen som är redan samlat gällande mig kan inte 
användas i forskningen om den har inte analyserats redan. Jag förstår även att all 
information behandlas konfidentiellt. 
 
 
 
 
Ort     ___.___.2019  Ort    ___.___.2019 
 
 
Jag deltar i forskningen:     Mottagaren av informerat samtyckte: 
 
____________________________________ __________________________________ 
Underskrift      Underskrift 
 
____________________________________ ___________________________________ 
Namnförtydligandet      Namnförtydligandet 
 
____________________________________ 
Signum eller födelsetid 
 
____________________________________ 
Hemadress 
 

Telefonnummer och e-post 
(för att överenskomma intervjutiden) 
 
 
  

 

 

 


