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Sammanfattning

Bakgrund: Omorganisation inom vården ställer högre krav på anhöriga då fler vårdas i

hemmet. Därför behövs mer kunskap om anhörigas situation för att stärka familjehälsan.

Syfte: Syftet med studien var att belysa hur anhöriga upplever sin situation i flyttprocessen

före, under och efter flytten av en vårdbehövande familjemedlem till ett särskilt boende för

äldre, vilket framkom vid hälsostödjande familjesamtal. 

Metod: Åtta familjer deltog i en samtalsserie av tre samtal. Samtalen analyserades med

kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Huvudresultatet visade på att före flytten upplevdes livssituationen som ohållbar

med ett krävande ansvar. Under flytten upplevdes både känslor av frid och frustration. Efter

flytten upplevdes sorg, varierat förtroende för boendet, att de anhöriga ville behålla relationen

med den vårdbehövande och en förändrad familjesituation.  

Slutsats: Anhörigas upplevelser var varierande under flyttprocessen. Distriktsköterskan bör

vara synlig och finnas som stöd.

Nyckelord: Distriktssköterska, Upplevelser, Anhöriga, Särskilt boende, Övergång, Kvalitativ 
innehållsanalys
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Abstract

Background: Reorganization in health care creates great demands on families as more are

cared for at home. Knowledge are needed about the family's situation to improve family

health. 

Aims: The aim is to see how family members experienced their situation before, during and

after the transition of a care-dependent family member to a residential home for older people,

during family health conversations,

Methods: Eight families participated in a series of three conversations. The conversations

were analysed by qualitative content analysis. 

Results: The findings were that before the transition the families experienced an

unsustainable life situation with increased responsibility. During the transition feelings of

peace and frustration were experienced. After the transition sadness, varied confidence in the

new home, wanting to keep the relationship with the care-dependent and a new family

situation was experienced.

Conclutions: Relatives' experiences varied during the transition. The district nurse should be

visible and supportive.

Keywords: District Nurse, Experiences, Relative, Residential home for older people,

Transition, Qualitative content analysis
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1 INLEDNING

Då befolkningen blir äldre, ökar i antal och allt fler vårdas hemma i ordinärt boende är det av

stor vikt att även studera anhörigas upplevelser av deras egen situation. Distriktssköterskor

(DSK) möter ofta anhöriga innan, under och efter att en familjemedlem flyttar till ett särskilt

boende för äldre. Studien är till nytta för DSK genom att öka förståelsen av de anhörigas

situation och därigenom bättre kunna möta deras behov. Vården behöver ökad kunskap kring

detta för att möta framtidens utmaningar där allt fler vårdas längre tid hemma i ordinärt

boende.

2 BAKGRUND 

2.1 Ökande antal äldre

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) levde det 9,7 miljoner människor i Sverige år 2014

(SCB, 2016) och redan under 2016 beräknas folkmängden öka till 10 miljoner. Fram till år

2060 antas befolkningen i Sverige öka med ytterligare tre miljoner enligt SCB:s

befolkningsprognos. Detta baseras på antaganden om migration, barnafödande och dödlighet.

SCB uppger en tydlig förändring i befolkningsstrukturen med en ökning av antalet äldre, på

grund av att livslängden ökar och antas fortsätta öka. Enligt befolkningsprognosen förväntas

det finnas över en miljon personer i Sverige som är 80 år och äldre år 2045 (SCB, 2015).

Eftersom de äldre är en växande grupp i samhället finns ett ökat behov att få samspelet mellan

vården och anhöriga att fungera. Inom hälso- och sjukvårdssystemet i Sverige överförs vården

successivt mer från sjukhuset till den vårdbehövandes hem, patienter kommer hem ifrån

sjukhus fortare och har ett större vårdbehov än tidigare (Karlsson, Moberg & Lagerström,

2006). Dessa organisationsförändringar ställer krav på sjuksköterskor (SSK) och

distriktssköterskor (DSK), och kan innebära ett aktivt deltagande av anhöriga (Benzein,

Hagberg & Saveman, 2008). Både den vårdbehövande och de anhöriga kan ha behov av att få

prata om sin nya situation, den som uppstår när den vårdbehövande skall vårdas i hemmet.

DSK är en yrkeskategori som de anhöriga vänder sig till i dessa fall (Rydeman & Törnkvist,

2009).
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2.2 Distriktssköterskans roll

Socialstyrelsen (2008) beskriver att DSK ansvarar för att leda, fördela, prioritera och

samordna omvårdnadsarbetet kring patienten. Kompetensbeskrivningen för DSK beskriver att

en förutsättning för att kunna hantera situationen och miljön som hemmet representerar, krävs

en balans mellan närhet och distans i det professionella förhållningssättet

(Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008; Pusa et al., 2015). DSK beskrivs besitta en

unik kompetens med helhetssyn för vård i hemmet som innefattar förståelse för både

patientens och de anhörigas situation (Karlsson, Moberg & Lagerström, 2006). DSK behöver

ha ett annat förhållningssätt vid vård i hemmet än sjuksköterskor (SSK) har vid vård på

sjukhus.  Maktstrukturen mellan vårdtagaren och DSK suddas ut när vården tar plats i

patientens hem. Relationen mellan DSK och patienten blir viktigare i hemmiljö (McGarry,

2009). Arbetet i hemmiljö beskrivs av DSK som både givande och som en utmaning (Dunne,

Sullivan & Kernohan, 2005). Det finns ofta brister i kommunikationen mellan anhöriga och

SSK när en äldre familjemedlem flyttar till ett boende (Bramble, Moyle & McAllister, 2009).

I mötet med familjen kan SSK aldrig i förväg veta vad familjen behöver. Genom en ökad

kunskap hos SSK om de behov som anhöriga uttrycker, kan beredskapen öka. Därmed får

SSK bättre förutsättningar att möta familjen och deras individuella behov (Benzein, Hagberg

&Saveman, 2012c).

2.3 Familjefokuserad omvårdnad

Familjefokuserad omvårdnad innebär vård och omsorg fokuserad på familjens roll för

upplevelsen av ohälsa och sjukdom hos individen. Familjen ses som en enhet och i begreppet

familjefokuserad omvårdnad ingår familjerelaterad och familjecentrerad omvårdnad.

Familjerelaterad omvårdnad utgör omvårdnad kring patienten där de anhöriga ses i kontext,

eller att anhöriga är i fokus med patienten i kontext. Inom familjecenterad omvårdnad ses

familjen som ett system där alla utgör varsin del och påverkar varandra (Benzein, Hagberg &

Saveman, 2012b, 2012c, 2012d). Familjehälsa är ett begrepp inom familjefokuserad

omvårdnad som innefattar både familjen som en helhet och familjemedlemmar som individer.

De resurser och styrkor som familjen har tillgång till är av vikt för familjehälsan. Dessa kan

behöva identifieras och stödjas vid mötet av familjer.  “Family Systems Nursing” är en term

som grundades av Wright och Leahey (1990) och fokuserar på samspel, ömsesidighet och

relationer mellan individen, familjen och omgivningen utanför (Wright & Bell, 2009). Ett
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familjecentrerat förhållningssätt inom vård och omsorg bör ges ett större utrymme än vad det

har i nuläget, särskilt vid långvariga och svåra sjukdomstillstånd (Benzein, Hagberg &

Saveman, 2012d). 

2.4 Hälsostödjande familjesamtal 

Ett exempel på en familjecentrerad intervention är hälsostödjande familjesamtal (FamHC

-Family Health Conversation) som utgår från att tillsammans med familjen lyssna in varje

enskild familjemedlems subjektiva upplevelse av sin livsvärld. Familjesamtalen bygger på ett

relationsinriktat, salutogent och reflekterande tillvägagångssätt där varje persons erfarenhet är

lika viktig med fokus på familjernas resurser och förhållandet mellan familjen och

omgivningen kring den (Benzein, Hagberg & Saveman, 2008). FamHC synliggör de

föreställningar som finns inom familjen (Persson & Benzein, 2014). FamHC stuktureras upp i

en serie av tre samtal och ett avslutande brev. Samtalens antal, längd och tidsintervall

anpassas utifrån den enskilda situationen. I forskningssammanhang är det lämpligt med tre

samtal. Vid det första samtalet får familjen själv berätta om sin situation och identifiera vad

familjen vill prata om. I det andra samtalet tas de identifierade problemen, svårigheter och

lidande upp. Det tredje avslutande samtalet fokuserar på framtiden och deltagarna reflekterar

över familjens resurser. Samtalens längd är flexibel men den optimala tiden är cirka 45

minuter. Det är viktigt att samtalslängden vid varje enskilt samtal är uppgjord i samråd mellan

deltagarna. Samtalen genomförs med två till tre veckors mellanrum (Benzein, Hagberg &

Saveman, 2012d; Benzene et al., 2008; Dorell & Sundin 2015; Östlund et al., 2015). Därefter

skickas ett avslutande brev två till tre veckor efter avslutad samtalsserie (Bell, Moules &

Wright, 2009). Två samtalsledare är vanligtvis närvarande en ena har huvudansvaret för

samtalets process och utformning medan den andra ansvarar för att tidsramen följs samt

observerar och reflekterar över samtalets innehåll (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012a;

Östlund et al., 2014). SSK kan bidra med en struktur vid samtalen som ger alla anhöriga

möjlighet att få berätta sin berättelse (Östlund et al., 2015). Målet med FamHC är att skapa

förutsättningar för att kunna se på den aktuella situationen ur nya synvinklar och därigenom

hitta lösningar och möjligheter som passar både individen och familjen (Benzein, Hagberg &

Saveman, 2012a; Östlund et al., 2015). Forskning visar att samtalen stärker

sammanhållningen inom familjen. Samtalen skapar en djupare samhörighet inom familjen och

förståelse mellan anhöriga, vilket även inkluderar de anhöriga som inte deltagit aktivt i

samtalen (Benzein, Olin & Persson, 2015; Dorell et al., 2014; Östlund et al., 2016).
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Genom FamHC upplever familjer sig bekräftad, får förmågan att sätta ord på sina känslor,

stöd och uppmuntran samt möjlighet till reflektion. Genom att ingå i FamHC ökar familjers

insikt, förståelse och kommunikation inom familjen (Benzein, Olin & Person, 2015; Benzein

& Saveman, 2008; Dorell et al., 2016; Dorell et al., 2014; Persson & Benzein, 2014; Östlund,

et al., 2016). Känslor förändras från ett “jag” till ett “vi” genom samtalen. FamHC kan vara

till hjälp för familjemedlemmar att anpassa sig till sin nya situation. Efter deltagande i

FamHC beskrev familjemedlemmarna att känslan av dåligt samvete och att inte vara

tillräcklig istället byttes till att de visste att de gjorde så gott de kunde (Dorell et al., 2016).

Familjer uppskattar familjesamtalen mycket men önskar samtidigt att samtalen kommer

tidigare i sjukdomsförloppet (Benzein, Olin & Persson, 2015) och när den sjuke fortfarande är

kvar i hemmet (Dorell et al., 2016; Dorell, 2016). SSK upplevelser av att ha utfört FamHC

visar att det genom samtalen skapades ett äkta möte och ett nytt synsätt på familjerna. SSK

förstod de anhöriga bättre efter samtalen samt att relationerna stärktes (Dorell, Östlund &

Sundin, 2016).

2.5 Flytt till särskilt boende för äldre 

När en äldre familjemedlem blir sjuk och tillståndet försämras, når familjen ofta en punkt där

vård i hemmet inte längre är möjlig och de måste överväga en flytt till ett boende för äldre

(Gill & Morgan, 2012). En flytt till ett boende kan lätta lite av pressen i det dagliga livet för

de anhöriga (Davies & Nolan, 2004). Beslutet kring flytten kan dock även skapa känslor av

skuld, frustration och ångest hos de anhöriga (Bramble, Moyle & McAllister, 2009). Vid flytt

till ett särskilt boende upplever makar till personer med demens såväl en känsla av frihet efter

flytten som känslor av dåligt samvete och misslyckande (Høgsnes et al., 2014). Genom att

vara öppen och uttrycka sina känslor, så kan anhörigas dåliga samvete i samband med flytt

mildras (Dorell et al., 2016). Stöd till anhöriga från vänner, andra familjemedlemmar och

vårdpersonal är en viktig faktor för en lyckad övergång (Gaugler et al., 2008).  Forskning

visar att anhöriga känner att de inte har tillräckligt stöd från SSK i kommunen innan den

vårdbehövande flyttar in på ett särskilt boende för äldre. Det är av stor vikt att SSK har

kunskap om de anhörigas situation innan flytten, då det har stor inverkan på hur anhöriga

upplever sin situation under och efter flytten (Eika et al., 2013).

9



3 PROBLEMFORMULERING 

Tidigare studier som visar hur anhöriga upplever sin situation när en nära familjemedlem

flyttar till ett boende, har ofta utförts med perspektiv från en specifik anhörig (Høgsnes et al,

2014; Førsund et al., 2014), med fokus på sjukdomens påverkan (Johansson et al., 2014) eller

från ett gemensamt perspektiv utifrån både den vårdbehövande och de anhörigas upplevelser

(Rydeman & Törnkvist, 2009). DSK möter anhöriga både inom kommun och landsting,

framförallt innan men också under och efter en flyttprocess. Ett behov finns att ytterligare

studera anhörigas upplevelser av deras egna situation före, under och efter en flytt av den

vårdbehövande till ett särskilt boende för äldre, för att uppnå en ökad kunskap och förståelse

för detta hos DSK.

4 SYFTE

Syftet med studien var att belysa hur anhöriga upplever sin situation i flyttprocessen före,

under och efter flytten av en vårdbehövande familjemedlem till ett särskilt boende för äldre,

vilket framkom vid hälsostödjande familjesamtal.

5 METOD 

5.1 Design

En kvalitativ induktiv ansats användes. Genom kvalitativ metod kan subjektiva upplevelser

synliggöras, förklaras och skapa djupare förståelse (Polit & Beck, 2014). 

5.2 Urval 

Författarna fick ta del av material från en större studie om FamHC vid särskilt boende för

äldre. SSK vid tre särskilda boende för äldre i en kommun i norra Sverige som hade mer än

två års erfarenhet från vård av äldre erbjöds anmäla intresse att delta i studien. Av de som fick

förfrågan anmälde fem SSK intresse. Av dessa fem valde enhetschefen ut tre SSK. På varje

boende valdes fyra familjer ut för att erbjudas familjesamtalen av enhetschefen, tillsammans

med SSK på boendet och den forskare som deltog. Urvalet gjordes utifrån där det upplevdes

som att det fanns ett behov. Exklusionskriterier var om familjerna inte kunde tala eller läsa

svenska (Dorell & Sundin, 2016). Den anhörige som stod uppsatt som närmast i den
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vårdbehövandes kontaktbok kontaktades. Den personen tillfrågade därefter övriga anhöriga

om intresse att delta i samtalet (Dorell, 2016). Tabell 1 visar en översikt över deltagarna.

Forskargruppen tillsammans med SSK har utfört samtal med 12 olika familjer i norra Sverige

vid tre olika tillfällen (Dorell & Sundin, 2016).

Författarna fick ta del av material från 8 familjers samtalsserie, total 24 samtal utifrån de

ursprungliga 12 samtalsserierna som låg till grund för studien. Dessa valdes slumpvis ut och 8

familjer ansågs som ett hanterbart stort material att analysera samt tillräckligt många för att få

svar på forskningsfrågan. De som ingick i den föreliggande studien var sammanlagt 18

anhöriga till åtta vårdbehövande. De vårdbehövande var både män och kvinnor, 76-90 år vars

grunddiagnos var demens eller stroke.

Tabell 1. Översikt över de deltagande familjerna.

Familj Kön, ålder och 

diagnos hos den 

vårdbehövande

Antal år den 

vårdbehövande har 

bott på ett särskilt 

boende för äldre 

Anhörigas 

relation till den 

vårdbehövande 

A Man, 87, demens 3 år Fru
B Man, 84, demens 3 år Fru, dotter, son
C Kvinna, 81, stroke 1 år Dotter
D Man, 84, stroke 6 månader Fru, dotter
E Man 76, stroke 1 år Fru, son
F Man, 80, stroke 2 år Fru, dotter, dotter
G Man, 89, stroke 2 år Fru, dotter, 

dotter, dotter
H Man, 82, demens 1 år Dotter, dotter

5.3 Interventionen

Interventionen innefattade en serie av tre samtal, vid tre olika tillfällen med 12 familjer med

två veckors intervall mellan samtalen. Varje familjesamtal sträckte sig mellan 45 till 65

minuter. De i varje familj som valde att delta i studien deltog vid samtliga tre tillfällen. Var

och en av de tre samtalen fokuserade på ett givet ämne utöver det som familjerna själva ansåg

var viktigt att prata om. I det första samtalet uppmanades varje familjemedlem att berätta om

sina upplevelser i sin nuvarande livssituation samt att lyssna till de andra
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familjemedlemmarnas berättelser i de fall det fanns flera anhöriga. Det andra samtalet

inleddes med en möjlighet att reflektera kring det första samtalet och sedan vändes fokus till

att samtala om lidande, problem och övertygelser. Det tredje samtalet fokuserade på familjens

styrkor och resurser samt framtiden. Samtliga av de tre samtalen med varje familj utfördes i

e t t s a m l i n g s r u m p å v a r d e r a b o e n d e ( D o r e l l & S u n d i n , 2 0 1 6 ) .

De tre SSK från boendena fick genomgå en utbildning i FamHC innan FamHC interventionen

påbörjades. Utbildningen genomfördes av forskargruppen. Därefter deltog SSK från boendet

parvis med en SSK från forskningsgruppen och de genomförde samtalen tillsammans. En av

SSK hade huvudansvaret för samtalet medan den andra observerade och reflekterade över

innehållet (Benzein, Hagberg & Saveman, 2008; Benzein, Hagberg & Saveman, 2012a;

Östlund et al. 2014). Det var samma SSK närvarande under de tre respektive FamHC (Dorell

& Sundin, 2016). 

5.4 Datainsamling 

De hälsostödjande familjesamtalen ljudinspelades digitalt. Författarna transkriberade nio av

samtalen själva och fick tillgång till färdigtranskriberat material av de övriga 15 samtalen. De

15 samtal författarna fick tillgång till var transkriberade ordagrant, de nio ytterligare samtalen,

transkriberades även de från inspelning ordagrant.

5.5 Dataanalys

Texten från de transkriberade familjesamtalen analyserades med kvalitativ induktiv

innehållsanalys för att tolka och finna meningsenheter, koder, underkategorier, kategorier som

överensstämde med syftet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Texten lästes igenom ett

flertal gånger för att författarna skulle kunna fördjupa sig i texten och bli bekant med

innehållet innan meningsenheterna plockades ut (Elo & Kyngäs, 2008). Innehållet sorterades i

domäner vilka beskrivs som delar av en text som behandlar en specifik fråga (Graneheim &

Lundman, 2004). Domänerna definierades till före, under och efter flytten där meningsenheter

som beskrev upplevelser av de tre skeendena i flyttprocessen plockades ut. Analysen

genomfördes i varsin domän där meningsenheter för varje domän plockade ut. Materialet

analyserades var för sig av författarna och sedan jämfördes resultatet (Carlsson, 2012). 
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Meningsenheterna utgjorde den nya textenheten som analyserades vidare. Analysen utfördes

med hjälp av latent och manifest tillvägagångssätt där författarna analyserade både det

uppenbara innehållet under samtalen men även det underliggande innehållet som framkom vid

samtalen (Graneheim & Lundman, 2004). De utplockade meningsenheterna kondenserades

och kodades. Av koderna skapades underkategorier som samlades under kategorier inom

varje domän. Dessa visas i Tabell 2. Analysen genomfördes på samma sätt i alla domäner.  

Tabell 2. Exempel på analysprocessen med meningsenheter, koder, och kategorier för de

tre domänerna.

Meningsenheter Kod Kategori Domän

Det gick sämre och sämre att ha 

honom hemma för vi har en trapp 

upp till lägenheten och han orkade 

inte och jag lyfte tills jag nästan 

hade lyft ihjäl mig bara för att 

komma upp. Han ramlade många 

gånger både natt och dag så det var 

nödvändigt även om det var tråkigt 

att komma in på ett boende. 

Praktiskt 

omöjlig 

hemsituation

Ohållbar 

livssituation

Före flytt

Vi försöker att ha trevligt ändå för 

vi kommer ingen vart med att älta 

det här hur mycket som helst så är 

situationen densamma och det här 

är det bästa för pappa och det var 

ohållbart.

Beslutet var 

nödvändig 

då 

situationen 

var ohållbar 

Känsla av 

frid över 

beslutet

Under 

flytt

Det känns som en sådan trygghet. 

Jag tänker på mamma som är på 

gruppboende hon är på det bästa 

stället hon kan vara.

Känner 

trygghet i 

boendet

Känner 

förtroende 

för boendet

Efter 

flytt
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5.6 Etiska överväganden 

Enligt vetenskapsrådets riktlinjer för omvårdnadsforskning skall fyra krav uppfyllas. Dessa är

krav på samtycke, krav på konfidentialitet, informationskrav samt krav på deltagarnas

säkerhet (Codex, 2003). Deltagarna fick information skriftligt och muntligt rörande studiens

mål, frivilligt deltagande samt att informationen skulle skötas konfidentiellt. Tillåtelse att

genomföra studien gavs av både kommunens förvaltningsschef, verksamhetschefen samt de

deltagande SSK. Samtycke att genomföra och spela in intervjuerna inhämtades av familjerna

innan de inkluderades. Familjerna och SSK försäkrades om att all information skulle förvaras

konfidentiellt i enlighet med forskningsetik. Studien har genomgått en forskningsetisk

prövning och blev godkänd av den regionala etikprövningsnämnden (DNr: 2011-335-31M).

Omvårdnadsforskning ska byggas utifrån etiska principer. Därför har autonomiprincipen

tillämpats vilket innebär att respekterad integritet, värdighet och sårbarhet likväl som att

skydda individens kropp och personlighet. Forskningen ska enligt principen om att göra gott

vara till nytta och bidra med ny kunskap för den grupp som forskningen avser. Forskningen

får inte orsaka skada på deltagarna utan säkerheten ska garanteras enligt principen om att inte

skada. Slutligen ska forskaren värna om de svaga grupper och behandla alla individer lika i

enslighet med principen om rättvisa (Codex, 2003). Detta har beaktats i studien genom att

studien var frikopplad från den vårdbehövandes vård på boendet. Det sågs en risk att anhöriga

skulle vara rädd att den vårdbehövandes vård skulle påverkas negativt om etiskt svåra

situationer och problem skulle uppkomma under samtalen. Frikopplingen mellan vården var

en förutsättning för att familjerna skulle våga berätta om sina upplevelser och känna sig

trygga (Dorell, 2016). 

6 RESULTAT

Resultatet kommer beskrivas under tre domäner. Dessa är anhörigas upplevelse vid en

familjemedlems flytt till ett särskilt boende för äldre före, under och efter flytten. Domän före

består av två kategorier och fem underkategorier. Domän under består av två kategorier och

fem underkategorier. Domän efter består av fem kategorier och elva underkategorier. 
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6.1 Före flytt

Tabell 3. Kategorier och underkategorier inom domän Före flytt.                                        

Kategorier Underkategorier

Före

Ohållbar 

hemsituation Svår hemsituation
Emotionellt påfrestande
Ensamhet och isolering

Ökat ansvar Förändrade roller inom familjen
Krav att vissa närstående 

förväntas ta mer ansvar

6.1.1 Ohållbar livssituation

Före flytten var hemsituationen ansträngd både på ett praktiskt och emotionellt plan. Det

skapade en känsla av ensamhet och stort ansvar hos de anhöriga, framförallt hos den anhörige

som bodde tillsammans med den vårdbehövande. 

6.1.1.1. Svår hemsituation. 

I takt med att de vårdbehövandes sjukdomstillstånd försämrades blev situationen i hemmet

successivt mer ansträngande. Situationen resulterade i ökat hjälpbehov där familjen behövde

kompensera den vårdbehövande tills hemsituationen blev praktiskt ohållbar. Ofta fick den

anhörige som bodde med den vårdbehövande utstå hög fysisk belastning då hemmiljön inte

var anpassad efter vårdbehovet. Hjälpbehovet sträckte sig dygnet runt vilket påverkade

sömnen för både den vårdbehövande och för den anhörige i hemmet. Resultatet visade att

familjerna ville klara sig själva så långt som möjligt. Trots hemtjänstinsatser var det svårt att

få en trygg vardag då de upplevde otrygghet mellan besöken. Som anhörig upplevdes en

känsla av att dygnet runt behöva övervaka och ha kontroll för att kunna rädda den

vårdbehövande ur olämpliga situationer. Det framkom att anhöriga inte hade fått tillräckligt

med information om vilken hjälp som fanns att tillgå i hemmet. 

“Jag tyckte jag hade nästan lyft ihjäl mig för att bara att komma upp och gå och ramla

gjorde han ju många gånger det var ju liksom natt, både natt och dag....”

(Maka familj D)
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6.1.1.2. Emotionellt påfrestande. 

Obekväma situationer på grund av den vårdbehövandes sjukdomssymptom såsom

minnessvårigheter och rastlöshet uppkom i vardagen för de anhöriga. Situationerna upplevdes

både pinsamma och röriga. Den vårdbehövande kunde ibland anklaga oskyldiga människor

som de mötte och detta upplevdes väldigt jobbigt. Det uppkom även oro från omgivande

familj för den anhörige som bodde tillsammans med den vårdbehövande då de såg den

belastande hemsituationen. Det framkom ständigt oro från anhöriga över hur den

vårdbehövande familjemedlemmen skulle uppföra sig. Det fanns en inre oro och sorg hos de

anhöriga när de insåg att sjukdomens inverkan på den vårdbehövande började leda till en

situation där den vårdbehövande inte skulle kunna bo kvar i hemmet. 

“Å det är så pinsamma situationer, då brukar ja... ibland när jag såg att det var någon som

kom ångande emot oss så brukade jag gå undan själv, jag sa jag ska gå och hämta

någonting…”

(Maka familj B)

 

6.1.1.3. Ensamhet och isolering. 

Det upplevdes en ensamhetskänsla hos den anhörige trots att de levde kvar hemma i

tvåsamhet tillsammans med den vårdbehövande. Den vårdbehövande upplevdes inte som ett

sällskap för den anhörige då inget utbyte skedde mellan dem trots att de båda bodde kvar i

hemmet. Det framkom en känsla av att vara bunden i hemmet i likhet med isolering då den

vårdbehövande hela tiden behövde någon som var närvarande. Anhöriga försökte hitta på

saker kring hemmet för att få dagarna att gå då hemsituationen annars upplevdes så tråkig.

Anhöriga upplevde ett tungt ansvar när ingen annan anhörig fanns att dela ansvaret med utan

blev tvungen att ta alla beslut själv. 

“För dom är ju inte mycket sällskap heller även när hemma, på slutet hemma minns jag att

det var så tråkigt ibland han satt ju vid bordet…”

(Maka familj B)
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6.1.2 Ökat ansvar

Att vara anhörig innan en flytt upplevdes som att ta över föräldrarollen och att som barn

ansvara över föräldrarnas välbefinnande. Ansvarsfördelningen för det ökade behovet av

engagemang byggde dels på inre krav men även på krav ställda från andra familjemedlemmar.

6.1.2.1. Förändrade roller inom familjen. 

Situationen före flytten ledde ofta till att barnen fick ta över föräldrarollen i familjen. Den

anhörige som bodde med den vårdbehövande blev tvungen att ta hjälp av de vuxna barnen

som fick vara “pappavakt” för att kunna ha möjlighet till att lämna hemmet. Ofta tog barnen

över beslutsrollen för att skydda den anhörige som bodde tillsammans med den

vårdbehövande. 

“... jag är barn nu… barn då men nu är det blir det lite annorlunda… Nu blir jag som den

som vuxen”

(Son familj E)

6.1.2.2. Vissa anhöriga förväntas ta mer ansvar. 

Det fanns en förväntan av att den anhörige som bodde geografiskt närmast skulle ta mest

ansvar i engagemang och beslut. Ibland upplevdes detta som ett inlindat krav utifrån, från

andra anhöriga. Detta väckte frustration samtidigt som de var mån om att behålla relationen

mellan de anhöriga, så situationen ventilerades sällan. Ibland var det ett krav inifrån dem

själva att ta mest ansvar då de såg det som en självklarhet då de hade bäst förutsättningar med

geografisk närhet till den vårdbehövande. 

“Ibland kan jag känna att om det är någonting jag blir irriterad på är det att det är så enkelt

att säga att man bor långt borta. Bara för att jag bor här så är jag inte outtömlig av kraft.

För det kan jag känna att jag kan bli lite less på om jag ska vara ärlig. “ 

(Dotter familj C)
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6.2 Under flytt

Tabell 4. Kategorier och underkategorier inom domän Under flytt.

Kategorier Underkategorier

Under

Känsla av frid 

över beslutet

Lättnadskänsla att slippa den 

praktiskt komplicerade 

situationen
Har förlikat sig med situationen

Frustration över

flytten Sorg över förlusten
Dåligt samvete mot den 

vårdbehövande
Känner missnöje över vården

6.2.1 Känsla av frid över beslutet

Under flytten framkom positiva känslor då boendet gav anhöriga en trygghet i att släppa

kontrollen som förbättrade familjens välmående. Andra resultat visade att efter längre tid av

eget kämpande i hemmet förlikade sig anhöriga med att flytten var nödvändig för familjens

bästa.

6.2.1.1. Lättnadskänsla att slippa den praktiskt komplicerade situationen.

Flytten gav ny hälsa till den anhörige som bodde kvar i hemmet, som ofta hade haft en

påfrestande fysisk situation innan flytten med tunga lyft. De anhöriga kunde släppa ansvaret

för hemmiljön som att behöva kontrollera att dörren var låst så att den vårdbehövande inte

skulle försvinna. Att släppa kontrollen gjorde att anhöriga kände tacksamhet. Den oroliga

tiden som uppstod mellan hemtjänstbesöken försvann och ersattes med trygghet. Flytten gav

frihet i att som anhörig då kunna röra sig fritt och hälsa på när som helst. I fall där den

vårdbehövande fått byta vårdmiljö flertalet gånger under en längre sjukdomsperiod, upplevdes

det permanenta boendet som en trygghet i att äntligen ha fått ett hem. 

“Jo men då visst jag ju att han vart omhändertagen. För hade jag haft ja hemtjänst eller

sådär om dom har varit där och hjälpt till och och gått därifrån så har han ju kunna behöv

hjälpa. Jag tyckte att det vart så oroligt. Så att det var så skönt. “

(Maka familj G)
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6.2.1.2. Har förlikat sig med situationen. 

Efter beslutet av flytten kom anhöriga till slut fram till att de kunde acceptera situationen trots

att den inte blev optimal och var oönskad. Anhöriga hade gjort allt de kunnat i sin makt för att

få situationen att fungera i hemmet men flytten var oundviklig och känslomässigt upplevdes

beslutet mycket svårt. Anhöriga blev stark i beslutet för att kunna stötta den vårdbehövande.

Det upplevdes från omgivningen att anhöriga skulle ha samvetskval över beslutet. Anhöriga

beskrev att utan erfarenhet kunde förståelse över situationen omöjligt uppstå och därför var

dåligt samvete inget anhöriga skulle behöva bära på. 

“Jamen vi komma ingen vart med det vi får ju älta det här till... hur mycket som helst så är ju

situationen densamma och det här är ju det bästa för pappa och det var ohållbart.”

(Dotter familj D)

6.2.2 Frustration över flytten

Flytten väckte känslor av sorg och medlidande. Även oro och dåligt samvete. Vidare beskrevs

ett missnöje mot vården med varierat förtroende för personalen. Anhöriga tvingades ta svåra

beslut för familjens bästa och ibland utsattes de för påfrestande situationer där anhöriga

tvingades vara stark.

6.2.2.1. Sorg över förlusten. 

Trots att de anhöriga försökte acceptera den nya situationen var det en sorg och känsla av

ilska över att den vårdbehövande inte kunde bo hemma. Flytten upplevdes ofta som ett avsked

och boendet beskrevs som en slutstation. Den anhörige som tidigare hade bott tillsammans

med den vårdbehövande upplevde en tomhetskänsla och kände sig ensam. Sorgen yttrade sig

genom inre oro, sömnsvårigheter och orkeslöshet hos den anhörige som tidigare hade bott

tillsammans med den vårdbehövande. Sorgeprocessen kunde underlättas med information om

den vårdbehövandes tillstånd och framtid. Trots vetskapen om att den vårdbehövande hade

det bra på boendet fanns känslor av besvikelse att som anhörig inte ha varit tillräcklig. Flytten

upplevdes som att den anhörige hade blivit lurad när de hade kämpat så länge för att klara sig

själva i hemmet. Det framkom också en oro över ekonomin samt en sorg över att

livssituationen blev annorlunda där förväntningarna på åldrandet inte infriades.
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“Jamen, det blir ju som en slut-station på nå vis och veta att jamen pappa kom ju aldrig hem

och pappa är ju inte lite, alltså det är ju inte pappa vad han har vare.

(Dotter familj D )

6.2.2.2. Dåligt samvete mot den vårdbehövande. 

Det uppkom känslor av dåligt samvete när anhöriga kände att de hade gjort för lite innan

flytten samt dåligt samvete över beslutet. Det beskrevs även att anhöriga kände medlidande

med den vårdbehövande och en känsla av att flytten sågs som ett svek från barnen mot

föräldrarnas beslut att leva hela livet tillsammans. I samband med flytten var de anhöriga

tvungna att fatta beslut baserat på vad som skulle bli det bästa för familjens totala livskvalité.

Det skapade etiskt svåra dilemman för de anhöriga. Ibland var de anhöriga tvungna att

använda en nödlögn mot den vårdbehövande. De var tvungna att ta ställning även om det

kändes som att anhöriga bestämde över en familjemedlems huvud då hemsituationen var

ohållbar. Det kändes inte som att någon talade för den vårdbehövandes vilja. 

“Ja… så att då fick vi liksom litegrann vad ska jag säga ta ta ställning… vem ska vi stötta

här, är det mamma eller är det pappa? Ja alltså litegrann därför att… jo men fråga man

honom ja vad vill du. Ja det är klart jag vill bo hemma med med med X (frun), det var ju vad

han svarade. För inte säg han att jag vill bo flytta in på en institution, det svara han ju inte.

Men då fick man liksom litegrann ta ta ställning där. Och då då kändes det som att… ja men

för för pappas del ha han eller som man tittade på deras totala livskvalitet så skulle det bli

bättre om pappa bodde på ett särskilt boende. “ 

(Dotter familj G)

6.2.2.3. Missnöje över personalen och vårdnivån. 

Initialt sågs ett missnöje mot vården från anhöriga när det gällde skötseln av den

vårdbehövande och förtroendet för personalen varierade. Ibland tog anhöriga på sig

vårdarrollen och utförde omvårdnadsåtgärder själva när de såg att inte vården fungerade. Det

var svårt att påverka vården på grund av dålig kommunikation med personalen. Det framkom

att anhöriga upplevde att den vårdbehövande inledningsvis hade hamnat i fel vårdnivå. 
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“...Alltså jag är ärlig och säger att det var inte kul ibland från början när vi kom. Jag har

varit van att pappa har varit helfräsch. Alltid ren och snygg och.. (suck).. Ja man grät ibland

när man gick härifrån.”

(Dotter familj D)

6.3 Efter flytt

Tabell 5. Kategorier och underkategorier inom domän Efter flytt.

Kategorier Underkategorier
Efter 

flytt Sorg

Saknad av den tidigare 

relationen
Känslosamma möten med den 

vårdbehövande
Dåliga 

upplevelser av 

boendet Missnöje med personalen
Ovärdigt liv för den 

vårdbehövande på boendet
Känner 

förtroende för 

boendet

Känner förtroende för 

personalen
Frihet och trygghet

Vill behålla 

relationen Känner dåligt samvete
Bevara tvåsamhet trots flytt

Ny 

familjesituation Nya förutsättningar i vardagen
Ombytta familjeroller
Omgivningen betyder mycket

6.3.1 Sorg över förlorad gemensam framtid

Tiden efter flytten präglades av sorg över den tidigare relationen och ensamhet. Som anhörig

upplevs situationen meningslös när den vårdbehövande lämnat hemmet och upplever sig själv

ensam kvar. Det uppkom känslosamma möten vid besök på boendet som hanterades på olika

sätt av de anhöriga.
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6.3.1.1. Saknad av den tidigare relationen. 

Det upplevdes en känsla av ensamhet trots att anhöriga levde kvar i tvåsamhet i sin relation.

Det upplevdes tomt, tråkigt och onormalt att bo på olika ställen. Anhöriga saknade dialogen

och närheten med den vårdbehövande. Ensamheten var som ett straff och anhöriga såg med

avundsjuka på andra par som levde tillsammans och en känsla av hopplöshet över att inte ha

någon framtid tillsammans. Vissa anhöriga skapade en distans till den vårdbehövande i och

med flytten och såg det som ett avsked. Det framkom en känsla av sorg och ilska när anhöriga

jämförde sin nuvarande situation med de förväntningar som tidigare funnits på åldrandet. 

Isoleringen som anhöriga upplevde innan flytten fortsatte att påverka vardagen efter flytten.

Det var svårt för den anhörige som tidigare bott med den vårdbehövande att ta sig ut på egen

hand. Dels upplevdes en inre känsla att inte vilja visa sig ensam i sociala sammanhang och

dels en rädsla av att omgivningen skulle reagera. Sorgeprocessen pågick ofta under lång tid

och var svår att acceptera. Ibland bidrog omgivningen till ensamheten genom att inte längre

bjuda på middagsbjudningar när det inte längre var två i hemmet. Umgängeskretsen blev inte

densamma och särskilt vid helger och högtider upplevdes ensamheten som mest även om det

fanns en familj runtomkring. 

“ Jag har ju ingen att prata med på kvällarna och sådär. Det blir mycket ensamt. Ja det är

ofta jag sitt och titta på tv och så ska jag prata med X (maken) vad han.. Åh så finns han inte,

det finns ingen där.”

(Maka familj A)

6.3.1.2. Känslosamma möten med den vårdbehövande. 

Det upplevdes väldigt känslosamt i samband med besök på boendet. Det präglades av att det

inte upplevdes givande att hälsa på, då den vårdbehövande inte kom ihåg att anhöriga hade

varit på besök och inte heller kom ihåg vad den anhörige tidigare hade sagt. Det upplevdes

tungt då den vårdbehövande hade förändrats i sin personlighet och ibland inte gav respons i

samtal utan var i sin egen värld. Det beskrevs som en känsla av bedrövelse efter besöket och

anhöriga upplevde att situationen när den anhörige skulle gå var väldigt smärtsam. Olika typer

av försvar användes för att undvika att besöka den vårdbehövande då det upplevde så jobbigt.

Tvärtom fanns också dem som tyckte om att hälsa på sina anhöriga även om det inte inte alltid

var lätt. Sätt att hantera situationen beskrevs som att komma utan att ha förväntningar mer än
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att den vårdbehövande skulle ha det bra som möjligt och att ta situationen för vad den var.

Genom att acceptera den vårdbehövandes dagsform utan att lägga vikt vid orsaken

underlättades känslorna kring mötet. 

“Han har ju glidit in i.. i dim.. dimman så att det är en… // Ja alltså det påverkar ju i den

meningen att jag menar det är ju som inte alltså roligt så att hälsa på för att det är ju inte

givande…”

(Dotter Familj G)

6.3.2 Dåliga upplevelser av boendet

Anhöriga upplevde missnöje över miljön och personalen på boendet och fick ibland strida för

den vårdbehövandes rättigheter. De upplevde att den vårdbehövande inte hade en värdig

tillvaro på boendet.

6.3.2.1. Missnöje över personalen. 

Efter att den vårdbehövande hade flyttat in på boendet fanns det ett missnöje med vården och

personalen. Förtroendebristen för personalen var särskilt påtaglig vid hög personalomsättning.

Den trygghetskänsla som flytten till boendet skapat gickförlorad när den vårdbehövande inte

upplevdes få adekvat vård. Interaktion mellan personal och de vårdbehövande på boendet var

mycket sparsam. Det fanns en känsla av att personalen inte lyssnade på den anhöriga. Vid

flertal tillfällen fick den anhörige strida för den vårdbehövandes rättigheter och många gånger

ta på sig vårdarrollen. Vissa anhöriga betonade vikten av kommunikation med personalen

medan andra anhöriga ville göra anmälningar i fall där fel hade begåtts. Samtidigt fanns en

rädsla för att ställa krav och att uppfattas som en jobbig anhörig som hade kunnat resultera i

att den vårdbehövande drabbades. Anhöriga upplevde att de inte hade fått tillräckligt med

information runt behandlingen. Det fanns även ett missnöje med miljön och andra

vårdbehövande på boendet som var en källa till rädsla och stress. 
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“Jaa, man har varit lite missnöjd där, ända sen han flyttade in… Man får som…. //Säga till

om allting och då är det väl som X (syster) sa en gång, hon vet ju inte vad hon kan begära

men jag har ju lite insikt i det…. och vet vad jag har rätt att begära.”

(Dotter familj F)

6.3.2.2. Ovärdigt liv för den vårdbehövande på boendet. 

På boendet upplevdes situationen ovärdig i jämförelse med hemmiljön bland nära och kära.

Anhöriga upplevde bra vård men inget liv. Den vårdbehövande var mycket ensam utan

givande tillvaro med bristande stimuli från miljön och de övriga boende. När anhöriga

upplevde att den vårdbehövande inte hade en meningsfull tillvaro på boendet kände de ett

ansvar att se till att någon samtalade med den vårdbehövande och att denne fick komma ut.

Även om den vårdbehövande inte var mentalt närvarande så fanns känslan att den anhöriga

ville behandla den vårdbehövande som den anhörige själv skulle vilja bli behandlad i samma

situation.  Sjukdomstillståndet påverkade ofta situationen på boendet där lugnande mediciner

ibland var tvungna att tas till för att kunna få till en fungerande vardag men som också ledde

till att den vårdbehövande ibland fick, i anhörigas ögon, onödiga mediciner. 

“... jag unnar honom inte… att han ska ha det så här. Även om dom har det bra här så är det

ju inget liv. “

(Maka familj B)

6.3.3 Känner förtroende för boendet

Anhöriga upplevde ett stort förtroende för personalen där de fick känslan av trygghet och

möjlighet till att släppa kontrollen. Detta gav även en lättnads- och frihetskänsla för de

anhöriga. 

6.3.3.1. Känner förtroende för personalen. 

Genom flytten upplevde den anhörige sig kunna släppa kontrollen till personalen när de såg

vilken fin omsorg den vårdbehövande hade fått. Anhöriga upplevde att personalen försökte

bevara självkänslan och värdigheten hos den vårdbehövande när de fick vara delaktig i

vardagsaktiviteter på boendet. När personalen var känd för de anhöriga upplevdes detta som

förtroendeingivande. Den vårdbehövande upplevdes hade hamnat i goda händer. Samarbetet
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fungerade utan problem och det upplevdes positivt när personalen reflekterade och funderade

tillsammans med de anhöriga. Genom god kommunikation valde anhöriga trots svårigheter

åter att lita på personalen. Det upplevdes som en fin och trivsam miljö på boendet där det

fanns många tillfällen till skratt med de andra boende. 

“Jag hade ett jättebra samtal med en av hennes kontaktpersoner på avdelningen som gick

igenom genomförandeplanen “så här tänker vi runt X (mamma) och så här å” och det kändes

så bra. Jag blev så himla glad, va härligt, va fint.”

(Dotter familj C)

6.3.3.2. Frihet och trygghet. 

Efter flytten upplevdes en lättnadskänsla i att slippa ha kontrollen och den vårdande rollen. En

sten föll från de anhörigas bröst. Boendet gav ett lugn i att slippa oroa sig för den otrygga

hemmiljön. Anhöriga fick ibland påminna sig själva att försöka att inte ständigt vara

närvarande på boendet, då flytten gav möjlighet till att kunna vara ifrån den vårdbehövande.

Det upplevdes som en frihet i att vara ensam. Ibland upplevdes svårighet att få vara anhörig

när den anhörige normalt också jobbade inom vården men viljan fanns att släppa kontrollen.

Anhöriga beskrev en frihet i att gå från att vara orolig “tillsynsperson” till att åter kunna få

vara anhörig och kunna slappna av vid besök. Tiden efter flytten beskrevs som en känsla av

frihet men samtidigt upplevde anhöriga inte samma glädje som de tidigare känt.

“Utan för att nu kommer jag hit och besöker pappa. Inte för att göra en massa praktiskt //

Utan för att ägna, nej precis inte tillsynsbesök för att man är jätteorolig. Utan nu kan man

komma hit och slappna av”

(Dotter familj H)

6.3.4 Vill behålla relationen

Efter flytten upplevde anhöriga att det var av stor vikt att behålla tvåsamheten trots avståndet.

Detta ledde till dåligt samvete över att inte vara vid den vårdbehövandes sida tillräckligt

mycket. Anhöriga satte ofta sig själv i andra hand och ställde höga krav på sig själv. Anhöriga

ville se till att den vårdbehövande fick en meningsfull tillvaro på boendet.
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6.3.4.1. Känner dåligt samvete. 

Anhöriga upplevde dåligt samvete som visade sig genom oro och ångest när de inte ansåg att

de besökte den vårdbehövande tillräckligt ofta trots vetskapen att personen hade det bra.

Samtidigt väcktes känslor av frustration när det inte var möjligt att på ett tillfredställande sätt

kommunicera med den vårdbehövande och en känsla av meningslöshet infann sig. Närhet till

boendet upplevdes inte enbart positivt då samtidigt kraven att besöka ökade. Kravet kom

inifrån. Vissa såg det som sin roll i familjen att hålla ihop och ordna med praktiska göromål.

Det uttrycktes en önskan om att ständigt kunna vara närvarande medan andra upplevde

besöken som en belastning och ett tvång. Vidare beskrevs en känsla av att inte kunna koppla

ifrån och tänka på något annat. Det handlade om svårigheter att inte tillåta sig själv vara

hemma när den anhörige vara ledig. Det dåliga samvetet kom också när anhöriga kände att de

inte kunde möta det behov av sällskap som den vårdbehövande hade eller att de behövde

ljuga. För att orka med att vara vara stark inför den vårdbehövande användes lugnande

tabletter.

“... man borde ju vara här mer. Man borde…. ehh…. vad ska jag säga va vara på plats och

måna om dom mer vad det nu… egentligen ska… leda till vet jag inte men. // Men det är väl

egentligen för att stilla mitt dåliga samvete. Tysta ner det litegrann”

(Dotter familj H)

6.3.4.2. Bevara tvåsamhet trots flytt. 

Efter flytten månade anhöriga om sin relation med den vårdbehövande och ville bevara

känslan av att höra ihop trots att de nu levde isär. Det upplevdes som en egen terapi att behålla

delar av tvåsamheten genom tvätt av den vårdbehövandes kläder. Det upplevdes som en

självklarhet och egen tillfredsställelse i att finnas vid den vårdbehövandes sida även på

boendet, ofta stora delar av dagen, varje vecka. Anhöriga tog till vara på och fokuserade på de

positiva egenskaper som den vårdbehövande fortfarande hade inom sig trots sjukdom.

“Alltså jag har ju fortfarande X (maken) gruvar mig väldigt inför den stunden då jag

verkligen är ensam. Det gör jag!”

(Maka familj F)
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6.3.5 Ny familjesituation

Efter flytten blev situationen annorlunda inom familjen med nya praktiska och emotionella

förutsättningar. Samspel och roller mellan anhöriga förändrades och komplicerades. Mellan

anhöriga fanns olika hanteringsstrategier för att hantera den nya situationen. Det uttrycktes

oro för andra anhörigas situation. Täta familjeband och gemenskap med likasinnade från

omgivningen var positiva verktyg för att hantera den nya familjesituationen.

6.3.5.1. Nya förutsättningar i vardagen. 

Flytten till ett boende för den vårdbehövande innebar stora praktiska förändringar för den

anhörig som tidigare delade bostad med den vårdbehövande. Flytten skapade oro över den

nya ekonomiska och praktiska situationen. Anhöriga upplevde att det blev svårare att ha

kontakt med den vårdbehövande när denne inte kunde använda telefon utan det krävdes ett

fysiskt besök. Anhöriga lärde sig med tiden att förhålla sig till situationen och försökte hitta

nya glädjeämnen i livet. I möten med människor i omgivningen fick anhöriga lära sig olika

hanteringssätt för att förklara situationen.

“...det är så dyrt att ha han här. Det kostar ju över nio tusen i månaden. Och vi hade ganska

bra innan… Det är jag orolig för också. Men annars… ja jag vet inte. Det är ju nånting som

man inte har tänkt att det skulle gå såhär…”

(Fru Familj E)

6.3.5.2. Förändrade roller inom familjen med ansvar över föräldrarnas välmående. 

Efter flytten fick anhöriga förändrade roller i sin familjesituation. Ofta fick barnen ta över en

bestämmande föräldraroll eftersom den vårdbehövande blev som ett barn på grund av sin

sjukdom. Barnen upplevde att de fick ta ansvar över föräldrarnas välmående med behov att bli

omhändertagen. Omgivande anhöriga upplevde en oro för att den anhörige, som tidigare bott

med den vårdbehövande, besökte boendet på grund av tvång. De försökte få den anhörige att

tillåta sig själv att börja leva sitt eget liv och göra saker för sig egen skull igen.

“Ja… hm… vad ska jag säga min mamma som hon ehh… på det vis det är nu…. hon… om

man får säga det lite mer som mitt barn // Nu är det inte hon längre som tar hand om… Utan

nu är det hon som behöver bli omhändertagen.”

(Dotter familj H)
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6.3.5.3. Omgivningen betyder mycket. 

Genom att umgås med personer med liknande erfarenhet upplevde anhöriga gemenskap och

hjälp till att berätta om sin situation och motverka känslan av ensamhet. Anordnade

anhöriggrupper upplevdes som en hjälp till att stödja och råda varandra. Det framkom en

bristande kunskap om att anhöriggrupper fanns. Okunskap från omgivningen som inte hade

upplevt situationen själv gav känsla av oförståelse och en känsla av att inte vilja lämna ut sig

som anhörig. Nära familjeband upplevdes som tröstade, motverkade ensamhet och till hjälp

för att kunna rådgöra om situationer tillsammans. Det beskrevs som en stor ensamhetskänsla

då den anhörige var den enda anhörige. Även om det fanns fler anhöriga på distans upplevdes

ansvaret tyngst för den som bodde i samma stad. I andra familjer föll ansvarsfördelningen

mellan de anhöriga naturligt och den anhörige var nöjd i den roll som den hade fått.

“Och den här anhörigträffen den betyder så oerhört mycket för mig. Ja det är så roligt att få

träffa dom som har det precis likadant som jag. Så dom har en anhörig då som och och vi kan

prata öppet om hur det är och… och råda varann… stödja varann…”

(Maka familj F)

7 DISKUSSION 

7.1 Metoddiskussion 

Resultaten i studien bekräftas genom tidigare utförda studier med liknande syften och stärker

därför tillförlitligheten i den kvalitativa ansatsen (Eika et al., 2013; Høgsnes et al., 2014).

Valet av kvalitativ innehållsanalys upplevdes positiv för att kunna fånga det manifesta i texten

och det dolda budskapets latenta innehåll enligt Graneheim & Lundman (2004). Materialet

analyserades utifrån författarnas medvetna förförståelse. Eftersom analysen delvis var latent

kan det finnas andra sätt att tolka materialet vilket överensstämmer med litteraturen (Lindseth

& Norberg, 2004; Graneheim & Lundman, 2004). 

Studien stärks genom att under urvalet av samtalsledare fick samtliga SSK anställda på ett

boende inom kommunen erbjudande att anmäla sig till att delta i studien. Vidare ses en styrka

i att de SSK som valdes ut av enhetschefen hade längst erfarenhet. Alla de deltagande SSK

från boendena och forskargruppen hade utbildning i FamHC. Detta stärkte skickligheten och
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giltigheten av resultatet genom sättet de ledde samtalen och gav ett rikt innehåll med

mångfacetterade svar till analysen. De mångfacetterade svaren stärker trovärdigheten i

resultatet (Carlsson, 2012). En möjlig svaghet i studien var att författarna inte utförde

samtalen själva. Genom att utföra samtalen själva kan validering lättare ske genom att jämföra

kategorier och teman som analysen lett till med den känslan som fanns under samtalen

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Familjerna själva valde vad de ansåg viktigast att

samtala om inom ramen för samtalens syfte vilket också styrker studiens giltighet. 

Urvalet av deltagande familjer till studien gjordes av SSK på boendet där man såg att behov

fanns bland familjerna. Detta överensstämmer med den forskningsetiska principen om rättvisa

där möjlighet till samtalen värnade om familjen runt de svaga grupperna i samhället. De svaga

grupperna i samhället innefattar personer som lider av demens (Codex, 2003). Vården kring

den dementa innefattar familjen i det familjecentrerade förhållningssättet (Benzein, Hagberg

& Saveman, 2012d). Kunskap ska utvecklas för att lindra och motverka lidande enligt

rättviseprincipen (Codex, 2003).

Samtalen är genomförda i både glesbygd och stadsmiljö därigenom stärks resultatets

överförbarhet till andra situationer och grupper (Polit & Beck, 2014). Deltagarna i studien

hade samma etniska bakgrund och var uppväxta i svensk kultur. I Sverige år 2015 var 17 %

födda utanför Sverige (SCB, 2016) och därför ifrågasätts överförbarheten till det

mångkulturella samhället som Sverige består av idag då också antalet utrikesfödda i Sverige

förväntas öka i framtiden (SCB, 2015). En studie av Cahill et al. (2009) visar att makar till

vårdbehövande är oroade över att bli en börda för sina vuxna barn. Anhöriga vars kulturella

bakgrund ser omhändertagandet av närstående som en naturlig del och upplever inte samma

oro över att bli en börda. Detta kan ge en svaghet till studiens överförbarhet. 

Valet av de åtta familjerna som studien grundade sig på, utgick initialt från 12 familjer i en

större studie. Grundmaterialet i studien var stort då samtalen var en del av en större studie. De

åtta familjerna valdes slumpvis ut från forskargruppen då åtta familjers tre samtal, totalt 24

samtal, ansågs som ett hanterbart stort material att analysera samt tillräckligt många för att få

svar på forskningsfrågan. Detta överensstämmer med litteraturen då materialet i kvalitativa

studier inte får vara för stort då det kan bli ohanterligt under analysen (Polit & Beck, 2014).

Resultatet stärks av att deltagarna bestod av olika storlekar av familjer. Familjerna bestod

ibland endast av en deltagare medan andra familjer bestod av upp till fyra deltagare. 
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I studien var de anhöriga som före flytten bodde tillsammans med de vårdbehövande samtliga

kvinnor. I kombination med att endast två av de 18 deltagarna i studien var män kan detta ha

påverkat resultatets överförbarhet och giltighet. Genom att inkludera både kvinnor och män

ökar möjligheten att belysa området från olika erfarenheter och stärker variationen i den

kvalitativa innehållsanalysen samt ökar resultatets giltighet (Lundman & Hällgren Graneheim,

2012). Detta ses således som en svaghet i studien. Förväntningar på kvinnans roll kan ha

påverkat resultatet då kvinnorna i studien tillhörde en äldre generation. Besvikelsen på dem

själva kan bero på sin egna syn på förväntad kvinnoroll och ansvar. Därmed sågs flytten som

ett misslyckande mot den egna personen. Ett antagande är att om den vårdbehövande och dess

maka hade vuxit upp i dagens mer jämnställda samhälle skulle resultatet kunnat se annorlunda

ut. Kvinnan i den äldre generationen skulle kunna ha ett större “krav” på sig att upprätthålla

hushållet och ta hand om make och barn än vad mannen har. Om situationen hade varit

annorlunda och mannen hade varit den som blev den kvarvarande anhöriga finns en potentiell

möjlighet att han sökt hjälp tidigare och inte sett flytten som samma misslyckande som

kvinnan, då hans syn på sin roll skulle kunna vara annorlunda än kvinnans. Detta

överensstämmer med en studie som visat en möjlig förklaring till skillnad kan vara att

männen får större bekräftelse och uppmuntran, när de själva vårdar en kvinnlig

vårdbehövande familjemedlem som drabbats av sjukdom, än vad kvinnor får i omvänd

situation (Larsson et al., 2008). 

Vidare transkriberade författarna endast nio av de 24 samtalen själva, då forskargruppen gav

författarna de övriga 15 färdigtranskriberade samtalen vilket ytterligare kan ha påverkat den

latenta analysen. Samtidigt är tillvägagångssättet en styrka då resultatet kan anses vara mer

oberoende av författarna då forskarens delaktighet vanligtvis är oundviklig och texten formas

i samspelet under samtalen (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Samtliga samtal

transkriberades ordagrant med pauser och känslouttryck såsom gråt och skratt. Detta

förstärkte tillförlitligheten i den latenta analysen. Materialet utgick ifrån långa och

innehållsrika samtal med öppna frågor där det upplevdes som att familjerna hade utrymme att

prata om det som de ville, vilket stärker relevansen i resultatet (Polit & Beck, 2014). 

Analysens trovärdighet stärks genom att författarna först analyserade materialet var för sig

och sedan jämförde resultatet mellan varandra vilket överensstämmer med litteraturen (Elo &

Kyngäs, 2008; Graneheim & Lundman, 2004). Underkategorier och kategorier framtogs

genom abstraktion i växelprocess där författarna gick fram och tillbaka i analysarbetet vilket
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stärker tillförlitligheten i analysen. Detta stärker studiens resultat (Graneheim och Lundman,

2004) som beskriver att forskaren inte följer en rak linje genom analysarbetet, utan läser

texten och bearbetar materialet flera gånger. 

Valet av de tre domänerna framkom efter första delen av analysfasen där tre olika skeenden

beskrevs. Detta gjordes för att lättare kunna belysa likheter och skillnader i de olika

skeendena före, under och efter flytten. Detta stärks av Lundman & Hällgren Graneheim

(2012) som talar om att fokus vid kvalitativ innehållsanalys är att beskriva variationer,

likheter och skillnader i textinnehållet.

7.2 Resultatdiskussion

Syftet med studien var att belysa hur anhöriga upplever sin situation i flyttprocessen före,

under och efter flytten av en vårdbehövande familjemedlem till ett särskilt boende för äldre,

vilket framkom vid hälsostödjande familjesamtal. Resultatet visar att upplevelsen hos de

anhöriga var olika beroende på var i flyttprocessen den vårdbehövande var, hur relationerna

inom familjen såg ut samt olika sätt att hantera situationen. Fynden visar att upplevelserna

före flytten framförallt bestod av negativ art, medan upplevelser under och efter flytten bestod

av både positiva och negativa känslor. Anhörigas upplevelser före flytten präglades av

ansträngande fysiska förhållanden med tunga lyft och en otrygg tillvaro med otillräcklig hjälp.

Tillvaron bestod även av psykiskt påfrestande förhållanden såsom jobbiga och pinsamma

situationer samt en oro för de övriga familjemedlemmarna. De anhöriga upplevde sig ofta

ensamma i situationen. Under flytten präglades anhörigas upplevelser av såväl positiva

känslor, i form av lättnad men också mycket frustration med känslor av sorg, dåligt samvete

och missnöje med boendet. Efter flytten präglades anhörigas situation dels av saknad och sorg

men även en utmaning att förlika sig med den nya situationen. De anhöriga fick åter möjlighet

att enbart vara anhörig och inte i huvudsak närståendevårdare samt att de kunde släppa

känslan av att behöva ha ständig kontroll. Förtroendet för boendet hade stor inverkan på hur

anhöriga upplevde situationen. 

Resultatet i föreliggande studie beträffande hur alla familjemedlemmar påverkar och påverkas

av varandra ses överensstämma med systemteorin (Öqvist, 2008). Systemteorin beskriver att

en enhet fungerar i samspel med dess delar i ett system. Detta beskrivs i litteraturen som att en
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enhet, här familjemedlemmarna, påverkar den övriga familjen. Alla hör samman som ett

system. Detta gör att fokuset förändras från individen till familjen då den vårdbehövande

lever i ett sammanhang. När en familjemedlem blir sjuk eller går igenom en förändring

påverkas samtliga i familjen. Inom den familjefokuserade omvårdnaden på systemisk grund

ses sjukvårdspersonal, patienten och anhöriga som jämbördiga och delaktiga med lika stor

betydelse av sin kompetens (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012c).  

Resultatet i föreliggande studie överensstämmer med the illness beliefs model (Wright &

Bell, 2009) som beskriver att de föreställningar och uppfattningar som finns inom familjen

kan antingen vara hindrande eller underlättande i relation till familjehälsan. Genom dialog och

interaktion med andra i familjen, kan de föreställningar som är begränsande för familjehälsan

bli synliga för dem själva och övriga familjemedlemmar samt bekräftas och vid behov

förändras. De föreställningar som stärker och underlättar familjehälsan kan därmed främjas

(Bell & Wright, 2015). 

Resultatet i föreliggande studie visade att anhöriga ofta beskrev sin situation med liknande

upplevelser beträffande oro, bristande kommunikation mellan vårdpersonal och anhöriga samt

sorg. Dessa upplevelser var återkommande i de tre stadierna under flyttprocessen. Andra

upplevelser var specifika för ett visst skede i processen. Vissa upplevelser som beskrevs

negativa före flytten byttes ut mot positiva upplevelser efter flytten medan det kunde också

vara tvärtom, att positiva upplevelser under flytten kunde senare vändas till negativa.

Resultatet i föreliggande studie visade att känslan av oro uppkommer både före, under och

efter flytten men på olika sätt från olika familjemedlemmar. Resultatet visar på en oro hos den

anhörige som bodde med den vårdbehövande, över den ohållbara hemsituationen med

otillräcklig hjälp före flytten. Detta stärks av en studie som visar att den anhörige känner sig

ensamma, osäkra och saknar stöd från SSK i kommunen (Eika et al., 2013). I resultatet

beskrivs enbart anhörigas första möten med SSK på det särskilda boendet och därför

framkommer inte anhörigas upplevelse av DSK roll i hemmet. Studier visar att DSK kan vara

en källa till information och stöd för att öka tryggheten hos de anhöriga i hemmet (Pusa et al.,

2015). Oron före flytten ersattes av trygghet hos anhöriga under och efter flytten när de såg

den goda omvårdnaden som fanns på boendet. Detta stärks av tidigare forskning som visar att

flytten upplevs positiv om anhöriga ser att personalen är engagerad och att boendet kan

erbjuda en meningsfull tillvaro för den vårdbehövande (Pearson, Nay & Taylor, 2004). 
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Resultatet i föreliggande studie visade att både före och efter flytten beskrevs ombytta roller

inom familjen. Barnen fick ta över den bestämmande föräldrarollen. Detta överensstämmer

med en studie av (Høgsnes et al., 2016) som beskriver att barnen till den vårdbehövande

tvingas fatta beslut över föräldrarnas huvud inför en flytt till ett boende. Detta stämmer

överens med the illness beliefs model som beskriver att familjemedlemmar får nya roller för

att beskydda en familjemedlem (Wright & Bell, 2009). Resultatet i föreliggande studie visade

också att barnen kände en oro över den anhörige som tidigare hade bott med den

vårdbehövande. Detta stärks av forskning som visar att de barn som tar över föräldrarollen

under flytten fortsätter att känna ansvar för att även den anhörige som tidigare bott

tillsammans med den vårdbehövande ska ha det bra (Eika et al., 2013). Detta kan bli en

påfrestande process inom vissa familjer och därför bör DSK finnas med som stöd för hela

familjen eftersom det kan uppstå etiskt svåra situationer där det inte finns något rätt eller fel.

Som DSK kan det ibland handla om att bli den vårdbehövandes försvarare där rätt till

integriteten och självbestämmandet ska respekteras. Detta stämmer överens med

Kompetensbeskrivning för Sjuksköterska med specialistexamen Distriktssköterska, som talar

om vikten av att respektera patientens integritet och autonomi (Distriktssköterskeföreningen i

Sverige, 2008) samtidigt som familjens sammanlagda välbefinnande är av stor vikt att

tillgodose. Utifrån detta är det viktigt för DSK att vara närvarande med stöd för familjen

genom beslutet samt i den psykiskt och fysiskt påfrestande situationen. Detta överensstämmer

med studie av Wright (2007) som betonar vikten av att som SSK, i samtal med individer och

familjer, vågar sitta ner och vara närvarande och fokuserad i samtalet för att förstå hur

situationen påverkar familjen.

Den föreliggande studiens resultat visar en emotionell påfrestande situation för de anhöriga

före och efter flytten där förändringen av den vårdbehövandes personlighet blev påtaglig såväl

psykiskt som fysiskt. Anhöriga beskrev hanteringsstrategier för att underlätta mötet med den

vårdbehövande. Detta överensstämmer med the illness beliefs modell (Wright & Bell, 2009)

som talar om att lidande relateras till uppfattningar om sjukdomen, dess behandling, prognos,

kontroll och inflytande över situationen. I en studie av Høgsnes et al., (2016) försöker vuxna

barn hantera situationen genom att känslomässigt distansera sig till den vårdbehövande då de

känner att föräldern har förvandlas till en främling. Detta ökar behovet av stöd från DSK och

ställer krav på att vara närvarande med stöttning och information om sjukdomsförlopp (Pusa

et al., 2015). 
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Resultatet av den föreliggande studien visade att känslan av ensamhet var framträdande både

före och efter flytten. Före flytten upplevdes en känsla av ensamhet och isolering trots att den

vårdbehövande bodde kvar i hemmet medan det efter flytten handlade om att de bodde på

skilda håll. Detta stämmer överens med the illness beliefs model (Wright & Bell, 2009) som

beskriver att orsak till lidande kan vara fysisk, känslomässig, andlig eller grunda sig i

relationer. Resultatet av den föreliggande studien visade att anhöriggrupper kunde motverka

känslan av ensamhet. Studien visade också att anhöriga inte alltid kände till att

anhöriggrupper fanns. Tidigare forskning visar att ensamhet är en källa till depression bland

äldre (Alpass & Neville, 2003) och att anhörigstöd i grupp kan motverka depression (Cucciare

et al., 2010). Att ge den anhörige till en vårdbehövande möjlighet att träffa människor utanför

hemmet är något som bör prioriteras för att motverka ensamhet enligt Herlitz & Dahlberg

(1999).  DSK har en viktigt roll genom att informera om och underlätta kontakten med

anhöriggrupper för att ge anhöriga verktyg till att underlätta situationen. Detta stärks av en

studie som visat att anhöriga som deltagit i anhöriggrupper specifikt framtagna för anhöriga,

vars vårdbehövande familjemedlem har flyttat in på ett boende, har upplevt träffarna som

mycket värdefulla och till stor hjälp i situationen (Nolan, Dellasega & Nolan, 1999). 

I föreliggande studie visade resultatet att kommunikation mellan anhöriga kunde vara en

styrka både före och efter flytten men relationen visade sig också kunde vara en källa till

frustration både före och efter flytten när samarbetet inte fungerade och ansvaret

snedfördelades. Studien visade att även det geografiska avståndet påverkade hos vilken

ansvaret hamnade och att det kunde vara svårt att samtala om detta med risk att våga ta

konflikter inom familjen. Detta överensstämmer med en studie av Pearson, Nay & Taylor

(2004) som visar att det största ansvaret innan en flytt till ett boende ofta hamnar på endast en

eller ett par anhöriga vilket skapar känslor av ilska och frustration. Vidare stärks resultatet av

en annan studie där anhöriga upplever att de saknar stöd från andra familjemedlemmar för att

hantera situationen innan flytten (Pearson, Nay & Taylor, 2004). Detta stämmer överens med

Wright & Bells (2009) illness beliefs model som innebär att belysa de föreställningar som

finns inom familjen och hos de enskilda familjemedlemmarna som kan vara hindrande eller

underlättande.

Resultatet i föreliggande studie visade en känsla av lättnad från de anhöriga både under och

efter flytten. Beslutet var inte lätt men resulterade ändå i en lättnad för att slippa oroa sig över
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det praktiska i den komplicerade situationen. Detta överensstämmer med tidigare forskning

där det framkommit att anhöriga upplever att beslutet om flytten skapar många svåra känslor

men även en känsla av lättnad och att beslutet är oundvikligt (Pearson, Nay & Taylor, 2004).

Känslan av lättnad kan ses enligt the illness beliefs model (Wright & Bell, 2009) där läkande

processer hos individer och familjer beskrivs kunna vara fysiska, känslomässiga,

relationsbaserande och andliga.

Resultatet i föreliggande studie visade att anhöriga beskrev tudelade känslor efter flytten med

olika hanteringssätt i situationen mellan de anhöriga. Fanns förlikning i beslutet kunde

situationen lättare accepteras. Detta överensstämmer med en studie som visat på att beroende

på hur de anhöriga upplever situationen efter flytten påverkar i stor grad om den anhörige

accepterar eller inte accepterar den nya situationen att den vårdbehövande måste bo på ett

särkilt boende för äldre (Pearson, Nay & Taylor, 2004). Detta stämmer väl överens med the

illnes beliefs model som talar om att kärnvärden inom familjen och hur familjen fungerar är

avgörande hur de hanterar sjukdom och lidande (Wright & Bell, 2009). I en annan studie

beskrivs att de anhöriga som kan släppa huvudansvaret till personalen på boendet samtidigt

som de fortsätter ha en kontakt med den boende har bättre långsiktig hälsa än de anhöriga som

har svårt att släppa kontrollen (Nolan, Dellasega & Nolan, 1999).

Resultatet från föreliggande studie visade att upplevelsen av sorg återfanns före, under och

efter flytten. Sorg beskrevs bland annat handla om beslutet över flytten. Detta beskrivs även i

en studie av Bramble, Moyle, & McAllister (2008) där anhöriga upplevde sorg över beslutet

som de kände sig tvingade att fatta när situationen blev ohållbar. SSK ansvar är att bekräfta,

hjälpa och guida den anhöriga under processen då en vårdbehövande flyttar in på ett boende

(Ellis, 2010). Genom att fokusera på anhörigas uppfattningar om sin situation kan

familjehälsan förbättras eftersom detta, enligt the illness beliefs model av Wright & Bell

(2009), ligger till grund för hur familjen kan hantera lidande.

Resultatet i föreliggande studie visade att känslor av dåligt samvete och skuld beskrevs både

under och efter flytten. Detta överensstämmer med tidigare studier som visar att anhöriga

upplever att ambivalenta känslor av både lättnad och skuld är vanligt förekommande vid

beslutet att placera en vårdbehövande på ett boende (Nolan, Dellasega & Nolan, 1999). Detta

understryker vikten av att vara närvarande som DSK för att visa sitt stöd och ge trygghet

genom beslutet. Detta stöds av en studie av Pearson, Nay & Taylor (2004) som beskriver
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vikten av att vårdpersonal stödjer och uppmärksammar anhörigas känslor genom

flyttprocessen. Med utgångspunkt från Wright & Bells (2009) illness beliefs model stämmer

detta väl med vårdpersonalens roll att bistå med kunskap för att minska lidandet och stötta

anhöriga i att hantera situationen dock betonar modellen också att det den anhörige är expert

på sin egen upplevelse av lidandet.

Resultatet i föreliggande studie visade även missnöje över boendet och förtroendebrist för

personalen både under och efter flytten. Anhöriga uttryckte känslor av meningslös tillvaro på

boendet. Detta överensstämmer med en tidigare studie som visar att anhöriga beskriver att de

upplever att den vårdbehövande var uttråkad och ensam på boendet (Andersson, Petterson &

Sidenvall, 2007). Detta resultat kan ses utifrån Wright & Leahey (2009) illness beliefs modell

som beskriver att de anhörigas välmående speglar hur de upplever att den vårdbehövande

mår. Genom att vara del av samma system så påverkar familjemedlemmarna varandra i både

positivt och negativ riktning. Benzein, Hagberg & Saveman (2012c) beskriver att SSK

förutsättningar för ett förtroende ökas hos de anhöriga genom att vara artig, visa respekt och

att ha en tillmötesgående attityd. Vidare beskrivs att SSK ska erkänna sin begränsning och

svårigheten att förstå hur familjen vill ha hjälp. Genom dialog mellan familjen och vård och

omsorgspersonal kan främjad hälsa och lindrat lidande uppstå. 

Resultatet i föreliggande studie visade att anhöriga som tidigare hade bott tillsammans med

den vårdbehövande i hemmet upplevde att relationen mellan den vårdbehövande hade brutits

efter flytten. Förväntningarna på åldrandet blev en besvikelse. Detta överensstämmer med en

studie av Beart (2008) där anhöriga upplever en besvikelse över att förlora de förväntningar

och gemensamma planer för pensioneringen som inte bara förändras utan helt gått förlorad

vilket även framkom i studien. Det beskrivs vara viktigt att anhöriga tillåter sig att sörja över

den förlorade relationen för att kunna gå vidare, acceptera och se det positiva i den nya

tillvaron. Som vårdpersonal kan det vara svårt att förhindra dessa känslor men kan finnas med

som stöd och bistå med information. Detta stämmer överens med the illness beliefs model

(Wright & Bell, 2009) som beskriver att lidandet ska tillåtas ta plats men inte ta över livet.

Beslutet hur mycket plats lidandet ska få ta ligger hos de anhöriga. Detta styrks av en studie

som visar att omvårdnad handlar om att mjuka upp eller mildra lidandet och inte i första hand

att minska eller reducera lidandet (Wright, 2008).
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Resultatet i föreliggande studie visade också att anhöriga även upplevde stor tillit till boendet

och personalen efter flytten. Detta gav en känsla av trygghet när de anhöriga kände att

personalen lyssnade till dem. Detta stärks av en studie av Westin, Öhrn & Danielson (2009)

som visar att de flesta anhöriga känner trygghet när de upplever gemenskap med personalen

på boendet. Genom gott bemötandet och information har SSK en viktig roll för att anhöriga

känner sig välkommen på boendet och blir delaktig i vården. Att personalen tar sig tid för den

anhörige och ser dennes åsikter som en resurs i omvårdnaden bidrar till tryggheten. En etiskt

komplicerad situation kan uppstå om uppfattningarna kring den vårdbehövandes vård är olika

mellan anhöriga och vårdpersonalen och detta kan skapa ett hinder i kommunikationen. För

att kunna skapa ett gott möte bör personalen vara medveten om att relationen mellan anhöriga

och personalen, som beskrivs i Wright & Bells (2009) illness beliefs modell, inte enbart

påverkas av de uppfattningar anhöriga har utan mötet påverkas även av de uppfattningar

personalen har.  Efter flytten behölls känslan av trygghet när anhöriga kände förtroende för

personalen. I de fall anhöriga upplevde att det fanns brister i omvårdnaden gick

trygghetskänslan förlorad och var svår att återfå. För att skapa förtroende mellan personalen

och anhöriga krävs en välfungerade kommunikation där det finns utrymme för återkoppling

från båda sidor (Hertzberg & Ekman, 2000). 

Resultatet i föreliggande studie visade att anhöriga efter flytten ville bevara det positiva i

vardagen och relationen till den vårdbehövande. Relationen blev inte bruten genom flytten

utan relationen och vardagen på boendet upplevdes ändå meningsfull med hjälp av

personalen. Detta kan ses överstämma med Wright and Bells (2009) illness beliefs modell

som fokuserar på att stärka de uppfattningar som främjar hälsa och skapa ett sammanhang för

att lindra det lidandet som sjukdomen orsakat. Tidigare studie har visat att genom känslan av

gemenskap med personalen på boendet känner den anhörige sig som en del av en stor familj

som har den boendes välmående som gemensamt mål. Känslan av gemenskap ger den

anhörige lugn i livssituationen (Westin, Öhrn & Danielson, 2009). Detta ger en uppmuntran

till en välfungerande vård och något att sträva efter.

Principen om att göra gott ligger till grund för vad de forskningsetiska kraven bygger på.

Detta innebär att omvårdnaden av de grupper eller den individ som forskningen avser ska ha

potentiell nytta av resultatet (Codex, 2003). Det framkommer behov av stöd före, under och

efter flytten med upplevelser av både bristande samt fungerande vård kring den

vårdbehövande. Här kan det finnas olika upplevelser av god vård och värdig tillvaro med
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etiskt svåra situationer där den vårdbehövande, anhöriga och vårdpersonal kan ha olika

åsikter. Likaväl som familjen skall ses som enhet inom den familjecentrerade omvårdnaden

(Benzein, Hagberg & Saveman 2012d) är det av stor vikt för DSK att respektera den

vårdbehövandes integritet och autonomi (HSL, SFS 1982:763; Kompetensbeskrivning för

Distriktssköterska, 2008). Vår studie har resulterat i fördjupad kunskap om hur anhöriga

upplever sin situation i flyttprocessen före, under och efter flytten av en vårdbehövande

familjemedlem till ett särskilt boende för äldre. Resultatet ger DSK en ökad kunskap om

anhörigas behov vilket ger förutsättningar till en förbättrad vård och bemötande. Detta

kommer de anhöriga samt den vårdbehövande till gagn.

7.3 Kliniska implikationer

Det är noterbart att de anhöriga i studien inte beskrev hur de upplevde kontakten med DSK.

Samtliga nämnde hemtjänsten eller personal på boendet och därav var det svårt att veta hur

anhöriga upplever DSK roll i situationen. Detta kan bero på att gemene man inte vet

skillnaden mellan hemtjänst och hemsjukvård och benämner dem tillsammans som hemtjänst.

Alternativt kan det vara så att hemsjukvårdens SSK/DSK inte upplevdes som synlig. Detta

stärks genom tidigare studier där DSK själva upplevde en oro över att inte ha en tillräckligt

tydlig yrkesroll och att generellt inte vara tillräckligt synlig (Karlsson, Morberg &

Lagerström, 2006). Oavsett orsaken så framkom inte DSK i anhörigas samtal. Anhöriga

uttryckte brist på information om vilken hjälp som fanns att tillgå och här har vården brustit

och DSK behöver vara mer närvarande och förbättra informationen. Studien visade att det

fanns ett behov av stöd hos anhöriga både före, under och även efter flytten. DSK har en stor

roll i att skapa bra förutsättningar för att förbereda och trösta anhöriga genom flyttprocessen.

Detta stärks i studier (Öhman & Söderberg, 2004; Dorell & Sundin, 2016) som beskriver att

när DSK är närvarande ökar möjligheten att kunna trösta anhöriga. Ledord genom resultatet

där DSK kan göra skillnad är att: bli mer synlig, inge trygghet, finnas som stöd samt att bistå

med information för att öka välmåendet hos de anhöriga. Detta kan DSK göra både inom

hemsjukvården men även på hälsocentralen. 

Det är viktigt som DSK att kunna möta och stödja familjen som en viktig del i vården kring

den vårdbehövande. Genom att få veta hur familjen ser på sin situation som de befinner sig i

kan förståelse uppnås och relationen mellan de anhöriga och SSK fördjupas (Benzein,

Hagberg & Saveman, 2012c). Genom att alla i familjen inkluderas i omvårdnaden som DSK
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ger kan tillgångar identifieras, stödjas och mobiliseras. DSK bör prioritera att visa sig synlig

och vara närvarande i samband med en flytt för en vårdbehövande. Detta genom att bekräfta

och stötta de anhöriga så att de känner delaktighet och genom detta öka känslan av trygghet.

Detta stärks i en studie som beskriver att SSK ansvar är att bekräfta, hjälpa och guida den

anhöriga under processen då en vårdbehövande flyttar in på ett boende (Ellis, 2010). DSK bör

vara lyhörd för varje enskild anhörig eftersom det framkommer i resultatet att behovet kan

skilja sig åt dels mellan familjer men även mellan anhöriga inom samma familj.  

7.4 Förslag på fortsatt forskning

När omvårdnadsansvaret byts mellan DSK till SSK på boendet är det svårt att veta vem som

bäst tar hand om anhörigas fortsatta behov av stöttning. Studien visade att det upplevs mycket

känslosamt under och efter en flytt. De nya kontakterna på boendet, i form av undersköterska

och SSK kan ifrågasättas om de är det mest lämpliga stöden för de anhöriga. Resultatet i

föreliggande studie visade att känd personal gav trygghet och därav skulle flyttprocessen

kunna underlättas genom stöd från känd personal. DSK skulle eventuellt kunna underlätta de

anhörigas emotionellt betungande situation även efter flytten då det förhoppningsvis redan

finns ett förtroende för DSK. Detta föreslår författarna kan studeras närmare i ytterligare

studier. Ett förslag är att studera effekten av en förlängd kontakt för anhöriga med DSK även

efter en flytt för en mer successiv övergång. I förlängningen skulle det kunna leda till en ökad

hälsa och välmående i samhället.

Genom att jämföra upplevelser av att vara anhörig i stadsmiljö och landsbygd skulle det

kunna ge ett ännu bredare material med större tillämpbarhet till hela Sverige. Detta skulle vara

intressant i vidare studier. 

8 SLUTSATS 

Studien har gett en ökad kunskap om hur anhöriga upplever sin situation, samt vilket typ av

stöd anhöriga behöver i olika delar av en flyttprocess, med fokus på före, under och efter

flytten. I studien framkom att familjemedlemmar kan uppleva olika känslor och hamna i olika

typer av svåra situationer beroende på i vilket stadie av flyttprocessen de befinner sig i. Före

flytten upplevdes livssituationen som ohållbar med ett krävande ansvar. Under flytten

upplevdes både känslor av frid och frustration. Efter flytten upplevdes sorg, varierat
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förtroende för boendet, att de anhöriga ville behålla relationen med den vårdbehövande och en

förändrad familjesituation. Resultatet visade att anhöriga hade behov av stöttning genom hela

flyttprocessen där DSK bör bli mer synlig och finnas som stöd.
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