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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Allt fler människor beräknas att i framtiden uppnå en högre ålder än i dag 

vilket innebär att efterfrågan och kraven på äldrevården bara kommer att öka. Forskning 

visar också att allt fler människor kommer att uppleva multisjuklighet och komplexa 

sjukdomstillstånd vilket talar för att fördjupad kunskap och kompetens om den äldre 

människan och hennes åldrande är angeläget. Detta särskilt hos de som är yrkesverksamma 

inom sjukvården. Målet är satt, enligt Socialstyrelsen, att all hälso- och sjukvård ska 

utföras utifrån en helhetssyn på patienten med hänsyn till hela hennes livsvärld vilket kan 

anses vara självklart. 

Tyvärr visar verkligheten att så inte alltid är fallet. Både tidigare forskning och media visar 

på äldre som upplevt negativa möten med sjukvården där vårdpersonalen helt saknat 

respekt och intresse för deras integritet och egen förmåga till självbestämmande. Forskning 

där vårdtiden på sjukhus beskrivits ur den äldre patientens perspektiv finns, men dessvärre 

inte med fokus på att beskriva hur det är att vårdas just på en geriatrisk vårdavdelning, en 

avdelning där just specialistkompetens i att vårda äldre skall finnas. Vilka upplevelser av 

vården finns hos äldre som vårdats där? 

Syfte: Att beskriva äldre patienters upplevelse av sin vårdtid på en geriatrisk 

vårdavdelning. 

Metod: I denna studie användes en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med tio patienter som hade vårdats på en geriatrisk vårdavdelning. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan för att slutligen analyseras med hjälp av 

en kvalitativ innehållsanalys. Utifrån detta identifierades olika kategorier. 

 

Resultat: Resultatet kunde efter analysarbetet presenteras i form av fem övergripande 

kategorier: Bemötande från vårdpersonalen, Betydelsen av delaktighet, självbestämmande 

och information, Vårdmiljön- en viktig faktor för välbefinnande, Den totala upplevelsen 

och Förslag till förbättringar. Resultatet som framkom i studien kom att visa på att flertalet 

av de äldre patienterna som intervjuades till stor del var nöjda med sin vårdtid, men också 

att de inte hade haft några större förväntningar på den. Samtliga intervjupersoner kunde 

uppge tillfällen då vården hade varit bristande under vårdtiden samt se att vården behövde 

förbättras på flera plan. Orsaken till att vården brast uppgav intervjupersonerna ofta var att 

vårdpersonalen var stressade och inte hade den tid som krävdes för patienterna. 

Bemötande, möjlighet till delaktighet, självbestämmande och information samt vårdmiljön 

var alla faktorer som intervjupersonerna uppgav hade betydelse för deras upplevelse av sin 

vårdtid. Intervjupersonerna önskade mer tid för samtal, stöd, tröst och information. 

 

Slutsats: Intervjuerna gav en insyn i hur tio äldre patienter upplevde sin vårdtid på just en 

geriatrisk vårdavdelning. Flertalet av patienterna var nöjda med sin vårdtid, men det 

framkom också att de inte hade så stora förväntningar på vården från början. Vårdmiljön 

visade sig betydelsefull både för patienterna och vårdpersonalens välbefinnande. Studiens 

resultat kan vidare kopplas till tidigare litteratur och liknande studier som visar brister 

inom hälso-och sjukvården när det kommer till att möta och vårda äldre människor och att 

förbättringar här är angeläget. När vården under vårdtiden brast upplevdes det bero på 

stress hos vårdpersonalen. Studien visar på hur viktigt det är att lyssna till den äldre 

patienten och försöka fånga dennes livsvärld för att kunna ge en god patientcentrerad vård. 

 

Nyckelord: geriatrik, patient, patientcentrerad, upplevelse, vårdavdelning, äldre 



ABSTRACT 

Background: More and more people are in the future projected to reach a higher age than 

today, which means that the demand and requirements of elderly care will increase. 

Research shows that this means that more people will experience multiple disease and 

complex medical conditions, which suggests that deeper knowledge and expertise of the 

elderly human and her aging process is very urgent, this especially among healthcare 

professionals. The goal is set by Socialstyrelsen on all healthcare to be performed based on 

a holistic approach towards the patient with the respect of her whole life-world. This fact 

might be seen as obvious. Unfortunately, the reality tells us that this is not always the case. 

Both previous research and media shows elderly people who experienced negative 

encounters with health care, where nursing staff completely lacked respect and interest in 

both their privacy and their ability to self-determination. Research where the time of 

hospitalization is described from the elderly patient's perspective exist, but unfortunately 

not with focus on describing how it is to be cared for in a geriatric ward in specific, a ward 

that are supposed to be specialized in caring for the elderly. How do elderly patients 

experience being treated at this kind of ward? 
 

Aim: To describe elderly patients' experience of their hospital stay in a geriatric ward.  
 

Method: A qualitative approach was used in the study in which semi structured interviews 

were made with ten patients who had been admitted to a geriatric ward. The interviews 

were recorded and then transcribed to finally be analyzed using a qualitative content 

analysis. After this different categories were identified. 
 

Results: The result could after the analysis be presented in the form of five key categories: 

Attitudes from the nursing staff, the importance of self-determination participation and 

information, the nursing environment- an important factor for well-being, the overall 

experience of the stay at the ward and proposals for improvement. The results that emerged 

from the study showed that most of the interviewed patients were mostly satisfied with 

their hospital stay, but also showed that their expectations on the care were not that high to 

begin with. Examples emerged where care had been inadequate during their stay at the 

ward and expressed that they felt care needed to be improved on several levels. The 

interviewed patients also stated that they believed that the reason that healthcare were 

lacking often seemed to be that the nursing staff was stressed and didn’t have the time to 

give good care to patients. Attitude from the staff, opportunities for participation, 

empowerment, information and the nursing environment were all factors that was claimed 

to have a big impact on the patients experiences of their hospital stay. They also stated that 

they would have wished for more time with the nursing staff for conversation, support, 

comfort and information. 
 

Conclusion: The interviews gave an insight into how ten older patients experienced their 

hospital stay in a geriatric ward. The majority of the patients stated that they were satisfied 

with their hospital stay, but that their expectations were not that high to begin with. The 

hospital environment showed to be important for the health of both patients and staff.  The 

results of the study can be linked to previous literature and similar studies showing that 

health care often is insufficient when it comes to caring for older people. Improvements in 

this field are therefore urgent to provide. The patients experienced that when the care was 

lacking during the hospital stay the reason seemed to be a stressed nursing staff. The study 

shows how important it is to listen to the older patient and also try to see her life-world in 

order to give a good patient-centered care. 

Keywords: geriatric, patient, patient-centered, experience, ward, elderly  
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INLEDNING 

Det faktum att människors medellivslängd ökar kontinuerligt är inte längre någon nyhet 

och talar för att behovet av god geriatrisk vård och omsorg kommer att fortsätta öka även i 

framtiden i såväl Sverige som i resten av Europa (Statistiska centralbyrån, 2013). Allt fler 

människor beräknas i framtiden att uppnå en högre ålder än i dag och kommer därmed 

också troligtvis ha andra krav på sin tillvaro och på den vård som erbjuds. Då forskning 

återkommande visar att förekomsten av kroniska sjukdomar och komplexa 

sjukdomstillstånd och vårdbehov tenderar att öka med åldern är därför fördjupad kunskap 

om den äldre människan och hennes åldrande angeläget, inte minst hos de som utövar vård 

och omsorg (Andersson, Burman & Skär, 2011; Larsson & Rundgren, 2010). 

BAKGRUND 

Den äldre patienten 

Enligt Statistiska centralbyråns (2013) prognos inför framtiden beräknas hälften av de 

svenskar som dör år 2060 ha uppnått en ålder på 90 år eller mer. Idag är den siffran 

ungefär var fjärde. På grund av att allt fler människor har fått det bättre ställt i samhället 

idag samt att den medicinska forskningen ständigt går framåt så finns allt bättre 

möjligheter att behandla olika sjukdomar. Detta gör att vi kan se en allt större 

multisjuklighet hos våra äldre dvs. att de har fler samtidiga och ofta komplexa långvariga 

sjukdomstillstånd som de behandlas för. Något som i sin tur kräver allt större kunskap och 

kompetens inom geriatrik hos de som vårdar äldre (Larsson & Rundgren, 2010). När 

räknas då människan av samhället som ”äldre”? Tornstam (2005) menar att det idag är 

först när människan uppnått en ålder på 65 år som hon räknas tillhöra ”den äldre 

befolkningen”. Det är då människan lämnar medelåldern och genomgår en transition till en 

ny fas i livet. Här kan många stora förändringar ske i människans liv och hur hon hanterar 

dessa är mycket individuellt då varje människa är unik liksom hennes åldrande. 

Exempel på sådana förändringar kan vara pensioneringen, att mista anhöriga och vänner, 

att själv drabbas av sjukdom, inte längre kunna klara sig själv utan bli beroende av andra 

liksom att de roller som funnits tidigare i livet byts ut (Andersson, 2002; Tabloski, 2009). 

Tyvärr finns också risken att den äldre människan kommer att stöta på den ”ålderism” som 

fortfarande finns i vårt samhälle, med fördomar om att alla äldre människor är svaga, senila 

och oförmögna att ta hand om sig själva, något som kan begränsa deras möjligheter att 

göra sin röst hörd och erhålla en så god vård som möjligt (Andersson, 2002). Enligt 

Sarkisian, Hays, Berry och Mangione (2001) kan det faktum att drabbas av handikapp eller 

kronisk sjukdom vara den största prövningen i livet för många äldre människor. Därför är 

det viktigt att de verkligen fångas upp av vårdpersonalen och får en så god vård som 

möjligt för att orka kämpa vidare (Sarkisian et al., 2001). 

För att få ökad kunskap om den äldre patienten finns två läror att tillgå som är tätt 

sammankopplade med varandra nämligen gerontologin och geriatriken. Gerontologiläran 

ger oss svar på varför och hur människan åldras. Hur ett friskt åldrande ser ut och hur 

människan bäst bevarar sin hälsa på äldre dagar. Här beskrivs också att människan 

genomgår flera processer av åldrande nämligen på ett biologiskt, psykologiskt och socialt 

plan. Processerna samspelar med varandra och påverkar hur människans åldrande ter sig 

liksom hennes upplevelse av och hur hon hanterar sitt åldrande. Den geriatriska läran 

handlar om sjukdomar hos den äldre människan, samt vad som orsakar dem, symtom, 
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diagnostisering och behandling. För att kunna ge den äldre människan en så bra vård som 

möjligt krävs god kunskap inom båda lärorna (Tabloski, 2009). 

När vårdpersonal möter den äldre människan är det viktigt att de ser hela henne med vad 

hon har varit med om under olika faser i livet då detta har betydelse för hur hon upplever 

sitt åldrande och sin livsvärld. Viktigt är också att poängtera betydelsen av att 

vårdpersonalen tar hänsyn till att ålderdomen är en fas i människans liv som är precis lika 

betydelsefull som livets andra faser (Andersson, 2002). 

Geriatriksjuksköterskans roll 

Att som sjuksköterska välja att specialisera sig inom geriatrik är fortfarande ett relativt 

ovanligt val för sjuksköterskor och något som tyvärr har ganska låg status både hos 

sjuksköterskestuderande och verksamma sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2012; Courtney, 

Tong & Walsh, 2000). Enligt Socialstyrelsen (2012) visade det sig att endast 1,6 procent 

av de sjuksköterskor som jobbar inom vården av äldre i Sverige var specialistutbildade 

inom just geriatrik. Det kan ses som en låg andel, och det kan troligtvis ge effekter på 

kvaliteten i vården för våra äldre. Specialiseringen ger en bättre grund för att kunna ge en 

god vård av hög kvalitet, som anpassas till fullo efter den äldre patienten och dennes unika 

behov. En geriatrisk sjuksköterska ser den äldre patienten ur ett helhetsperspektiv och har 

en välutvecklad förmåga att uppfatta den äldre människans hela livsvärld. Sjuksköterskor 

verksamma inom geriatriken bör ha goda kunskaper i att, på ett så respektfullt sätt som 

möjligt, kommunicera med äldre med hänsyn till både sensoriska nedsättningar såväl som 

tal och minnessvårigheter (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). 

Förutom att den geriatriska sjuksköterskan skall besitta goda medicinska kunskaper liksom 

god förmåga att utföra, planera och följa upp omvårdnad av multisjuka äldre med 

avancerade och komplexa vårdbehov så skall också kunskap finnas hos henne kring det 

friska och naturliga åldrandet. Att konstant förebygga hälsa och försöka se, uppmuntra och 

bevara det som fortfarande fungerar hos den äldre människan är minst lika viktigt (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012; Tabloski, 2009). Den kunskap, utbildning, kompetens och 

bemanning som finns inom svensk sjukvård idag när det kommer till vård av äldre är långt 

ifrån tillräcklig för att bemöta de krav som finns. Efterfrågan inom och kraven på 

äldrevården kommer dessutom bara att öka de kommande åren. Ökad kompetens och mer 

personal inom området är därför angeläget och detta inom alla personalkategorier i alla 

utbildningsled (Socialstyrelsen, 2011). 

Bemötande 

I mötet med den äldre patienten är det enligt Socialstyrelsen (2005) viktigt att 

sjuksköterskan utgår ifrån ett etiskt förhållningssätt med en humanistisk människosyn. 

Patienten skall alltid vara i fokus (Socialstyrelsen, 2005). I International Council of Nurses 

(ICN) etiska kod för sjuksköterskor står följande ”I vårdarbetet verkar sjuksköterskan för 

en miljö där mänskliga rättigheter, värderingar, sedvänjor och trosuppfattning hos individ, 

familj och samhälle respekteras” (Svensk sjuksköterskeförening, 2007, s 4). Fossum 

(2007) beskriver att begreppet bemötande innefattar många olika delar så som hjälpsamhet, 

vänlighet, människovärde, människosyn, respekt, engagemang, beteende och god 

informationsgivning. Detta innebär att bemötande inte bara grundar sig i vad 

vårdpersonalen säger till patienten utan också om hur de beter sig i mötet med denne dvs. 

via sitt kroppsspråk, röstens tonfall, ögonkontakt och attityd. Här är det av stor vikt att 

vårdpersonalen bekräftar patienten och visar öppenhet för denne (Berg, Skott & 

Danielsson, 2006). Särskilt viktigt är att vårdpersonalen inte beter sig kall och nonchalant 

utan uppmärksammar, bekräftar och pratar med patienten under omvårdnadsarbetet annars 
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kan patientens värdighet hotas. Genom att kontinuerligt fråga patienten hur denne har det 

under omvårdnadsarbetet och vilka önskemål som finns görs patienten delaktig (Baille, 

2009). I en studie av Mangset, Dahl, Forde och Wyller (2008) framkom att många äldre 

har oro inför hur vårdpersonalen kommer att bemöta och hjälpa dem samt huruvida de 

kommer att visas empati i olika situationer. Richardson, Casey och Hider (2007) menar 

vidare att äldre patienter har stort behov av att känna sig uppmärksammade och bekräftade 

för att kunna lita på att vårdpersonalen är professionella och verkligen respekterar deras 

integritet och värdighet samt värnar om sekretessen. I studier av Lomborg, Björn, Dahl och 

Kirkevold (2005) samt Strandberg, Åström och Norberg (2002) har det framkommit att om 

patienten känner sig nonchalerad, bortglömd eller misstrodd av vårdpersonalen kan detta 

ge upphov till både rädsla och otrygghet hos patienten. Flera patienter i dessa studier 

berättade att de inte alltid kände att vårdpersonalen tog deras sjukdomstillstånd på allvar 

och inte trodde på det de berättade om sitt mående. Vidare menade de att de kände att de 

ibland behövde kämpa för att övertyga vårdpersonalen om att det faktiskt behövde mer 

hjälp än de fick (Strandberg et al., 2002). 

 

I Hälso- och sjukvårdslagen beskrivs att alla människor har rätt till en god vård på lika 

villkor samt att de ska finna trygghet i vården som bedrivs liksom att en god relation 

mellan dem och vårdpersonalen skall skapas (SFS, 1982:763). Studier visar att äldre 

patienter som möts av omvårdnadspersonal med en positiv attityd att stötta och hjälpa i 

större utsträckning upplever en god vård och större välbefinnande då detta får dem att 

känna sig bekräftade som människa. Om patienten däremot upplever att vårdaren är 

opersonlig och omvårdnaden endast sker rutinmässigt kan patienten känna sig osynlig och 

dennes värdighet kränkas vilket i sin tur skapar ett vårdlidande (Franklin, Ternstedt & 

Nordenfelt, 2006; Woolhead, Tadd, Boix-Ferrer, Krajcik, Schmidt-Pfahler, Spjuth, Stratton 

& Dieppe, 2006). Genom att sjuksköterskan verkligen uppmärksammar och lyssnar till 

patienten, samt visar ett sant intresse för vad som sägs, kan patienten känna sig trygg och 

våga dela med sig av sin livsvärld till vårdaren. Detta är något som har stor betydelse för 

möjligheten att kunna skapa en för patienten individanpassad vård d.v.s. en god och 

patientcentrerad vård (Norberg, Lundman & Santamäki-Fischer, 2012). 

Självbestämmande, delaktighet och information 

Att sjuksköterskan möter den äldre patienten med respekt och empati för dennes unika 

behov, autonomi, integritet och värdighet är avgörande när det kommer till att skapa 

trygghet och en god vårdrelation. Genom att uppfylla dessa faktorer i mötet med patienten 

kan de eventuella känslor av oro som patienten har över att vårdas på sjukhus minskas 

(Andersson, Burman & Skär, 2011). Genom att kontinuerligt fråga den äldre patienten vad 

denne önskar och hur han/hon vill ha det så kan deras känsla av självbestämmande och 

kontroll ökas vilket är viktigt för att bevara deras värdighet (Webster & Bryan, 2009).  

Äldre berättar att det är betydelsefullt för dem att de erhåller tillräcklig information om sin 

sjukdomssituation och vård då detta får dem att känna sig trygga, delaktiga och att de 

själva kan vara med och påverka sin vård. Detta motiverar dem också att kämpa vidare och 

får dem att känna värdighet. (Andersson, Burman & Skär, 2011). En legitimerad 

sjuksköterska har som uppgift att göra allt hon kan för att patienten utifrån sina 

förutsättningar skall kunna vara delaktig i sin egen vård. Att hon har en förmåga att både 

tillgodose och bedöma patientens grad av självbestämmande är viktigt. Detta för att hjälpa 

patienten att kunna så långt fram som möjligt bevara sin värdighet och integritet. Att 

patienten får fortsätta att känna sig delaktig och autonom är viktigt för välbefinnandet. Här 

handlar det återigen om att sjuksköterskan tar sig tid och är villig att försöka fånga 

patientens livsvärld (Randers & Mattiasson, 2003; Socialstyrelsen, 2005; Woolhead, et al., 
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2006). Det är vidare en sjuksköterskas ansvar att tillvarata patienters egna erfarenheter och 

kunskap i omvårdnaden. Hon skall också kunna stå upp för patienten och anhöriga och föra 

deras talan i vårdfrågor om de önskar eller vid tillfällen då de av olika orsaker inte själva 

kan göra detta (Socialstyrelsen, 2005). 

I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor framhålls betydelsen av en 

fungerande kommunikation mellan patienten och sjuksköterskan. Att sjuksköterskan ger 

tillräcklig, rätt och anpassad information utefter den situation patienten befinner sig i är 

viktigt liksom att informationen ges vid upprepande tillfällen. Vidare skall sjuksköterskan 

säkerställa att patienten också har förstått den information som getts och kan bearbeta den 

(Socialstyrelsen, 2005). När sjuksköterskan brister i sin kommunikation med patienten kan 

detta hota patientens värdighet då det kan skapa känslor hos patienten av att sakna värde, 

att inte var intelligent nog eller att inte var viktig nog vilket kan leda till minskat 

självförtroende. (Webster & Bryan, 2009). Johansson, Dahlström och Broström (2005) 

beskriver också vikten av att säkerställa att patienten fått tillräckligt med information om 

sin sjukdom och behandling under vårdtiden då tillgången till detta efter utskrivning ofta 

upplevs begränsad av patienterna. Behovet av information även efter utskrivning har visat 

sig vara stort hos många patienter. Därför är det också aktuellt att jobba för att göra det 

lättare för patienter att ha tillgång till information även efter utskrivning (Gonzales, Lupon, 

Herreros & Urrutia 2005). 

 

Vårdmiljön 

I flertalet studier framkommer att vårdmiljöns utformning och atmosfär har stor betydelse 

för den äldre patientens välbefinnande och upplevelse av sin vård (Wijk, 2011). 

Socialstyrelsen (2010) framhäver vidare i nationella riktlinjer att vårdmiljön har en viktig 

funktion när det kommer till att hos den äldre patienten skapa en känsla av trygghet, 

meningsfullhet och känslan av att befinna sig i en social gemenskap på vårdplatsen. Detta 

inte minst hos patienter med demens. Det är därför extra viktigt att sjuksköterskan inom 

geriatriken har kunskap om vårdmiljöns betydelse, reflekterar kring hur den kan förbättras 

samt att hon ständigt arbetar för att skapa en miljö som är säker och som främjar hälsa och 

välbefinnande (Socialstyrelsen, 2005; Wijk, 2011). Wijk (2011) menar att en god 

vårdmiljö skall vara varm och hemtrevlig, med gott bemötande där både möjlighet till 

sociala aktiviteter liksom möjlighet till stillhet och lugn skall finnas. Vidare betonar hon 

vikten av att en medvetenhet finns att en god vårdmiljö inte bara handlar om lämpligt 

utformade vårdutrymmen utan även handlar om hur vården organiseras och viktigast av allt 

ett personcentrerat förhållningssätt hos vårdpersonalen (Wijk, 2011). 

 

En faktor som i en studie har visats sig påverka patienters upplevelse av sin vårdtid är 

enligt William och Irurita (2005) till exempel om de har fått vistats i flerbäddssal eller i 

enkelrum under vistelsen. Detta har visat sig ha betydelse både för hur samspel med andra 

patienter och såväl samspelet med vårdpersonalen har varit. Det har också visat sig att de 

patienter som vistats på flerbäddsal har upplevt sig tryggare och mindre ensamma under 

vårdtiden än de som vistats på enkelrum. Detta då de har upplevt att de har haft andra 

människor omkring sig som de har kunnat prata med eller be om hjälp med något, medan 

de som bott i enkelrum upplevt att de helt har fått förlita sig på att vårdpersonalen kommer 

in till dem (William & Irurita, 2005). Andra studier visar att patienter som är relativt 

självgående uppskattar enkelrum mer än flerbäddsrum då de själva kan bestämma när de 

vill umgås med andra eftersom de då kan ta sig ut i gemensamma rum på avdelningen. 

Även patienter som är mycket svårt sjuka kan uppleva att enkelrum är bättre då de helt 
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enkelt känner att de behöver vara ifred och inte orkar socialisera med andra patienter 

(Rowlands & Noble, 2008; Shattell et al., 2005). 

 

Faktorer som påverkar vårdmiljön inom dagens hälso- och sjukvård negativt och som ofta 

gör att den brister handlar många gånger om underbemanning av vårdpersonal i 

förhållande till de höga krav och stora arbetsbelastning som ställs på vårdavdelningarna. I 

en studie av Häggström, Skovdahl, Fläckman, Larsson och Kihlgren (2004) framkommer 

att flera sjuksköterskor själva upplever att omvårdnaden som ges till den äldre patienten 

inte är tillräcklig och inte alltid är patientcentrerad utan att patienterna får nöja sig med att 

få hjälp med det ”absolut nödvändigaste” p.g.a. att sjuksköterskorna helt enkelt inte har 

tillräckligt med tid. Det är också vanligt förekommande att patienterna får vänta allt för 

länge på att hjälpen skall komma. 

 

Vidare berättar de att detta skapar skuldkänslor hos dem och att de känner sig otillräckliga 

då de innerste inne vill kunna erbjuda patienterna en god vård (Häggström et al., 2004). 

Bégat och Severinsson (2006) beskriver i sin studie att dagens sjuksköterskor arbetar under 

stor press och erfar i hög grad stress under sina arbetspass. Här poängterar hon att 

sjuksköterskans upplevelse av sin arbetsmiljö i sin tur har betydelse för kvaliteten på den 

omvårdnad som patienten sedan får. Sjuksköterskan behöver själv må bra och känna hälsa 

och välbefinnande för att ha förmåga och orka med att ge sina patienter en god vård.  Det 

är därför angeläget med ständigt förbättringsarbete och omvårdnadshandledning med fokus 

på hur sjuksköterskors arbetsmiljö med stress, ansvar och höga arbetsbelastning kan 

förbättras och lättare hanteras. Att vårdmiljön är god har alltså betydelse både för patienten 

och för de som vårdar (Bégat & Severinsson, 2006). 

 

Definition av begreppet upplevelse 

Under studien framkom att begreppet upplevelse är vanligt förekommande inom vården 

idag samt i såväl kurslitteratur som forskning inom vårdvetenskap och omvårdnad. Ofta 

handlar det om att t.ex. patienter, anhöriga eller vårdare tillfrågas att beskriva sina 

upplevelser kring något så som vården, specifika händelser, sjukdomar eller dylikt. 

 

Upplevelse kan definieras såsom det skeende som bildar en betydelse (Kakkori, 2009). 

 

Beattie, Lauder, Atherton och Murphy (2014) beskriver i en artikel svårigheten att skilja 

begreppet upplevelse från begreppen ”uppfattning” och ”nöjdhet”. De väljer att definiera 

upplevelse som ett begrepp som innehåller flera delar, och inte begränsar sig till 

uppfattning respektive nöjdhet eller missnöjdhet. Enligt dem är begreppet vidare än så, och 

kan på så sätt fånga fler perspektiv (Beattie et al., 2014). 

 

Nationalencyklopedin (2014) beskriver ordet ”upplevelse” som något människan har varit 

med om, en slags helhetskänsla. En känsla som kan vara oanalyserad, spontan eller svår att 

beskriva men ibland används upplevelse också enbart för att beskriva en positiv känsla 

(Nationalencyklopedin, 2014). Vidare finns också ordet ”uppleva” beskrivet och definierat 

av Svenska Akademin enligt följande: 

 

”1 vara med om (ngt) som direkt berörd part om person med avs. på skeende…” 

”2 uppfatta och värdera på ett känslomässigt plan och inte rationellt; vanl. utan att bilda 

sig en klar åsikt…” 

(Svenska Akademin, s 679;3403, 2009) 
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Kakkori (2009) beskriver vidare begreppet ”upplevelse” såsom något som är i konstant 

förändring, och aldrig ett statiskt tillstånd. Det påverkas av vårt förflutna, nuet och 

förväntningar om framtiden. Således kan vi endast förstå aktuell upplevelse genom att 

beakta det förflutna och framtiden (Kakkori, 2009). 

 

Den definition av begreppet upplevelse som valts i denna studie är i linje med detta; 

helhetskänsla av det aktuella skeendet ur ett brett perspektiv, som kan innehålla såväl 

uppfattningar såsom nöjdhet eller missnöjdhet. 

 

Teoretisk anknytning 

Patientcentrerad omvårdnad 

I litteraturen och tidigare forskning inom vården kan båda begreppen patientcentrerad 

omvårdnad och personcentrerad omvårdnad ses. Båda beskriver en betoning på att all vård 

ska utgå utifrån en helhetssyn på och i samråd med vårdtagaren. Utifrån detta kan 

begreppen anses synonyma med varandra och båda benämningar har valts att ha med i 

studien. 

 

Inom geriatriken idag är målet att föra en så personcentrerad vård och omsorg som möjligt 

(Ekman et al., 2011; Norberg et al., 2012). Detta innebär ett vårdande som utgår ifrån hela 

den äldre människan och hennes livsvärld så som hon upplever den. Det är av stor vikt att 

människan bemöts utifrån den hon är och den situation som hon befinner sig i. I den 

patientcentrerade omvårdnaden skall alltså inte fokus bara vara på sjukdom och ohälsa utan 

på människan som helhet med sina helt unika behov av hjälp och stöd (Ekman et al., 2011; 

Norberg et al., 2012). Hänsyn skall därmed tas till hennes egen vilja, erfarenheter, 

värderingar, kunskaper och intressen vilka har stor betydelse för planeringen och 

utformningen av hennes omvårdnad. Därför är det extra viktigt att omvårdnadspersonalen 

tar sig tid till att lyssna till vad den äldre patienten berättar och ger uttryck för, att de aktivt 

tar sig an utmaningen att försöka fånga in dennes förhoppningar, förväntningar, behov och 

önskningar. Detta ökar den äldres möjlighet till en god individanpassad vård betydligt 

(McCormack, 2003; Mead & Bower, 2000; Norberg et al., 2012). 

Ett patientcentrerat förhållningssätt grundar sig på en humanistisk människosyn där som 

tidigare nämnts dialogen mellan omvårdnadspersonalen och patienten är viktig liksom att 

patienten får känna sig delaktig i sin vård (Ernst-Bravell, 2011; Zandbelt, Smets, Oort, 

Godfried & Haes, 2007). Inom geriatriken finns i hög grad fokus på att främja äldres hälsa 

och arbeta för att deras åldrande skall bli så bra som möjligt vilket till viss del handlar om 

att tillvarata både deras inre och yttre resurser (Ernst-Bravell, 2011; Norberg et al., 2012). 

Via en patientcentrerad omvårdnad där hela den äldre människan är i centrum, där hon blir 

bekräftad och lyssnad till samt också får vara delaktig i sin vård ökar möjligheten för att 

bevara, bygga upp och stärka en positiv upplevelse av identitet och värdighet hos henne 

(McCormack, 2003). Det faktum att omvårdnadspersonalen visar att de är närvarande i 

patientmöten och med ett verkligt intresse lyssnar till deras berättelser har visats sig skapa 

känsla av mening och värde hos patienterna, att de känner sig betydelsefulla igen även om 

de tampas med svår sjukdom (Ernst-Bravell, 2011; Norberg et al., 2012). En annan viktig 

faktor i den patientcentrerade vården är att vårdpersonalen ska visa patienten respekt för 

dennes integritet. Exempelvis är det särskilt viktigt att tänka på att vara respektfull och 

stänga dörren/dra för gardiner och skyla patientens intima delar vid personlig omvårdnad 

(Webster & Bryan, 2009). 
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Den patientcentrerade omvårdnaden kan liknas vid ett teamarbete där den äldre patienten, 

anhöriga och vårdpersonalen arbetar tillsammans för att utforma en vårdplan som grundar 

sig på patientens unika behov och önskningar. Att vården på detta sätt sker med 

utgångspunkt att patienten är i centrum och själv är med så långt det är möjligt och 

bestämmer kring sin vård har visat sig skapa bättre förutsättningar för patienters erhållna 

vård samt för egenvård och har även bidragit till ett bättre samarbete mellan de som vårdar 

patienterna (Ekman et al., 2011). När patienten inte själv kan delge sjuksköterskan sin 

livsberättelse, behov och önskningar är det av särskilt stor vikt att kontakt med anhöriga 

finns och att denna kontakt är av god kvalitet. Detta då de kan vara den äldre patientens 

röst och ge värdefull information om hur vården kan utformas på bästa sätt för patienten 

(Hansebo & Kihlgren, 2000). 

Livsvärldsperspektivet 

Inom geriatriken liksom all annan hälso- och sjukvård framhävs återkommande vikten av 

att patientens hela livsvärld ska vara i centrum och inte enbart dennes aktuella 

sjukdomsdiagnoser och symtom (Ernst-Bravell, 2011). Eriksson (2004) menar att varje 

människa är unik bestående av kropp själ och ande. I vårdandet av henne måste 

vårdpersonalen därmed också uppmärksamma samtliga av dessa delar var för sig och 

tillsammans för att bekräfta henne som en hel människa. Ett gott vårdande handlar just om 

det menar Eriksson (2004), att hjälpa människan att fortsätta vara en hel människa. Vidare 

innebär detta att omvårdnadspersonalen i mötet med en patient alltid skall handla utifrån 

ett patientcentrerat och etiskt förhållningssätt med en humanistisk människosyn som grund 

(Socialstyrelsen; 2005, 2012). En människas livsvärld kan beskrivas som den verklighet så 

som människan själv ser och upplever den. Den värld som hon ser sig själv leva i. Här 

finns hennes egna, personliga och unika minnen, tankar, upplevelser, hennes vardag så som 

den utspelar sig samt vilka förväntningar och önskningar hon har inför framtiden 

(Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 

Det kan också sägas att livsvärlden styr människans välbefinnande och hur hon känner sig 

och agerar i olika situationer (Dahlberg et al., 2003; Wiklund, 2003). Därför poängterar 

Dahlberg m.fl. (2003) just betydelsen av att all omvårdnadspersonal innehar ett 

livsvärldsperspektiv som både uppmärksammar och är öppen för hela patienten och dennes 

livsvärld. Genom att skapa en trygg och god vårdrelation med den äldre patienten och 

genom att bekräfta denne som människa genom att lyssna går det att steg för steg närma 

sig patientens livsvärld. Detta skapar i sin tur en ökad möjlighet att kunna ge patienten en 

så god omvårdnad som möjligt anpassat utefter dennes unika behov (Ernsth-Bravell,2011; 

Dahlberg, et al., 2003; Eriksson, 2004; Norberg et al., 2012). 

PROBLEMFORMULERING 

Sökning efter tidigare forskning kring hur äldre patienter upplever vården på en geriatrisk 

vårdavdelning har genomförts och då upptäcktes att tidigare forskning i ämnet är sparsamt 

förekommande. En stor del av den forskning som hittats tenderar mestadels att beskriva 

anhörigas upplevelser av äldrevården eller hur sjuksköterskor upplever att vårda äldre 

patienter. Forskning där vårdtiden på sjukhus beskrivits ur den äldre patientens perspektiv 

finns, men dessvärre inte med fokus på att beskriva hur det är att vårdas just på en 

geriatrisk vårdavdelning, en avdelning där just specialistkompetens i att vårda äldre skall 

finnas. Detta har väckt frågor som t.ex. Hur fungerar den geriatriska sjukhusvården idag? 

Vet vi det och hur ska den kunna bli bättre om vi inte följer upp och lyssnar till de äldre 

patienterna som vårdas? 
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”Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 

människans värdighet” säger Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763, § 2) Trots detta 

finns fortfarande i vårt samhälle idag fördomar och negativa attityder om äldre människor 

och detta dessvärre även hos vårdpersonal. Föreställningar som att alla äldre människor är 

mer eller mindre senila och svaga påverkar och kan begränsa äldre människors möjlighet 

till självbestämmande, att bli lyssnad till och från att erhålla en god individanpassad vård 

(Coutney, Tong & Walsh, 2000; Tornstam, 2005). 

Socialstyrelsen (2005) beskriver att målet är att all hälso- och sjukvård som bedrivs idag 

skall ske utifrån en helhetssyn på patienten. Visst kan detta mål tyckas vara en självklarhet, 

och visst finns det exempel på när sjukvården fungerar bra men i t.ex. en studie av Westin 

och Danielsson (2007) berättar flera äldre människor som bor på omsorgsboende om 

vårdmöten där sjuksköterskan helt saknat respekt för deras integritet och egen förmåga till 

självbestämmande.  

Tyvärr har många av oss också någon i vår närhet som varit patient som vittnar om ett 

negativt möte med sjukvården menar Dahlberg (2011). Negativa upplevelser av sjukvården 

beskriver ofta möten där patienten upplevt sig osynlig för omvårdnadspersonalen och 

behandlats som ett objekt utan respekt för vare sig integritet, självbestämmande eller 

värdighet (Dahlberg, 2011). Med det sagt kan vi då fundera över hur äldre människor 

upplever vården på geriatriska kliniker och vårdavdelningar där höga krav finns på 

kunskap och kompetens i att bemöta och vårda just den äldre människan. 

Genom att ge de äldre som vårdas på en sådan inrättning möjlighet att berätta om sina 

upplevelser är ett sätt att få en fördjupad kunskap och förståelse i ämnet. Detta kan i sin tur 

öka möjligheterna för att kunna förbättra såväl vården som livskvaliteten för våra äldre 

patienter. Kanske kan vi då också närma oss de mål som ställs på sjukvården idag. 

Dahlberg (2011) skriver att när det kommer till forskning inom vårdvetenskapen idag så är 

det särskilt angeläget att ta del av hur patienter upplever den vård de erhåller och vad en 

patientcentrerad vård innebär för dem, vad de anser kan förbättras (Dahlberg, 2011). 

Därför kan nu följande fråga ställas: Vilka upplevelser har våra äldre patienter av den 

geriatriska sjukvården idag? 

SYFTE 

Att beskriva äldre patienters upplevelse av sin vårdtid på en geriatrisk vårdavdelning 

METOD 

Val av ansats/design 

I denna studie användes en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer med patienter 

genomfördes. Det insamlade materialet analyserades sedan med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys så som den beskrivs av Graneheim och Lundman (2004). Dahlberg (1997) 

beskriver den kvalitativa metoden som en lämplig metod då människors upplevelser ska 

studeras och belysas och menar också att intervjuer här är att föredra som huvudsaklig 

datainsamling. Att använda semistrukturerade intervjuer är ett sätt att styra informanterna 

till de eftersträvade ämnena med hjälp av öppna frågor (Dahlberg, 1997). 

 

Polit och Beck (2012) samt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) beskriver att denna 

kvalitativa metod innebär att forskaren söker begripa och sedan se helheten. För att 
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forskaren skall kunna både redogöra för och förklara, och sedan också få förståelse för hur 

människan upplever och tolkar olika fenomen är den kvalitativa metoden ett bra redskap 

(Willman et al, 2011) Eftersom syftet var att beskriva äldre patienters upplevelse av sin 

vårdtid på en geriatrisk vårdavdelning, kunde det anses att en kvalitativ metod var 

passande då målet var att få en så uttömmande beskrivning som möjligt av den upplevelse 

dessa patienter hade av sin vårdtid. Kvale och Brinkman (2009) framhäver det faktum att 

individers upplevelser och lärdomar av bestämda situationer inte går att beskriva med hjälp 

av varken diagram eller siffror. Ett visst fenomen kan dock berättas, framställas och 

djupanalyseras för att nå ökad förståelse. Intervjuer är en god metod för detta, vilket 

motiverar intervjustudie som metod (Kvale & Brinkmann, 2009). Valet av 

semistrukturerade intervjuer med patienter som vårdas eller nyligen vårdats på en 

geriatrisk vårdavdelning gjordes därför för att kunna uppfylla syftet på ett så bra sätt som 

möjligt. 

Urval 

Valet av de faktiska forskningspersonerna skedde medvetet genom ett så kallat subjektivt 

urval (Denscombe, 2009). Enligt Denscombe (2009) kännetecknas detta subjektiva urval 

delvis av att forskaren på förhand har vetskapen om att dessa forskningspersoner finns och 

att de med stor sannolikhet innehar kunskap och upplevelser om/av det ämne som skall 

studeras i studien. Av denna anledning tillfrågades patienter som vårdades på just en 

geriatrisk avdelning om ett deltagande i studien. Innan sökandet efter forskningspersoner 

gjordes och intervjustudien påbörjades inhämtades först ett godkännande från 

verksamhetschefen på vald klinik (bilaga II). 

 

Specifika urvalskriterier för forskningspersoner var: 

- Att de var 65 år eller äldre. 

- Att de hade varit eller var patient på en geriatrisk vårdavdelning. 

- Att de befann sig i slutet av sin vårdtid eller nyligen (för max 1 vecka sedan) hade 

skrivits ut från avdelningen. 

- Att de inte hade någon demensdiagnos dokumenterad i sin journal, eller var 

uppenbart desorienterade vid intervjutillfället. 

- Att författaren inte på något sätt hade varit delaktig i patientens vård eller träffat 

dem tidigare. 

En jämvikt mellan könen eftersträvades också, för att få uppfattning om det hade någon 

påverkan av patienternas upplevelse av sin vårdtid. Författaren valde därför att inkludera 

lika många kvinnliga informanter som manliga informanter i studien. 

Forskningspersonerna i denna studie kontaktades först efter att de frivilligt hade fått 

anmäla sitt intresse att medverka. Möjlighet att anmäla sitt intresse hade respondenterna 

fått genom att sjuksköterskor som arbetade på den valda avdelningen varit behjälpliga 

genom att dela ut en förfrågan (bilaga III) till inneliggande patienter som kunde tänkas 

delta och uppfylla urvalskriterierna. Patienterna kunde därmed få tid att läsa och fundera i 

lugn och ro för att sedan frivilligt svara på om de ville och kunde delta i studien. 

Efter att detta intresse hade inhämtats kontaktades forskningspersonerna genom att de 

besöktes på avdelningen. De som bäst ansågs uppfylla de urvalskriterier som ställdes 

valdes sedan ut och samtycke inhämtades. Tillsammans med dem bestämdes sedan en 

lämplig tid och plats för intervjuernas genomförande helt utefter deras önskemål. 

Forskningspersonerna fick också vid detta möte samt senare vid intervjutillfället muntligt 
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reda på vad som förväntades av dem, och hur lång tid intervjun beräknades ta, vilket var 

cirka 20-30 minuter. Författaren besökte avdelningen vid sammanlagt tre tillfällen under en 

två veckors period innan samtliga forskningspersoner hade valts ut. Det var sammanlagt 16 

forskningspersoner som visade intresse för ett deltagande i studien. 

Informanterna som till slut valdes ut för deltagande i studien uppfyllde samtliga ovan 

nämnda urvalskriterier. Fem kvinnor och fem män i åldrarna 75-97 år deltog i studien. 

Genomförande 

Intervjuguide och pilotintervju 

 

En intervjuguide (bilaga I) med övergripande frågeområden hade förberetts i god tid före 

de semistrukturerade intervjuernas genomförande. Det faktum att det var övergripande 

frågeområden och inte färdiga frågor gav utrymme för informanterna att öppna sig och tala 

fritt under intervjun. Denna metodik beskrivs av Polit och Beck (2012), som lägger vikt vid 

att intervjuaren först startar med en ingångsfråga, och sedan genom följdfrågor kan styra 

tillbaka till syftet under intervjun vid behov. De rekommenderar att en intervjuguide 

skapas av just denna anledning (Polit & Beck, 2012). Enligt Dahlberg (1997) ska 

ingångsfrågan formuleras utifrån syftet och ha en tydlig och lagom öppen utformning så att 

informanten lätt kan förstå och reflektera kring den. Ingångsfrågan är också till hjälp för att 

avgränsa intervjuns intressesfär (Dahlberg, 1997). Innan intervjuarbetet startade 

genomfördes först en pilotintervju, för att testa att intervjuguiden var funktionell och på ett 

bra sätt bidrog till att uppfylla studiens syfte, något som Kvale och Brinkmann (2009) 

poängterar är viktigt att göra i en intervjustudie, särskilt om intervjuaren inte är så van att 

intervjua sedan tidigare. 

 

Pilotintervjun genomfördes med en informant som uppfyllde urvalskriterierna och som 

både skriftligt och muntligt gett sitt samtycke till ett deltagande. Informanten fick också 

veta innan att denna intervju skulle kunna komma att ingå i studien vilket denne samtyckte 

till. Pilotintervjun genomfördes i informantens hem på dennes önskemål några dagar efter 

att denne hade skrivits ut från vårdavdelningen. Denna intervju spelades in med 

bandspelare vilket även medförde att inspelningsutrustningen testades. Då denna första 

testintervju gav ett relevant och bra utfall så blev valet att senare inkludera den i studien. 

Intervjuguiden ansågs uppfylla sitt syfte och behölls oförändrad genom studien. 

Genomförande av intervjuerna 

Samtliga intervjuer genomfördes i enlighet med semistrukturerad metodik med 

intervjuguiden som hjälpmedel. Kvale och Brinkman (2009) beskriver att det är viktigt att 

den som intervjuar skapar en avslappnad och trevlig stämning innan och under intervjun så 

att informanten känner sig trygg med att dela med sig av sina känslor och upplevelser. 

Detta gjordes genom att först småprata lite om vardagliga ämnen och genom att i vissa fall 

dricka kaffe tillsammans innan och under intervjuns gång. Polit och Beck (2012) beskriver 

att det är viktigt att informanterna innan intervjun startar görs uppmärksamma på att de kan 

tala så fritt de önskar utefter de frågor som intervjuaren ställer.  

Vid intervjutillfället gavs informanterna återigen information om studiens syfte och 

genomförande samt tillfrågades också ännu en gång om samtycke till ett medverkande i 

studien. Fyra av intervjuerna genomfördes på avdelningen i ett samtalsrum i nära 

anslutning till utskrivning, resterande sex informanter intervjuades i hemmet efter 

sjukhusvistelsen, 2-5 dagar efter att de blivit utskrivna. Telefonkontakt etablerades då med 

informanterna dagen innan tidigare bestämd tid för intervjuerna för att bekräfta mötet och 
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för att försäkra sig om att informanterna fortfarande ville delta. Samtliga intervjuer tog 15-

35 minuter och genomfördes under maj-juni 2014. 

Bandspelare användes vid sju av de tio intervjuerna. I de intervjuer där bandspelare inte 

användes berodde detta på att informanterna inte kände sig bekväma med detta. Beslutet 

togs ändå att genomföra intervjuer med dessa forskningspersoner då de ansågs kunna ha 

stor betydelse för studien syfte. Istället för bandspelare förde då författaren 

minnesanteckningar under intervjuernas gång.  

När intervjuerna började nå sitt slut fick informanterna svara på om de hade något 

ytterligare som de ville tillägga samt hur de upplevde att intervjun hade varit. Detta är 

något som Kvale och Brinkman (2009) poängterar är viktigt när intervjuer genomförs. 

Transkribering av intervjuerna 

Genom att använda sig av bandspelare ökade reliabiliteten då koncentration kunde läggas 

på själva intervjun, och sedan lyssnas igenom flera gånger för att uppfatta det som sades på 

ett tydligt sätt. Detta är något som både Graneheim och Lundman (2004) samt Polit och 

Beck (2012) rekommenderar för att inte missa viktiga detaljer som kan framkomma. De 

inspelade intervjuerna transkriberades i sin helhet i direkt anslutning till intervjutillfällena 

för att intervjuerna då fanns färskt i minnet. I de intervjuer där bandspelare inte användes 

skrevs det som hade framkommit under intervjuerna ned så noggrant som möjligt med 

minnesanteckningarna som stöd. 

 

Efter transkriberingen lyssnades intervjuerna igenom flera gånger om och jämfördes med 

textmaterialet för att säkerhetsställa att ingen viktig information hade missats. Även 

pauser, suckar, snyftningar och skratt skrevs ner under transkriberingen då det kunde ha 

betydelse för det som sades i intervjuerna. Något som Polit och Beck (2012) poängterar. 

Även textmaterialet från intervjuerna utan bandinspelning lästes igenom flera gånger för 

att säkerställa att så mycket som möjligt av det som berättats hade återgetts i texten. 

Graneheim och Lundman (2004) tar upp att det är viktigt att lyssna på det inspelade 

materialet flera gånger och jämföra med textmaterialet som framkommit just för att inte gå 

miste om något viktigt. Allt datainsamlingsmaterial har skyddats från obehöriga och varit 

inlåst i ett värdeskåp när det inte har använts. 

Dataanalys  

Kvalitativ innehållsanalys 

 

En kvalitativ innehållsanalys så som Graneheim och Lundman (2004) beskriver den har 

genomförts på det data som insamlades vid intervjuerna. 

 

Den kvalitativa innehållsanalysen av textmaterialet från intervjuerna genomfördes med en 

deduktiv ansats. Vid en deduktiv ansats utgår forskaren från förutbestämda teorier eller en 

struktur inför analys av textmaterialet. Forskaren vill här testa innehåll, kategorier och 

teorier. (Graneheim och Lundman, 2004). Författaren jämförde insamlad data mot tidigare 

information för att sedan kunna koppla detta till vald teoretisk anknytning. 

 

 Graneheim och Lundman (2004) belyser innehållsanalysen enligt följande. Det börjar med 

att den text som skall analyseras gås igenom flera gånger, för att på så sätt få en bra bild av 

helheten. Efter detta identifieras delar eller stycken med data som är av relevans för 

studiens frågeställning – så kallade meningsbärande enheter. Dessa enheter kondenseras 

sedan av forskaren, d.v.s. kokas ned, med innehållet intakt i en kortare textmassa 
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(Graneheim och Lundman, 2004). För att sortera ut de meningsbärande enheterna 

användes överstrykningspennor i olika färger i texten. 

 

När dessa steg hade följts kunde en kodning av dessa enheter genomföras, och gruppera 

dem i kategorier. Dessa kategorier hade som syfte att återspegla intervjuernas huvudsakliga 

budskap. Graneheim och Lundman (2004) kallar detta för det manifesta innehållet. Utifrån 

kategorierna kan slutligen övergripande kategorier utkristalliseras och namnges av 

forskaren, vilka speglar det underliggande innehållet i de genomförda intervjuerna 

(Graneheim & Lundman, 2004). Resultatet i denna studie presenteras i form av kategorier 

med en tillhörande kort beskrivning av respektive underkategorier. 

 

De övergripande kategorier som framkom efter analysen av datainsamlingsmaterialet var 

följande: Bemötande från vårdpersonalen, Betydelsen av delaktighet självbestämmande 

och information, Vårdmiljön- en viktig faktor för välbefinnande, Den totala upplevelsen 

och Förslag till förbättringar. En innehållsanalys genomfördes för att få fram dessa, genom 

att sortera de meningsbärande enheterna, uttyda betydelsen av dem, koda och kategorisera 

dem. Nedan visas exempel på innehållsanalysen som genomfördes. 

 

Tabell 1. Exempel på innehållsanalysen. 
Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

enhet 

Kod Underkategori Kategori 

”Jag tycker 

personalen är så 

trevliga och vänliga 

här och det piggar 

upp verkligen. Jag 

känner mig så väl 

omhändertagen så.” 

Trevlig personal 

och väl 

omhändertagen 

gör patienten 

positiv. 

Gott 

bemötande 

ger positiv 

effekt. 

Gott 

bemötande. 

Bemötande från 

vårdpersonalen. 

 

”Det retar mig att 

man bara kan bli 

lämnad vind för våg 

sådär å bara få 

vänta å vänta å 

ingen bryr sig. Det 

är otäckt.” 

Väntan skapar 

frustration, 

uppgivenhet och 

oro hos 

patienten. 

Brist av 

bemötande 

ger negativ 

effekt. 

Mindre bra 

bemötande. 

 

Förförståelse tillförlitlighet och överförbarhet 

Tillförlitlighet handlar om graden av förtroende för hur väl datainsamling och 

analysprocess i studien har genomförts (Graneheim & Lundman, 2004). Förförståelse 

kunde i denna studie tänkas finnas i form av erfarenhet av att sedan flera år tillbaka ha 

arbetat inom geriatriken som sjuksköterska där möten med liknande äldre patienter skett 

dagligen. Enligt Dahlberg (1997) kan förförståelse minska möjligheten att ta in det 

oförutsägbara som kan finnas i en informants berättelse av sina upplevelser gällande det 

fenomenen som ska studeras. Detta kan då innebära att det informanterna berättar till viss 

del anpassas till den förförståelsen som finns hos den som intervjuar (Dahlberg, 1997). Det 

är viktigt att det finns en medvetenhet om sin förförståelse hos den som bedriver forskning 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Av den anledningen eftersträvades av intervjuaren att fundera kring sin förförståelse kring 

ämnet och sedan sätta den åt sidan och försöka vara så öppen och mottaglig som möjligt 

för det som informanterna berättade och verkligen lyssna till dem. Att forskaren har en 

öppen attityd till ämnet som ska studeras och tyglar sin förförståelse är enligt Dahlberg 
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(1997), Kvale och Brinkman (2009) samt Polit och Beck (2012) en viktig faktor när det 

gäller studiens tillförlitlighet.  

 

Med överförbarhet i en studie menas huruvida det resultat som framkommit kan tänkas 

trovärdigt nog att överföras på andra liknande grupper av personer, miljöer och situationer. 

Att avgöra grad av överförbarhet i studien är upp till läsaren, men forskaren kan ge förslag 

på sådana områden (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Ett sätt att öka studiens tillförlitlighet från det insamlade textmaterialet från intervjuerna till 

det färdiga resultatet är att påvisa hur den kvalitativa innehållsanalysen genomförts steg för 

steg och med en tabell (Tabell 1) med tydligt exempel klargöra detta (Elo & Kyngäs, 2008; 

Graneheim & Lundman, 2004). Genom att presentera resultatet med stöd av flera citat 

direkt från intervjuerna för att låta informanterna göra sina röster hörda kan också ge mer 

trovärdighet åt resultatet beskriver Elo och Kyngäs (2008) varför författaren valde att göra 

just detta. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Grunden för all forskning är att det finns en god forskningsetik, d.v.s. ett etiskt ansvar hos 

forskaren som här skall se till att den forskning hon bedriver är moralisk försvarbar och har 

god kvalitet. När det gäller forskning som berör människor är de etiska principerna viktiga 

att använda sig av för att uppnå detta mål på en god forskningsetik. De etiska principerna 

är autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen att inte skada samt rättviseprincipen 

(Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Informanterna fick information muntligt och skriftligt om studiens syfte och att 

bandspelare skulle användas liksom att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när 

som helst. Därefter inhämtades både muntligt och skriftligt samtycke till ett deltagande 

(bilaga III). Informanterna lovades anonymitet vid presentation av studiens resultat. Alla 

personer och platser som förekommit i studien har avidentifierats. Samtliga medverkande 

och den information som framkommit i studien har behandlats helt konfidentiellt i linje 

med god forskningsetik (Polit & Beck, 2012; Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Då denna studie är ett studentarbete så behövdes ingen etisk ansökan skickas till 

etikprövningsnämnden innan studiens start. Detta är annars lagstadgat vid all forskning där 

patienter intervjuas och där forskningen sedan skall publiceras som vetenskaplig artikel 

(Vetenskapsrådet, 2011; EPN, 2014). Med tanke på detta förvarades insamlat material 

strikt skyddat från obehöriga under studiens genomförande. Efter studiens godkännande 

kommer materialet att förstöras. Studien kommer inte att presenteras på den 

vårdavdelningen där den genomförts. Detta för att skydda informanterna från att kännas 

igen. 

 

RESULTAT 

Bemötande från vårdpersonalen 

 

Denna kategori innefattar underkategorier som framkom under intervjuerna som rör 

informanternas upplevelse av vårdpersonalens bemötande, vikten av ett gott bemötande 
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respektive effekt av mindre bra bemötande samt huruvida de upplevde att de hade fått den 

hjälp och stöd de behövde under vårdtiden. 

 

Majoriteten av informanterna angav under intervjuerna att de för det mesta upplevde ett 

positivt och gott bemötande från vårdpersonalen samt att de fått den hjälp de behövde. 

Intervjupersonerna benämnde ofta vårdpersonalen på avdelningen med ord som snälla, 

rara, trevliga, omtänksamma, förstående, duktiga, hjälpsamma, glada och professionella. I 

de fall då de dock hade upplevt att bemötandet brast beskrevs vårdpersonalen som 

stressiga, upptagna, trötta och otåliga. Vidare uppgav informanterna att ett gott bemötandet 

var viktigt då de fick dem att känna sig väl omhändertagna samt att det också kunde ha en 

uppiggande effekt och känsla av trygghet. 

 

”Jag tycker personalen är så trevliga och vänliga här, och det piggar upp 

verkligen. Jag känner mig så väl omhändertagen så.” 

 

”Alla som jobbar på avdelningen har varit så snälla och hjälpsamma. Det är 

jag väldigt glad och tacksam för” 

 

”Jag blev mycket väl bemött å det är viktigt det tycker jag” 

 

Flera av informanterna som angav att de hade upplevt ett gott bemötande på 

vårdavdelningen uppgav också att de kände att vårdpersonalen förutom att med glatt 

humör hjälpt dem även gjorde så gott de kunde för att lära känna dem. Detta var något som 

upplevdes som en viktig faktor för att må bättre och som också fick dem att känna sig 

betydelsefulla och uppleva en känsla av att vårdpersonalen faktiskt brydde sig om dem. 

Vidare beskrev de att de upplevde att hjälpen de fick var bättre när vårdpersonalen hade 

lärt känna dem lite och på så sätt också lärt sig hur de ville ha det. 

 

”Jag låg inlagd så länge så jag och personalen hann bli lite bundis förstår 

du. Det kändes tryggt på något vis och det tror jag hjälpte mitt tillfrisknande 

så att säga… att de lärde känna mig lite.” 

 

”Jo det var mycket trevligt på avdelningen, det kändes som att de som 

arbetade där verkligen ville mig väl och brydde sig om mig. Det fick mig att 

koppla av på något sätt” 

 

Några av informanterna uppgav att de var mindre nöjda och ibland besvikna på 

bemötandet från vårdpersonalen vid vissa tillfällen under vårdtiden. Detta kunde 

exempelvis grunda sig i situationer då de fått vänta länge på hjälp, att hjälpen inte varit 

tillräcklig eller att personalen inte hann eller verkade vilja prata med dem. Detta upplevdes 

av dem som tråkigt och ledsamt. En del beskrev att detta ibland till och med frambringat 

ilska och frustration hos dem då de kände sig ignorerade av vårdpersonalen. 

 

”Ibland kom det några som bara stressade på och de pratade över huvudet 

på mig. Upplevde då att jag mest var till besvär, som nåt de bara skulle 

jobba undan du vet. Det gjorde mig ledsen.” 

 

”Det retar mig att man bara kan bli lämnad vind för våg sådär å bara få 

vänta å vänta å ingen bryr sig. Det är otäckt.” 
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Samtidigt berättade flera av informanterna att de någonstans hade förståelse för varför 

bemötandet eller hjälpen inte alltid blev så bra som de hade önskat. Denna förståelse 

grundade sig i upplevelser av att de såg att personalen var stressade och verkade ha alldeles 

för hög arbetsbelastning eller att de själva som patienter kanske inte var på bästa humöret 

och då kunde de heller inte vänta sig ett gott bemötande från personalen. Andra 

anledningar till ett sämre bemötande trodde de själva också kunde bero på att om de var 

vårdkrävande innebar det till stor det tungt och tidskrävande arbete för personalen vilket 

ökade deras stress. Vidare uppgav informanterna att också motsatsen; att om de var 

tystlåtna och inte själva bad om hjälp så kunde de lätt glömmas bort i mängden. 

 

”Jag ville inte gärna störa personalen. De verkade så stressade för det mesta 

och jag ja jag vet att de gör så gott de kan, de har så mycket att göra men jag 

hade önskat att de hade tittat till mig lite oftare än de gjorde. Ja det hade jag 

önskat” 

 

Upplevelser av att vårdpersonalen som arbetade på avdelningen många gånger var 

stressade fanns hos så många som sju av de tio informanter som intervjuades och förekom 

både hos de som uppgav att de var nöjda med bemötandet från vårdpersonalen och hos de 

som var mindre nöjda. Att personalen verkade stressad och att patienterna ibland fick vänta 

länge på att få hjälp skapade stundtals känslor av oro och maktlöshet hos patienterna 

medan en del visade förståelse. 

 

”Jag såg ju att de som då var mycket skröpligare än vad jag själv är ibland 

fick vänta en bra stund på att få hjälp, det gör ju att man blir lite orolig för 

framtiden.” 

 

”Flickorna är så gulliga och rara. De hjälper mig med allt även om jag kan 

få vänta en stund ibland, men det gör mig inget. Jag är så glad att hjälp finns 

överhuvudtaget.” 

 

 

Något som flertalet av informanterna hade önskat mer av i mötena med vårdpersonalen var 

att det skulle ha funnits mer tid att i lugn och ro få möjlighet till samtal. Det framkom 

upprepande gånger under intervjuerna att det ofta hade funnits tillfällen då de känt att de 

hade behövt någon att prata med och ventilera sina känslor, funderingar och frågor. Flera 

av informanterna uppgav att de i olika utsträckning känt av oro vid något eller flera 

tillfällen under vårdtiden och då behövt extra stöd från vårdpersonalen. Något som inte 

alltid varit tillfredställande. 

 

”Jag är lite ängslig av mig, därför hade det känts bra om sjuksköterskan 

hade kunnat sitta ned en stund och prata med mig i lugn och ro ibland. 

Samtidigt förstår jag att de har mycket att stå i.” 

 

Betydelsen av delaktighet, självbestämmande och information 

 

Denna kategori innefattar informanterna upplevelse av delaktighet i sin vård, huruvida de 

upplever att de hade fått tillräcklig information och i vilken utsträckning de själva kände att 

de fått vara med och bestämma. 
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Majoriteten av informanterna upplevde att de hade fått vara så delaktiga i sin vård som de 

velat och/eller orkat under vårdtiden. Vårdpersonalen uppgavs flitigt ha tillfrågat dem vad 

de önskade i olika situationer och hade också visat respekt för informanternas 

självbestämmande. Detta upplevdes av dessa informanter som en viktig faktor under sin 

vårdtid. Att de fick vara med och bestämma själva och bli betraktade som människor med 

egen vilja. Några av de intervjuade informanterna visade en slags förvåning över att de 

faktiskt hade fått vara med och bestämma i den omfattning som de hade fått på 

avdelningen samt över den respekt som visats för deras självbestämmande. Detta var enligt 

dem inget som de hade förväntat sig och hänvisade till sin ålder. De beskrev att detta hade 

känts bra och som en lättnad och trygghet. 

 

”De lyssnade bra på vad jag ville. Kände mig riktigt delaktig och det är 

viktigt det säger jag.” 

 

”Det känns ju viktigt att de ser en som en människa som kan bestämma själv, 

jag har läst mycket negativt om vården, men upplevde det inte själv denna 

gång.” 

 

”Betyder mycket att jag fått vara delaktig och att de lyssnar, det känns så 

tryggt.” 

 

”Det var så bra med det. Det kanske egentligen ska vara självklart att man 

ska få bestämma själv men när man är såhär gammal då är man rädd att det 

inte är så längre vet du” 

 

Vidare tog flera av informanterna också upp här hur viktigt det var att vårdpersonalen tog 

sig tid att lära känna dem under vårdtiden. På detta sätt hade informanterna känt att de inte 

alltid behövt bestämma i vissa situationer när de inte hade orkat då vårdpersonalen redan 

hade förstått/uppmärksammat hur de ville ha det. Om vårdpersonalen kände patienterna lite 

grann uppgav informanterna att vårdpersonalen då också kunde vara ett bättre stöd när 

informanterna skulle ta beslut i olika frågor rörande sin vård under vårdtiden och också 

gällande planering för tiden efter utskrivning. 

 

”De visade sannerligen att de ville lära känna mig, det måste jag säga och 

det var bra det. Frågade vad jag önskade och hjälpte mig att få det som jag 

ville.” 

 

”Jag fick vara med och bestämma så mycket som jag förmådde själv då. Sen 

var det skönt att få sådan god hjälp att bestämma resten, de visste hur jag 

ville, det är jag tacksam för.” 

 

När det kom till upplevelse av delaktighet och självbestämmande fanns det dock några av 

informanterna som uppgav att de inte var så nöjda med detta under vårdtiden utan hade 

önskat större delaktighet. Anledningar som uppgavs till detta rörde bland annat att de inte 

upplevde att de själva kunde bestämma när de skulle få hjälp med olika saker utan att de 

var tvungna att anpassa sig efter när vårdpersonalen hade tid. Detta upplevdes kränkande 

och kunde skapa en känsla av maktlöshet och oro hos dem, särskilt när det gällde att de 

inte själva kunde bestämma när de skulle gå på toaletten och var tvungna att vänta på hjälp 

som ibland kom för sent. 
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En annan faktor till att informanterna inte varit nöjda med grad av delaktighet och 

självbestämmande under vårdtiden uppgavs vara att vårdpersonalen var stressad och inte 

tog sig tillräcklig med tid hos patienten för att lyssna eller möjliggöra en aktiv delaktighet 

för denne i sin vård. Vidare påtalades att det upplevdes att om patienterna inte själva var 

framåt, frågvisa och själva hela tiden uppmärksammade vårdpersonalen på hur de ville ha 

det så kunde delaktighet och självbestämmande i en del situationer lätt falla i skymd 

undan. 

 

”Det blir väl så när man blir så här gammal och handikappad. Ingen verkar 

tro att man kan bestämma något själv längre och inte finns väl tid till att 

lyssna på en heller.” 

 

”Det är mycket rutiner på sjukhus så man kan inte riktigt bestämma när man 

ska göra något utan man får gott vänta tills personalen har tid att hjälpa 

en...man kan inte ens bestämma när man ska gå på toa själv” 

 

”Bara för att jag inte vill störa eller vara omständlig av mig så betyder det ju 

inte att jag inte vill ha nåt att säga till om.” 

 

Som tidigare nämnts så uppgav majoriteten av informanterna att de på det stora hela var 

nöjda med delaktighet och självbestämmande under sin vårdtid. Några intervjupersoner var 

mindre nöjda och hade önskat både mer delaktighet och självbestämmande. Något som 

dock påtalades av flertalet av informanterna handlade om information och dess betydelse 

när det kom till att känna sig delaktig i sin vård. 

 

De flesta informanter uppgav att de nog hade fått den allra viktigaste informationen under 

sin vårdtid men att det ändå hade funnits ett behov och önskan om ännu mer. Även om de 

upplevt sig delaktiga i sin vård och hänsyn hade visats för deras egen vilja så hade många 

önskat mer information kring såväl diagnos, medicinering, provtagningar och 

undersökningar under vårdtiden samt mer information tidigare under vårdtiden gällande 

utskrivningsplanering. Allra mest hade mer information önskats från behandlande läkare 

när det kom till medicinska frågor, men även sjuksköterskor kunde ha delgett dem mer 

information menade de. Några av informanterna uppgav att de trodde den bristande 

informationen grundade sig i att vårdpersonalen var stressade eller inte trodde att 

patienterna hade förmåga att förstå informationen. 

 

”Lite mer information ibland kanske, särskilt från doktorn hade varit bra, så 

mycket prover hit och dit men jag kanske ändå inte förstått allt.” 

 

”Jag vill ju veta när mediciner byts ut eller tas bort och så varför dom gör 

så. Vill ju diskutera det. Jag vill ha koll. Men de tror väl att jag bara är 

gaggig.” 

 

”Ja det va flera gånger som sköterskan bara ställde medicinmuggen på 

bordet och sen gick sin väg.” 

 

Vidare beskrev flera av informanterna att de hade önskat att information getts mer 

kontinuerligt under vårdtiden. Detta då det ibland var svårt att komma ihåg allt som sades 

och ibland kunde de komma på frågor efter hand och då hade det varit bra att få möjlighet 

att få svar på sina frågor samt möjlighet att diskutera. Att informationen var lättbegriplig 
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och inte för omfattande var också något som uppgavs vara betydelsefullt för att inte skapa 

oro. Flera informanter uppgav också att de inte tyckte att de alltid själva skulle behöva 

efterfråga information själva utan att vårdpersonalen skulle uppdatera dem då och då. Att 

inte veta vad som skulle hända skapade känslor av oro. 

 

”Bara för att jag inte alltid efterfrågar information betyder det inte att jag 

inte vill bli tillfrågad eller veta vad som ska hända. Jag vill inte verka tjatig 

och omständlig men jag blir ju orolig av att inte veta förstår du.” 

 

”Jag har fått så mycket information så att jag blev alldeles matt. Jag glömde 

bort hälften av det de berättade också skulle jag tro.” 

 

När det gällde sättet som informationen gavs på påtalade flera informanter att de hade 

önskat att vårdpersonalen som gav informationen hade tagit sig mer tid att sitta ner och 

samtala i lugn och ro. Detta var något de menade hade gjort det lättare att också ta till sig 

informationen och också hade gett möjlighet att ställa frågor utan att känna att de uppehöll 

vårdpersonalen från något annat som ansågs viktigare. 

 

”Tråkigt att personalen inte hade mer tid att sitta ner prata och förklara, det 

skulle betytt så mycket… inte bar stått där och sett ut som de va på språng. 

Sånt gör mig stressad också ju och så får jag ingen klarhet i någonting.” 

 

Mest nöjda med information under vårdtiden var de informanter som hade varit längst på 

avdelningen och som också uppgav att de och vårdpersonalen hade lärt känna varandra. 

Här påtalades det att vårdpersonalen var duktiga med att uppdatera patienten med 

information kring sin vård samt snabbt besvara frågor som patienten hade. Något som de 

uppgav kändes tryggt och också fick dem att känna sig delaktiga. 

 

”Personalen var så gulliga, så fort något nytt var på tapeten då kom de och 

berättade, det kändes bra och tryggt tycker jag.” 

Vårdmiljön - en viktig faktor för välbefinnande 

 

Denna kategori innefattar underkategorier gällande informanternas upplevelse av 

vårdmiljön på avdelningen främst gällande utförande och inredning av avdelningens 

lokaler, stämningen, aktiviteter, ljud och måltider. 

 

Att vårdmiljön spelade en stor roll för hur informanterna mådde och upplevde sin tid på 

avdelningen uttalades i majoriteten av intervjuerna. Här var de överens om att en god 

vårdmiljö var viktig för upplevelse av trivsel vilket i in tur påverkade hur de mådde.  

 

”Efter ett tag blev jag hemmastadd där, det var hemtrevligt på nåt vis, bara 

det fick mig ju att må lite bättre.” 

 

Flera av informanterna hade vistats på en flerbäddsal under vårdtiden. Detta var något som 

skapat varierande upplevelser hos intervjupersonerna. Några upplevde det tryggt att inte 

behöva vara ensamma på rummet och att det för det mesta då fanns någon de kunde 

bekanta sig lite med. Vidare beskrevs en känsla av att vårdpersonalen var frekvent inne på 

salen och därmed kändes hjälp finnas nära. Några av informanterna som vistats på 

flerbäddsal upplevde att det var påfrestande att inte kunna vara ifred när de önskade och att 

de dessutom ofta blev störda av medpatienter eller vårdpersonal särskilt när de försökte 
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vila eller sova. Dessa informanter berättade att det varit lite svårt att erhålla den avkoppling 

som de hade behövt. 

 

Lika varierande var upplevelserna hos de informanter som hade vistats på en enkelsal. 

Några upplevde att det var lugnt och skönt med egen sal, medan andra upplevde sig 

ensamma och ibland till och med lite bortglömda samt hade mer oro. De informanter som 

hade delat rum med andra patienter uppgav i mindre utsträckning upplevelser av ensamhet 

och oro under vårdtiden än de som haft enkelrum. De som hade vistats i enkelrum uppgav 

dock i större utsträckning att de hade kunnat vila ordentligt under vårdtiden utan att bli 

störda av medpatienter eller störande ljud i omgivningen. 

 

”Jag hade inget emot att dela rum inte, kändes skönt att inte vara ensam och 

så hade jag nån att säga ett par ord till ibland. Det var trevligt. Och så kunde 

vi larma åt varandra ibland om det behövdes också.” 

 

”Usch, ja det var påfrestande att inte kunna vara ifred… blev inte mycket till 

lugn och ro inte.” 

 

”Jag vet inte, kände mig utanför på något sätt där jag låg ensam, kändes 

bättre när jag fick komma in på fyrasal och kul hade vi med.” 

 

Majoriteten av informanterna uppgav att de upplevde att avdelningen var hemtrevlig då det 

fanns gardiner, lite tavlor på väggarna, blommor och bokhyllor lite här och var. Det fanns 

också en matsal och ett allrum där de kunde äta tillsammans med andra och titta på tv m.m. 

Några intervjupersoner uppgav att de uppskattade att möjligheten fanns att kunna sitta ute 

på avdelningens balkong en stund ibland och få lite luft. Även avdelningens långa korridor 

med sittplatser här och var uppskattades av informanterna då det beskrev att det hade varit 

så bra att gångträna där, ta promenader eller sitta på en stol och se lite rörelse samt på så 

sätt också se vårdpersonalen. 

 

”Det var så fint på avdelningen, å balkongen den var underbar så mycket 

vackra blommor. Det fick mig på bättre humör att sitta därute.” 

 

”Jag brukade sitta ute i korridoren i en fåtölj på eftermiddagarna, kändes 

som hemma nästan och så såg jag ju systrarna då vet du, då blev jag lite 

mindre orolig faktiskt.” 

 

”Jag satt alltid i matsalen och åt när jag orkade då förstås, det var så trevligt 

där.” 

 

En del av informanterna hade dessvärre inte sett så stora delar av avdelningen då de på 

grund av nedsatt ork vistats mest på sitt rum, men uppgav ändå att de upplevde rummet 

städat och att det fanns det som de behövde där. 

 

”Jag vart ju knappt utanför rummet, men det var ordning och reda i rummet 

och en och annan tavla att titta på fanns med, inget att klaga på.” 

 

När det gällde stämningen på vårdavdelningen uppgav majoriteten av informanterna att de 

över lag upplevde en trevlig stämning på avdelningen. Vårdpersonalen upplevdes hjälpsam 

och trevlig och det fanns tydliga rutiner på avdelningen så patienterna efter ett tag visste 
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vad som skulle hända vid olika tidpunkter på dagen. Detta uppgavs skapa en trygghet och 

ett lugn och bidrog också till en känsla av hemtrevnad. 

 

”Stämningen var bra och efter ett tag bodde jag in mig så jag lärde mig 

rutinerna ju, det var en bra avdelning.” 

 

Flera informanter uppgav dock att det till och från kunde vara lite rörigt på avdelningen 

och att vårdpersonalen då kunde vara uppenbart stressade vilket tycktes smitta av sig på 

patienterna. Värst uppgav de att det var dagtid då många personalgrupper befann sig på 

avdelningen samtidigt. Då uppgavs det svårt att koppla av och ibland kunde mycket hända 

på kort tid och de fick träffa olika yrkeskategorier efter varandra vilket de kunde uppleva 

som utmattande och ibland förvirrande. 

 

”Ja det var så många som kom in till mig ibland så sedan visste man inte vem 

som var vem eller vem som sagt vad, det var jobbigt.” 

 

”Jag upplevde att jag kände mig mer orolig än vanligt när det var stökigt 

omkring mig och en massa störande prat och ljud. Vill ha lugn och ro.” 

 

En del av informanterna upplevde en rastlöshet och att tiden gick så sakta fram under 

vårdtiden varpå de uppskattade att aktiviteter som musikunderhållning, sittgymnastik och 

högläsning fanns på sjukhuset. Även tillgången till gratistidningar var en uppskattad faktor 

för att få tiden att gå och hålla sig uppdaterad om vad som skedde utanför sjukhusets 

väggar. 

 

Några andra av informanterna upplevde att det ibland var för många aktiviteter då de 

knappt orkade med moment som att komma upp till toaletten. Vissa informanter såg också 

måltiderna som aktiviteter som krävde stora delar av deras energi. Även om samtliga 

informanter många gånger hade upplevt att tiden gick sakta så var det långt ifrån alla som 

hade önskat eller orkat med ytterligare aktiviteter och många hade också tackat nej till att 

delta vid dem som fanns på grund av att de inte orkade. De informanter som gav uttryck 

för att uppskatta aktiviteterna mest hade ofta ett mindre omvårdnadsbehov än de som 

uttryckte att de inte orkade eller ville delta i aktiviteterna. 

 

”Det var så bra vet du med den där gymnastiken, jag fick röra på mig och så 

träffade jag ett par trevliga människor också och musik ja det gör livet 

lättare, man blir glad.” 

 

”Nä fler aktiviteter det hade jag inte velat ha, det kanske är bra för de som 

orkar med och är pigga, men inte för mig som inte ens kan gå, nä det var nog 

som det var tyckte jag å vad de tjatade på mig att jag skulle va med på det 

där och sen nåt annat, nä fy jag hade nog inte varit intresserad ens om jag va 

pigg.” 

 

När det gällde ljudnivån på avdelningen uppgav samtliga informanter att det var ganska 

lugnt på den fronten. Flera angav att det var stor skillnad från andra vårdavdelningar som 

de vistats på vilket de upplevde som positivt. Visserligen upplevde många att det nattetid 

kunde förkomma en del störande ljud i form av snarkningar, hög volym på någon tv eller 

medpatienter som förvirrat stökade omkring eller pratade högt och skrek, men i det stora 

hela var samtliga överens om att ljudnivån på avdelningen var acceptabel och att 
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vårdpersonalen gjorde så gott de kunde för att minimera för de störande ljud genom att 

erbjuda öronproppar, sänka volym på eventuella tv och radioapparater och även ibland 

tillfälligt flytta ut medpatienter som störde nattetid från salen. 

 

Måltider och maten som serverades på avdelningen var ett ämne som samtliga informanter 

upprepande gånger tog upp under intervjuerna. Majoriteten av informanterna gav uttryck 

för att de upplevde maten god och varierande och lovordade den gång på gång. De uppgav 

också att de uppskattade att de kunde välja om det vill äta på rummet eller ute i matsalen 

tillsammans med andra patienter. Av de som uttryckte missnöje över maten på avdelningen 

nämndes också bristande aptit och illamående som bidragande orsak samt att de var vana 

vid annan slags mat hemma. De påtalade också att det serverades alldeles för stora 

portioner och att uppläggningen såg oaptitlig ut, men framförallt att matlusten inte var som 

tidigare. Det faktum att det fanns möjlighet att erhålla något annat som t.ex. näringsdryck, 

fil och smörgås när maten inte smakade var dock något de uppskattade liksom att det till 

nästföljande dag gick att beställa önskekost, en stor valfrihet att välja själva. Detta gjorde 

att dessa informanter kände sig lyssnade till och att deras ätsvårigheter togs på allvar. 

 

Att vårdmiljön hade stor betydelse för upplevelsen av vårdtiden och välbefinnandet 

framkom i nästan samtliga intervjuer, men var mest framträdande i intervjuer med 

kvinnliga informanter som gärna uppehöll sig vid ämnet en längre stund än de manliga 

under intervjuerna i allmänhet. Allra viktigast påtalade de att det var rent och städat på 

avdelningen vilket de upplevde att det var för det mesta, med undantag från toaletterna 

som ibland inte alltid hanns med att städas av vårdpersonalen. Något som de uppgav 

upplevdes otrevligt. 

 

”Jo det var ordning å reda, men de där toaletterna som man ska dela med 

andra kunde va riktigt äckliga ibland, men då larmade jag å då kom det 

någon som städade upp vet du, det va väl svårt för flickorna att hinna med.” 

 

Den totala upplevelsen av vårdtiden  

Denna kategori innefattar underkategorier gällande informanternas samlade totala 

upplevelse av sin vårdtid och vilka orsaker som informanterna själva uppgav ligga bakom 

denna upplevelse. 

 

Majoriteten av informanterna beskrev att de överlag hade upplevt vårdtiden på avdelning 

som bra och att de var nöjda med den vård som de hade fått. 

 

”Jo tack hade det jättebra där på avdelningen, blev trevligt bemött, va som 

ett hotell, blev servad hela tiden förstår du.” 

 

Några av dem uppgav dock sedan med lite eftertanke att det visst fanns tillfällen då vården 

hade varit bristande, men att de trots detta var nöjda. Ofta handlade upplevelsen om att 

vården brast på grund av att vårdpersonalen verkade stressade, väntetiden på hjälp ibland 

kunde vara mycket lång samt att kommunikation och information ibland inte var 

tillräcklig. Dessa tillfällen hade ibland skapat känslor av ökad oro, ensamhet, irritation, 

maktlöshet och förvirring hos dessa informanter och även bidragit till tider med onödigt 

lidande av smärta och ångest och väntan på hjälp med blöta sängkläder och blöjbyten. 

 

Trots detta kunde de ändå uppge att de upplevde sig nöjda med sin vårdtid då de beskrev 

att de hade en viss förståelse för att brister kunde inträffa i vården och att de upplevde att 
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vårdpersonalen gjorde så gott de kunde för att hjälpa till. Några av informanterna uppgav 

också att de ansåg att de nog skulle vara tacksamma för den vård som de erhållit på 

avdelningen då de hade hört talas om eller varit med om andra vårdavdelningar där vården 

varit bristande i hög grad. 

 

”Jo, men allt som allt så är jag mycket nöjd med vården där, jo det måste jag 

säga, klart att det var några incidenter minsann som var lite jobbiga, men det 

får man nog räkna med, det är inte så lätt för vårdpersonalen alltid och så.” 

 

”Det var bra. Det var en underbar avdelning och personalen var så snälla.” 

 

”Jag har hört så mycket elände om vården så jag är tacksam att jag kom till 

en så bra avdelning.” 

 

Några av informanterna uppgav att de var mindre nöjda med sin vårdtid. Även dessa 

personer tog upp det faktum att vårdpersonalen hade verkat stressade och att de hade fått 

vänta länge på hjälp. Dessa informanter verkade dock ha upplevt detta mer frekvent än de 

informanter som var nöjda med sin vårdtid. Ofta handlade det om att de hade fått vänta 

länge på smärtlindring eller hjälp till toaletten eller hjälp med att sköta sin hygien. Vidare 

hade de också upplevt brister när det gällde stöd och tröst och att vårdpersonalen inte hade 

tid att sitta ner och samtala en stund. Något som de uppgav att de hade önskat och behövt 

vid flera tillfällen under vårdtiden. 

 

Dessa brister upplevdes ibland av informanterna ha bidragit till ökad oro, otrygghet, 

känslor av att vara ensam och att vara bortglömd. Även känslor av rädsla och maktlöshet 

hade infunnit sig särskilt när det gällde lång väntan på till exempel smärtlindring. De 

uppgav också att de ibland långa väntetiderna på hjälp efter att de hade tryckt på 

larmknappen skapade oro för vad som skulle hända om de drabbades av ett akut tillstånd 

och behövde hjälp fort. 

 

”Det känns skönt att vara därifrån faktiskt, jag kände inte att de hade så 

mycket tid som jag behöver, jag har så mycket oro redan och inte blev det 

bättre där precis.” 

 

”Ja, det där larmet, kunde ta en evighet innan någon kom, och där låg jag 

och hade ont, tur jag inte fick en hjärtinfarkt eller nåt, varför har de inte mer 

personal?” 

 

I intervjuerna framkom att de kvinnliga informanterna upplevde sig mer nöjda med sin 

vårtid än de manliga informanterna. De kvinnliga intervjupersonerna uttryckte också en 

större förståelse för att vården på avdelningen ibland kunde brista av olika anledningar. 

 

Förslag till förbättringar  

Denna kategori innefattar underkategorier som rör informanternas tankar och upplevelser 

kring vad som eventuellt behövdes förbättras när det gällde vården på avdelningen samt 

om de hade några förslag på hur sådana förbättringar skulle kunna ske. 

 

Informanterna tillfrågades under intervjuerna om de upplevde att något behövde förbättras 

gällande vården på avdelningen och i så fall vad samt om de hade några egna förslag till 

hur dessa förbättringar kunde gå till. Samtliga informanter kunde ange minst ett eller flera 
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områden där de upplevde att behov av förändringar fanns för att göra vården bättre på 

avdelningen. Flera av intervjupersonerna hade också tankar om hur sådana förbättringar 

kunde ske. Att vårdpersonalen många gånger upplevdes stressade var här ett område som 

majoriteten av informanterna beskrev vara ett problem och som de också upplevde 

behövde få en lösning omgående. Detta för att minska långa väntetider på hjälp, för att få 

mera tillsyn och mer tid för samtal och information. Informanterna menade att 

förbättringar inom detta område skulle förbättra vården för patienter på avdelningen då det 

skulle minska oro, ensamhetskänslor, rädsla och irritation och istället öka känslan av 

trygghet och delaktighet hos patienterna. Vidare uppgav de att om vårdpersonalen var 

under mindre stress och arbetsbelastning skulle de fortare hinna med att svara på larm och 

hjälpa patienterna och de skulle också kunna ha mer tid att lära känna sina patienter vilket i 

sin tur skulle öka kvaliteten på vården. Flertalet informanter uppgav att de trodde att det 

skulle bli bättre på avdelningen om det anställdes mer personal eller om arbetssättet kunde 

ändras och bli mer fokuserat på patientomvårdnaden. 

 

”Förbättringar ja jo personalen hade det nog inte så bra alltid, de hade de 

nog för stressigt ibland, de var tråkigt att se, springa fram å tillbaka å lyfta 

en hit å en dit å ändå hann de inte med ibland verkade det som men de gjorde 

så gott de kunde stackarna, jag försökte att inte störa dom så mycket trots att 

jag va orolig då och då.” 

 

”Det är tråkigt att det ska sparas in så mycket överallt, vem som helst kunde 

ju se att det behövdes mer personal på den där avdelningen, vet inte hur de 

tänker där.” 

 

”Mer personal eller hitta något annat sätt så de ja du vet hinner ägna mer tid 

åt att hjälpa och prata med patienterna och inte bara uppehålla sig vid 

datorerna, det tror jag är viktigt faktiskt.” 

 

”Jag kan förstå att de har fullt upp, men så dära länge ska man inte behöva 

vänta på hjälp när man är gammal och sjuk det måste dom göra något åt.” 

 

Flera av informanterna oroade sig över hur vården skulle utveckla sig i framtiden med 

tanke på hur den såg ut idag med brist på vårdpersonal, hög arbetsbelastning och de långa 

väntetider som de på något sätt hade upplevt att det medförde för patienterna. Här var de 

överrens om att en förändring är angelägen. Några av informanterna uppgav att de 

upplevde att vårdpersonalens uppenbara stress på avdelningen ibland kunde smitta av sig 

på dem. Dessutom bidrog detta till att informanterna ibland hade dragit sig för att be om 

hjälp eller fråga om något, dels för att de inte ville störa och del för att inte verka jobbig 

och krävande. 

 

”Jag är ju van att ta allt i min takt på mornarna, blev ju alldeles hybris 

ibland när de stressade på mig och sen blev det inte lika ordentligt gjort som 

hemma förstår du, men jag ville inte säga nåt, förstod ju att de var 

stressade.” 

 

”Hur ska de bli med vården i framtiden egentligen tänkte jag när jag låg där 

på sjukhuset?” 

 



24 
 

Ett annat område där flera av informanterna kunde se behov av förbättring gällande vården 

på avdelningen var information och kommunikation. Här tyckte de att vårdpersonalen 

skulle kunna bli bättre på att kontinuerligt uppdatera patienterna i medicinska frågor som 

rörde deras vård t.ex. medicinförändringar, provsvar, planerade undersökningar och 

kontroller m.m. men även när det gällde information gällande planering inför utskrivning. 

Förslag gavs av informanterna på att detta skulle göras i lugn och ro, gärna i avskildhet vid 

bestämda tider under veckan och att det då gavs möjlighet att ställa frågor. Vidare menade 

de att vetskapen om när de skulle få information och det faktum att det kunde ske utan 

stress kunde skapa en trygghet och minska oro. Några informanter uppgav också att 

skriftlig information skulle kunna vara bra att erhålla vid några tillfällen under vårdtiden då 

detta möjliggjorde för patienterna att i lugn och ro läsa igenom informationen flera gånger. 

Detta kunde enligt dem öka känslan av delaktighet och av att ha kontroll på vad som sker. 

Vissa menade också att det då var lättare att berätta för anhöriga vad som hade hänt och 

sagts av vårdpersonalen. 

”Kanske bestämda tider för möte med doktorn eller en sköterska där man får 

tid att prata en stund i lugnan ro och få veta hur det ligger till med allt, det 

skulle vart bra, det hade lugnat mig i varje fall.” 

Några informanter tog upp kontinuitet som något de skulle vilja förbättra på avdelningen 

d.v.s. att patienterna så långt det är möjligt får ha samma vårdpersonal som ansvariga för 

deras vård. Detta för att vårdpersonalen och patienterna då lättare kan lära känna varandra 

lite grann, bygga upp en god relation och vårdpersonalen hinner då också lära sig hur 

patienterna funkar och vill ha det. Detta uppgav de skulle upplevas som en trygghet och 

något de kände hade stor betydelse för hur vårdtiden kunde upplevas. 

”Det var så många som sprang hos mig, tyckte det var nya ansikten var eviga 

dag… det va lite jobbigt faktiskt, de va så trevliga men fick tjata om och om 

du vet.” 

”Vet hur det känns när man har personal som känner en, det är en trygghet, 

de borde de tänka mer på där.” 

En del av informanterna som angav något som de tyckte behövdes förbättras på 

avdelningen, kunde dock inte eller kände inte för att uppge några förslag till hur det skulle 

gå till. Två av dem uppgav att det nog inte spelade någon roll vad de tyckte eller hade för 

idéer i alla fall. Detta då de upplevde att de sedan de hade blivit äldre inte längre inbjöds 

att vara med och påverka i olika samhällsfrågor, även om de själva var berörda av dem. 

”Känns inte som om de som bestämmer högre upp bryr sig om vad vi 

gamlingar tycker… … Vi får finna oss i att det är som det är…men jag ska 

inte klaga…vi får va glada att vården finns.” 

”Å vem skulle bry sig om mina förslag menar du?” 

Det fanns några av informanterna som uppgav under slutet av sina intervjuer att det kanske 

kunde vara en bra idé att patienterna som vårdades på avdelningen tillfrågades om vad de 

tyckte kunde förbättras och att deras svar sedan användes för att förbättra vården. 

”Det kanske skulle va nåt, fråga patienterna så som du gör nu…. Ja om hur 

vi upplevde vården och så…och vad vi har för tankar…varför inte?” 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Val av ansats/design 

En kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer valdes som datainsamlingsmetod. 

Polit och Beck (2012) menar att den kvalitativa metoden är ett bra sätt för forskaren att 

närma sig och få ökad kunskap kring det ämne som skall studeras och detta särskilt när det 

kommer till att fånga människors upplevelser. Den kvalitativa metoden ger i dessa fall en 

möjlighet för forskaren att gå ner på djupet, att förstå och också se en helhet i det som 

berättas under intervjuerna. Kvale och Brinkman (2009) menar vidare att människors 

upplevelser kring ett fenomen inte kan studeras på ett optimalt sätt med endast kvantitativa 

metoder där enkäter, siffror och diagram är i centrum varför den kvalitativa metoden med 

semistrukturerade intervjuer här är att föredra. Det som dock kan anses vara en svaghet 

med kvalitativa metoder menar Graneheim och Lundman (2004) är att ett textmaterial från 

en annan människas upplevelser kan tolkas på så många olika sätt beroende på vem som 

tolkar det. 

 

Den valda metoden i denna studie visade sig fungera väl då den resulterade i en stor mängd 

information som besvarade studiens syfte. Forskningspersonerna kunde genom 

intervjuerna samtala fritt och få möjlighet att utveckla sina svar och också få förklarat för 

sig vad som efterfrågades under vissa frågeområden. Något som inte hade varit möjligt i 

t.ex. en enkätundersökning. Därmed kan sägas att semistrukturerad intervju som metod var 

ett bra sätt för att fånga dessa människors upplevelser på ett djupare plan. Även det faktum 

att många äldre kan ha nedsatt syn och/eller förmåga att skriva motiverar valet av intervju 

som metod. I kvalitativ forskning måste forskaren och forskningspersonerna hjälpas åt och 

samarbeta menar Graneheim och Lundman (2004). Att genomföra en litteratursstudie 

ansågs inte möjligt då tidigare forskning inom området var sparsamt förekommande. 

 

Urval 

Att använda sig av ett så som Denscombe (2009) kallar det ett subjektivt urval vid valet av 

forskningspersoner ansågs lämpligt för att besvara studiens syfte. Detta då ett sådant urval 

innebar att författaren visste att utvalda forskningspersoner med stor sannolikhet skulle 

inneha upplevelser kring ämnet som skulle studeras. Detta kan anses öka studiens 

trovärdighet liksom ha underlättat förberedelser för intervjufrågor och intervjuernas 

genomförande. 

 

Det faktum att tio intervjuer genomfördes grundade sig till viss del på de ramar gällande 

tid och resurser som fanns tillgängligt för studien. Enligt Polit och Beck (2012) finns inga 

regler för hur många intervjuer som skall genomföras i en kvalitativ studie utan anpassas 

efter just den tid och de resurser som finns till förfogande. Kvale och Brinkman (2009) 

menar däremot att en så kallad datamättnad kan få styra hur många intervjuer som behöver 

genomföras för att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt. Med detta menas att intervjuer 

genomförs tills tydliga mönster kan ses och ny information inte längre framkommer. Ett 

större antal intervjuer skulle kunnat ha ökat denna studies trovärdighet då dess antal 

intervjuer var relativt litet för det ämne som skulle studeras (Graneheim & Lundman, 2004; 

Kvale & Brinkman, 2009). Författaren kunde märka en datamättnad när samtliga 

informanter hade intervjuats.  
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Ett av urvalskriterierna för ett deltagande i studien var att forskningspersonerna inte 

tidigare skulle vara kända för eller ha vårdas av författaren. Detta var viktigt för att minska 

risken för att forskningspersonerna skulle känna sig i beroendeställning gentemot 

författaren och på så sätt känna sig begränsade i att tala fritt och ärligt under intervjuerna. 

Vidare bidrog detta också till att författarens förförståelse om forskningspersonerna var 

mindre. Detta är alla faktorer som kan öka trovärdigheten i studien (Polit & Beck, 2012). 

Viktigt att nämna är att författaren själv arbetade på en vårdavdelning på kliniken vilket 

säkerligen bidrog till en viss förförståelse kring det ämne som skulle studeras. Författaren 

var vid samtliga intervjuer civilklädd och presenterade sig i egenskap av sjuksköterska som 

just nu vidareutbildade sig. Informanterna visade inga funderingar kring detta och 

upplevdes av författaren som avslappnade och öppna under intervjuerna. Att 

forskningspersonerna känner sig trygga och avslappnade under intervjuerna är något som 

Polit & Beck (2012) menar är av stor vikt för att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt. 

Det faktum att jämvikt mellan kön på forskningspersonerna eftersträvades och att ålder var 

varierande kan anses öka studiens trovärdighet då det ger ett bredare 

datainsamlingsmaterial (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Genomförande 

Genom att använda sig av en semistrukturerad intervjuguide samt en tydlig ingångsfråga 

kunde forskningspersonerna tala fritt under intervjuernas gång och med hjälp av 

följdfrågor kunde de också lätt styras tillbaka till studiens syfte om de hamnade på 

sidospår. En intervjuguide ökar en studies trovärdighet då den är ett hjälpmedel för den 

som intervjuar att säkerställa att samtliga forskningspersoner erhåller samma frågor samt 

håller sig till det som efterfrågas utifrån studiens syfte. Ingångsfrågan tydliggör vad som 

efterfrågas och uppmuntrar forskningspersonen att tala fritt om ämnet (Dahlberg, 1997; 

Kvale & Brinkman, 2009). 

 

Graneheim och Lundman (2004) menar att en pilotintervju ökar trovärdigheten i en studie 

då intervjuguiden först prövats för att säkerställa att de frågor som ställs ger användbar 

information som besvarar syftet. Detta test gav möjlighet att vid behov redigera 

intervjuguiden vilket inte behövdes i denna studie. Kvale och Brinkman (2009) samt Polit 

och Beck (2012) framhåller betydelsen av att använda sig av bandspelare samt 

minnesanteckningar över icke verbal kommunikation under intervjuerna för att inte gå 

miste om viktig information liksom att intervjuerna sker på en lugn ostörd plats. Detta 

gjordes under intervjuerna i studien, men tyvärr kunde inte alla intervjuer bandas då dessa 

forskningspersoner inte kände sig bekväma med detta vilket kan ha påverkat studiens 

trovärdighet negativt. Detta då det kan vara svårt att endast med hjälp av 

minnesanteckningar och minnet återge exakt vad som berättades under intervjuerna. Även 

det faktum att författaren är ovan att intervjua kan ha haft en negativ inverkan på resultatet.  

I resultatet finns dock citat från samtliga informanter presenterade, även från intervjuerna 

som inte bandades. Detta stärker studiens trovärdighet. 

Dataanalys 

Den kvalitativa innehållsanalysen som användes utifrån Graneheim och Lundmans (2004) 

beskrivning av denna analys kan anses fungerat väl på det transkriberade textmaterial som 

framkom från intervjuerna. Detta då det efter att ha lästs noggrant flera gånger lätt gick att 

finna tydliga mönster i textmaterialet och sedan sätta samman till en ny helhet d.v.s. ett 

resultat som sedan kunde presenteras i form av kategorier. Fördelar med denna analys i 

denna studie var att textmaterialet talade till stor del för sig själv och citat från intervjuerna 

kunde användas för att styrka resultatet i dess presentation. Genom att också så tydligt som 
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möjligt beskriva och visa med hjälp av en tabell (Tabell I) hur analysen har genomförts 

ökar trovärdigheten av resultatet i studien (Graneheim & Lundman, 2004; Elo & Kyngäs, 

2008). 

 

Nackdelar med innehållsanalysen som metod som kan ha påverkat studiens trovärdighet 

negativt var att en person var ensam om att tolka textmaterialet även om en handledare 

kontinuerligt fanns tillgänglig för att ge feedback. Författarens egen förförståelse kring det 

fenomen som studerades påverkade också troligen tolkningen av textmaterialet. Graneheim 

och Lundman (2004) samt Kvale och Brinkman (2009) menar att forskarens egen 

förförståelse är av stor betydelse för en studies genomförande och måste medvetandegöras 

då den har större påverkan än det kan tros.  

 

Viktigt att påpeka är att resultatet skulle ha kunnat se annorlunda ut om 

datainsamlingsmaterialet hade tolkats av någon annan eller av flera andra. För att ha ökat 

trovärdigheten kunde detta diskuterats med flera andra utomstående personer med 

anknytning till forskning och med stor kunskap i ämnet som studerats. Genom att diskutera 

och få feedback från utomstående personer med relevant kunskap om det studerade ämnet 

ökas studiens trovärdighet menar (Kvale & Brinkman, 2009). Eftersom 

forskningspersonerna var patienter som hade lovats konfidentialitet och en del känslig 

information framkom under intervjuerna ansåg författaren att det ur ett etiskt perspektiv 

var extra viktigt att endast författaren hade tillgång till det ursprungliga textmaterialet från 

intervjuerna. Resultatet diskuterades därför endast med handledaren när det i stort sätt var 

färdigställt. 

 

Ett resultats grad av trovärdighet och överförbarhet i en studie är till stor del upp till 

läsaren att avgöra varför det är viktigt att det finns ett noggrant beskrivet metodavsnitt samt 

att också faktorer som kan ha påverkat resultatets trovärdighet lyfts (Graneheim & 

Lundman, 2004). Därför har författaren strävat efter att så noggrant som möjligt beskriva 

samtliga steg i studiens genomförande och också synliggöra de faktorer som kan ha 

påverkat studiens trovärdighet och tillförlitlighet. Graneheim och Lundman (2004) 

beskriver att användningen av citat från intervjuer är ett bra sätt att göra resultatet mer 

trovärdigt och därmed öka överförbarheten av studien. Författaren valde att använda sig av 

en stor mängd citat från intervjuerna för att göra informanternas röster hörda. Även om 

denna studies resultat endast grundar sig på tio patienters upplevelser av sin vårdtid på just 

en enda geriatrisk vårdavdelning så kan ändå möjligheten ses till överförbarhet. Detta t.ex. 

till andra platser inom hälso- och sjukvården där äldre patienter vårdas.  

 

Forskningsetiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2011) betonar att det finns särskilda krav på att forskningsetiska 

principer följs i all forskning. Dessa krav benämns som informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Forskaren skall ta hänsyn 

till dessa både i planerandet inför och genomförandet av studien samt även efter dess slut 

(Vetenskapsrådet, 2011). I denna studie kan dessa krav anses uppfyllda. 

Informationskravet uppfylldes genom att forskningspersonerna informerades både muntligt 

och skriftligt vid flera tillfällen om vad ett deltagande skulle innebära och vad som 

förväntades av dem. De fick själva ge ett muntligt samt skriftligt samtycke till ett 

deltagande och de kunde själva bestämma att närsomhelst avbryta sitt deltagande därmed 

uppfylldes kravet på samtycke. 
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Vidare uppfylldes konfidentialitetskravet och nyttjandekravet genom att samtliga 

forskningspersoner lovades konfidentialitet och att informationen som framkom endast 

skulle användas för forskningsändamål i detta fall ett studentarbete. Det insamlade 

materialet från intervjuerna avidentifierades och endast författaren hade tillgång till detta 

under studiens gång. Materialet hölls då det inte användes inlåst och kommer efter studiens 

avslut att förstöras. Studien kommer att publiceras i DIVA som är en portal på internet för 

studentarbeten.  

Valet att inte intervjua patienter som hade en demensdiagnos eller var uppenbart 

desorienterade vid intervjutillfället gjordes för att så långt som möjligt försöka säkerställa 

att de kunde ta till sig informationen om vad ett deltagande i studien innebar och utifrån det 

ge sitt samtycke till ett deltagande. En annan anledning var att de kanske inte hade kunnat 

ge adekvata svar. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att informanterna upplevde att bemötandet från vårdpersonalen hade haft 

stor inverkan på hur de upplevde sin vårdtid på avdelningen. Med ett gott bemötande där 

vårdpersonalen var vänliga, lyssnade och var hjälpsamma kände sig informanterna sedda, 

bekräftade, omhändertagna och trygga vilket gav dem känslan av en god omvårdnad.  

Detta kan kopplas till Fossum (2007) som menar att ett gott bemötandet är a och o i hur 

patienten upplever omvårdnaden som ges. Viktigt var också enligt informanterna att 

vårdpersonalen tog sig tid att lyssna och lära känna dem då detta bidrog till en mer 

individanpassad vård vilket i sin tur skapade en ökad trygghet för dem. Detta visar på hur 

viktigt det är att vårdpersonalen har ett patientcentrerat förhållningssätt där patienten är i 

fokus och blir bekräftad och lyssnad till. Att omvårdnaden utgår ifrån hela den äldre 

patientens och den situation och livsvärld så som hon upplever den (Ekman et al., 2011; 

Norberg et al., 2012).  

 

Att få vara delaktig och vara med och bestämma kring sin egen vård uppgavs av 

informanterna vara viktigt för att känna sig bekräftad och betydelsefull som människa och 

känna att de fortfarande hade kontroll över sitt liv. Precis som Eriksson (2004) beskriver så 

är det därför viktigt att vårdpersonalen utgår ifrån ett livsvärldsperspektiv så att de på bästa 

sätt kan hjälpa den äldre människan att fortsätta vara en hel människa. Detta var dock inte 

något som informanterna uppgav att de hade förväntat sig relaterat till sin ålder att få 

möjlighet till i så stor utsträckning under vårdtiden och en del blev till och med förvånade 

över i hur stor omfattning de faktiskt fick vara med och bestämma. Detta kan tänkas bero 

på att informanterna kanske stött på den ålderism som Andersson (2002), Courtney m.fl. 

(2000) samt Tornstam (2005) talar om fortfarande finns i samhället dag. En faktor som 

knappast hjälper till i arbetet för att motverka de fördomar och attityder som finns i 

samhället är att ordet senil fortfarande används i beskrivningen av äldre människor och 

detta inte bara i vardagligt språk utan används även i nyare litteratur och uppslagsverk samt 

i media. Uttrycket används tyvärr ofta nedlåtande och som felaktig synonym till dement, 

förvirrad, gaggig och åderförkalkad. Detta anses av författaren som skrämmande. 

 

Nationalencyklopedin beskriver ordet senil enligt följande: ”som hör till ålderdomen eller 

åldrandet; i allmänt språkbruk ålderssvag, vanligen med avseende på psykiska funktioner” 

(Nationalencyklopedien, 2014). 

 

Hjärnfonden (2014) beskriver att ordet senil endast betyder ”gammal” och att uttrycket 

senil demens som tidigare användes betyder att en människa drabbats av demenssjukdom 

på äldre dagar. Under en lång period var kunskapen och forskningen kring demens 
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begränsad och demens ansågs oundvikligen drabba alla människor när de blev äldre. Även 

om hög ålder är en ökad riskfaktor för att drabbas av demenssjukdomar samt att dessa 

sjukdomar är vanligare bland äldre så finns idag vetskapen inom forskningen att demens 

inte är ett naturligt åldrande i sig (Svenskt Demenscentrum, 2014). Det är uppenbart att 

denna vetskap måste spridas vidare i vårt samhälle och att felaktiga användningar av 

förlegade ord som senil arbetas bort. 

 

Genom att vårdpersonalen visar respekt för patientens autonomi kan känslor av oro för att 

vårdas på sjukhus minska samtidigt som patientens värdighet kan bevaras (Andersson et al. 

2011; Webster & Bryan, 2009). Även här uppgavs av informanterna vikten av att 

vårdpersonalen tog sig tid att lära känna dem då vårdpersonalen då kunde hjälpa dem i 

viktiga beslut eller föra deras talan när de inte själva kunde eller orkade. I 

kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor framgår just betydelsen av att 

skapa en god relation till patienten, att ha förmågan att bedöma dennes förmåga till 

självbestämmande och delaktighet i sin vård samt hjälpa denne att så långt det är möjligt 

att fortsätta vara autonom (Socialstyrelsen, 2005). När patienten inte själv kan föra sin 

talan är det sjuksköterskans ansvar att göra detta åt denne och då är det av stor vikt att 

sjuksköterskan har gjort sitt bästa för att fånga patientens livsvärld (Dahlberg et al., 2003). 

Här kan det tydligt ses att en patientcentrerad omvårdnad av den äldre människan har en 

viktig betydelse för hennes välbefinnande. 

 

Vårdmiljön uppgavs av informanterna vara en viktig faktor som hade inverkan på deras 

upplevelse av sin vårdtid vilket bekräftar det Socialstyrelsen (2010) beskriver att en god 

vårdmiljö är betydelsefull i omvårdnaden av äldre patienter. Informanterna uppehöll sig en 

god stund med att samtala kring vårdmiljön på avdelningen och majoriteten var också 

nöjda med den frånsett att vårdpersonalen många gånger tedde sig stressade. En god 

vårdmiljö hjälper till att skapa känsla av trygghet, lugn, meningsfullhet och även en känsla 

av att befinna sig i en social gemenskap (Socialstyrelsen, 2010). Precis som Wijk (2011) 

beskrev informanterna en god vårdmiljö som en miljö som genomsyrades av hemtrevnad 

och ett gott bemötande från vårdpersonalen där möjlighet till både lugn och ro och social 

gemenskap var möjlig. Skogh (2009) menar att en sådan vårdmiljö som är noga 

genomtänkt är nära sammanlänkad med upplevelsen av livskvalitet. För att kunna skapa en 

god vårdmiljö för den äldre patienten måste alltså tid finnas att se, lära känna och lyssna 

till dennes önskningar. Inom geriatriken idag är målet att föra just en sådan 

personcentrerad vård och omsorg. (Ekman et al., 2011; Norberg et al., 2012). Något som 

många yrkesverksamma inom geriatrisk vård tyvärr säkert sett på nära håll har misslyckas 

p.g.a. tidsbrist och stress hos vårdpersonalen. 

 

Resultatet visade att även om flertalet av informanterna på det stora hela spontant beskrev 

att de var nöjda med sin vårdtid på avdelningen så uppgav samtliga informanter att det 

fanns tillfällen då vården var bristande och att de upplevde att förbättringar behövdes inom 

flera områden. Samtidigt fanns en stor förståelse hos informanterna för att vården många 

gånger var otillräcklig. Detta även hos de informanter som uppgett att de var missnöjda 

med sin vårdtid. Det faktum att många av informanterna faktiskt beskrev att de till stor del 

var nöjda med sin vårdtid trots brister och att de i så stor utsträckning också uppgav att de 

hade denna förståelse för att vården ibland var bristande kan anses en aning oväntat. Detta 

med tanke på både tidigare liknande studier och den negativa bild av äldrevården som 

återkommande visas av massmedia. Många av informanterna beskrev dock att de inte hade 

så stora förväntningar på vården, att de varit med om värre och därför var tacksamma för 

att det fanns vård att få överhuvudtaget. Detta kan tänkas vara tecken på att informanterna 
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tidigare haft negativa möten med vården där de inte blivit lyssnade till och erhållit den 

hjälp och stöd som de behövt. Något som i studier har visats kunna skapa minskad 

självkänsla, känsla av oro och påverka patientens känsla av värdighet negativt (Webster & 

Bryan, 2009). Frågor kan därmed väckas kring huruvida tidigare negativa upplevelser av 

sjukvården kan ha påverkat dessa informanters krav på vad som är en god omvårdnad. 

 

Informanterna berättade att de upplevde att vårdpersonalens verkade vara stressade på 

avdelningen och att detta många gånger kunde anses vara orsaken till att vården blev 

bristande. Brister i vården på avdelningen upplevdes främst vara långa väntetider på hjälp 

och otillräcklig tid för information, samtal och tröst. Detta bidrog till känslor av att inte bli 

lyssnad till, oro, frustration, rädsla, maktlöshet och av att sakna värde. Detta är tyvärr ett 

fenomen inom äldrevården idag som är känt sedan tidigare menar Häggström m.fl. (2004) 

och Lomborg m.fl. (2005). Stress är vanligt bland vårdpersonal inom sjukvården idag då 

kraven och arbetsbelastningen ofta är högre än vad den bemanning som finns klarar av 

inom de tidsramar som finns. Detta kan nog kännas igen av många yrkesverksamma inom 

vården. Känslan av att vara otillräcklig och att inte hinna med trots stor vilja och 

ansträngningar. 

 

Sjuksköterskor i tidigare studier har berättat att de upplever att de inte kan ge äldre 

patienter en tillräcklig vård just på grund av stress, för hög arbetsbelastning och tidsbrist 

och att vården därför prioriteras till att utföra det absolut nödvändigaste för patienten. 

Något som ger sjuksköterskorna dåligt samvete (Bégat & Severinsson, 2006; Häggström et 

al., 2004). En stressig vårdmiljö med för höga krav på vårdpersonalen kan därför anses 

påverka möjligheterna till att bedriva en patientcentrerad omvårdnad. I resultatet var det 

tydligt att informanterna på flera sätt hade märkt av vårdpersonalens stress och att detta till 

viss del hade påverkat deras vård och upplevelsen av sin vårdtid negativt. Bégat och 

Severinsson (2006) menar att vårdpersonalen måste själva kunna känna hälsa och 

välbefinnande för att kunna bedriva en god vård för den äldre patienten varför en god 

arbetsmiljö är av stor vikt. 

 

Resultatet skapar funderingar över hur vården för äldre patienter kan förbättras så länge 

vårdpersonal arbetar under hård press där tid är en bristvara. Hur ska vårdpersonalen kunna 

ge de äldre den tid för samtal, information och stöd som informanterna efterfrågar och än 

mer kunna fånga deras livsvärld? Hur ökas kunskapen om patienten och dennes önskemål 

om tid inte finns för att fråga? Varför fråga om tid inte finns för att tillmötesgå patientens 

önskningar? Krevers & Millberg (2014) och Österlind (2009) beskriver att för att 

sjukvården skall kännas trygg för patienter är det viktigt att de känner att vårdpersonalen 

finns i närheten och snabbt kan hjälpa dem liksom att de kan lita på att vårdpersonalen har 

den kompetens och tid som krävs för att ge dem en god vård. 

 

Resultatet pekar på att det dels finns ett behov av ökad förståelse, kunskap och kompetens 

om den äldre människan hos vårdpersonal inom geriatriken men också hos samhället i 

stort, dels att mer ekonomiska resurser behövs till den geriatriska sjukvården för att komma 

tillrätta med de brister som finns. Här handlar det om ett behov att satsa på mer omfattande 

och bättre utbildning till vårdpersonalen, att förbättra vårdpersonalens arbetsmiljö och 

minska den stress och alldeles för höga arbetsbelastning som på många sätt kan påverka 

deras egen hälsa, förmåga och möjlighet till att ge den äldre patienten en tillräckligt god 

omvårdnad. Socialstyrelsen (2011) menar att specialisering inom området geriatrik behövs 

inom samtliga yrkeskategorier inom vården och skulle öka kvaliteten på den vård som de 
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äldre erhåller på flera plan. Mer förbättringsarbeten måste också bedrivas inom området 

geriatrik. 

 

Ett sätt för att göra detta är just att låta de äldre göra sina röster hörda, att bli lyssnade till 

om hur de faktiskt upplever sjukvården och vad de anser kan förbättras samt vad de har för 

önskemål. Något som Dahlberg (2011) menar är av stor vikt, att just lyssna till patienterna 

för att kunna upptäcka och göra de förbättringar som krävs för att kunna ge en god 

omvårdnad. Flera informanter i studien uppgav att de oroade sig och kände rädsla inför 

framtiden och hur de skulle tas emot av sjukvården. Detta kan kopplas till tidigare studier 

där det framkommit att äldre oroar sig över hur vårdpersonalen ska bemöta och hjälpa dem 

och huruvida de kommer att ha empati eller inte med dem (Mangset et al., 2008). Enligt 

Socialstyrelsen (2011) finns vetskapen om att den kompetens och bemanning som finns 

inom sjukvården idag när det gäller äldrevård inte är tillräcklig. Vetskapen finns att 

sjukvården faktiskt inte på långa vägar är redo eller kommer att kunna uppfylla den 

efterfrågan och ökade krav som kommer att ställas i framtiden i och med en alltmer ökad 

åldrande befolkning (Larsson & Rundgren; Socialstyrelsen 2011). Därför är det högst 

angeläget att börja rusta upp och införskaffa mer kompetens inom området så fort som 

möjligt. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

Då författaren fann forskning sparsamt förekommande sedan tidigare där äldre patienter 

berättar om hur de upplever vården på kliniker och vårdavdelningar som är specialiserade 

just inom geriatrik så kan denna studie ses som ett bidrag till detta forskningsområde. Detta 

även om resultatet på många sätt speglar det som framkommit i tidigare liknande studier 

samt i andra studier som berört äldre patienters upplevelser av sjukvården. På så sätt kan 

denna studie också anses stärka den tidigare forskning som finns inom ämnet. Studien har 

utöver detta skapat en stark önskan och vilja hos författaren att fortsätta forska kring äldre 

patienters upplevelser av sjukvården. Detta särskilt då denna studie inte kommer att 

publiceras av etiska skäl och då intervjuer med äldre patienter som får tala fritt om sina 

upplevelser visat sig vara en bra metod för att få ökad kunskap inom just detta ämne. 

Slutsats 

I och med intervjuer med äldre patienter där de berättade om hur de upplevde sin vårdtid 

på en geriatrisk vårdavdelning kunde en ökad förståelse fås i ämnet genom deras 

berättelser. Studien visar att flera av de äldre patienterna till stor del var nöjda med sin 

vårdtid, men också att de från början faktiskt inte hade några större förväntningar på den. 

När vården brast upplevde de äldre att detta beror på stress hos vårdpersonalen. 

 

Studiens resultat kan kopplas till tidigare litteratur och studier som visar på att hälso- och 

sjukvården ofta brister när det kommer till att möta och vårda äldre människor och att 

förbättringar här är i hög grad angelägna. 

 

Studien visar exempel på hur viktigt det är att lyssna till vad den äldre patienten berättar 

och försöka fånga dennes livsvärld för att kunna ge en god patientcentrerad vård. Vikten av 

kvalitén på vårdmiljön konstateras vara vital både för patienten och för den som vårdar. 

Förslag till fortsatt forskning 

Under studiens gång blev det allt tydligare att fördjupad kunskap och kompetens om den 

äldre människan och hennes åldrande är angeläget. Mera forskning kan anses vara behövd 
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omgående inom detta område i stort för att kunna öka möjligheterna för en god vård för 

dagens och framtidens äldre. 

 

Ett förslag skulle vara att studera på ett djupare plan vad äldre patienter har för önskemål 

och egna förslag om förbättringar inom dagens sjukvård och då inte minst gällande 

geriatriken. Vidare skulle det också vara intressant att studera huruvida äldre patienter 

upplever skillnader i den vård som utövas på allmänna vårdavdelningar gentemot 

geriatriska vårdavdelningar. 
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Syfte: Att beskriva äldre patienters upplevelse av sin vårdtid på en geriatrisk 

vårdavdelning 

 

Ingångsfråga: Kan du berätta om hur du upplever att din vårdtid på avdelning XX har 

varit?  
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 Självbestämmande och delaktighet i sin vård 

 Tillräcklig information 

 Miljön på vårdavdelningen 

 Upplevelse av vårdtiden i stort 

 Förslag till eventuella förbättringar 

 

 

Förslag på eventuella följdfrågor: 

 

- Skulle du kunna utveckla det/ berätta mer om det? 

- Vad hände sedan? 
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Till verksamhetschef 

XXXXX,  

XXXXX, XXXXX 

 

Mitt namn är Marilene Taube och jag arbetar som sjuksköterska på din klinik samtidigt 

som jag också studerar min sista termin på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning mot vård av äldre vid Sophiahemmet Högskola. I min utbildning ingår det att 

under våren 2014 genomföra ett självständigt examensarbete, omfattande 15 

högskolepoäng. Då jag har valt att göra en intervjustudie med syftet att studera äldre 

patienters upplevelse av sin vårdtid på en geriatrisk vårdavdelning så skulle det vara av 

stort intresse för mig att få genomföra studien vid xxxx, xxxx xxxx. Därför vänder jag mig 

nu till Dig med en förfrågan. 

 

I bifogad bilaga finner du lite mer information kring hur studien kommer att gå till och 

önskas ytterligare information så är Du varmt välkommen att när som helst kontakta mig 

eller min handledare. Om du ger ditt godkännande till att studien genomförs vid din klinik, 

är jag mycket tacksam för Din underskrift på den bifogade bilagan och om förbehåll finns 

önskar jag att även detta anges. Bilagan kan sedan returneras i bifogat svarskuvert eller 

lämnas till chefssjuksköterska på avdelning xx. Alla personer och platser som förekommit i 

studien kommer att avidentifieras. 

 

När min studie sedan har blivit godkänd så kan jag om Du önskar presentera övergripande 

resultat från studien för Dig. 

 

Stockholm 2014-05-08 

Med vänlig hälsning 

 

Marilene Taube 

Tel: XXX 

E-post: marilene.taube@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Handledare: Taina Sormunen 

Tel: XXX 

E-post: 
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Information om min studie 

Studiens preliminära titel: Äldre patienters upplevelse av sin vårdtid på en geriatrisk 

vårdavdelning. 

Studiens syfte: Att beskriva hur äldre patienter upplevt sin vårdtid på en geriatrisk 

vårdavdelning. 

Metod: Intervjuer med patienter 

Önskemål från Din verksamhet: Jag önskar kunna intervjua 8-10 utskrivna eller 

utskrivningsklara patienter under månaderna maj-juni 2014. Intervjuerna beräknas att ta ca 

20-30 min och i de fall patienterna inte kan intervjuas efter utskrivning från avdelningen 

önskar jag genomföra intervjuerna i lokaler på Din klinik. Intervjuerna kommer att spelas 

in med bandspelare. Samtliga intervjupersoner kommer att få både muntlig och skriftlig 

information om studien och att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst. 

Samtycke till deltagande i studien inhämtas både muntligt och skriftligt. Forskningsetiska 

principer kommer att följas strikt.  

 

Samtycke:  

  Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i detta dokument 

 

 Jag samtycker till att studien genomförs, men med följande förbehåll: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…… 

 Tyvärr kan jag inte samtycka till att studien genomförs vid min enhet 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Ort och datum 
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Namnunderskrift Namnförtydligande 
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Bilaga III. 

Brev till intervjupersoner 

 

Hej, 

 

Mitt namn är Marilene Taube och jag arbetar som sjuksköterska inom geriatriken samtidigt 

som jag också studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av 

äldre vid Sophiahemmet Högskola. Nu har det blivit dags för mig att genomföra mitt 

självständiga examensarbete, omfattande 15 högskolepoäng där jag har valt att studera 

äldre patienters upplevelse av sin vårdtid på en geriatrisk vårdavdelning.  

 

För att på bästa sätt få svar på mitt syfte önskar jag därför genomföra intervjuer med äldre 

personer som vårdas eller nyligen vårdats på en geriatrisk vårdavdelning. Då jag tror att 

din berättelse skulle kunna tillföra mycket till min studie så ställer jag här en förfrågan till 

dig och hoppas att du skulle vilja delta. En Intervju beräknas ta ca 20-30 minuter och kan 

genomföras här på avdelningen i nära anslutning till din utskrivning alternativt kort efter 

utskrivningen på en plats som passar dig. För att inte gå miste om viktig information 

önskar jag att få spela in intervjun på band. Det du berättar kommer att behandlas 

konfidentiellt och det inspelade materialet kommer att raderas direkt efter att studien har 

slutförts. Samtliga intervjuer som genomförts kommer att sammanställas i en rapport. 

Godkänd studie kommer inte att publiceras publikt, utan endast arkiveras vid 

Sophiahemmets Högskola. Forskningsetiska principer kommer att följas strikt, vilket 

innebär att alla personer medverkande i studien kommer att avidentifieras. 

 

Ditt deltagande i intervjun är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

om du så önskar. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta mig 

eller min handledare.  

 

Stockholm 2014-XX-XX 

Med vänlig hälsning  

 

Marilene Carestrid Taube Handledare: Taina Sormunen 

Tel: xxx                                       Tel: xxx 

 

Samtycke:  

  Jag samtycker till ett deltagande i studien på det sätt som beskrivits i detta 

dokument  

 

…………………………………………………………………………………… 

Ort och datum 

 

…………………………………………………………………………………… 

Namnunderskrift Namnförtydligande 

 


