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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Sverige har idag en åldrande befolkning, vilket leder till en större andel äldre i 

samhället och även inom hemsjukvården. Om äldre personers självbestämmande och 

integritet respekteras i hemsjukvården kan deras välbefinnande och hälsa troligen öka.  

  

Syfte: Syftet med studien var att undersöka självbestämmande och integritet hos äldre 

personer med fysisk funktionsnedsättning och demenssjukdom i hemsjukvården utifrån 

sjuksköterskors och distriktssköterskors upplevelser. 

 

Metod: Empirisk studie med kvalitativ deskriptiv design användes för att besvara studiens 

syfte, enskilda intervjuer med sjuksköterskor och distriktssköterskor genomfördes. Data 

analyserades med hjälp av livsvärldsteorin ur den vårdvetenskapliga teorin om vård och hälsa. 

   

Resultat: Vårdandet som beskrivs bygger på att sjuksköterskor/distriktssköterskor arbetar 

med respekt för patienters självbestämmande och integritet, skapar trygghet och delaktighet 

samt lyssnar på patienter så de får möjlighet att beskriva sitt vardagliga sammanhang och sin 

livsvärld. Hälsa skapas genom respektfullt vårdande, vilket ökar patienters välbefinnande. 

Resultatet visade en skillnad i möjlighet till självbestämmandet emellan äldre personer med 

fysisk funktionsnedsättning och äldre personer med demenssjukdom. Vården respekterade ett 

nej från äldre personer med fysisk funktionsnedsättning. Däremot försöktes övertalning av 

äldre personer med demenssjukdom för att den planerade vården skulle kunna genomföras.  

Slutsats: Begreppen självbestämmande och integritet ligger nära varandra och är 

sammankopplade. De är viktiga i vårdandet av äldre personer med fysisk 

funktionsnedsättning och äldre personer med demenssjukdom speciellt då vården, dess 

organisation och rutiner, kan styra en människas liv och förändra deras livsvärld. De 

intervjuade framhöll att för att uppnå självbestämmande och integritet i vårdandet behöver 

vården genomsyras av respekt, trygghet, delaktighet och aktivt lyssnande. 
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ABSTRACT 
 

Background: Today as the population are living longer, the people in the homecare nursing is 

increasing due to larger proportion of older people. If older people's autonomy and privacy 

are respected in homecare nursing, their wellbeing and health is likely to increase. 

  

Objective: The aim of this study was to investigate autonomy and privacy in the care of older 

people with physical disabilities and older people with dementia in homecare nursing from 

nurses and specialist nurses perspective. 

 

Method: Empirical study with qualitative descriptive design was used. Individual interviews 

with nurses and specialist nurses were conducted. Results were analysed using lifeworld 

theory out of the nursing scientific theory of care and health. 

 

Results: The care that is described is based on nurses and specialist nurses actively working 

with, respect for patient’s autonomy and privacy, creating security and participation and 

listening to the patient´s situation so they are able to understand her everyday contexts and 

lifeworld. Health is created by respectful care, witch increase the patients' well-being. The 

results showed a difference in autonomy among older people with physical disabilities and 

older people with dementia. Homecare personnel generally respected a ‘No’ from older 

people with physical disabilities but generally attempted to persuade older people with 

dementia so the scheduled treatment could be carried out. 

 

Conclusion: The concepts of autonomy and privacy is closely linked to each other and are 

interconnected. They are important in the care of older people with physical disabilities and 

older people with dementia, especially when the care, its organization and procedures, can 

take control of a person's life and change their lifeworld. According to the interviewed nurses 

and specialist nurses the care need to be defined by respect, security, participation and active 

listening if a high level of autonomy and privacy is to be achieved.    
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BAKGRUND 

Sverige har idag en åldrande befolkning som kommer att fortsätta att öka under kommande 

årtionden (Statistiska centralbyrån, 2015). Det innebär att det kommer att finnas en allt större 

andel äldre och därmed troligen ökat behov av hälso- och sjukvård i framtiden 

(Folkhälsomyndigheten, 2015a; Blix, 2013). Åldrandet innebär att reservkapaciteten i 

kroppen succesivt avtar, att funktionsförmågan reduceras och att hälsoproblem kan uppstå 

(Folkhälsomyndigheten, 2015b). Funktionsförmågan kan reduceras av en fysisk 

funktionsnedsättning, vilket kan begränsa tillgången till livet (Jönsson & Lundin, 2007). Det 

är många äldre idag som drabbas av demenssjukdom (Ekwall, 2010). När en person insjuknar 

i en demenssjukdom minskar dennes självbestämmande och självständighet (Bravell, 2013). 

Med allt fler äldre förväntas många att bo hemma så länge som möjligt (Berg, 2007). De äldre 

som bor hemma länge kommer troligen att behöva hemsjukvård och/eller hemtjänst för att 

klara sitt vardagliga liv. 

 

Äldre personer med fysisk funktionsnedsättning 

Att bli äldre kan innebära begränsningar i det vardagliga livet, vilket kan göra att hjälp i form 

av omsorg eller vårdinsatser kan behövas. Med åldern får flera organ i kroppen en nedsatt 

funktion. Dessa förändringar kan leda till förlust av förmågor och funktioner som kan påverka 

det vardagliga livet. Det är inte bara förlusten i sig som påverkar individen utan det är också 

av vikt hur denne ”tar det” att livet förändras. För äldre med fysisk funktionsnedsättning kan 

det vara en omöjlighet att självständigt utföra aktiviteter samt att det skapar ett beroende från 

omgivningen för att sköta basala dagliga handlingar (Bravell, 2013). Det är en subjektiv 

upplevelse hur individen ser på begynnande funktionsnedsättning och beroendet det kan ge 

(Borglin, 2005; Jönsson & Lundin, 2007).  En äldre person med fysisk funktionsnedsättning 

med behov av hjälp kan uppleva en inskränkning av sitt personliga utrymme, en känsla av 

intrång i sitt hem och att inte ha möjlighet att själv bestämma över sitt liv (Jönsson & Lundin, 

2007). Att bli beroende skulle kunna leda till förlorad autonomi och minskat självförtroende 

(Borglin, 2005). Det har visat sig att för de äldre med mest hjälpbehov är det viktigt att de får 

vård eller andra saker utförda på sitt sätt. Det är även viktigt att trots fysisk 

funktionsnedsättning kunna få bestämma över något, att ha ett eget område eller revir. 

Ytterligare att tänka på i mötet med äldre personer kan vara att ta hänsyn till vem personen är 

och att vårdpersonal utgår ifrån dennes situation (Bravell, 2013).  



2 
 

 

 

Äldre personer med demenssjukdom 

Demenssjukdom innebär för den person som blir sjuk ett försämrat minne och en förändrad 

personlighet. Fler symtom på demenssjukdom är förändrad tankeförmåga, språksvårigheter, 

beteendeförändringar, minskad initiativförmåga och oro (Ekwall, 2010). Försämrat minne kan 

leda till ett beroende av vård vilket i sin tur kan leda till lägre livskvalité. När en person 

insjuknar i en demenssjukdom minskar dennes självbestämmande och självständighet. Till 

viss del kanske det måste vara så om det är fara för individens liv (Bravell, 2013). För vårdare 

kan det vara etiskt svårt och komplicerat att bemöta patienter med demenssjukdom på ett bra 

sätt i det dagliga arbetet. Värdigheten kan kränkas på olika sätt, exempelvis genom att inte 

respektera en persons integritet, autonomi och identitet. En person med demenssjukdom 

kanske inte kan välja det vårdalternativ som passar, vilket gör att närstående och vårdare får 

föra deras talan (Ekwall, 2010). Trots demenssjukdom finns det mycket en person själv kan 

bestämma i sin vardag. Det är även av vikt att främja känslan av självbestämmande, vilket kan 

göras genom kroppsspråk och hur vi formulerar oss språkligt (Bravell, 2013).  

 

Hemsjukvård  

Definitionen på hemsjukvård enligt Socialstyrelsen är ” hälso- och sjukvård när den ges i 

patients bostad eller motsvarande och som är sammanhängande över tiden”. Hemsjukvård kan 

ges i ordinärt- eller särskilt boende. Ordinärt boende är egen lägenhet eller hus. Särskilt 

boende kan till exempel vara äldreboende eller demensboende. För att hemsjukvård ska 

beviljas krävs att patienten inte kan ta sig till den öppna sjukvården samt att vården löper över 

en längre tid (Socialstyrelsen, 2008). Efter Ädel-reformen 1992 fick kommunerna ett samlat 

ansvar för både vård, omsorg och hälso- och sjukvård för de äldre (SFS 1998/99:So436). Det 

innebär att hemsjukvården kan se olika ut beroende på i vilken kommun man bor i.  

 

Sjuksköterskans och distriktssköterskans roll 

I hemsjukvården arbetar legitimerade sjuksköterskor och distriktssköterskor. Skillnaden 

mellan dem är att distriktssköterskans utbildning är specialiserad och är anpassad för de 

arbetsuppgifter som finns i hemsjukvården. Arbete i hemsjukvården kräver att sjuksköterskan 

har förmåga att arbeta självständigt. Att kunna arbeta ensam, ta ansvar och ta egna beslut. 

Arbetet kräver också god samarbetsförmåga med flera olika yrkesgrupper. Sjuksköterskan är 

ansvarig för omvårdnaden av patienterna och leder den patientnära omvårdnaden och 
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meddelar hur vården ska utföras. Patienterna eller vårdtagarna har ofta behov även av 

hemtjänst, vilket styrs av socialtjänstlagen. Undersköterskor och vårdbiträden utför den 

grundläggande omvårdnaden och är en viktig informationskälla till sjuksköterskan för att få 

vetskap om hur patienten mår. Sjuksköterskan delegerar hälso- och sjukvårdsuppgifter till 

undersköterskor och vårdbiträden enligt hälso- och sjukvårdslagen. Det handlar ofta om 

läkemedelshantering. Sjuksköterskan har ett brett ansvar i hemsjukvården, att bedöma, besluta 

om insatser och sätta mål; planera, utföra, delegera och leda insatser; samverka med patienter, 

närstående, vårdpersonal, sjukgymnaster, fysioterapeuter, biståndsbedömare och enhetschefer. 

De ska även dokumentera, handleda och utbilda (Drevenhorn, 2010). I kompetensbeskrivning 

för distriktssköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2008) står det att vården ska utföras med 

ett etiskt förhållningssätt. Det innebär bland annat respekt för patientens autonomi och 

integritet. Sjuksköterskor ska uppvisa professionella värden som bland annat respektfullhet, 

lyhördhet och integritet samt medverka till en vårdkultur som främjar ett etiskt 

förhållningssätt och en öppen dialog (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Eftersom 

vårdpersonal är i en maktposition i förhållande till den som är i behov av omsorg gäller det att 

på ett respektfullt sätt värna om den beroendes självbestämmande och integritet (Sand, 2007).  

 

Att besöka patienter i deras hem 

I hemsjukvården gör sjuksköterskan besök i patientens hem. De kliver in i patientens privata 

sfär där de kan få tillåtelse att vistas ett tag om de handlar efter de normer som patienten och 

sjuksköterskan nästan omedvetet kommit överens om. Sjuksköterskan använder sina egna 

värderingar om hur man uppför sig som gäst i någons hem, som att be om lov, vara lågmäld 

och inte bara kliva in. Visa respekt för patienten och dennes hem. För att få tillåtelse att 

komma in ska sjuksköterskan knacka, hälsa och ta av sig skorna. Det ska vara tydligt att det är 

patienten som äger platsen (Drevenhorn, 2010).  

 

Självbestämmande och integritet 

I hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763 § 2a:3) står det att hälso- och sjukvården ska 

bedrivas så att god vård uppfylls. För att uppnå det ska vården bygga på respekt för individens 

självbestämmande och integritet. Ett av socialtjänstens mål för en verksamhet är att den ska 

bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet (SFS 2001:453 1§). 

Det står även att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett 

värdigt liv och känna välbefinnande (SFS 2001:453 5 kap). 
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Definition självbestämmande  

Enligt Dehlin och Rundgren (2007) definieras självbestämmande som möjlighet att själv fatta 

beslut och ta ställning i viktiga frågor. Det finns olika etiska principer, varav en handlar om 

rätten till självbestämmande. Människor ska ha möjlighet att bestämma vad som ska hända 

med den egna personen (Hughes & Baldwin, 2006). En definition av självbestämmande är 

förmågan att tänka, besluta och handla efter det beslutet, fritt och oberoende och utan hinder 

(Armstrong, 2007). 

 

Definition integritet  

Integritet kan beskrivas som den personliga sfären vars gränser individen själv kan bestämma 

över. Det är förutsatt att andra människors integritet respekteras. Integritet kan också ses som 

det okränkbara i människors personlighet. Människans integritet kan också ses som den 

livshistoria och de värden som ger livet mening och sammanhang (Etiska riktlinjer för 

omvårdnadsforskning i Norden, 2003). Enligt Dehlin och Rundgren (2007) definieras 

integritet som att man ska respekteras som den människa man är och inte påtvingas andras 

uppfattningar och åsikter. Integritet kan delas in i fyra olika delar: fysisk, psykologisk, social 

och informativ (Leino-Kilpi et al., 2001). Den fysiska integriteten är det personliga område 

som varje människa har. Området kan ses som en osynligt privat sfär runt varje person. 

Människor har också ett eget territorium som exempelvis kan vara hemmet. Den psykologiska 

integriteten innebär att individen bestämmer när, om och till vem man delger sina tankar och 

funderingar. Social integritet är en individs förmåga och försök att styra sina sociala 

kontakter. Den sociala integriteten har mycket att göra med den kultur som människor lever i. 

Vad som är privat kan skilja mellan olika kulturer. Informativ integritet är individens rätt att 

bestämma hur, när och i vilken omfattning information om sig själv ges till en annan person 

eller organisation (Leino-Kilpi et al., 2001). 

 

Tidigare forskning  

Studier visar att det kan skilja i uppfattning mellan äldre personer och vårdpersonal gällande 

självbestämmande och integritet. Personalen uppfattar att de i större utsträckning informerar 

och låter de äldre fatta egna beslut än vad de äldre anser (Leino-Kilpi et al., 2003; Scott et al., 

2003; Andersson, Pettersson, & Sidenvall, 2005).  
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Den kroppsliga integriteten ses som viktig och som en del i att bevara värdigheten (Hall, 

Dodd & Higginson., 2013; Webster & Bryant, 2009; Burack, Weiner, Reinhardt & 

Annunziato, 2012). Det kan innebära att inför vårdsituationer stänga dörrar, fönster, dra för 

gardiner och draperier eller att skyla kroppen på annat sätt (Scott et al., 2003). För de som blir 

beroende av vård kan det innebära att deras personliga sfär och kroppsliga gränser överskrids 

vilket kan påverka livskvalitén. Generellt ses det att gå in i den personliga sfären hos någon 

individ kan vara förknippat med obehag (Schenk, Meyer, Behr, Kuhlmey & Holzhausen, 

2013). 

  

Respekten för boendes personliga utrymme spelar en stor roll för att bevara integriteten. Det 

innebär bland annat att vårdpersonal knackar på boendes dörr innan de kliver in (Hall et al., 

2013; Scott et al., 2003). Det var dubbelt så många av personalen som uppgav att de knackade 

innan de klev in genom dörren än vad de boende angav (Scott et al., 2003). I en norsk studie 

framkom att vissa sjuksköterskor gjorde de äldres hem till sin arbetsplats utan respekt för 

integriteten (Moe, Hellzen & Enmarker 2013). Vårdpersonalen på omvårdnadsboenden 

pratade om vikten av att respektera de boendes utrymme och ägodelar. Deras rum var deras 

hem och skulle behandlas på sådant sätt att ingen kom in utan den boendes godkännande (Hall 

et al., 2013). En studie visar att upplevelsen av hemsjukvården berodde mycket på vilken 

sjuksköterska som kom och hur denne uppförde sig, både med tanke på hur de respekterade 

hemmet och den äldre individen. När äldre får hjälp vill de bli behandlade som människor så 

vården bör bygga på respekt för dem och deras integritet (Moe et al., 2013). 

 

Äldre personer på vårdboenden vill bli behandlade som kompetenta vuxna. Det kan innebära 

att de vill att personal frågar om lov innan personlig och/eller medicinsk vård ska utföras samt 

att de informerar om vad som ska göras och varför (Schenk et al., 2013; Hall et al., 2013; 

Burack, 2012; Tranvåg, Petersen & Nåden, 2014). Om vårdpersonalen gör detta verkar de för 

de äldres autonomi det vill säga deras självbestämmande (Tranvåg et al., 2014). Integritet 

omfattar inte bara kroppen och hemmet utan även den inre världen av känslor och tankar 

(Schenk et al., 2013). När värdighet studerades på vårdboende och demensboende framkom 

att autonomi var en del av värdigheten. Autonomi kan stå för en individs självbestämmande 

och självstyre (Hall et al., 2013; Tranvåg, Petersen & Nåden, 2013). Det kunde bli konflikt 

mellan en boendes självbestämmande och nödvändigheten att följa de regler som fanns på 

äldreboendet. Det var särskilt svårt för de med kognitiv funktionsnedsättning. Att bevara 
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integriteten och värdigheten kan vara att inte ta upp känsliga frågor inför andra eller att läsa 

personliga brev (Hall et al., 2013).  

 

För äldre personer som bor hemma och har demenssjukdom finns flera faktorer som gör att de 

kan bevara sin värdighet trots sjukdom. Om vårdpersonalen behandlade de äldre patienterna 

med demenssjukdom som någon med samma människovärde som de själva ökade de äldres 

känsla av värdighet. En avgörande faktor för värdigheten var när personal hjälpte de äldre 

med att inte behöva känna sig ”dumma” eller bli kategoriserade som ”dementa”. De patienter 

med demenssjukdom upplevde det som viktigt att bli respekterade, lyssnade till och bli tagna 

på allvar vilket hade betydelse för deras värdighet (Tranvåg et al., 2014).  

 

Ibland behöver vårdpersonal använda kommunikation, till exempel för att lugna en situation. 

Personalen övertalar de boende att se deras syn av saken, vilket kan resultera i att de boende 

förlorar sin självständighet och rätt till självbestämmande. Det ses ofta som en nödvändighet 

för att genomföra en god vård samt att det är för de boendes bästa (Hall et al., 2013). 

Sjuksköterskors och annan vårdpersonals attityder och uppförande är avgörande för att bevara 

värdigheten som bland annat kan bestå av integritet och självbestämmande (Webster et al., 

2009; Tranvåg et al., 2014). En studie visar att värdighet är av stor betydelse för att äldre 

personer ska kunna känna sig nöjda med äldreboendet och att värdighet är den faktor som 

vårdpersonalen kan påverka mest (Burack et al., 2012).  

 

 Teoretisk ram  

De teorier som valts till studien är en vårdvetenskaplig teori om hälsa och vårdande av 

Dahlberg och Segersten (2013) och en modell för tolkning och precisering av respekt för 

patientens integritet av Andersson (1996). 

 

Vårdvetenskaplig teori om hälsa och vårdande  

Den vårdvetenskapliga teorin om hälsa och vårdande utgår från vårdvetenskapens 

konsensusbegrepp: människan, hälsan, omgivningen/miljön och vårdandet, samt begreppet 

livsvärld från fenomenologin. Dessa begrepp har utvecklats, förtydligats och kopplats 

samman för att beskriva vårdandet mer ingående (Dahlberg och Segersten, 2013). 

Fenomenologin sätter fokus på människans medvetande och levda erfarenhet. Den har stor 

potential vid utforskning av människans levda erfarenheter och förståelse av sin 

vardagsverklighet (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012).  
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Hälsa ses som vårdandets mål och syftet med vårdandet är att stödja och stärka människors 

hälsoprocesser. I ett tillstånd av hälsa upplever individen välbefinnande och ”må bra” samt 

”vara i stånd till” att genomföra små eller stora livsprojekt. Frågorna om hälsa rör inte bara 

sjukdom, behandling och vård utan framförallt det dagliga livet. Det räcker inte att vara 

biologiskt frisk för att ha hälsan och må bra. Hälsa utesluter inte sjukdom utan det är hur 

individen förhåller sig till och hanterar sin sjukdom eller ohälsa som kan avgöra om individen 

upplever hälsa i termer av välbefinnande, ”må bra” och ”vara i stånd till”. Viktigt för 

innebörden av välbefinnande och ”vara i stånd till” är känslan av trygghet. En relation finns 

mellan trygghet och hälsa genom att sjukdom kan skapa otrygghet (Dahlberg & Segersten, 

2013).  

 

Patientperspektivet definieras bland annat av att patienten utgör medelpunkten för vårdandet, 

att patienten är experten och att etiska krav finns. De etiska kraven är att patientens rätt till 

självbestämmande ska respekteras, rättvisekrav samt krav på evidensbaserad vård. Personer 

med demenssjukdom ska inte undervärderas i sin förmåga till självbestämmande. Patienten 

bör vara delaktig i hälso- och vårdprocessen för att kunna vara med och styra. 

Patientperspektivet inkluderar även närstående och vårdare (Dahlberg & Segersten, 2013). 

 

Livsvärlden är den värld vi lever i och även om världen delas med andra är den personlig och 

unik för varje person. Vardagslivet måste fungera ganska bra för att en människa ska kunna 

känna välbefinnande trots sjukdom och/eller vård. I minnet bör finnas att patienten är mer än 

sin sjukdom (Dahlberg & Segersten, 2013). Livsvärlden delas in i följande sju kategorier: 

 

Kroppen som levd 

Kroppen är mer än biologi, den har erfarenhet, det vill säga att den är levd. Den levda kroppen 

innehåller minnen, erfarenheter, upplevelser, tankar, känslor och visdom samt att den skapar 

mening. Människan ses och förstås genom ett helhetsperspektiv, både kropp och själ. Varje 

förändring i kroppen medför en förändring av tillgången till världen och till livet. Vid 

sjukdom kan kroppen hindra eller styra livet. Även förändringar som inte har med sjukdom att 

göra förändrar upplevelsen av livet (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Identitet, självkänsla, självkännedom 

Genom den levda kroppen, den stil som är unik för varje individ och genom en individs 
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grundstämning får vi en hemmahörighet i tillvaron. Denna hemmahörighet kan bytas ut mot 

hemlöshet om vi skulle drabbas av sjukdom. Hemlöshet kan tydligt ses för de människor som 

har en demenssjukdom. Identitet och självkänsla är viktiga aspekter av existensen. Ur ett 

vårdvetenskapligt perspektiv går det att se att identitet och självkänsla påverkas av ohälsa. 

Vårdaren har stor betydelse för hur patienten upplever sin ohälsa, sig själv och relation till 

omvärlden. Patienten ska mötas som livsvärld och levd kropp. Vårdaren ska fråga den 

enskilde individen hur det är och hur det känns. Det är av vikt att lyssna på patienten oavsett 

om det för vårdaren kan tyckas att det som sägs verkar konstigt eller overkligt (Dahlberg & 

Segesten, 2010). 

 

Samvaron med andra 

Den levda kroppen är sammanhörande med andra kroppar, vilket kallas mellanmänskliga 

relationer. I vårdandet finns det en risk med den närhet som finns mellan patient och vårdare. 

Människor har ett behov av utrymme som kan betecknas som revir och som är privat för den 

enskilde individen. Det kan vara svårt att släppa in någon i sin privata sfär, i sin livsvärld. 

Detta privata utrymme är olika för olika individer. Patienter kan exempelvis uppleva att det är 

jobbigt att behöva ta av sig naken eller delvis naken inför vårdare (Dahlberg & Segesten, 

2010).  

 

Livsvärlden som ett vardagligt sammanhang 

Den vardagliga tillvaron är i fokus. Tillvaron som präglar vårt vardagliga liv och finns där 

som en självklarhet till något inträffar i livet och vardagens vardaglighet ställs på sin spets. 

Det är av särskild vikt att ha vardagen i åtanke vid vård i hemmet exempelvis inom den 

kommunala omsorgen för äldre människor. Vårdarnas perspektiv kan ta över i hemmet och 

hemmets autonomi blir frånvarande. Grunden för vårdandet ska vara det etiska 

patientperspektivet och livsvärlden, vilket ger respekt till patientens hela värld (Dahlberg & 

Segesten, 2010). 

 

Livsvärlden som grund för erfarenheten 

 Livsvärlden kan ses som grunden och som utgångspunkt för vardagsvärlden och förståelse av 

att vi lever och har en värld. Livsvärden är den levda världen, det vill säga en 

erfarenhetsvärld. Det brukar inom fenomenologin kallas teorin om intentionalitet. 

Intentionalitet definieras som hur denna värld erfars av oss, hur och vad vi uppmärksammar 

för något i vår omvärld samt att allt vi ser eller hör eller på annat sätt uppfattar alltid har en 
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mening för oss. Inom vården går det att få reda på generella eller allmänna upplevelser som 

patienter kan ha genom att läsa olika material. För att få individens unika upplevelser behöver 

vårdaren samtala med patienten. Vid generalisering kan det vara lätt att göra patienten till ett 

objekt, vilket kan göra det svårt att se individens särdrag. Vilket grundläggande sätt vi erfar 

andra människor kan ha större betydelse än vi tänker på (Dahlberg & Segesten, 2010).   

 

En förändrad intentionalitet 

Det är inte alla människor som har en vanlig medvetenhet om världen. Att se, höra, känna, 

lukta eller smaka på världen omkring sig och begripligt kommunicera sina upplevelser med 

andra. Det finns patienter som inte är medvetna om sin omvärld på det vanliga sättet. Dessa 

patienter har en begränsad autonom förmåga och kan inte eller har en begränsad förmåga att 

delta i hälso- och vårdprocesser. Det kan bero på en demenssjukdom vilket kan få 

konsekvenser i förmåga att uttrycka sina behov. Då är det viktigt att det finns personer som 

kan tolka deras budskap och förstå deras livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Att kommunicera livsvärlden 

Inom vårdandet är kommunikation extra viktigt. Det kan vara svårt för patienter att ge ord åt 

sitt lidande och vad de behöver för att känna välbefinnande och ”må bra”. Vårdare behöver ha 

förmågan att möta och nå fram till patienters livsvärldar för att de ska känna sig nöjda och 

sedda. De får berätta och bli lyssnade till och bli sedda som individer istället för en diagnos 

eller ett antal symtom. Patienter känner sig ensamma när vårdare inte stannar upp och lyssnar 

och talar med dem. Människor med en förändrad internationalitet behöver i stort sätt bemötas 

på samma sätt som de med vanlig internationalitet samt med stor öppenhet. 

Kommunikationen försvåras när vårdare möter patienter med en förändrad intentionalitet eller 

patienter som har andra svårigheter att uttrycka sig (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Modell för tolkning och precisering av respekt för patientens integritet 

I Anderssons modell (1996) för tolkning och precisering av respekt för patientens integritet 

finns tre grundläggande kännetecken för respekt för patientens integritet. Lyhördhet för 

människors olikhet, lyhördhet för människors sårbarhet och respekt för patienten som person. 
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Bild 1. Relationen mellan grundläggande kännetecken och aspekter (Andersson, 

1996, kap 4, s 169). Tillstånd att få använda bilden i föreliggande studie har 

inhämtats från Margareta Andersson.  

 

”Lyhördhet för människors olikhet” innebär att den enskilda människans värderingar och 

önskemål så långt som möjligt skall ligga till grund för planering och genomförande av vård.   

”Lyhördhet för människors sårbarhet” innebär att den enskilda människans upplevelse av 

sjukdom som skada på integriteten som tillstånd av helhet, samt känslighet för intrång i 

integriteten som personlig sfär alltid skall beaktas. 

 ”Respekt för patienten som person” innebär att patienten skall bemötas utifrån en 

flerdimensionell människosyn där patientens upplevelse av sjukdom och dess konsekvenser i 

livssituationen alltid ska beaktas och där patienten så långt som möjligt görs delaktig i 

planering av vård och behandling (Andersson, 1996, kap. 5, s 183).  

 

Till de tre kännetecknen för integritet finns tre olika aspekter. Aspekterna är: integritet, hälsa 

och sjukdom; integritet och beroende; integritet och självbestämmande (bild 1). Dessa 

aspekter kan ses antingen från patienternas erfarenheter att vårdas (bild 2) eller från 

vårdpersonalens erfarenheter att vårda (bild 3). 
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Bild 2. Relationer mellan aspekter och antaganden utifrån analys av intervjuer 

med patienter (Andersson, 1996, kap 4, s 170). Tillstånd att få använda bilden i 

föreliggande studie har inhämtats från Margareta Andersson. 
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Bild 3. Relationer mellan aspekter och antaganden utifrån intervjuer med 

vårdpersonal (Andersson, 1996, kap 4, s 172). Tillstånd att få använda bilden i 

föreliggande studie har inhämtats från Margareta Andersson. 

 

Problembeskrivning  

I den vetenskapliga litteraturen finns en större mängd artiklar om omvårdnads- eller 

demensboende än det finns om hemsjukvård. En del av litteraturen som handlar om 

självbestämmande och integritet på omvårdnadsboende kan även appliceras inom 

hemsjukvården. Det finns vetenskaplig litteratur som beskriver värdighet och människovärde, 

men inte så stor andel studier tar enbart upp begreppen självbestämmande och integritet. 

Dessa begrepp kan dock finnas med som en del av värdigheten i vissa studier. Det är 

angeläget att utforska begreppen självbestämmande och integritet inom hemsjukvården 

eftersom det finns begränsat med tidigare forskning inom ämnesområdet.  

 

Syfte  

Syftet med studien var att undersöka självbestämmande och integritet hos äldre personer med 

fysisk funktionsnedsättning och demenssjukdom i hemsjukvården utifrån sjuksköterskors och 

distriktssköterskors upplevelser. 

METOD 

Design 

Empirisk studie med kvalitativ deskriptiv design. Denna design valdes som mest lämplig att 

besvara studiens syfte. En empirisk studie bygger på information om verkligheten. Empirin 

kan bestå av berättelser från nyckelpersoner, som fås genom intervjuer. Kvalitativ design vill 

studera personers levda erfarenheter av ett fenomen (Henricson, 2012).  

 

Urval  

Till studien har strategiskt urval används för att få en variation mellan deltagarna, för att 

förhoppningsvis berika materialet till studien (Henricson, 2012). Inklutionskriterier för 

deltagarna var att sjuksköterskor och/eller distriktssköterskor skulle vara anställda och arbeta 

inom den kommunala hemsjukvården eller ha arbetat i hemsjukvården under det senaste året. 

De skulle vara antingen kommun- eller privatanställda. Att arbeta kvalitativt innebär ofta att 

en mindre grupp av personer intervjuas (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Tio 

sjuksköterskor/distriktssköterskor hade tackat ja till att delta i studien. Fyra av dessa tackade 
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nej med kort varsel. Sex deltagare intervjuades för studien. På grund av tidsramen för 

uppsatsen har inte fler deltagare rekryterats. Deltagarnas ålder varierade mellan 29-58 år. Alla 

deltagare var kvinnor. De hade varit yrkesverksamma mellan 0,5-14 år i hemsjukvården. Fyra 

var sjuksköterskor och två var distriktssköterskor. Deltagarna kom från två olika kommuner 

och de representerade både landsbygd och stad. Urvalet skedde under sommar och höst 2015.  

 

Kontext 

Hemsjukvård bedrivs i det ordinära hemmet. Från 1992 har kommunerna det samlade 

ansvaret för både vård, omsorg och hälso- och sjukvård för de äldre (SFS 1998/99:So436). De 

äldre patienter som finns i det egna hemmet har svårt att ta sig till vårdcentralen och de 

behöver vård och/eller behandling under en längre tid (Socialstyrelsen, 2008). 

Sjuksköterskor/distriktssköterskor som arbetar i hemsjukvården samarbetar mycket med 

undersköterskor och vårdbiträden gällande omvårdnad av de äldre patienterna. De samverkar 

även med många andra aktörer (Drevenhorn, 2010). Det var sjuksköterskor/distriktssköterskor 

som befann sig i den här kontexten som intervjuades för studien.   

 

Datainsamlingsmetod  

Datainsamling skedde genom individuella semistrukturerade intervjuer med sjuksköterskor 

och distriktssköterskor i hemsjukvården. Semistrukturerade intervjuer gav möjlighet för 

deltagarna i studien att berätta fritt och att intervjufrågorna inte behövdes ställas i samma 

ordning till alla deltagare (Kristensson, 2014). En studiespecifik intervjuguide (bilaga 1) 

konstruerades av författaren utifrån studiens syfte. Intervjufrågorna skulle vara så neutrala 

som möjligt för att inte färga deltagarnas egna tankar och åsikter. Den innehöll fem 

bakgrundsfrågor, två inledningsfrågor, sju huvudfrågor och en avslutande fråga. Under varje 

fråga fanns följdfrågor. Följdfrågorna användes som hjälp vid intervjun. Om inte deltagarna 

svarade på följdfrågorna lyftes de fram (Henricson, 2012). Bakgrundsfrågorna handlade om 

ålder, utbildning, arbetsår i hemsjukvården, ansvarig för antal patienter och typ av 

arbetsområde. Inledningsfrågor och huvudfrågor delades in under överskrifterna 

självbestämmande och integritet. Frågorna var lika för både självbestämmande och integritet. 

Den inledande frågan var: Vad betyder självbestämmande respektive integritet för dig som 

person? Sedan följde huvudfrågor om självbestämmande respektive integritet som tog upp hur 

sjuksköterskorna och distriktssköterskorna upplevde självbestämmande respektive integritet 

hos äldre personer med fysisk funktionsnedsättning och äldre personer med demenssjukdom. 

Intervjufrågorna testades genom en provintervju innan start, vilket ledde till justering av 
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frågorna.  

 

Tillvägagångssätt  

Deltagare som valdes ut till studien kontaktades via telefon eller e-mail och tillfrågades om de 

ville delta i studien. Ett informationsbrev skickades ut via e-mail till deltagarna (bilaga 2). 

Brevet innehöll studiens syfte och nytta, hur studien gick till, hur data behandlas och 

kontaktuppgifter till författaren och dennes handledare samt information om att deltagandet i 

studien var helt frivillig och när som helst kunde avbrytas utan förklaring. I e-mailet fick 

deltagarna ta del av inledningsfrågorna och den första huvudfrågan för självbestämmande 

respektive integritet, så att de hade möjlighet att förbereda sig inför intervjun. 

Informationsbrev skickades ut till berörda verksamhetschefer (bilaga 3) med information 

kring studien samt deras godkännande om intervjun skedde på deltagarens arbetstid. Tid för 

intervjuerna bokades via telefon eller mail efter att deltagarna fått information och att de 

tackat ja till att delta i studien. Deltagarna valde plats för sina individuella intervjuer. Det 

kunde vara i enskilt rum på arbetsplatsen eller i deltagarens hem. Intervjuerna genomfördes 

under hösten 2015. Innan intervjuerna startade presenterades studien av författaren och det 

förtydligades att det var deltagarnas upplevelser det handlade om och att det inte fanns något 

rätt eller fel. Ett öppet och tillåtande intervjuklimat har eftersträvats. Deltagarna gav 

informerat samtycke muntligen vid intervjutillfället. Intervjuerna spelades in på ljudfil på 

mobiltelefonen. Deltagarna tillfrågades före intervjuerna och alla godkände ljudinspelning. 

Efter intervjuerna sparades materialet över till dropbox (tjänst för att spara filer), därefter 

raderades materialet från telefonen. När studien är avslutad kommer all data från intervjuerna 

att raderas. Intervjuerna tog mellan 21-42 minuter. 

 

Forskningsetiska överväganden  

Ingen etikprövning enligt Lagen om etikprövning av forskning som avser människor behöver 

göras då denna studie genomförs inom ramen för högskoleutbildning (SFS 2003:460).  Frågor 

kring självbestämmande och integritet kan vara känsliga. Huvudsakligen innehåller 

intervjuguiden frågor om upplevelse relaterat till patienter. Däremot är de två 

inledningsfrågorna av mer privat karaktär där deltagarna tillfrågades om vad begreppen 

självbestämmande och integritet innebar för dem personligen. Det skulle kunna vara någon 

som uppfattade de frågorna som för privata. Omvårdnadsforskningens etiska principer är: 

principen om autonomi, principen om att göra gott, principen att inte skada och principen om 

rättvisa. Principen om autonomi innebär bland annat att deltagarnas värdighet, integritet och 
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sårbarhet ska respekteras. Principen om att göra gott innehåller exempelvis att forskningen 

ska ha potentiell nytta för omvårdnaden eller de grupper som undersöks. Forskaren ska 

kritiskt tänka igenom vilken nytta forskningen kan få för den enskilda individen och/eller för 

samhället. Principen att inte skada betyder att forskningen inte får ha en skadlig inverkan på 

deltagarna. Principen om rättvisa innebär bland annat att alla ska behandlas lika samt att 

kunskap ska utvecklas för alla patientgrupper. Det finns även etiska riktlinjer som forskaren 

ska arbeta efter. Det finns krav som särskilt ska uppfyllas (Northern Nurses´ Federation, 

2003). Informationskravet uppfylls i föreliggande studie genom informationsbrevet som 

skickades till deltagarna före intervjuerna (bilaga 2). Samtyckeskravet tillgodoses genom att 

informerat samtycke av deltagarna erhölls muntligt innan intervjuerna i studien. 

Konfidentialitetskravet uppfylls genom att materialet för föreliggande studie förvaras 

oåtkomligt för obehöriga samt att intervjuerna avkodades så ingen deltagare kan identifieras i 

resultatet.  

 

Bearbetning och analys  

Intervjuerna transkriberades ordagrant och lästes igenom många gånger för att få en 

helhetsbild av textens innehåll. Intervjuerna fick slumpmässigt ett nummer mellan ett och sex. 

De semistrukturerade intervjuerna analyserades med hjälp av vårdvetenskaplig teori i hälsa 

och vårdande av Dahlberg och Segesten (2010). I teorin beskrivs livsvärlden med sju 

underkategorier: kroppen som levd; identitet, självkänsla, självkännedom; samvaron med 

andra; livsvärlden som vardagligt sammanhang; livsvärlden som grund för erfarenhet; en 

förändrad intentionalitet; att kommunicera livsvärlden. Från dessa sju kategorier valdes de 

delar ut som hade betydelse för studiens syfte. Resultatet redovisas enligt de sju kategorierna.  

 

RESULTAT OCH DISKUSSION 

Först presenteras en kort sammanfattning av resultatet under varje kategori och därefter 

kommer personalens beskrivningar som belyses med citat. För att öka arbetets läsbarhet 

diskuteras varje kategori i direkt anslutning till resultatbeskrivningen, för att undvika en 

upprepning.  

 

Kroppen som levd 

Vårdandet kan begränsa livet när förändringar sker i den levda kroppen. Etiska aspekter av 

vårdandet ses genom den levda kroppen i form av respekt för patienters livsvärld. Patientens 
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integritet och självbestämmande får inte kränkas i vården. Patienter ses utifrån ett 

helhetsperspektiv med kropp och själ. Det är centralt att ha en vårdande relation till patienter 

där vårdaren lyssnar när patienten delar med sig av sina erfarenheter.    

 

Sjuksköterskor i hemsjukvården erfar i sitt arbete att det inte alltid är att äldre personer får 

göra som de vill och önskar. De uttrycker att i den levda kroppen kan inte det kroppsliga 

skiljas från det själsliga, vilket oftast inte heller sker i vardagen. Att inte kunna använda 

kroppen kan även avspegla sig själsligt hos patienter i form av att de inte får möjlighet att 

själva bestämma helt då de är i behov av vård.  För de äldre individer som har fysisk 

funktionsnedsättning och behöver hjälp av sjuksköterska finns inte möjlighet till 

självbestämmande på samma sätt som för de som inte behöver hjälp. Patienten måste anpassa 

sig till de ramar som organisationen som sjuksköterskan arbetar i har. De uttrycker att det blir 

en begränsning i patientens liv. Av intervjuerna framgår att de arbetar utifrån att äldre 

patienter med fysisk funktionsnedsättning ska behålla sitt självbestämmande så långt det är 

möjligt samt att det verkligen respekteras.  

”… får de ju också bestämma själv där … om de har ett kroppsligt funktionshinder och de har bestämt sig … det  

spelar ingen roll vad man säger, man kan erbjuda.” (4)  

Sjuksköterskorna uttryckte att de inte bara själva arbetar utifrån att respektera patienters 

självbestämmande utan även ser till att patienters självbestämmande respekteras av andra 

vårdgivare. De kom hem till patienter i något ärende när patienterna berättade om sina 

problem att själv få bestämma hur de ville ha det. Sjuksköterskorna tog då på sig att hjälpa 

patienterna att utöva sitt självbestämmande.  

”… dom kom till annan insikt när jag övertygade dom att det har han faktiskt rätt till … anledningen till att han 

ville ha den var ju att han skulle klara sig själv att han skulle få bestämma själv när han skulle ta sitt blodsocker 

…//… så det hade med självbestämmande att göra att han skulle få leva sitt liv självständigt och att han själv 

bestämde när han skulle ta blodsocker.” (2) 

Sjuksköterskorna upplevde att medicinhantering kunde utgöra en svårighet när patienterna 

enligt sjuksköterskornas bedömning, inte riktigt kunde hantera sina läkemedel själva längre. 

Dessa situationer kunde vara känsliga för patienterna, både för personer med fysisk 

funktionsnedsättning och för personer med demenssjukdom. Sjuksköterskorna måste lyssna in 

och vara lyhörda för att patienterna skulle få behålla sin integritet. De behövde se till att 
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patienterna inte kände sig ”dumma” när de inte klarade av det själva längre och att de inte 

upplevde att de blivit fråntagna något samt att de inte kände sig tvingade till något.  

”… då kan man bara inte säga att nu hjälper vi dig med det utan då var vi tvungna att först portionera ut sju 

stycken för att se hur många hon tog och sen gick inte det heller för då tog hon jätte många så man måste luska 

på ett annat sätt då och nu är det så att hon får en om dagen istället men det har gått under ganska lång tid det 

har tagit nästan två månader och kunna få till det där, medan det vart någon med fysiskt handikapp så hade dom 

ju … då hade man kunnat göra det med en gång sådär. Då hade dom förstått att det där klarar ju jag inte jag 

måste ha hjälp medans en ned demenssjukdom kan inte … har inte den insikten.” (2) 

 

Diskussion: Kroppen som levd 

Sjuksköterskorna uttrycker att patienter får hålla sig inom ramarna för hemsjukvårdens 

organisation och att det kan begränsa en patients liv. Det stämmer överens med Bravell (2013) 

som beskriver att ett beroende av omgivningen kan göra att självständigheten minskar för 

patienten. Hall och medarbetare (2013) beskriver att på vårdboende kan det bli konflikt 

mellan boendes självbestämmande och äldreboendets regler, vilket skulle kunna överföras på 

hemsjukvården och dess organisation. I föreliggande studie framgår att sjuksköterskorna 

arbetar för att främja patienternas självbestämmande, medan tidigare forskning visar att 

vårdpersonalen i högre grad anser att patienterna får använda sitt självbestämmande än vad 

patienterna själva tycker (Leino-Kilpi et al., 2003; Scott et al., 2003; Andersson et al., 2005).  

 

Identitet, självkänsla, självkännedom 

Vårdaren har stor betydelse för att bevara patientens identitet och stärka dennes självkänsla 

vid ohälsa. Det kan göras genom att ha samtal och möten med patienten samt att bygga upp en 

vårdande relation. Vårdarna stärker känslan av trygghet för patienten eftersom den känslan 

lätt kan förändras i vårdsituationer. Patienters delaktighet betonas som en viktig del av 

vårdandet samt vikten av att vårdaren lyssnar till patienternas erfarenheter och dennes 

livsvärld.   

 

Sjuksköterskorna uttryckte hur viktigt det är för äldre personer med demenssjukdom att känna 

trygghet när de får hjälp av sjuksköterskorna för att kunna bevara sin integritet. Individer med 

demenssjukdom känner inte alltid igen sina tankar, känslor eller sin spegelbild. De tappar 

känslan av självkännedom, vilket kan ge oro och otrygghet. Sjuksköterskorna nämnde också 

att atmosfären när de besöker personer med demenssjukdom behöver vara lugn och trygg 
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samt att personerna bemöts i sin livsvärld. Det är också av vikt att agera så att de inte behöver 

känna sig ”dumma” för att de inte minns eller kan uttrycka sina behov och önskningar längre.  

”Integritet, skapa trygghet och förtroende för de som är dementa för att de ska känna sig trygga. Så att de inte 

känner sig bortgjorda...” (4) 

Sjuksköterskorna levde sig in i hur patienterna hade det och kände det. De tänkte i förväg 

kring hur de skulle bemöta olika personer i olika situationer. Sjuksköterskorna mötte patienten 

i deras värld och pratade med patienterna hur de ville ha det. De flesta ville ha hjälpen och 

några utryckte att det skulle vara på deras villkor, vilket sjuksköterskorna ansåg att de 

respekterade. Sjuksköterskorna upplever att det har stor betydelse hur de äldre personerna 

med fysisk funktionsnedsättning bemöts för att de ska få behålla sin identitet och självkänsla 

trots funktionsnedsättning. Det är viktigt att tänka på att de respekteras och får behålla sin 

integritet, till exempel att inte göras ”dumma” eller otillräckliga för att de inte klarar vissa 

saker.  

”Jamen jag lyssnar jätte mycket på vad vårdtagarna, alltså vad dom vill och hur dom vill ha saker och ting. Och 

de flesta tar emot den hjälp som erbjuds. Det är ju dom som kontaktar mig oftast för att dom behöver min hjälp.” 

(6) 

Sjuksköterskorna uttryckte att de låter patienterna få bestämma så mycket som möjligt 

gällande vilka tider och dagar som sjuksköterskorna kommer på besök. Detta för att 

patienterna inte ska behöva avstå från saker som är viktiga för dem i deras vardag, deras 

livsvärld. Det är även av vikt att få göra det man brukar fast man blivit gammal för att kunna 

behålla känslan av den man är. Sjuksköterskorna erfar att det är viktigt att lyssna på de äldre 

patienterna för att stärka deras självbestämmande och då även stärka deras identitet och 

självkänsla. De påtalade även vikten av att respektera det som de äldre personerna säger. Det 

innebär att tro på vad de säger och att de har rätt att fatta sina egna beslut även i känsliga 

frågor.      

”Bara för att man är gammal så innebär det ju inte att man inte får fatta sina egna beslut.” (6) 

 

Diskussion: Identitet, självkänsla, självkännedom 

I föreliggande studie beskriver sjuksköterskorna att det är viktigt att agera på ett sådant sätt att 

äldre personer med demenssjukdom inte på något sätt känner sig ”dumma” för att de inte kan 

eller förstår. Vårdpersonal är viktig för att personer med demenssjukdom ska få behålla sin 

värdighet och inte känna sig ”dumma” anser Tranvåg och medarbetare (2014). 
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Sjuksköterskorna i föreliggande studie uttrycker att de låter patienterna vara med och 

bestämma på vilka tider och dagar som sjuksköterskorna ska komma på besök, vilket stämmer 

överens med tidigare forskning. En svensk studie visade att patienterna tyckte att de hade 

möjlighet att påverka vilken tid och dag som sjuksköterskorna skulle komma om så behövdes 

(Holmberg, Valmari & Lundgren 2012). 

 

Samvaron med andra 

Inom vårdandet kan mellanmänskliga relationer bli etiskt svårt då integriteten av patienter kan 

kränkas. Genom att närma sig patienter med följsamhet och öppenhet går det för vårdare att 

minimera risken för kränkning av patienters privata sfär. 

 

Sjuksköterskorna erfar att i samvaron med andra människor kan vård och behandling innebära 

en risk för den personliga integriteten. De menar att för att behålla den personliga integriteten 

är det viktigt att inte blotta mer av patientens kroppsyta än som är nödvändig, samt att 

information som ges till patienten före vård och/eller behandling ska ske innan patienten tar 

av sig kläderna. Sjuksköterskorna levde sig in i patienternas situation och kände att det inte 

alltid var bra att vara två personer vid vissa moment eftersom det skulle kunna upplevas som 

jobbigt av patienter.  Sjuksköterskorna uttryckte att vårdpersonal bör närma sig patienternas 

privata sfär med försiktighet. De ska be om lov innan gränsen för patienters privata sfär 

överträds. Patienterna säger ofta att det går bra eftersom de vill ha sjuksköterskornas hjälp. 

” … att ta av sig kläderna och tillåtas hjälpa med hygien och kateter vård som aldrig har tagit av sig naken för 

någon överhuvudtaget inte ens sin man. Så försöka hjälpa henne är väldigt svårt och då måste man bygga 

förtroende och det här att skyla och liksom.” (6) 

Det kan vara svårare i mötet med patienter som har en demenssjukdom eftersom de kanske 

inte uppfattar vad som ska ske. Sjuksköterskorna upplevde att om det var så att de inte 

uppfattade kanske de klev för långt in i den demenssjuka individens privata sfär, vilket kan ha 

gjort att individens integritet kränks. Patienten kanske inte har möjlighet att säga det men 

sjuksköterskorna i föreliggande studie kunde känna av och leva sig in i om patienten upplevde 

intrång i sin privata sfär.  
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”Det har jag upplevt att det kan vara svårigheter att dom först blir lite så och då känns det ju som jag har 

trampat lite för långt…//… konsekvenserna av det vart ju… den uttryckte ingenting men man kände liksom…” 

(1) 

 

Diskussion: Samvaron med andra 

Både sjuksköterskor i föreliggande studie och tidigare forskning tar upp vikten av den 

kroppsliga identiteten för bevarandet av värdigheten (Hall et al., 2013; Webster & Bryant, 

2009; Burack et al., 2012). Sjuksköterskorna i studien och Scott och medarbetare (2003) tar 

upp att det till exempel är viktigt att skyla patienten och att inte blotta patienten mer än 

nödvändigt.  

 

Livsvärlden som vardagligt sammanhang 

Vid vårdande i hemmet är det vardagliga i fokus eftersom vårdandet sker i patienters privata 

hem. Det är av stor vikt att vårdare visar respekt för patientens livsvärld och vardagliga 

sammanhang. 

Sjuksköterskorna erfar i sitt arbete i hemsjukvården hur det är att ha någons vardagliga 

tillvaro i fokus. De uttryckte att generellt för all personal gäller att tänka på att man kommer 

till någons hem man måste respektera patientens integritet och självbestämmande.  

Sjuksköterskorna beskrev vikten av att personal ringer på ytterdörren eller knackar tydligt och 

när man kommer in presenterar sig ordentligt och att be om lov att få komma in i patientens 

livsvärld. Patienten har då möjlighet att neka tillträde till sitt hem. Att respektera patientens 

integritet i hemmet innebär också detaljer som att hänga upp jackan, ställa skorna på rätt plats 

och inte röra runt bland deras tillhörigheter. Det kan också vara att inte belamra patientens 

hem med saker som exempelvis omläggningsmaterial. För att få hämta eller titta efter saker i 

patientens privata hem ska personalen fråga om lov. Om patienten har någon fysisk 

funktionsnedsättning frågar personalen om lov innan de själva gör något. När det gäller en 

patient med demenssjukdom kan de behöva ta med personen när något behöver hämtas. Det 

gäller att vägleda och förklara så att de inte känner sig kränkta på något vis. Sjuksköterskorna 

hade upplevt situationer i patienters hem där patientens integritet inte har respekterats. 

Sjuksköterskorna lever sig själva in i patienters situation hur det skulle vara om någon kom 

hem till dem, till deras livsvärld. 

 ”Hur skulle man själv tycka om någon kom hem till en själv hur skulle man vilja bli bemött då?” (2) 



21 
 

 

Diskussion: Livsvärlden som vardagligt sammanhang 

Patienter förväntar sig att sjuksköterskor och annan vårdpersonal respekterar integriteten av 

deras hem. Aspekten att knacka på dörren innan personalen går in i patienters personliga 

utrymme ses som viktigt i både föreliggande studie och tidigare forskning (Hall et al., 2013; 

Scott et al., 2003; Holmberg et al., 2012; Drevenhorn, 2010). Sjuksköterskorna tar även upp 

tillfällen då vårdpersonal inte respekterat en patients hem genom att inte ringa på eller knacka. 

I en jämförande studie mellan personal och patienter i Skottland visade det sig att personalen 

angav att de knackade på dörren dubbelt så ofta mot vad patienterna angav (Scott et al., 2003).  

 

Livsvärlden som grund för erfarenheten 

Vårdare sätter patienter i fokus genom att leva sig in i patienters livsvärld. Livsvärlden finns 

som grund för patienters erfarenheter om deras vardagliga liv. Erfarenheter används även av 

vårdare för att kunna efterleva etiska krav.  

 

Sjuksköterskorna lever sig in i patienterna situation, hur patienterna erfar, uppmärksammar 

och uppfattar sin livsvärld. De uttryckte att de tar tillvara sin egen erfarenhet för att kunna 

anpassa sig till vilken individ de går till, att de tänker och planerar i förväg hur de ska agera i 

situationer där integriteten skulle kunna kränkas.  

”Ja det beror på vad det är för fysiskt alltså man tänker hela tiden på beroende på vem man kommer hem till 

beroende vilka problem de har ser de väldigt dåligt då är man tydlig och berättar hela tiden vad det är så man 

vet att de ser dåligt att göra det enklare för dom så att de känner sig trygga helt enkelt.” (4) 

 

Diskussion: Livsvärlden som grund för erfarenheten 

Enligt litteraturen (Bravell, 2013) bygger förhållningssätt mot äldre personer bland annat på 

att vårdpersonal ska utgå från patientens situation, vilket sjuksköterskorna i föreliggande 

studie gör genom att leva sig in i patientens situation. Förhållningssättet utgår också ifrån att 

vårdpersonal ska vara lyhörd för patientens svårigheter och anpassa sig till den som ska 

vårdas. Detta gör sjuksköterskorna i föreliggande studie genom att uppmärksamma och 

uppfatta de äldre personernas livsvärld, samt att använda sin erfarenhet för att anpassa sig till 

den som ska vårdas.   
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En förändrad intentionalitet 

En förändrad intentionalitet kan utgöra en risk för patienter patienters självbestämmande i 

vårdandet. Närstående är ofta med och fattar beslut eller fattar själva besluten för 

anhörig/patient med demenssjukdom vilket skulle kunna innebära att självbestämmandet inte 

respekteras och integriteten kränks. En patient med förändrad intentionalitet är mer än sin 

ohälsa och bör av vårdaren bemötas som en person och inte en sjukdom. 

 

Sjuksköterskorna erfar att arbete med personer med demenssjukdom, som har en förändrad 

intentionalitet, kan vara svårt. Det är inte alltid som dessa patienter får använda sitt 

självbestämmande i vardagen. Sjuksköterskorna uttryckte också att det är viktigt att tänka på 

integriteten i arbetet med personer med demenssjukdom då den lättare kan kränkas. 

Sjuksköterskorna menade att i sitt arbete i hemsjukvården med demenssjuka individer arbetar 

de så att de först frågar personen om det går bra att göra det. Om svaret då blir nej så försöker 

sjuksköterskorna slutföra sitt uppdrag genom att lirka, övertala eller komma tillbaka senare. 

Sjuksköterskorna upplevde att det var ett bra arbetssätt om det kunde få personen med 

demenssjukdom att känna att den fick bestämma själv. Sjuksköterskorna upplevde att det 

arbetssättet även kunde komma i konflikt med patientens självbestämmande. 

”den säger nej men jag lirkar ändå och får ta det här blodprovet och då har ju jag klampat in på 

självbestämmandet men med motiveringen att den informationen som jag ändå ger varför jag gör den här saken 

eh… den hm… vad ska jag säga… att jag ändå personen i fråga har fått information om varför jag gör saken 

men vad heter det det är ändå man får lirka sig fram och man får ett godkännande till slut men det första nejet 

det gick jag över och började med att lirka mig fram för att få ett ja och då är frågan om nyttan vägde nyttan 

upp mot det eller inte?” (1) 

Sjuksköterskorna erfar att de har mycket kontakt med de närstående till äldre personer med 

demenssjukdom. De uttryckte att det kan vara svårt att få patienten att behålla sin integritet då 

mycket kontakt sker med de närstående och att det inte heller var lätt att vara närstående till 

en person med demenssjukdom. Sjuksköterskorna uttryckte att patienter med demenssjukdom 

inte alltid har förmågan att uttrycka sina behov, att det finns en risk att deras 

självbestämmande inte tas på allvar och att integriteten på det sättet kan kränkas. 

Sjuksköterskorna i studien levde sig in i hur personerna med demenssjukdom var så mycket 

mer än bara sin sjukdom. De levde sig in i vilken person patienten hade varit innan denne blev 

sjuk och hur sjuksköterskorna kunde bemöta dem i vardagen. På det här sättet kan 

sjuksköterskorna skapa en bättre förståelse och ha möjlighet att tolka deras olika reaktioner. 

”… viktigt ändå att man att man ser på dom som en person jag vet att jag brukar tänka på dom som unga att jag 

såg dem som unga och nyförälskade och när de gifte sig och när de var på jobbet kan man se att de varit där jag 
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är nu och de har varit någon gång liksom utifrån bara den här personen i det här isolerade tillståndet som de är 

nu men det är så mycket mer…//… de har ändå varit där man själv är och tänkt samma tankar och så de har inte 

alltid varit gamla och demenssjuka eller utan vart unga och friska.” (3) 

 

Diskussion: En förändrad intentionalitet  

Sjuksköterskorna erfor att det kunde vara svårt för äldre personer med demenssjukdom att 

behålla sin integritet när stor del av kontakten skedde mellan vårdpersonal och anhöriga. 

Detta för att personen med demenssjukdom inte hade gett sin tillåtelse att kontakten skulle ske 

med anhörig. En spansk studie (Pérez-Cárceles, Lorenzo, Luna & Osuna, 2007) visar att det 

var signifikant fler anhöriga som fick information om patienten än antal patienter som gett sitt 

medgivande till att information fick ges till anhöriga. Äldre personer med demenssjukdom 

kanske inte kan välja det vårdalternativ som passar bäst, vilket gör att närstående eller vårdare 

får föra deras talan (Ekwall, 2010). Det här är svårare när det gäller personer med 

demenssjukdom eftersom de inte alltid kan sörja för sin person, men de kanske kan använda 

sig av sitt självbestämmande i högre grad. Enligt Bravell (2013) finns det mycket en person 

kan bestämma själv i sin vardag trots sjukdom.   

 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie levde sig in i hur äldre personer med demenssjukdom 

kunde bemötas i vardagen. De tog bland annat upp vikten av att inte personen känner sig 

bortgjord på något sätt. Tidigare forskning visar att för att bevara värdigheten för personer 

med demenssjukdom i hemmet var det viktigt att personalen hjälpte de äldre med att inte 

behöva känna sig ”dumma” eller ”dementa” (Tranvåg et al., 2014).  Tidigare forskning visar 

också att vårdpersonalen på äldreboenden försöker genom övertalning att få de boende att se 

personalens sida av saken (Hall et al., 2013). Även i denna studie framgår det att när det gäller 

personer med demenssjukdom försöker sjuksköterskorna övertala eller lirka för att få 

patienten att gå med på något. Sjuksköterskorna i studien reflekterade även över att det skulle 

kunna kränka patientens självbestämmande. Enligt forskningen sågs övertalning som en 

nödvändighet för att genomföra god vård och för de boendes bästa (Hall et al., 2013). 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie tar upp frågan om att inte respektera det första nejet 

verkligen väger upp nyttan med vården eller behandlingen.  

 

Att kommunicera livsvärlden 

Det är inte alla patienter som har möjlighet att kommunicera sin livsvärld vilket ställer krav på 

vårdandet. Vårdandet behöver skapa en relation mellan patientens livsvärld och vårdare samt 
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ha möten som kan synliggöra patientens livsvärld för att öka känslan av välbefinnande och 

”må bra”.  

 

Sjuksköterskorna levde sig in hur det var för patienter som inte kunde kommunicera sin 

livsvärld själva och inte kunde använda sitt självbestämmande. De uttryckte att det alltid finns 

ett etiskt tänkande i bakhuvudet när de arbetar. Sjuksköterskorna tänkte på hur det var att 

lyssna in patienten, låta patienten kommunicera sin livsvärld. Utifrån det hjälpa till med 

ändringar så att patienten fick vad denne behövde för att känna välbefinnande och må bra. 

Sjuksköterskorna uttryckte att det var av vikt att lära känna patienten och bygga upp 

förtroende för att de ska kunna kommunicera med dem om deras livsvärld.  

”… känna sig för och lyssna och dom som inte kan tala för sig att man även där har kunskapen om vad 

självbestämmande är, att jag som sköterska, att kan inte den här vårdtagaren förmedla sig så ska jag ha i mitt 

yrke och som person kunskapen om vad självbestämmande är och även om den här vårdtagaren kan förmedla 

just vad självbestämmande för den personen är så bör jag ha en kunskap…//… ha i baktanken hela tiden att 

skulle den här vårdtagaren vilja det här. Vad är hans eller hennes självbestämmande?...//… det ingår i vår 

profession tycker jag att man ska etiskt tänkande” (5)  

 

Diskussion: Att kommunicera livsvärlden  

Sjuksköterskorna i föreliggande studie lyssnade in vad olika patienter önskade och de ville 

lära känna patienterna och bygga upp förtroende. Det är i linje med tidigare forskning som 

visar att patienter i hemsjukvården tycker att det är viktigt att bli lyssnade på och bli sedda 

som person (Holmberg et al., 2012).  

 

Huvudresultat 

Vårdandet som beskrivs bygger på att sjuksköterskor/distriktssköterskor arbetar med respekt 

för patienters självbestämmande och integritet, skapar trygghet och delaktighet samt lyssnar 

på patienter så de får möjlighet att beskriva sitt vardagliga sammanhang och sin livsvärld. 

Hälsa skapas genom respektfullt vårdande, vilket ökar patienters välbefinnande. Resultatet 

visade en skillnad i möjlighet till självbestämmandet emellan äldre personer med fysisk 

funktionsnedsättning och äldre personer med demenssjukdom. Vården respekterade ett nej 

från äldre personer med fysisk funktionsnedsättning. Däremot försöktes övertalning av äldre 

personer med demenssjukdom för att den planerade vården skulle kunna genomföras.  
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Resultatdiskussion: Teoretisk anknytning 

Hälsa är målet för vårdandet enligt Dalberg och Segesten (2010) och syftet med vårdandet är 

att stödja och stärka människors hälsoprocesser. Att stödja och stärka patienterna gör 

sjuksköterskorna i föreliggande studie på flera sätt exempelvis genom att respektera patienters 

självbestämmande och integritet och genom att lyssna och vara lyhörda. På det sättet kan 

känslan av välbefinnande och ”må bra” stärkas hos patienter. Sjuksköterskorna beskriver att 

ingen patient fråntas eller tvingas till hjälp vilket gör att de kanske kan känna ”vara i stånd 

till” trots behov av hjälp.  

I föreliggande studie försökte sjuksköterskorna att få patienterna att ”må bra” och visa dem 

respekt genom att inte tvinga eller göra dem ”dumma” för att de inte förstår eller kan göra 

visa saker. Det stämmer väl med kännetecknet ”respekt för patienten som person” i 

Anderssons (1996) modell.  

 

I patientperspektivet ingår etiska krav som patienters rätt till självbestämmande (Dahlberg & 

Segesten, 2010). I Anderssons (1996) modell visas i aspekten ”integritet och 

självbestämmande” att enligt vårdpersonals perspektiv (bild 2) måste patienters 

självbestämmande respekteras för att integriteten inte ska kränkas. I föreliggande studie 

försöker sjuksköterskorna att respektera rätten till självbestämmande, för patienter med fysisk 

funktionsnedsättning respekteras självbestämmandet direkt och för patienter med 

demenssjukdom respekteras självbestämmandet inte på samma sätt. Det skulle kunna visa på 

att äldre personer med demenssjukdom kan få sin integritet kränkt. Varför är det då så att 

självbestämmandet inte respekteras på samma vis? Det skulle kunna bero på att 

demenssjukdom med tiden gör så att patienten inte kan fatta sina egna beslut på ett adekvat 

sätt, vilket kan göra att sjuksköterskorna ser en risk med att patienten kan komma till skada 

(Bravell, 2013). Det kan vara svårt att veta var gränsen går för när en äldre person med 

demenssjukdom inte längre kan sörja för sin egen person. Om vårdandet och närstående har 

börjat fatta beslut så kan det kanske vara så att det inte skiljs på vilka beslut det gäller och att 

beslutsfattandet fortsätter på rutin.  

 

I patientperspektivet ska patienten vara medelpunkt och expert (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie beskrev att de levde sig in i patientens situation vilket 

kan visa att de gör patienten till medelpunkt för vårdandet och genom att lyssna på patienten 

visar sjuksköterskorna att de låter patienten vara expert på sig själv. Enligt Andersson (1996) 

ska patienter vara delaktiga i hälso- och sjukvården för att ge ”respekt för patienten som 
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person”. Det ingår även delaktighet i patientperspektivet (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie gör patienterna delaktiga genom att låta dem vara med 

och bestämma vilken tid och dag det passar att sjuksköterskorna kommer på besök.  

 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie beskriver att beroende av exempelvis vård kan ge 

konsekvenser i livsvärlden för äldre personer med fysisk funktionsnedsättning. Den vård- 

och/eller behandling de behöver hjälp med måste anpassas till vårdorganisationens ramar, 

vilket kan påverka känslan av sjukdom. Att vården inte anpassar sig till den enskilde tar 

Andersson (1996) upp i sin modell, både som ”respekt för patienten som person” samt av 

patienter (bild 2) och personal (bild 3) gällande aspekten ”integritet och beroende”.  

 

Enligt Andersson (1996) kan alla människor bli sårbara vid sjukdom. Det visas i modellen 

genom kännetecknet ”lyhördhet för människors sårbarhet” och vårdpersonals perspektiv (bild 

2) på aspekten ”integritet och beroende”. I föreliggande studie tänker sjuksköterskorna på att 

människor är olika känsliga för intrång i den privata sfären och att patienterna kan vara 

sårbara i dessa situationer. Därav närmar sig sjuksköterskorna patienternas privata sfär med 

försiktighet och frågar om lov innan de passerar gränsen för den privata sfären. De tog även 

upp att det kan vara svårare med äldre personer med demenssjukdom eftersom de har svårare 

att uttrycka sig samt att de kanske inte förstår vad som ska hända. Enligt Dalberg och 

Segesten (2010) är det viktigt med känsla av trygghet för patienten när denne befinner sig i 

vårdandet. Sjukdom kan ge känsla av otrygghet. I föreliggande studie anser sjuksköterskorna 

att det är viktigt att äldre personer med demenssjukdom känner trygghet när de får hjälp 

eftersom känslan av trygghet kan förstärkas vid vårdsituationer. 

 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie tar upp att de anpassar sig till vilken patient de går till 

och tänker i förväg på hur de ska bemöta olika patienter i olika situationer vilket leder till att 

patienters värderingar och önskemål blir respekterade. Sjuksköterskorna tar även upp vikten 

av att tro på vad patienten säger och låta dem fatta sina egna beslut. Det visar att 

sjuksköterskorna är lyhörda för människors olikhet. Det finns med i Anderssons (1996) 

modell som kännetecknet ”lyhördhet för människans olikhet”, vilket tar upp att människans 

värderingar och önskemål ska ligga till grund för planering och genomförande av vård.   

 

Patienters perspektiv (bild 2) på aspekten ”integritet, hälsa och sjukdom” tar upp att sjukdom 

kan vara ett hot mot integriteten och göra människor sårbara (Andersson, 1996). Vid vård i 
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patienters hem skulle de kunna bli sårbara vid sjukdom genom att hemmet kan tas över av 

vårdpersonal. I föreliggande studie erfar sjuksköterskorna i sitt arbete i hemsjukvården att 

generellt för all vårdpersonal gäller att visa respekt för patienters hem, genom att exempelvis 

knacka innan de går in och att inte röra runt bland patientens tillhörigheter.  

 

 I Anderssons (1996) teoretiska modell ingår självbestämmandet som en del av integriteten 

medan i föreliggande studie och dess syfte förekommer självbestämmande och integritet som 

två separata begrepp. Modellen visar att om inte patienters integritet respekteras blir det svårt 

för dem att använda sitt självbestämmande och om inte självbestämmandet respekteras kan 

patienter uppleva att integriteten kränks. I resultatet av studien skulle det gå att ana att 

begreppen ligger nära varandra och inte är så lätta att skilja åt. När det gäller 

självbestämmande gick det lättare för sjuksköterskorna att komma med konkreta exempel 

medan det blev mer generella svar när det gällde integritet. Det kan ha att göra med att 

definitionen av integritet har en vidare betydelse än definitionen av självbestämmande, som är 

mer rak på sak.  

 

Metoddiskussion  

Enligt Dahlberg och medarbetare (2008) beror en studies kvalité på graden av objektivitet, 

validitet och generaliserbarhet för studier med livsvärldsperspektiv. Objektivitet innebär att 

forskaren ska vara tillräckligt öppen för nya perspektiv och ny kunskap. Forskaren vill se det 

som är olikt vad denne trodde från början. Det går inte att som forskare vara helt objektiv då 

denne lever i sin egen livsvärld. Författaren till föreliggande studie har under arbetes gång 

tänkt på och försökt hålla sig neutral och öppen inför studien. Materialet har lästs igenom 

flera gånger för att säkra dess innehåll. Handledaren har också läst materialet flera gånger och 

vi har kommit till samförstånd om innehållets betydelse, vilket skulle kunna stärka 

objektiviteten att fler personer har bedömt materialet. Validitet kan ses som att det ska finnas 

en röd tråd genom studien och att det inte får finnas motsägelser i arbetet samt att resultatet 

inte får ha tillkommit genom chansning (Dalberg et al., 2008). Det finns en klar röd tråd 

genom studien och inga motsägelser vilket stärker dess validitet. Arbetet med studien har varit 

metodiskt för att inte resultatet ska ha kommit till genom chansning, samt så användes en 

intervjuguide vilket gav viss struktur till intervjuerna. För att stärka objektiviteten och 

validiteten arbetar livsvärldsforskare med självkännedom och självmedvetenhet. Forskare 

behöver kritiskt granska sig själva, kämpa med att lära känna sig själva och bli medvetna om 

begränsningar i självmedvetenheten (Dahlberg et al., 2008). Författaren till föreliggande 
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studie har försökt att kritiskt granska sig själv och ser att det kan behövas mer erfarenhet att 

göra studier med hjälp av livsvärldsperspektiv för att stärka objektiviteten och validiteten 

ytterligare. Att lära känna sig själv är ett pågående projekt och det är svårt att avgöra hur väl 

man känner sig själv. Genom att ta del av litteraturen har författaren till föreliggande studie 

fått kunskap om att det alltid finns en begränsning i sin egen självmedvetenhet som kan 

påverka en studies objektivitet och validitet. Generaliserbarhet bygger på att kunskapen ska 

kunna vara meningsfullt till fler människor än de som är involverade i studien (Dahlberg et 

al., 2008). Det går inte att generalisera studiens resultat till andra sammanhang. Däremot är 

det intressanta resultat som kan ha betydelse för att lyfta fram självbestämmande och 

integritet i hemsjukvården.  

 

Resultatet analyserades genom vårdvetenskapligteori om hälsa och vårdande (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Ur teorin lyftes livsvärden fram som speglar syftet bra med tanke på 

självbestämmande och integritet samt de valda grupperna med äldre personer med fysisk 

funktionsnedsättning och äldre personer med demenssjukdom. Livsvärlden är den grund 

vilket den vårdvetenskapliga teorin vilar på och det som ger teorin stabilitet (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Hemsjukvården stämmer väl överens med livsvärlden eftersom teorin tar upp 

vardagens betydelse. Vardagslivet behöver fungera ganska bra för att patienten ska kunna 

känna välbefinnande trots beroende (Dahlberg & Segesten, 2010). Det var svårighet med att 

greppa kategorin, livsvärlden som grund för erfarenhet. Det skulle kunna bero på att det var 

svårt att förstå betydelsen av kategorin samt att det inte var helt självklart vilken del av det 

insamlade materialet som hörde till kategorin. Samt att i den kategorin kom både patientens 

och sjuksköterskans eller distriktssköterskans livsvärld fram. 

 

Det var variation i urvalet av deltagarna både gällande ålder, arbetsår i hemsjukvården, stad 

och landsbygd och kommun och privatanställd, vilket stärker studien. Fyra deltagare tackade 

med kort varsel nej till att delta i studien, vilket skulle kunna ses som en svaghet i studien. Det 

stärker däremot studiens del om etiskt krav att deltagarna själva när som helst kan avbryta sin 

medverkan i studien utan att ge någon anledning (CODEX, 2015). Det skulle kunnat påverka 

studien att det endast var kvinnliga deltagare som medverkade.  

 

Datainsamlingsmetoden bestod av semistrukturerade intervjuer. Under intervjuerna var det ett 

öppet och tillåtande klimat och deltagarna upplevdes trygga. Det poängterades innan 

intervjuerna att det inte fanns något rätt eller fel på frågorna vilket skulle kunnat bidra till den 
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trygga stämningen. Deltagarna bestämde själva var de ville bli intervjuade, vilket också kan 

ha bidragit till en bra stämning. Författaren är oerfaren att konstruera intervjufrågor och 

genomföra intervjuer, vilket skulle kunna ses som en svaghet i studien eftersom kvalitativa 

studier bygger mycket på erfarenhet (Kristensson, 2014). Intervjuerna var mellan 20-42 

minuter långa vilket skulle kunna ses som något korta. Deltagarna fick inledningsfrågorna och 

den första huvud frågan för självbestämmande respektive integritet i mail någon vecka före 

intervjun. Det för att de skulle ha möjlighet att börja fundera kring ämnet. Det kan ha stärk 

materialet eftersom självbestämmande och integritet ibland kan verka så självklara men ändå 

vara svåra att greppa. Det kanske skulle ha varit bra att ha två intervjutillfällen då författaren 

upplevde att efter intervjuerna kom deltagarna på fler exempel på situationer innehållande 

självbestämmande och integritet relaterat till äldre personer med fysisk funktionsnedsättning 

och äldre personer med demenssjukdom i hemsjukvården.  

 

Intervjuguiden konstruerades så att den inledande frågan skulle öppna upp för ämnet. Första 

huvudfrågan går från det personliga till arbetet. Frågan var tänkt att öppna upp inför 

tankegångar gällande självbestämmande och integritet i det dagliga arbetet på ett fritt sätt. 

Kommande huvudfrågor leder in deltagarna på specifika situationer sjuksköterskorna har varit 

med om i arbetet. Tanken var också att frågorna skulle vara utan påverkan. Frågorna i 

intervjuguiden skulle vara neutrala för att inte färga deltagarnas åsikter. Deltagarna svarade 

mer generellt på frågorna än vad de kunde ge specifika exempel på situationer som innehöll 

självbestämmande och integritet. Det kan ha påverkat intervjuerna och i sin tur resultatet och 

skulle kunna bero kanske på ämnet i sig eller att begreppen finns djupt rotade i 

sjuksköterskans yrkesroll att det ”bara” finns där. Författaren tror ändå att det är bra att kunna 

konkretisera även komplicerade begrepp för att få ännu mer förståelse för dem och genom det 

ge bättre vård. De generella svaren skulle också kunna bero på intervjuguiden eller 

genomförandet av intervjuerna. Intervjufrågorna kanske skulle ha gjorts annorlunda för att 

hitta det specifika. Frågorna kanske skulle ha varit mer övergripande för att ge mer detaljerade 

beskrivningar eller berättelser. Det kunde ha varit bra att använda sig av fenomenologisk 

datainsamlingsmetod. Då inleds intervjun med en öppen fråga och sedan ber intervjuaren om 

en berättelse och deltagaren kan själv välja vad denne vill delge för erfarenheter (Henricsson, 

2012).  

 

Författaren har klinisk erfarenhet av hemsjukvård och har därför en förförståelse inför studien 

och dess syfte. Det kan vara en styrka att ha insikt i ämnet samtidigt som det skulle kunna 
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göra att det kan vara svårt att se nya sidor. Författaren har försökt att ha det i åtanke under 

studiens gång.  

 

Studien uppfyller de forskningsetiska kraven om information, samtycke och konfidentialitet. 

De två inledande frågorna i intervjuguiden var av lite mer privat karaktär där deltagarna 

tillfrågas vad begreppen självbestämmande och integritet står för dig personligen. Författaren 

upplevde inte att deltagarna reagerade annorlunda på dessa frågor jämfört med de andra 

intervjufrågorna. Det skulle kunna tyda på att deltagarna inte tyckte att frågorna var av för 

privat karaktär.   

 

Klinisk relevans 

Föreliggande studie belyser begreppen självbestämmande och integritet samt ger en bild av 

hur det kan se ut inom hemsjukvården idag. Genom att belysa begreppen kan 

distriktssköterskor/sjuksköterskor bli uppmärksammade på självbestämmande och integritet, 

vilket kan resultera i personlig eftertanke och reflektion. Det skulle kunna bidra till ett 

förbättrat kvalitetsarbete av vården på sikt och komma patienterna i hemsjukvården till gagn. 

För att må bra kan äldre individer behöva ges möjlighet att behålla sitt självbestämmande, att 

få bestämma över sin egen dag och sitt eget liv. Varje människa har rätt att behålla sin 

integritet och sitt egenvärde som person, genom hela livet. När distriktssköterskor arbetar 

inom hemsjukvården ska de ha ett etiskt perspektiv och ett etiskt förhållningssätt i vården av 

de äldre. Det innebär exempelvis att respektera patienters självbestämmande och integritet. 

Genom att göra det ges möjlighet till mer inflytande och självbestämmande för de äldre, vilket 

gör att de kan få uppleva ett rikare liv i form av hälsa och välbefinnande. Att vårda äldre 

personer innebär att anhöriga ofta kan vara delaktiga och om de anhöriga upplever att 

individen känner välbefinnande och mår bra blir de i sin tur lugna och mår bra. Ur ett 

samhällsperspektiv är det till fördel om individerna i samhället behandlas väl och har god 

hälsa. Det kan bidra till en positiv samhällsutveckling. Det är också möjligt att det på sikt kan 

bli en ekonomisk vinning för samhället.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Det finns vissa indikationer som tyder på att självbestämmande respekteras på ett annat sätt 

för äldre personer med demenssjukdom. De lirkades eller övertalades att gå med på 

exempelvis behandling fast de först sagt nej. Frågan är om självbestämmandet verkligen 

respekteras för äldre personer med demenssjukdom? Av den anledningen skulle det vara av 



31 
 

intresse att forska vidare på vid vilka situationer äldre personer med demenssjukdom i 

hemsjukvården idag får eller inte får använda sig av sitt självbestämmande i sin livsvärld. 

Utav det materialet skulle risksituationer kunna identifieras och förhållningsätt till dessa 

situationer utvecklas. Det skulle kunna ge äldre personer med demenssjukdom mer 

självbestämmande i deras vardag, vilket skulle kunna öka välbefinnandet.     

   

Slutsats  

Begreppen självbestämmande och integritet ligger nära varandra och är sammankopplade. De 

är viktiga i vårdandet av äldre personer med fysisk funktionsnedsättning och äldre personer 

med demenssjukdom speciellt då vården, dess organisation och rutiner, kan styra en 

människas liv och förändra deras livsvärld. De intervjuade framhöll att för att uppnå 

självbestämmande och integritet i vårdandet behöver vården genomsyras av respekt, trygghet, 

delaktighet och aktivt lyssnande. 
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BILAGA 1 

Intervjuguide 
Kort presentation av studien och mig. Förklara att det är just SSK/DSK egna upplevelser som 

ligger till grund för studien. Det finns inget rätt eller fel svar. 

 

Bakgrundsfrågor 

Hur gammal är du? 

Har du någon mer utbildning än sjuksköterska som är relevant för ditt arbete inom 

hemsjukvården? 

Hur länge har du arbetat inom hemsjukvården som sjuksköterska/distriktssköterska? 

Hur många brukare är du ansvarig för? 

Hur stort är det geografiska området du arbetar inom? 

 

Huvudfrågor - integritet 

1) Vad innehåller begreppet integritet för dig? 

- Kan du utveckla? 

 

2) Vad innebär integritet i ditt dagliga arbete med äldre individer? 

 

3a) Kan du ge exempel på sådana situationer i ditt arbete med äldre personer med fysiska 

funktionsnedsättningar? 

b) Upplevde du att personen fick behålla sin integritet i dessa situationer? 

c) Vad upplever du att det berodde på?  

 

4a) Kan du ge exempel på sådana situationer i ditt arbete med äldre personer med 

demenssjukdom? 

b) Upplevde du att personen fick behålla sin integritet i dessa situationer? 

c) Vad upplever du att det berodde på? 

 

Huvudfrågor - självbestämmande 

5)Vad innehåller begreppet självbestämmande för dig? 
- Kan du utveckla? 

 

6) Vad innebär självbestämmande i ditt dagliga arbete med äldre individer? 

 

7a) Kan du ge exempel på sådana situationer i ditt arbete med äldre personer med fysiska 

funktionsnedsättningar? 

b) Upplevde du att personen fick utöva sitt självbestämmande i dessa situationer? 

c) Vad upplever du att det berodde på?  

 

8a) Kan du ge exempel på sådana situationer i ditt arbete med äldre personer med 

demenssjukdom? 

b) Upplevde du att personen fick utöva sitt självbestämmande i dessa situationer? 

c) Vad upplever du att det berodde på? 

 

Avslutande fråga 

Är det något du vill tillägga innan vi avslutar? 
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BILAGA 2 

 

 
 

Härmed tillfrågas Du om deltagande i en forskningsstudie 
 

Syfte och nytta 

Studiens syfte är att undersöka självbestämmande och integritet i vård av äldre personer med 

fysisk funktionsnedsättning och demenssjukdom i hemsjukvården.  

Det är intressant att utforska begreppen självbestämmande och integritet då dessa kan ha 

betydelse för hur människor mår under sin ålderdom. Studien kommer att ligga till grund för 

en magisteruppsats inom distriktssköterskeutbildningen. 

 

Hur studien går till 

Om du vill medverka i studien innebär det att du blir intervjuad under ca 30 minuter. Du 

kommer att bli kontaktad på telefon, SMS eller e-mail av Malin Lööf inom de närmsta 

dagarna och blir då tillfrågad om du vill medverka i studien. Om du vill medverka i studien 

bokas en tid för intervju.  Du kan bli intervjuad på din arbetsplats eller annan plats om du 

föredrar det.  

 

Deltagandet är frivilligt. Du kan när som helst under studiens gång avbryta ditt deltagande 

utan att ange skäl till detta.   

 

Hur data behandlas 

Dina svar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Inga namn eller 

personuppgifter sparas. Resultatet av intervjuerna kommer att sammanställas så inga enskilda 

personer kommer att identifieras. Resultatet av undersökningen kommer att presenteras i en 

uppsats.  

 

Om Du undrar över något är du välkommen att kontakta oss. 

 

Malin Lööf   Handledare:  

070-348 74 08   Clara Aarts                            

malin.loof.x@gmail.com   clara.aarts@pubcare.uu.se  

  

mailto:malin.loof.x@gmail.com
mailto:clara.aarts@pubcare.uu.se
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BILAGA 3 

 

 
Ansökan om tillstånd om att genomföra en studie inom hemsjukvården 
 

Till verksamhetschef 

Till denna studie ansöks om tillstånd att få intervjua sjuksköterskor/distriktssköterskor inom 

hemsjukvården. Intervjuerna kommer att genomföras under hösten 2015. Godkänd 

projektplan, samt blankett ”Ansökan om tillstånd för att genomföra en studie inom ramen för 

examensarbete” bifogas.  Du kommer att bli kontaktad av Malin Lööf inom några dagar och 

kommer då att bli tillfrågat om tillstånd för intervjuer ges.  

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka självbestämmande och integritet i vård av äldre personer 

med fysisk funktionsnedsättning och demenssjukdom i hemsjukvården. Studien kommer att 

ligga till grund för en magisteruppsats inom distriktssköterskeutbildningen. 
 

Hur studien går till 

Datainsamling kommer att ske med hjälp av intervjuer. Intervjuerna beräknas att ta ca 30 

minuter. Deltagandet i studien är helt frivilligt och det går när som helst att avbryta 

deltagandet utan närmare motivering.   

 

Hur data behandlas 

Svaren från intervjuerna kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Inga 

namn eller personuppgifter sparas. Resultatet av intervjuerna kommer att sammanställas så 

inga enskilda personer kommer att identifieras. Resultatet av undersökningen kommer att 

presenteras i en uppsats. 

 

Om Du undrar över något är du välkommen att kontakta oss. 

Malin Lööf    Handledare: 

070-348 74 08   Clara Aarts 

malin.loof.x@gmail.com   clara.aarts@pubcare.uu.se 
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