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Sammanfattning 

Bakgrund: Antalet multisjuka äldre ökar i samhället och de har samma rätt till god 

livskvalitet som övriga befolkningen, det är därför viktigt att utveckla en hälso- och sjukvård 

som möjliggör god livskvalitet för äldre. 

Syfte: Undersöka vad sjuksköterskor som arbetar med multisjuka äldre inom avancerad 

sjukvård i hemmet (ASiH) gör för att öka patienternas livskvalitet, varför de väljer att göra 

dessa åtgärder samt vilket stöd de upplever att de får i detta arbete via arbetsplatsen. 

Metod: Två ASiH-enheter i Stockholm tillfrågades om deltagande i studien. En av enheterna 

tackade ja till deltagande. Fem sjuksköterskor på enheten deltog i studien Semistrukturerade 

intervjuer genomfördes. Analysen genomfördes med kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Sjuksköterskornas insatser syftade till att möjliggöra för patienten att bo hemma, 

öka tryggheten, symptomlindra, bibehålla autonomi och minska ensamhet. Dessa insatser 

gjordes för att sjuksköterskorna uppfattade att de ökade patienternas livskvalitet. 

Sjuksköterskorna upplevde att de hade en helhetssyn på patienten och därför kunde 

uppmärksamma behov och välja åtgärder. De tog även beslut om insatser i samråd med övriga 

professioner på arbetsplatsen De upplevde att de fick stöd i detta arbete via arbetsplatsen. 

Slutsatser: För att förbättra livskvaliteten för multisjuka äldre som vårdas av ASiH gör 

sjuksköterskorna främst insatser för att förbättra de områden som de själva uppfattar är viktiga 

för patientens livskvalitet. Arbetet med patienternas livskvalitet underlättas av att de får stöd 

från ledningen. Mer forskning behöver genomföras inom detta område. 

 

Nyckelord:  

hemsjukvård, hälso- och sjukvårds prioriteringar, kronisk sjukdom, kvalitativ forskning, 

psykisk hälsa 

 

 

Abstract 

Background: There is an increasing number of elderly with comorbidity in the society. 

Therefore it is important to develop health care strategies to ensure good quality of life for 

them. 

Aim: Examine what measures are taken among nurses who work with elderly patients with 

comorbidity in hospital-based home care services, with the purpose to improve the patients' 

quality of life, examine why the nurses chooses these measures and what support from the 

workplace they experience in this work. 

Method: Two hospital-based units for home care services in Stockholm were asked if they 

wanted to participate in the study. Semi-structured interviews of five nurses were carried out. 

Result: The nurses chose to take measures to make it possible for the patient to live at home, 

make them feel secure, relieve symptoms and reduce loneliness. Those measures were taken 

because the nurses found that it improved the patients' quality of life. The nurses had a holistic 

view of the patient and their potential needs. In addition, the nurses made decisions based on 

consultations with other professionals included in their teams. They felt that they got support 

from the workplace in this work. 

Conclusion: To improve the quality of life among elderly with comorbidity in hospital-based 

home care services, nurses mainly choose measures that they themselves found important the 

quality of life of the patient. The nurses also found that support from the management 

facilitated the work with the patient’s quality of life. More research is needed in this area. 

 

Key words:  

chronic disease, health priorities, home care services, mental health, qualitative research 
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Bakgrund 

Hemsjukvård 

Utformningen av hemsjukvården skiljer sig mellan olika delar av Europa. Alla länder 

anser att det är viktigt att utsatta grupper får den vård de behöver, innebörden av detta varierar 

dock mellan länder bland annat på grund av olika kontexter, ekonomi, normer, kultur och 

historia (World health organization, 2008, s. 9-13). I stora delar av södra Europa är 

hemsjukvården inte så välutvecklad men det är vanligt att familj och anhöriga tar stort ansvar 

för vården av den som är sjuk. I  Norden är förhållandena de motsatta, hemsjukvården är 

relativt välutvecklad men det är mer ovanligt att familj och närstående tar stort ansvar för den 

som är sjuk. I stora delar av Europa är det även betydligt vanligare med volontärarbete inom 

hemsjukvården än det är i Norden (World health organization, 2008, s. 9-13). 

Hemsjukvården i Sverige delas upp i basal hemsjukvård och avancerad hemsjukvård. 

Den basala hemsjukvården har antingen kommun eller landsting ansvar för. Är behovet av 

sjukvård mer omfattande och komplext kan avancerad hemsjukvård vara aktuellt. Landstingen 

har helhetsansvar för den avancerade hemsjukvården (1177 Vårdguiden, Stockholms läns 

landsting [Sll], 2013; Statens beredning för medicinsk utredning [SBU], 1999, s. 25-30).  I 

den avancerade hemsjukvården i olika landsting varierar patientklientelet i landstingen och 

verksamheterna är olika organiserade (SBU, 1999, s. 25-30). I Sverige är all hemsjukvård 

kostnadsfri för patienten  (1177 Vårdguiden, Sll, 2013).  

Den avancerade hemsjukvården i Stockholms läns landsting (Sll) heter Avancerad 

sjukvård i hemmet (ASiH). Arbetet inom ASiH är teambaserat, vilket innebär att flera olika 

professioner sammarbetar kring patienterna. Exempel på professioner som kan ingå i teamet 

är läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och kuratorer. De patienter som är 

anslutna till ASiH har stort behov av specialiserad sjukvård, en eller flera kroniska sjukdomar 

eller en komplex sjukdomsbild och behöver symtomlindrande behandling i livets slut 

(Vårdgivarguiden, Sll, 2014). Från och med 13 januari 2013 ändrades ASiHs uppdrag i Sll. 

Tidigare var det framförallt patientgruppen som behövde symptomlindrande behandling i livet 

slut, palliativa patienter, som var anslutna till ASiH.  Efter att uppdraget ändrades ska ASiH 

även ta hand om de med stort vårdbehov som inte är palliativa och de med en eller flera 

kroniska sjukdomar som är i behov av specialiserad vård. I och med det nya uppdraget får 

ASiH i Stockholm fler remisser för multisjuka äldre (Stockholms läns sjukvårdsområde 

[SLSO], Sll, 2015b; Vårdgivarguiden, Sll, 2014).  I Stockholms läns sjukvårdsområde 

formuleras den målgruppen som ”Äldre, multisjuk person med behov av hög tillgänglighet 

dygnet runt. Personen har ofta en historik med många akutinläggningar” (SLSO, Sll, 2015a). 

Det finns forskning som visat att multisjuka äldre uppskattar den vård de får i hemmet, risken 
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för inläggning på sjukhus minskar och det kan eventuellt minska kostnaderna för samhället 

(Levine, Steinman, Attaway, Jung & Enguidanos, 2012; Nadarević-Stefanec, Malatestinić, 

Mataija-Redzović & Nadarević, 2011; Tibaldi et al., 2009). 

Definition av multisjuk äldre och livskvalitet  

Det finns ingen vedertagen definition av multisjuk (Fratiglioni, Marengoni, Meinow & 

Karp, 2010). Socialstyrelsens definition av multisjuka är ”Personer som under en 12 

månadersperiod har varit inskrivna inom slutenvården tre gånger eller fler med diagnoser ur 

olika diagnosgrupper enligt internationella klassifikationssystemet ICD-10” (Socialstyrelsen, 

2011, s. 13). I många artiklar som har publicerats framgår inte den informationen. I denna 

studie används därför, när det syftar till multisjuka äldre, istället den bredare definitionen ”två 

eller flera samtidigt förekommande kroniska sjukdomar/tillstånd [egen översättning], vilket är 

en definition som används i flera studier (Fratiglioni et al. 2010). Med äldre menas personer 

över 60 år. 

Liksom det inte finns en allmänt vedertagen definition av multisjuk äldre, så finns inte 

heller en enhetlig definition av livskvalitet. I samband med att World Health Organization 

(WHO) utvecklade mätinstrumentet the World Health Organization Quality of  Life, så 

definierade de även livskvalitet (The WHOQOL group, 1995). Den definitionen skapades 

utifrån vad tidigare forskning visat vara avgörande för livskvalitet (The WHOQOL group, 

1995). Deras definition översatt till svenska lyder ”individens uppfattning om sin situation i 

livet utifrån den kultur och det värdesammanhang som hon lever i och i relation till sina mål, 

förväntningar, normer och intressen” [egen översättning]. WHO menar att det är ett komplext 

begrepp som innefattar individens fysiska hälsa, psykiska tillstånd, självständighet, relationer 

och sin personliga uppfattning och dess relation miljön (The WHOQOL group, 1995). Det 

finns inte heller ett vedertaget mätinstrument för att mäta livskvalitet. Haywood, Garratt och 

Fitzpatrick (2005) har i en review undersökt vilka självskattningsinstrument som används vid 

mätning av livskvalitet hos äldre. De fann 15 instrument som hade använts i de 122 artiklar 

som granskats. Bäst evidens fanns för instrumenten SF-36, EQ-5D och NHP (Haywood et al., 

2005). 

Multisjuklighetens påverkan på livskvaliteten 

Gijsen et al. (2001) har gjort en litteratursammanställning där de bland annat granskat 

vilka konsekvenser multisjuklighet har på livskvalitet och de hittade 24 studier som 

undersökte detta. Flera av studierna undersökte hur kombinationer av olika kroniska 

sjukdomar påverkar livskvaliteten. Två av dessa fann att alla kombinationer av sjukdomar vid 

multisjuklighet var relaterade till försämrad livskvalitet. Andra fann att risken för sänkt 

livskvalitet var beroende av vilka specifika dimensioner av livskvalitet som undersökts 
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och/eller vilka kombinationer av sjukdomar personen hade (Feinglass, McCarthy, Slavensky, 

Manheim & Martin, 1996; Hopman, Odding, Hofman, Kraaimaat & Bijlsma, 1997; Jacobson, 

de Groot & Samson, 1997; King, 1996; Kuhn et al., 1996; Nakayama, Jorgensen, Pedersen, 

Raaschou & Olsen, 1997; Schaardenburg, Brande, Ligthart, Breedveld & Hazes, 1994; 

Sherbourne, Wells, Meredith, Jackson & Camp, 1996; Verbrugge, 1995). Samtliga studier som 

undersökte hur olika kombinationer av sjukdomar relaterade till livskvalitet fann att om minst 

en av sjukdomarna var Parkinson, diabetes typ två eller respiratoriska sjukdomar fanns med i 

sjukdomsbilden så ökade risken för sänkt livskvalitet (Bussing, Halfon, Benjamin & Wells, 

1995; Ferrer et al. 1997; Glasgow, Ruggiero, Eakin, Dryfoos & Chobanian, 1997; Jacobson, 

de Groot & Samson, 1997; Johnson, Nowatzki & Coons, 1996; Kuhn et al., 1996; 

Sherbourne, Wells, Meredith, Jackson & Camp, 1996). Sex studier undersökte livskvalitet vid 

multisjuklighet där psykisk sjukdom var en del av multisjukligheten. Fem av dessa sex studier 

fann att risken för sänkt livskvalitet ökade om psykisk sjukdom var en del av 

multisjukligheten (Jacobson, de Groot & Samson, 1997; Katz & Yelin, 1993; Kuhn et al., 

1996; Schaardenburg, Brande, Ligthart, Breedveld & Hazes, 1994; Schag, Ganz, Wing, Sim 

& Lee, 1994; Sherbourne, Wells, Meredith, Jackson & Camp, 1996). 

En studie har undersökt samband mellan multisjuklighet och livskvalitet hos äldre har 

sett att ju högre risk för dödlighet vid multisjuklighet, desto större är risken för lägre 

livskvalitet (Yamada, Merz & Kisvetrova, 2014). I samma studie analyserades deltagarnas 

attityder gentemot åldrande, man kunde där se att om deltagarna hade en positiv syn minskade 

risken för låg livskvalitet. Yamada et al. (2014) föreslår att risken för låg livskvalitet bland 

äldre individer med multisjuklighet kan minskas om de får hjälp utveckla en positiv syn på 

åldrande.  

Påverkansfaktorer för livskvalitet hos äldre  

Utöver den forskning som finns specifikt på multisjuka äldre finns det forskning kring 

vad som påverkar äldres livskvalitet. I dessa studier kan multisjuklighet finnas hos en del av 

deltagarna men inte alla.  Hellström, Persson och Hallberg (2004) undersökte olika faktorer 

som påverkade livskvalitet hos personer över 75 år som fortfarande bor hemma och som 

antingen klarar sig själva eller behöver hjälp för att klara sig i hemmet. I båda grupperna var 

ensamhet, nedstämdhet och magsmärta associerat med lägre livskvalitet. Utöver detta fanns 

faktorer som var specifika för de olika grupperna. Bland de som inte behövde hjälp var antal 

sjukdomar och sömnproblem associerat med lägre livskvalitet. Bland de som behövde hjälp i 

hemmet var trötthet och kraftlöshet som inte går att vila bort (fatigue) och att inte klara sig 

hemma utan hjälp associerat med lägre livskvalitet.  Hellström et al. (2004) föreslår att den 

här gruppens livskvalitet kan ökas genom regelbundna besök av sjuksköterskor med 
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utvärderingar och interventioner, där de framförallt fokuserar på symptomlindring. Nikmat, 

Hawthorne & Al-Mashoor (2011) har undersökt livskvalitet hos äldre med kognitiv påverkan 

som antingen bodde hemma eller på vård- och omsorgsboende. Resultatet var att de som 

bodde hemma med stöd hade högre livskvalitet, var mindre deprimerade och kände bättre 

samhörighet. Slutsatsen som Nikmat et al. (2011) drar är att äldre bör ges stöd för att 

möjliggöra boende hemma. Boyle (2004) menar att sjuksköterskor även bör stötta äldre i 

deras autonomi, eftersom autonomi är viktigt för livskvaliteten när en äldre person vårdas 

under en längre tid. 

Statens folkhälsoinstitut har i sin senaste folkhälsopolitiska rapport (Statens 

folkhälsoinstitut [SHI], 2010, s. 52-57, 153-155) tagit upp rekommenderade åtgärder för goda 

livsvillkor och där står bland annat att delaktighet och inflytande bör stärkas och att äldre då 

är en prioriterad grupp. I en studie genomförd i Kanada har äldre med hemsjukvård erhållit 

förebyggande hälsopromotion i syfte att stärka de äldres egna resurser. Författarna såg att 

detta ökade de äldres livskvalitet, mentala hälsa och sociala stöd mer än vid traditionell 

hemsjukvård (Markle-Reid et al., 2005).  

Problemformulering 

Det finns olika definitioner av folkhälsa. Ett exempel är Isacssons och Malmquists 

definition i  Nationalencyklopedins ”Det allmänna hälsotillståndet i en befolkning”.  En annan 

definition, från folkhälsovetenskapligt lexikon (Janlert, 2000) är ”Ett uttryck för 

befolkningens hälsotillstånd, som tar hänsyn till såväl nivå som fördelning av hälsan”.  

I folkhälsopolitisk rapport 2010 (SHI, 2010, s. 33-38) redogör de för flera anledningar 

till att arbeta med att förbättra folkhälsan. Detta innefattar bland annat att alla människor har 

samma rätt till god hälsa och livskvalitet, ohälsa kostar samhället mycket pengar och att 

Sverige genom policybeslut har åtagit sig att arbeta för en bättre folkhälsa. Regeringen (Prop. 

2002/03:35) har föreslagit elva målområden för folkhälsan som sedan fastslagits av 

Riksdagen. Bland dessa är det sjätte målområdet en hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Detta 

innebär bland annat att det är viktigt att investera resurser för att utveckla en hälso- och 

sjukvård som möjliggör välmående och förebyggande insatser, även för äldre. Trots 

eventuella funktionsnedsättningar ska äldre ha samma tillgång till vården som övriga 

befolkningen (SHI, 2010, s. 52-57, 61-72). Det finns även flera studier som visar på att 

sjukvårdskostnaderna i samhället ökar bland annat för att andelen äldre i samhället ökar 

(Anderson & Hussey, 2000; Christensen, Doblhammer, Rau & Vaupel, 2009). Det 

ovanstående visar på att forskning på äldre och deras livsvillkor är viktigt. Forskningen 

behövs både för att kunna öka livskvaliteten för de äldre och för att möjliggöra effektivare 

planering av samhällsekonomin. 
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Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vad sjuksköterskor som arbetar med multisjuka 

äldre inom ASiH gör för att öka patienternas livskvalitet, varför de väljer att göra dessa 

insatser samt vilket stöd de upplever att de får i detta arbete via arbetsplatsen. 

Metod  

Deltagare 

Inklusionskriterierna för att medverka i studien var att deltagaren skulle vara 

sjuksköterska inom ASiH i Stockholm samt arbeta med multisjuka äldre flera inom ASiH. 

Författaren till denna studie kontaktade en chefssjuksköterskor vardera på två olika 

ASiH-enheter i Stockholm. De kontaktades först per telefon och erhöll sedan ett 

informationsbrev (bilaga 1) om studien via e-mail. De tillfrågades sedan om de samtyckte till 

att författaren till studien tillfrågade sjuksköterskorna på enheten om deltagande i studien. 

Chefssjuksköterskan på den ena enheten gav inte samtycke. Chefssjuksköterskan på den andra 

enheten samtyckte till att sjuksköterskorna på enheten tillfrågades om deltagande i studien. 

Enheten som samtyckte startades i början av 2013 och var belägen i centrala Stockholm.  På 

enheten arbetade fem sjuksköterskor, varav en sjuksköterska som var medicinskt ansvarig och 

en sjuksköterska var ägare till firman. Samtliga sjuksköterskor på enheten erhöll muntlig och 

skriftlig information (bilaga 2) om studien och tillfrågades muntligt om de ville delta i 

studien.  Samtliga sjuksköterskor tackade ja till deltagande och intervjuades. Deltagarnas 

demografiska data redovisas i tabell 1. 

Tabell 1; deltagarnas demografiska data. 

Antal 

deltagare  

Antal 

män 

Antal 

kvinnor 

Ålder Antal år som 

sjuksköterska  

Antal år 

inom ASiH 

Antal år på den aktuella 

ASiH-enheten  

5 1 4 48-62 år 14-38 är 0,5-14 år 0,5-2 år 

Intervjuer 

Innan intervjuerna började informerades deltagarna om att alla frågorna under 

intervjun syftade till multisjuka äldre som vårdades i hemmet. Intervjuerna var 

semistrukturerade. Utifrån studiens syfte skapades en frågeguide (bilaga 3) av studiens 

författare med hjälp av författarens handledare. Denna frågeguide användes som stöd under 

intervjuerna och samtliga frågor skulle besvaras under intervjun. I och med att det var en 

semistrukturerad intervju ställdes inte alltid frågorna i den ordningen de stod på frågeguiden. 

Under intervjuerna ställdes följdfrågor till deltagarna för att de skulle vidareutveckla och 

förtydliga vissa svar. Exempel på dessa frågor är, Vilken roll tror du ni har där? Och, På 
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vilket sätt får du det stödet?. Samtliga intervjuer genomfördes i ett avskilt rum på 

arbetsplatsen. Intervjuerna tog mellan 20 och 30 minuter och ljudet spelades in med 

sjuksköterskornas tillåtelse. Intervjuerna transkriberades sedan av författaren till denna studie. 

Analys 

De transkriberade intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (2004). Kvalitativ innehållsanalys är ett systematiskt sätt att 

analysera bland annat texter. Man kan genom kvalitativ innehållsanalys kondensera texter och 

gruppera delar av texten som har samma innebörd (Sandelowski, 1995). I denna studie 

användes induktiv ansats och endast det manifesta innehållet analyserades.  Med induktiv 

ansats menas att kategorier och teorier kommer från data (Elo & Kyngäs, 2008). Med 

manifest innehåll menas att endast det som uttryckts i ord analyseras och eventuella 

underliggande budskap inkluderas inte i analysen (Graneheim & Lundman, 2004). 

Analysen genomfördes genom att först läsa igenom de transkriberade intervjuerna i 

sin helhet flera gånger för att få en uppfattning om helheten. Sedan identifierades de delar av 

texten som syftade till studiens syfte, detta blev enheten för analys. Ur dessa enheter 

identifierades sedan meningsbärande enheter. Meningsbärande enheter är en del av texten, till 

exempel flera ord eller meningar som genom sitt innehåll relaterar till varandra (Graneheim & 

Lundman, 2010). De meningsbärande enheterna kondenserades och namngavs sedan med en 

kod. Utifrån likheter och skillnader delades sedan koderna upp i grupper. Dessa grupper blev 

underkategorier. Underkategorier med likartat innehåll grupperades sedan i kategorier. Efter 

att detta skett jämfördes samtliga underkategorier med tillhörande koder  mot de 

meningsbärande enheterna för att säkerställa att innebörden inte hade förvrängts under 

analysprocessen. Kategorier och underkategorier redovisas i tabell 2. 

Etik 

Innan intervjuerna erhöll deltagarna skriftlig samt muntlig information om studien. 

Informerat samtycke inhämtades från samtliga deltagarna enligt CODEX (2013) riktlinjer. 

Deltagarna informerades även muntligt att de när som helst kunde avbryta intervjun utan att 

uppge anledning samt att de i efterhand kunde kontakta författaren för att dra tillbaka sitt 

deltagande i studien. Deltagarna informerades också om att ingen deltagares åsikter eller svar 

skulle kunna identifieras i den färdiga studien. 

Lika så följdes humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets (Vetenskapsrådet, 

u.å.) forskningsetiska principer med de fyra huvudkraven; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet och 

samtyckeskravet uppfylldes enligt information given i föregående stycke. 

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att all data lagrats så att endast författaren till har 



  11 

tillgång till denna data och data kommer att förstöras när studien är färdigställd. Vid 

redovisning av data säkerställde författaren att ingen enskild deltagare kan identifieras. 

Nyttjandekravet uppfylldes genom att insamlad data endast har använts till denna studie och 

inte på något sätt kommer att användas i andra sammanhang. 

Resultat  

Resultatet av denna studie tyder på att sjuksköterskorna valde att göra insatser för 

ökad trygghet, att möjliggöra för patienten att bo hemma, att symptomlindra, att bibehålla 

autonomi och för att minska ensamhet. De valde att göra dessa insatser för att de själva 

uppfattade att det ökade patienternas livskvalitet. De försökte ha en helhetsbild av patienten 

och dennes situation och vidarebefordrade information till- och fick information från andra 

yrkeskategorier i teamet. 

Arbetet med patienternas livskvalitet skedde utan att sjuksköterskorna tänkte på det. 

Arbetet skedde naturligt hela tiden såväl hemma hos patienten som på arbetsplatsen och i 

teamen på ronderna. Arbetet underlättades av att de upplevde sig få stöd från arbetsplatsen till 

att arbeta med de frågor som rör livskvalitet. Arbetet med livskvalitet föreföll även underlättas 

av att det var en liten privat firma. 

Kategorier och underkategorier redovisas i tabell 2. 
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Tabell 2; redovisning av kategorier och underkategorier. 

Kategorier Underkategorier 

Livskvalitetsarbete på arbetsplatsen Tidsbegränsning 

Stöd på arbetsplatsen 

Naturligt att jobba med  

Ser samma behov 

Inga hinder för att jobba med livskvalitet  

Fördelar med liten privat firma Jobba utanför uppdrag 

Snabb och personlig kontakt  

Patientbehov och lösningar Uppmärksamma behov och lämpliga 

insatser 

Diskussioner på rond  

Tillgodose varierande behov   

Se helhet  

Uppfattningar om livskvalitet Symptomlindring 

Autonomi 

Tillgodose önskemål 

Möjliggöra att bo hemma 

Social kontakt  

Respekt för individen Avvägningar kring livskvalitet  

Situation avgör insats  

Dialog med patient  

Livskvalitetsarbete på arbetsplatsen 

Sjuksköterskorna fick ett bra stöd på arbetsplatsen avseende jobbet med patienternas 

livskvalitet och det fanns goda möjligheter att jobba med detta. De uttryckte att det fanns en 
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kultur på arbetsplatsen som tillät diskussioner och att de som arbetade på den arbetsplatsen 

hade ett gemensamt synsätt i arbetet med livskvalitet, Vi är nog inne på samma linje. Alla vi 

som jobbar här, vi är inne på samma linje (Deltagare 2). Även chefer och ledning hade ett 

intresse av att jobba med patienternas livskvalitet och gav stöd till sjuksköterskorna i det 

arbetet, Jag tycker det är väldigt stort intresse från ledningen och hela vägen. Det tycker jag 

(Deltagare 3).  Det upplevdes även som ett stöd att flera sjuksköterskor träffade och kände 

samma patienter eftersom de då kunde diskutera det aktuella patientfallet med en annan 

sjuksköterska som också kände patienten. 

Tiden var i vissa fall begränsande. Både i det avseendet de ibland inte hann göra det 

de ville med patienterna men också i avseendet att det fanns begränsad möjlighet till 

diskussion på arbetsplatsen, Det är lite begränsad tid, det är det väl då vi har mycket att göra. 

Vi är lite gränsfall på personaltätheten tycker jag personligen, så man har rätt mycket att 

göra (Deltagare 2). Det uttrycktes också att det inte fanns några hinder till att jobba med 

livskvalitet på arbetsplatsen eftersom det inom ASiH fanns det tillräckliga resurser och det var 

ett bra klimat på arbetsplatsen för att jobba med det. 

För sjuksköterskorna var det inget aktivt beslut att jobba med livskvalitet. De uppgav 

att de jobbade naturligt med livskvaliteten utan att tänka på att det var just det de jobbade 

med. Varje dag på ronden tog de upp frågor som rörde livskvalitet men oftast inte i termer av 

”livskvalitet”, utan istället i termer av hur patienten mådde och vad som kunde göras för att 

dennes situation skulle bli bättre, Vi kanske inte säger direkt att hur är den här patientens 

livskvalitet, men vi diskuterar ju runt dom, hur har den här patienten det och vad kan vi göra 

och så vidare (Deltagare 5). 

Fördelar med liten privat firma 

Sjuksköterskorna uppfattade att fördelen för patienterna med en liten enhet var att det 

blev en personlig kontakt. Patienterna visste vem som kom hem eller vem som svarade i 

telefonen, vilket gav patienterna en trygghet, De känner jättetrygghet, det vet jag. Så de som 

är inskrivna, de vet vem de pratar med och oavsett om det är den som är ägare till firman 

eller den som går här och städar så vet alla vem de pratar med i telefonen (Deltagare 4). I 

och med att det var en liten enhet så upplevde sjuksköterskorna att även personalen är 

lättillgängliga, så att det går fort för patienterna att få telefonkontakt med den person de söker. 

Det sågs även som en fördel att ASiH-enheten är privat. Detta gjorde att de kunde gå 

utanför uppdraget och lägga mer engagemang där de upplevde att det var befogat. Det kunde 

till exempel vara att en patient skulle få göra något en sista gång, Och i och med att vi är 

privata så blir tanken på ett annat sätt eftersom vi inte har den här schablonen att 'du får 
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göra eller inte göra', utan vi kan gå utanför ramarna och det har vi gjort några gånger 

(Deltagare 5). 

Behov och lösningar 

Sjuksköterskorna hade en helhetsbild på patienten och dennes hemsituation. Eftersom 

de hade en helhetsbild och många gånger träffade patienten oftare än vad de andra 

yrkeskategorierna gjorde var det i de flesta fall sjuksköterskorna som uppfattade det behov 

som patienten hade men även den förbättringspotential som fanns. Utifrån behoven som 

uppmärksammades såg sjuksköterskan vanligtvis också insatser och lösningar. Dessa 

baserades ibland på erfarenheter från tidigare patientfall, Ja men det är också erfarenhet, att 

man har ju sett saker och ting och man har ju varit med om olika saker, och då ser man vad 

den personen skulle haft glädje av eller nytta av och så föreslår man det (Deltagare 5). 

Sjuksköterskorna uttryckte även att olika sjuksköterskor har olika erfarenhet och olika synsätt, 

så såväl behov som uppmärksammades och insatser som genomfördes kunde skilja sig mellan 

sjuksköterskorna.  

Då sjuksköterskorna uppmärksammade ett behov i hemmet som de inte kunde 

tillgodose, till exempel hjälpmedelsbehov, så kontaktade de den aktuella yrkeskategorin och 

vidarebefordrade informationen, Som sköterska har man ju den rollen att man ska titta på 

helheten i hemmet. Sen kontaktar man dom som behöver kontaktas, sjukgymnast eller terapeut 

eller prata med läkare (Deltagare 3). Det hände även att andra yrkeskategorier informerade 

sjuksköterskan om ett behov som uppmärksammats i hemmet. Dagligen så hade de även 

teamrond där alla yrkeskategorier på enheten deltog och där lyftes och diskuterades 

patienternas situation, information delades och beslut om insatser togs gemensamt i teamet, Vi 

har ju rond varje dag vi professioner här, som talar om för varandra att nu har jag upptäckt 

det eller nu har jag hört det och så vidare och då tas det han om sånt (Deltagare 2). 

Teamarbetet gjorde att sjuksköterskorna upplevde att ett flertal av patientens behov i hemmet 

kunde tillgodoses, De som är anslutna till en sån här mottagning, de får nog det mesta man 

kan få av hjälp hemma. Vi har ju sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, läkare, sköterskor, 

undersköterskor (Deltagare 3). 

Uppfattningar om livskvalitet 

Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att försöka uppfylla önskemål, Så  det är väl 

vår målsättning helt enkelt. Att se till att de får sin önskan och så i takt med det så har man 

uppfyllt deras livskvalitet så att säga (Deltagare 1). De önskemålen kunde komma både från 

både patienter och anhöriga och vara av olika art. Det var inte alltid som patientens önskemål 

stämde överens med sjuksköterskornas rekommendationer eller planering men då fick 
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sjuksköterskorna, i de fall det var möjligt, försöka bortse från det de själva tyckte. De 

upplevde att de flesta patienterna önskade att få vara hemma och slippa inläggning på sjukhus. 

Detta för att det var en frihet för patienten att bo hemma, tryggt att vara i en bekant miljö och 

ha bekanta personer kring sig, anhöriga slapp åka in till sjukhus för att hälsa på patienten och 

både anhöriga och patienter kunde då i större utsträckning ha kvar sin vardag, Och för dom är 

det livskvalitet, att kunna vara hemma i sin egen miljö, i sin egen säng med sin egen familj 

och barn och allt det här (Deltagare 1). För att möjliggöra för patienten att bo hemma 

behövde teamet i ASiH skapa bra förutsättningar i hemmiljön och trygghet i hemmet, Finns 

det ingen trygghet för patienten, då kan inte jag tänka mig att patienten vill vara hemma, så 

man måste ju kunna skapa en sån trygghet för patienten (Deltagare 3). För att patienten skulle 

känna trygghet var bland annat symptomlindring av vikt, såväl fysisk som psykisk, och där 

hade sjuksköterskorna en stor roll, Och sen att vi smärtlindrar smärta, vi lindrar oro, ångest 

och så. Det är viktigt (Deltagare 1). 

De uppgav även att det var viktigt att patienten fick vara så autonom som möjligt. 

Autonomin försökte sjuksköterskorna hålla uppe genom att begränsa insatserna något. De 

kunde till exempel göra punktinsatser istället för att gå in med mycket insatser eller försökt 

främja vardagliga livet genom att föreslå aktiviteter, för att patienten i möjligaste mån skulle 

kunna hålla sina funktioner uppe, Så det viktigaste är att de behåller sin autonomi så länge 

som möjligt och vi inte går in med för mycket med åtgärder för tidigt med hemtjänst och... 

(Deltagare 4). 

Social kontakt var också viktigt för livskvaliteten. Vissa av de anslutna patienterna 

hade få eller inga anhöriga och den enda sociala kontakten de hade kunde var ASiH och 

ibland hemtjänst. I och med att patienterna oftast kände sköterskorna som kom så blev 

besöket något att se fram emot. Det blev en mänsklig kontakt och patienten hade då någon att 

prata med. Vid dessa patientfall försökte sjuksköterskorna lägga extra energi och tillgodose 

det sociala behovet, Ja, för de vill ju att man kommer, så då blir ju det det sociala. Så vi 

bidrar ju till att vara där och då blir ju vi en social kontakt (Deltagare 4). De kunde även 

erbjuda aktiviteter i samhället och på mottagningen för att individen skulle kunna vara mer 

delaktig i samhället. 

Respekt för individen 

Ibland var det oklart vilken insats som var den mest lämpade då det fanns många olika 

aspekter att ta hänsyn till. Sjuksköterskorna försökte följa patientens och anhörigas önskemål 

och reaktioner och handla utifrån det, Så utifrån det, hur patienten eller anhöriga reagerar så 

jobbar man vidare mot det (Deltagare 5). Vissa patienter ville dock inte göra några 

förändringar eller godta den insats som föreslogs. Som sjuksköterska var det viktigt att kunna 
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lägga sina egna värderingar åt sidan för att försöka tillmötesgå patienten och komma ihåg att 

patienter kan ha väldigt olika behov. 

Ibland var det även oklart vad som var livskvalitet och om den främjades genom vissa 

insatser. Sjuksköterskorna fick tillsammans med övriga teamet göra konstanta avvägningar 

om något kunde hjälpa en patient eller om det snarare utgjorde en risk eller gav ökat lidande, 

Men det är så som vi jobbar här inom det här teamet också; när är det inte värdigt och när 

klarar man inte av vissa saker? Så det är en avvägning hela tiden. När man inte behärskar 

det utan att det blir en risk istället, då är det inte bra (Deltagare 4). Alla fall var olika och att 

avgöra vad som är rätt eller fel i det specifika fallet kunde vara svårt. Det kunde även vara en 

diskrepans mellan vad patienten och sjuksköterskor tyckte gav livskvalitet, vilket kunde 

försvåra beslutsfattandet. För att bland annat underlätta beslutsfattande var det viktigt att ha 

en bra dialog med patienten. Både för att svara på frågor, ge råd och information men också 

för att få en kontakt och en relation genom samtal. Genom samtal som går åt båda hållen så 

lärde sjuksköterskorna känna patienten och fick en bättre uppfattning om vad den specifika 

patienten ville och behövde,  Att du får en bra dialog med patienten. Det känner jag att då 

blir det feedback på båda hållen så att säga. Det tror jag är viktigt så jag försöker (Deltagare 

2). 

Diskussion  

Resultatdiskussion 

De insatser som sjuksköterskorna i denna studie har beskrivit att de gjort för att 

förbättra livskvaliteten hos de multisjuka äldre som vårdas i hemmet av ASiH är att de försökt 

bibehålla patientens autonomi, försökt möjliggöra för patienten att bo kvar hemma, 

symptomlindrat, uppmärksammat och åtgärdat behov av olika slag, minskat ensamhet, skapat 

trygghet och tillgodosett patientens önskemål. Dessa områden motsvarar de områden som 

sjuksköterskorna uppfattade var viktiga för patientens livskvalitet. Troligt är att 

sjuksköterskorna gjorde de ovanstående insatserna för att de uppfattade att de var viktiga för 

patientens livskvalitet. 

Att kunna bo kvar hemma och vara bra symptomlindrad har i studier genomförda på 

äldre som bor hemma visats påverka livskvaliteten (Hellström et al., 2004 ; Peters & Sellick, 

2006; Tse, Wan & Von, 2013;  Wajnberg, Ornstein, Zhang, Smith & Soriano, 2013). Således 

kan antas att de insatser sjuksköterskorna i härvarande studie gjorde för att patienterna som 

vårdades med ASiH i hemmet skulle kunna bo kvar hemma och vara symptomlindrade ökade 

patienternas livskvalitet. Dock är ovannämnda studier inte genomförda på multisjuka så 

överförbarheten kan vara något begränsad. De övriga områden som sjuksköterskorna i 
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härvarande studie uppfattade som viktiga för livskvaliteten, det vill säga bibehålla autonomi, 

uppmärksamma och åtgärda behov och önskemål, minska ensamhet och skapa trygghet, har 

visats påverka livskvaliteten i studier genomförda på äldrebonden (Boyle, 2004; Drageset, 

Kirkevold & Espehaug, 2011; Schenk, Meyer, Behr, Kuhlmey & Holzhausen, 2013; Torvik, 

Kaasa, Kirkevold & Rustoen, 2010). Det finns dock inte evidens för att multisjuka äldre i 

hemmet upplever att detta påverkar livskvaliteten. På grund av den begränsade mängd 

forskning som finns inom ämnet på patientgruppen går det inte att i denna studie säga om de 

uppfattningar sjuksköterskorna hade kring patientgruppens livskvalitet stämmer överens med 

patientgruppens egen uppfattning kring detta.  

Sjuksköterskorna upplevde sig ha en helhetsbild på patienten och delgav iakttagelser 

och åsikter på de dagliga multidiciplinära teamronderna. På teamronderna erhöll även 

sjuksköterskorna information från övriga professioner. På teamronderna diskuterades då vilka 

insatser som var mest lämpade för patienten ur olika perspektiv. Således grundade sig 

sjuksköterskornas insatser även på diskussionerna som förts på teamronderna.  

Sjuksköterskorna uttryckte att det inte alltid var givet vilka insatser som skulle göras, 

bland annat eftersom att sjuksköterskors och patienters åsikter om vad som var bäst kunde gå 

isär. Att patienters och sjukvårdspersonals åsikter om livskvalitet och behov kan gå isär styrks 

av tidigare forskning (Eloranta et al. 2010). Som nämnts tidigare i diskussionen så uppfattade 

sjuksköterskorna att patientens livskvalitet ökade om man tillgodosåg dennes önskemål, vilket 

kan ha bidragit till att sjuksköterskorna ibland valde att följa patientens önskemål snarare än 

sina egna åsikter om vilka insatser som var bäst lämpade. Eftersom det var en liten privat 

ASiH-enhet kunde sjuksköterskorna ibland göra insatser utanför ASiH-uppdragets ramar och 

på så vis ökade möjligheterna att tillgodose patienternas önskemål. 

Den enda begränsning som uttrycktes finnas för att jobba med patienternas livskvalitet 

var tiden. Denna begränsning har nämnts även i andra studier (Devlin & Mcilfatrick, 2009) 

som undersökt sjukvårdspersonals arbetssituation då palliativ vård genomförts i hemmet. I 

motsats till vad tidigare forskning visat (Devlin & Mcilfatrick, 2009; Devlin & McIlfatrick, 

2010) uppgav sjuksköterskorna i denna studie att det på arbetsplatsen fanns bra stöd från 

kollegor och ledning samt att det var ett bra klimat på arbetsplatsen för diskussioner kring 

patientarbetet och att detta underlättade arbetet. 

 Statens folkhälsoinstitut (2005) menar att i Sverige har vi åtagit oss att jobba för en 

hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Detta innebär bland annat att jobba för att förbättra 

individers hälsorelaterade livskvalitet. I denna studie har konstaterats att sjuksköterskorna gör 

insatser bland annat för att möjliggöra för patienterna att bo kvar hemma vilket 

överensstämmer med vad tidigare forskning visat ökar denna patientgrupps livskvalitet 

(Hellström et al., 2004 ; Peters & Sellick, 2006). Det finns indikationer på att avancerad 
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hemsjukvård är mer kostnadseffektivt än att patienten är inneliggande på sjukhus (Bentur, 

2001; Frick et al., 2009). Således är kan ASiH eventuellt vara en effektiv åtgärd både för 

multisjuka äldres livskvalitet och för samhället ur en ekonomisk synvinkel.  

Sjuksköterskornas uppfattningar överensstämmer relativt väl med den kunskap som i 

nuläget finns kring denna patientgrupps livskvalitet. Mycket begränsad mängd forskning är 

dock genomförd inom geriatrisk palliativ vård, hemsjukvård av multisjuka äldre samt vilka 

faktorer som påverkar multisjuka äldres livskvalitet. I och med att mängden forskning är 

begränsad finns stora kunskapsluckor inom områdena. Om kunskapen brister är risken att 

patienters åsikter avseende livskvalitet inte överensstämmer med sjuksköterskornas 

uppfattningar om patienternas livskvalitet. En följd av det kan vara att de insatser som utförs 

inte är de mest lämpade och patienternas livskvalitet därför inte är bästa möjliga. För att 

säkerställa att rätt insatser genomförs, och därmed optimera patienternas livskvalitet, är det av 

vikt att mer forskning genomförs inom de ovanstående områdena. 

Metoddiskussion 

Datainsamling och analys utfördes av endast en person, vilket kan ha haft inverkan på 

studiens resultat. Det är dock en styrka att insamlande av data, transkribering och analys har 

skett under kort tid eftersom risken för inkonsekvenser i forskningsprocessen då minskar 

(Graneheim & Lundman, 2004). Att endast en person har varit aktiv under analysprocessen 

kan minska trovärdigheten. Författaren har dock haft en dialog med handledare och 

medstudenter under arbetets gång. 

Etiska riktlinjer följdes genom att samtliga deltagare informerades muntligt och 

skriftligt om syftet med studien och hur insamlande av data skulle gå till, att de när som helst 

kunde avbryta deltagande, att ingen deltagare skulle kunna identifieras i den färdiga studien, 

att data behandlas konfidentiellt, vilka som kan komma att ta del av studien och att de själva 

får ta del av studien om de så önskar. Det kan dock vara så att informationskravet inte blev 

helt uppfyllt eftersom att deltagarna inte informerades om eventuella risker för skada och 

obehag (Vetenskapsrådet, u.å.). En möjlig orsak till eventuellt obehag kan ha varit att 

intervjuerna skedde på arbetsplatsen där kollegor och arbetsgivare satt i rummet bredvid. 

Detta kan ha bidragit till att deltagarna eventuellt blivit något hämmade vid intervjuerna och 

inte delgav all den information de skulle ha gjort om intervjuerna genomfördes någon 

annanstans. En annan möjlig orsak till obehag kan ha varit en rädsla för att kollegor och 

arbetsgivare skulle kunna identifiera deltagaren i den färdiga uppsatsen och att information 

som då framkom skulle kunna komma att på ett negativt sätt användas mot deltagaren. 

Under intervjuerna finns även risk att deltagarna vid vissa tillfällen inte haft i åtanke 

att det är just multisjuka äldre i ASiH som frågorna syftar till och därför istället svarat 



  19 

generellt för patienter anslutna till ASiH. Enhetens ägare, även hon sjuksköterska, 

intervjuades också. Att hon är ägare till enheten kan ha påverkat hennes svar då hon eventuellt 

ville framställa enheten fördelsaktigt. Möjligt är även att övriga deltagare ville framställa 

enheten fördelsaktigt och därför inte delgav vissa åsikter. 

Enheten som deltog i studien var belägen i centrala Stockholm. Det innebär att 

enheten kan ha haft andra förutsättningar jämfört med andra enheter. Den aktuella enheten 

hade till exempel nära till sina patienter vilket innebär att det gick fort att komma till 

patienterna vid behov samt att patienterna hade bra förutsättningar för att komma till enheten. 

Att enheten låg centralt kan även ha inneburit att det fanns många olika aktiviteter i 

närområdet att välja mellan för de patienter som var intresserade. Likaså var det en privat 

enhet där de ibland kunde ha möjlighet att göra andra insatser än enheter i den offentliga 

sektorn. Denna studie kan vara överförbar till andra ASiH-enheter som ligger centralt i större 

städer då de kan ha liknande förutsättningar och patientklientel. Troligtvis har denna studie 

dock begränsad överförbarhet till ASiH-enheter som ligger i utkanten av större städer, i 

mindre städer samt på landsbyggden.  

Den enhet som tackade nej till deltagande var i offentlig sektor och var belägen på en 

annan plats i Stockholm. Det är olika förutsättningar på en privat enhet och en enhet i 

offentlig sektor. Det är även möjligt att det är olika patientklientel på ASiH-enheter som är 

belägna på olika ställen i Stockholm. På grund av det som nämnts ovan skulle kanske 

sjuksköterskorna på olika enheter haft olika uppfattning om arbetet och då hade det blivit 

större spridning bland deras svar än det blev när endast en enhet inkluderades. Således skulle 

eventuellt studiens resultat varit annorlunda om båda enheterna deltagit. Det behöver dock 

inte vara negativt att endast en av enheterna inkluderades. I och med att endast en enhet deltog 

visar det på vilka insatser sjuksköterskor som jobbar under de förutsättningarna gör och varför 

de gör det. Jämfört med om enheten i offentlig sektor hade inkluderats blir resultatet i denna 

studie nu mer överförbart till andra enheter med liknande förutsättningar som den i denna 

studie inkluderade enhet. 

En möjlig styrka i studien kan vara deltagarnas spridda erfarenhet avseende tid de 

jobbat inom ASiH. Vissa har lång erfarenhet av att jobba med det arbetssättet och 

patientgruppen medan andra har begränsad erfarenhet. Detta kan ha haft inverkan på deras 

syn på patientgruppen och arbetssättet. Studiers trovärdighet ökar med större spridning på 

deltagarna för att man då får med åsikter från deltagare med olika erfarenhet och bakgrund 

(Graneheim & Lundman, 2004). Det hade därför varit önskvärt med  jämnare fördelning av 

kön och större spridning i ålder och i antal år de jobbat som sjuksköterskor eftersom det 

endast var en av fem sjuksköterskor som var manlig och det fanns varken yngre eller relativt 

nyexaminerade sjuksköterskor. 
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Slutsats 

För att förbättra livskvaliteten för multisjuka äldre som vårdas av ASiH gör 

sjuksköterskorna insatser för att förbättra de områden som de själva uppfattar är viktiga för 

patientens livskvalitet samt gör insatser som beslutats i samråd med övriga professioner på 

arbetsplatsen. Sjuksköterskorna kan även göra en insats för att en patient önskar den insatsen, 

trots att det går emot sjuksköterskans egna åsikter. Att det är en privat ASiH-enhet möjliggör 

insatser som inte hade varit möjliga på en enhet i offentlig sektor. Sjuksköterskorna upplevde 

att de får ett bra stöd på arbetsplatsen i arbetet med patienternas livskvalitet och att detta 

underlättade arbetet. 

Denna studie ger en indikation på hur sjuksköterskor jobbar med livskvaliteten hos 

multisjuka äldre som vårdas i hemmet med ASiH. Dock är detta en liten studie och fler större 

studier behöver genomföras för att få säkrare resultat. Det behövs mer forskning inom 

geriatrisk palliativ vård, hemsjukvård av multisjuka äldre och multisjuka äldres livskvalitet 

för att utreda vilka insatser som är mest lämpade för att öka patientgruppens livskvalitet. 
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Bilaga 1. 

Magisteruppsats kring livskvaliteten hos multisjuka äldre som är anslutna 

till ASIH 

Studien är en del av en magisteruppsats inom Folkhälsovetenskap som genomförs genom 

Mittuniversitetet. Jag som kommer genomföra studien heter Karin Larsen och jobbar som 

sjukgymnast på Dalen palliativa enhet/ASIH. 

Uppsatsen kommer handla om livskvalitet hos multisjuka äldre. Det saknas det mycket 

forskningen kring livskvalitet för multisjuka äldre, framförallt för de som vårdas i hemmet. 

Som ni säkert vet så ändrades ASIHs uppdrag i januari 2013, vilket innebar at ASIH fått fler 

remisser för multisjuka äldre och behöver nu i ökad utstäckning jobba med denna 

patientgrupp. Syftet med denna studie är att undersöka vad sjuksköterskor inom ASIH som 

arbetar med multisjuka äldre gör för att öka patienternas livskvalitet och varför de väljer att 

göra just dessa åtgärder. 

Det är en kvalitativ studie som kommer genomföras. Jag önskar intervjua 4-8 sjuksköterskor 

som delvis eller helt jobbar med multisjuka patienter inom ASIH. Frågorna kommer att handla 

om vad sjuksköterskorna har för tankar kring multisjuka äldres livskvalitet, från olika 

perspektiv. De som väljer att delta kommer att vara helt anonyma och inte gå att identifiera i 

den färdiga uppsatsen. 

Intervjun beräknas ta 30-40 minuter. Om deltagarna själva vill så kan de välja plats för 

intervjun, vill de inte välja plats själva så kan jag göra det. Under intervjuerna kommer 

ljudupptagningsutrustning att användas för att materialet ska kunna transkiberas och 

analyseras. Deltagarna erhåller ingen ersättning för intervjun i och med att detta är ett 

studentarbete. 

När uppsatsen är färdig kommer självfallet deltagarna, samt ASIH-enheten, få ta del av 

uppsatsen om de så önskar. 

 

Denna information får gärna ges till sjuksköterskorna via mail eller på personalmöte. Om 

någon vill anmäla intresse eller få mer information (muntligt eller skriftligt) så får de gärna 

kontakta mig via mail: 

karinlarsen.1987@gmail.com 

 

Hoppas på vidare kontakt, hälsningar Karin Larsen 

mailto:karinlarsen.1987@gmail.com
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Bilaga 2. 

Information  

Magisteruppsats inom folkhälsovetenskap, Mittuniversitetet 

Karin Larsen 

Det blir allt fler sköra och multisjuka äldre i vårt samhälle, vilket innebär att insatser i 

samhället bör anpassas därefter. Enligt Statens folkhälsoinstitut påverkas dessa personers 

livsvillkor till det bättre genom ökat inflytande, delaktighet och social gemenskap. Dock 

saknas det mycket forskningen kring livskvalitet för multisjuka äldre. Från och med 13e 

januari 2013 ändrades uppdraget för Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) i Stockholm. ASIH 

fick då i uppdrag att utöver de framförallt palliativa patienterna även ta hand om de med en 

eller flera kroniska sjukdomar som är i behov av specialiserad vård. Det har i praktiken 

inneburit att ASIH fått fler remisser för multisjuka äldre och behöver nu i ökad utstäckning 

jobba med denna patientgrupp. 

Syftet med denna studie är att undersöka vad sjuksköterskor inom ASIH som arbetar med 

multisjuka äldre gör för att öka patienternas livskvalitet och varför de väljer att göra just dessa 

åtgärder. 

Du tillfrågas till att delta i den här studien för att du är en sjuksköterska inom ASIH som 

jobbar med patientgruppen multisjuka äldre. Du har därmed åsikter och erfarenheter kring 

detta ämne som är värdefulla för att ta reda på mer kring patientgruppens livskvalitet.  Då 

detta är en ett studentarbete får du inte någon ersättning för deltagande i studien. 

Studien kommer att vara en kvalitativ intervjustudie. Detta innebär att det sker intervjuer 

med en deltagare i taget och frågor kommer ställas kring ämnet, deltagare uppmuntras även 

att prata fritt kring ämnet.  Intervjuerna beräknas ta ca 30 minuter och under intervjun 

kommer ljudupptagning att ske.  Efter att intervjun skrivits ut i text så kommer materialet att 

analyseras. 

Under intervjun har du som deltagare rätt att när som helst avsluta intervjun eller avstå att 

svara på frågor utan att uppge anledning, du kan även i efterhand välja att dra dig ur studien. 

Väljer du att avbryta intervjun eller i efterhand drar dig ur studien kommer all data från din 

intervju att raderas.  

Enligt personuppgiftslagen kommer insamlad data hanteras så att ingen enskild deltagare 

kan identifieras. Efter genomförd studie kommer allt intervjumaterial raderas. 

Delar av studien samt studien i sin helhet kommer att spridas till studenter på 

magisterprogrammet inom folkhälsovetanskap på Mittuniversitetet samt till lärare på 

Mittuniversitetet. Vill du efter studiens avslut ta del av studien kan denna efter  förfrågan fås 

av författaren .  
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Ansvarig för genomförandet av studien är student Karin Larsen, leg. Sjukgymnast, 

magisterstudent inom folkhälsovetenskap samt handledare Gloria Macassa, MD, professor 

inom folkhälsovetenskap. 

Karin kan vid frågor kontaktas på kala1203@student.miun.se  

 

Informerat samtycke  

- Jag bekräftar att jag fått denna skriftliga samt annan muntlig information om studien kring 

multisjuka äldres livskvalitet. 

- Jag har fått möjlighet att fråga studieansvarig kring eventuella funderingar kring studien. 

- Jag tillåter att min intervju spelas in med ljudupptagare samt att intervjun skrivs ut som text 

och analyseras. 

- Jag godkänner att magisterstudenter och lärare vid Mittuniversitetet får ta del av data. 

- Jag godkänner att studenter och lärare vid Mittuniversitetet samt andra intresserade 

personer får ta del av den färdiga uppsatsen. 

- Jag ger mitt samtycke till att delta i denna studie om multisjuka äldres livskvalitet och vet 

att mitt deltagande är helt frivilligt. 

- Jag är medveten om att jag när som helst och utan förklaring kan avsluta mitt deltagande. 

 

 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 

Datum    Deltagarens namnteckning Namnförtydligande 

 

 

 

 

Undertecknad person har gått igenom och förklarat studiens syfte för ovanstående patient 

samt erhållit patientens samtycke. Patienten har även fått en kopia av patientinformationen. 

 

 

 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 

Datum    Namnteckning   Namnförtydligande 

mailto:kala1203@student.miun.se


  29 

Bilaga 3. 

Frågeguide  

Först specificeras att samtliga patientfrågor syftar till multisjuka äldre som vårdas i hemmet. 

Om du tänker på de multisjuka äldres livskvalitet, vad tänker du då? Vad tror du är viktigt för 

att en bra livskvalitet? 

Vad tänker du att sjuksköterskor kan göra för att öka patientgruppens livskvalitet? 

Berätta om vad du försöker göra för att öka patientgruppens livskvalitet? 

Vilka hinder upplever du det finns för att aktivt arbeta med patienternas livskvalitet? Och 

skulle du vilja arbeta med det? 

Vilket stöd från upplever du att du får från arbetsgivaren att jobba med att öka livskvaliteten? 

Vilka möjligheter upplever du ges att diskutera dessa frågor på arbetsplatsen? 


