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SAMMANFATTNING  

Bakgrund. När äldre personer kommer hem från sjukhuset kan en känsla av otrygghet 

infinna sig. Trygg hemgång är ett projekt vars målsättning är att ge bättre samordnade 

resurser och en mer individuell vård och omsorg utifrån den äldres behov av trygghet. Ingen 

jämförelse mellan äldre med Trygg hemgång och äldre med ordinär hemsjukvård och/eller 

hemtjänst är gjord tidigare. Syfte. Syftet med denna studie var att beskriva äldre personer 

som vid hemgång från sjukhuset är i behov av vård och omsorg samt att göra en jämförelse 

mellan de äldre som ingick i interventionen Trygg hemgång och de äldre som fick ordinarie 

hemsjukvård och/eller hemtjänst när det gäller trygghet, samverkan, delaktighet, 

rehabilitering och kontinuitet i vård och omsorgsinsatser. Metod. Studien genomfördes med 

en kvantitativ ansats med hjälp av en enkätintervju. Metoden användes då avsikten var att 

undersöka fördelningen mellan en interventionsgrupp och kontrollgrupp samt att undersöka 

om det fanns några signifikanta skillnader mellan grupperna avseende trygghet, samverkan, 

delaktighet, rehabilitering och kontinuitet. Öppna följdfrågor ingick också för att 

sammanställa varför de äldre svarade som de gjorde. Resultat. Interventionsgruppen med 

Trygg hemgång skattade tryggheten första dagen hemma, rehabiliteringen och kontinuiteten 

signifikant högre än kontrollgruppen. Slutsats. Trygghet kan ses som överordnat i samband 

med hemgången från sjukhuset. När någon möter upp hemma och ordnar med praktiska saker 

upplever äldre trygghet. Kontinuitet innebär att i stort sätt samma personal kommer och/eller 

genomförandeplaner följs. När personalen lyssnar och godtar önskemål upplever de äldre sig 

delaktiga. Hjälpmedel och träningsprogram bidrar till återanpassning och självständighet.  

 

Nyckelord: Äldre, trygghet, hemgång, kvantitativ enkätstudie 
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ABSTRACT 

Background. When older people come home from the hospital can a sense of insecurity 

show up. “Secure homecoming” is a project whose goal is to provide better coordinated 

resources and a more individual health and social care on the elderly person's need for 

security. No comparison between older with “Secure homecoming” and elderly with ordinary 

home health care and/ or home care services is made earlier. Aim. The purpose of this study 

was to describe older persons that discharge from the hospital and is in need of help and does 

a comparison between a group involved in the project “Secure homecoming” and a group 

with ordinary home health care and/ or home care services regarding security, co-operation, 

participation, rehabilitation and continuity. Method. This study was performed using a 

quantitative approach using a questionnaire interview. The intention was to investigate 

allocation between two groups to examine whether there were any significant differences 

between groups in the security, co-operation, participation, rehabilitation and continuity. A 

desire was also to compiling why the older replied that they did and therefore open questions 

also were included. Result. The intervention group with “Secure homecoming” estimated 

security first day at home, rehabilitation and continuity significantly higher than the control 

group. Conclusion. Security can be seen as the parent in connection with homecoming from 

the hospital. When someone meets older at home and organizes with practical things they feel 

security. Continuity means that virtually the same staff, and / or action plans are followed. 

When the staff listens and accepts wishes experiencing the older they are participating. 

Assistive and exercise program contribute to the rehabilitation and independence. 
 

Keywords: Older, security, homecoming, quantitative questionnaire study 
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Introduktion 
När äldre personer kommer hem från sjukhuset kan en känsla av otrygghet infinna sig. Detta 

kan bero på att samverkan kring den enskilda äldre inte fungerar. Kristensson (2008) fann i 

sin studie, om äldres upplevelser av vård och omsorg, att äldre kunde känna sig maktlösa 

vilket berodde på otrygghet, bristande information och delaktighet. Vården och omsorgen bör 

därför utformas i överensstämmelse med den enskilda äldres livssituation. För detta behövs 

en fungerande informationsöverföring, tillgänglighet och kontinuitet både på system- och 

individnivå (a.a.). Socialstyrelsen genomförde, på uppdrag av regeringen, en nationell tillsyn 

av vården och omsorgen om äldre år 2010-2012.  Resultatet visade, enligt sammanställningen 

av Inspektion för vård och omsorg (IVO), också här på problemen kring samverkan, 

informationsöverföring, bemanning, äldres synpunkter på vården och omsorgen, 

handläggning och dokumentation. När flera aktörer med olika ansvar finns runt den äldre 

krävs det att information och insatser samordnas så att patientsäkerhet, kontinuitet och 

kvalitet garanteras (IVO, 2013). Därför är det troligt att det behövs en utveckling av 

arbetsmetoder där samordnad vård utformad efter den äldres behov och önskemål inkluderas. 

Trygg hemgång i Karlskrona är ett projekt som startade i oktober 2013 och grundar sig på de 

rekommendationer IVO efterfrågar när det gäller en patientsäker vård med god kvalitet och 

kontinuitet utifrån trygghet, samverkan, delaktighet, rehabilitering och kontinuitet. Deras mål 

är att ge bättre samordnade resurser och en mer individuell vård och omsorg utifrån den 

äldres behov av trygghet. Ingen jämförelse mellan äldre med Trygg hemgång och äldre med 

ordinarie hemsjukvård och/eller hemtjänst är gjord tidigare. Därför är det intressant att 

undersöka om konceptet Trygg hemgång på ett bättre sätt uppfyller trygghet, samverkan, 

delaktighet, rehabilitering och kontinuitet i samband med hemgång från sjukhuset, jämfört 

med ordinarie hemsjukvård och/eller hemtjänst. 

Trygghet  

I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) står det att hälso- och sjukvården skall bedrivas så att 

den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär bland annat att den skall tillgodose 

patientens behov av trygghet i vården och behandlingen.  

Enligt Anderssons (1984) teoretiska begreppsram innebär trygghet en tillförsäkran om 

optimal livskvalitet för den enskilda individen. Detta bygger på att individen besitter vissa 

resurser och är förvissad om dessa. Trygghetskänslan uppstår när vetskapen om resurserna 

finns och kan kontrolleras. Känslan av trygghet påverkas också av den grundtryggheten som 

finns hos individen (a.a.).  



3 

 

Trygghetsmålet enligt SOU (2003:91) bör vara att alla människor skall kunna åldras i 

självständighet med möjlighet att vara aktiva och ha inflytande över vardagslivet samt med 

tillgång till god vård och omsorg. Trygghet kan enligt Socialstyrelsen (2013) beskrivas som 

ett samlingsbegrepp för både fysiska, psykiska och existentiella aspekter på välbefinnandet. 

För att orka med att ta itu med saker behövs trygghet. När den äldre inte längre förmår att 

kommunicera eller när kroppens krafter avtar kan den äldre behöva hjälp av andra för att 

klara sitt vardagliga liv. Här kan en upplevelse av otrygghet uppstå men det behöver inte göra 

det. När den äldre har kontroll över situationen, kan göra sig förstådd och förstår 

omgivningen påverkas känslan av trygghet (a.a.).  

I Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre, SOSFS 

(2012:3), belyser de trygghet. De skriver att den nämnd som har ansvar för verksamhet inom 

socialtjänsten eller den som yrkesmässigt bedriver enskild verksamhet ska arbeta på ett sätt 

som skapar förtroende och trygghet. Liksom IVO: s (2013) nationella tillsyn om vad trygghet 

innebär för den äldre ska insatser enligt SOSFS (2012:3) genomföras på de tider och på det 

sätt som personalen och den äldre personen har kommit överens om. De ska uppmärksamma 

oro eller ovisshet och tillsammans med den äldre komma överens om vad som ska göras för 

att han eller hon ska känna sig trygg. Personalen ska säkerställa att de insatser som ges är 

lättillgängliga och att det är enkelt för den äldre att kontakta ansvarig personal.  

Enligt Antonovsky (2005) kan den enskilde människan både finna och skapa förutsättningar 

för trygghet. Själva tryggheten eller otryggheten är personens egen upplevelse eftersom 

personen förstår sin omgivning genom hur han eller hon tolkar den. Tryggheten är både ett 

resultat och en förutsättning för personens hantering av sin situation (a.a.). När en relation 

präglas av öppenhet, förståelse, ärlighet och acceptans (Hupcey & Miller, 2005), bygger på 

medmänsklig, värme och ömsesidighet (Bell & Duffy, 2009) och när personen känner 

kontroll och har kunskap (Ekman, Lundman & Norberg, 1999) skapas förutsättningar för 

trygghet.  

Boendeform 

De flesta äldre bor i det ordinära bostadsbeståndet, vilket innebär bostäder som de själva valt 

att flytta till. Av 80-åringarna bodde nästan en tredjedel i villa och drygt två tredjedelar i 

lägenhet med bostads- eller hyresrätt år 2006 (SOU 2008:113). Bara en av tjugo äldre över 65 

år bor i särskilt boende (Malmqvist, 2012). De flesta av kvinnorna bor ensamma i slutet av 

sina liv medan männen bor tillsammans med någon. Framförallt är det äldre upp till 75 år 
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som bor i villa för att sedan succesivt flytta till flerbostadshus. Detta för att slippa trappa, 

skötsel och underhåll av hus och trädgård (a.a.). Tillgängligheten till och i bostaden är för 

många äldre ett stort problem (Ljunggren Lönnberg, Palmstierna & PRO, 2013). Det är bara 

cirka en fjärdedel av landets bostäder som uppskattas vara tillgängliga för rörelsehindrade 

(Larsson 2006; Ljunggren Lönnberg m.fl., 2013). Ofta handlar det om att det saknas hiss i 

flerbostadshusen och nästan hälften av äldre över 80 år bodde år 2000 i en bostad utan hiss 

(SOU 2008:113). Andelen otillgängliga lägenheter förväntas öka och därför måste 

tillgängligheten förbättras (Ljunggren Lönnberg m.fl., 2013). Då tillgängligheten hemma är 

av stor betydelse för äldre, antas detta vara viktigt att belysa i biståndsbeslut för att trygga 

den äldres hemgång.  

Vård och omsorg i ordinärt boende 

I Sverige hade år 2010 drygt 300 000 personer som är 65 år och äldre insatser från 

kommunernas äldreomsorg. Av dessa bodde 91 000 i permanent särskilt boende och 158 000 

hade hemtjänst i ordinärt boende. Detta motsvarar att 11 procent av äldre över 65 år hade 

hemtjänst och 5 procent bodde i särskilt boende (Socialstyrelsen, 2011). I en studie av 

Hellström (2003) jämfördes 448 äldre över 75 år som bodde i ordinärt boende och hade hjälp 

med 793 äldre som inte hade hjälp. De som fick hjälp hemma var äldre, oftare kvinnor, oftare 

änkor/änkemän, oftare ensamboende och hade fler barn än de utan hjälp (a.a.).  

När det gäller tillgodoseendet av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster i 

hemmen är det kommunerna själva som bestämmer om de ska ta över ansvaret från 

landstinget (Fermann & Näss, 2010). Sjukvården regleras dock fortfarande i hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och hemtjänsten i socialtjänstlagen (SFS 2001:453).  

Personalen kan därmed tillhöra olika huvudmän och olika organisationer, och arbetet regleras 

i olika lagar. I och med Ädelreformen (SOU 1990/91) har en förändring från vård på 

institution till vård i ordinärt boende skett. Kommunerna fick ansvaret att ordna med särskilt 

boende för äldre där den äldre ska kunna bo kvar hela livet. Förutom detta finns det idag 

hemsjukvård, hemtjänst, trygghetslarm, dagverksamhet, korttids- och avlastningsboende, 

rehabiliteringstjänster, sjukgymnastik, arbetsterapi, matleveranser, färdtjänst och anhörigstöd 

(a.a.). Dessa insatser regeleras i socialtjänstlagen (SoL) och hälso-och sjukvårdslagen (HSL) 

(Fermann & Näss, 2010). Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) reglerar bistånd i form av 

hemtjänst och biståndshandläggaren i kommunen bedömer och beslutar om bistånd enligt 

socialtjänstlagen (SFS: 2001:453). Den hjälp som hemtjänsten bistår med är till stor del de 

grundläggande behoven av mat, sömn och personlig hygien (SOU 2004:68). Vilken sjukvård 
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som ges i hemmet bestäms enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och denna hjälp 

bistår hemsjukvården med. Hjälpen de ger kan innebära den långvariga vården där den 

enskilde efter en sjukhusvistelse behöver vård som kräver sjuksköterskekompetens. Det kan 

också innebära t.ex. blodtrycksmätningar, såromläggningar, medicinering och förflyttningar 

(SOU 2004:68). När personalen tillhör olika huvudmän och olika organisationer finnas det 

troligen ett behov av en samverkan dem emellan. Där förståelse för varandra kan underlätta 

arbetet med gemensamma mål kring den enskilde äldre. 

Under de senaste 30 åren har en snabb utveckling skett gällande vård- och omsorgsinsatser i 

hemmet. Hemtjänstens målgrupp har under de senaste 10 åren förändrats från att vara typisk 

äldreomsorg till att vara en insats för invånare med kroniska sjukdomar, allvarlig sjukdom, 

funktionsnedsättning eller åldersrelaterade besvär och funktionssvikt. En stor del av 

resurserna i hemtjänsten nyttjas av yngre vilket kan få konsekvenser på resurserna till de 

äldre (Fermann & Näss, 2010). På 1960-talet fick äldre med behov av instrumentella dagliga 

aktiviteter (IADL) hjälp av hemtjänsten. De senaste åren ägnar den kommunala vården sig 

främst åt personliga dagliga aktiviteter (PADL) medan den äldre eller någon informell 

vårdare sköter IADL. De som vårdas hemma har ett sämre hälsotillstånd än tidigare 

(Johansson, Sundström & Hassing, 2003). Hemmet som vårdplats har och kommer att få en 

allt större betydelse (Socialstyrelsen, 2008a). Detta till följd av att kraven på vården har ökat 

med ökat antal svårt sjuka som betraktas som utskrivningsklara och skrivs ut från sjukhuset. 

Vård som tidigare krävde slutenvård kan nu ske i hemsjukvården (Josefsson, 2010). Med 

anledning av de ökade behoven av vård och omsorg hemma är det troligt att behovet av 

trygghet och samverkan inför hemgången blir ännu mer viktigt. 

Enligt kvarboendeprincipen ska äldre stödjas i att bo kvar hemma och där erbjudas stöd 

utifrån graden av vårdberoende. Andelen äldre som beviljas hemtjänst ökar och andelen äldre 

som bor i särskilt boende minskar (Socialstyrelsen, 2009). Mellan år 2000 och 2004 

minskade antalet äldre i särskilt boende från 121 300 till 105 000. Denna minskning på cirka 

15000 personer förklaras enligt Sveriges Kommuner och Landsting främst av att 

kommunerna och landstingen genom utbyggd hemtjänst och hemsjukvård blivit bättre på att 

tillgodose äldres önskan om att bo kvar hemma även med stora omsorgsbehov (Wånell, 

2006). Faktumet att äldre vill bo kvar i sin ordinarie bostad nämner också Malmqvist (2012)  

men bekräftar också att de då krävs vård och omsorg anpassat efter det ökade behovet som 

sker när de äldre blir äldre. Biståndsbedömare ser också en efterfrågan från äldre personer 

som behöver hjälp och omvårdnad men föredrar att få det i hemmet (Andersson, 2004). 
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Enligt Socialstyrelsen och Boverket krävs det då att kommunen kan tillgodose vård och 

omsorgsbehov i det egna boendet och att det finns tillräckligt med bostäder anpassade till 

personer med funktionshinder (Socialstyrelsen, 2004), vilket förmodas ger den äldre en bättre 

trygghet. Kvarboende innebär att kunna bo kvar i sitt hem livet ut eller att flytta till en annan, 

mer tillgänglig, bostad i det ordinära beståndet i samma bostadsområde. Hemmet är den 

miljön där upplevelsen av trygghet infinner sig. Den ger en trygghet då omgivningen känns 

igen och minnen finns att relatera till (Dahlin-Ivanoff, Haak, Fänge & Iwarsson, 2007; 

Wånell, 2006). Det är också viktigt för den enskilde äldre att andra vet vem han eller hon är, 

vilket leder till en bättre trivsel. Motsatsen vilket innebär att flytta till ett bostadsområde som 

inte är självvalt eller till särskilt boende kan innebär svårigheter som att behöva ändra de 

vardagliga rutinerna. Hjälpbehovet kan bli större även om flytten innebär bekvämare 

utrustning (Wånell, 2006).  

Utvecklingen som skett där fler kan bo kvar hemma kan ses som positiv men också oroande 

då färre får möjlighet att flytta till särskilt boende. Vid en biståndsbedömning kan det finnas 

risk att mätbara behov som graden av demens, omfattningen av funktionshinder och 

hälsosituationen får en större tyngd än det mer subtila och omätbara begreppet otrygghet 

(Wånell, 2006). Som nämnts tidigare vill de flesta äldre i Sverige bo kvar i det egna hemmet 

så länge som möjligt, men samtidig känner de en rädsla för att bli isolerade och ensamma 

(Harrenfors, Sävenstedt & Axelsson, 2009). Trygga bostadsförhållanden är viktigt för 

människors hälsa och välbefinnande. Upplevelsen av trygghet beror på många faktorer såsom 

tillit till personalen, möjlighet till inflytande, tillgång till larm och säkerheten i bostadmiljön 

t.ex. när det gäller risken för fall (Socialstyrelsen, 2011). Kvarboendeprincipen har sedan 

1950-talet varit vägledande för utformningen av svensk äldreomsorg (Gurner, Fastbom, 

Hagman & Shah-Shahid, 2006). Det är dock viktigt att vara vaksam så att kvarboendet inte 

blir något tvång. Den kontinuitet som behövs kan vara svårt för hemtjänsten och 

hemsjukvården att tillgodose. Intervjuer med äldre multisjuka visar tydligt att vardagen kan 

bli mycket otrygg där den äldre ofta funderar på om åldersdomshemmet hade varit bättre. Blir 

det allt för svårt att få en plats på särskilt boende kan hemmet upplevas som ett oönskat 

fängelse (a.a.). Det verkar således som att äldres vilja att bo kvar hemma hör samman med 

om behovet av trygghet tillgodoses. 

Informell vård 

Karlsson (2008) kommer i sin studie fram till att förutom kommunal vård har en stor andel 

äldre även informell vård i ordinärt boende. Den kommunala vården som tidigare ersatte den 



7 

 

informella vården har nu blivit ett komplement till den informella vården. Vårdtagarna med 

de största behoven i ordinärt boende har både kommunal och informell vård. Studier har 

funnit att familjen spelar en viktig roll i vården och omsorgen för äldre personer hemma 

(Johansson, 1991; Johansson & Sundström, 2002; Thorslund, Bergmark & Parker, 1997), 

tillfredsställelsen med vården påvekades positivt (Karlsson, 2008) och den största delen av 

denna vård och omsorg ges också av informella vårdgivare (Jeppsson-Grassman, 2001; 

Johansson & Sundström, 2002). Andelen hemmaboende äldre som får hjälp från informella 

vårdgivare visar Hellström (2003) i sin studie där 448 äldre över 75 år undersöktes. Av dessa 

fick 84,1 % sin hjälp från informella hjälpare (anhöriga, vänner, grannar) och 53,1 % från 

formella (personal från den kommunala äldreomsorgen) och 39,1% fick hjälp både från 

informella och formella hjälpare. Det som påverkar vem äldre får hjälp från är förmågan att 

klara sig självständigt hemma, om den äldre är sammanboende och om det finns anhöriga 

som kan ge hjälpen. Den formella hjälpen ges framförallt till de ensamboende, de med färre 

barn och änkor/änkemän. Detta gör att många anhöriga får ta ett stort ansvar för att hjälpa 

sina äldre med dagliga aktiviteter. Här behövs en samordning mellan den informella och 

formella hjälpen för att inte de anhöriga och vänner ska bli överbelastade (a.a.). Karlsson 

(2008) menar att den press som detta kan orsaka bör medföra en ökad uppmärksamhet på de 

informella vårdgivarnas situation. Janlöv (2006) kommer i sin avhandling fram till hur viktigt 

det är att familjen och den äldre bekräftas och får vara delaktiga i beslut gällande den 

framtida vården. När familjen och den äldre inkluderas och får en känsla av sammanhang i 

biståndsbedömningsprocessen och livssituationen främjas deras hälsa (a.a.). Samverkan med 

familjen, som ofta ger den informella vården, framkommer därmed som en viktig del i 

strävan att skapa en samordnad vård och omsorg för den äldre. När de formella och 

informella vårdarna vet om varandra och den hjälp som erbjuds och ges, ökar förmodligen 

den äldres känsla av trygghet. 

Behovsbedömning 

Äldre med kommunal vård i hemmet tillhör en grupp med hög konsumtion av vård på 

sjukhus, därför behövs förebyggande insatser (Karlsson, 2008). Genom ett förebyggande och 

lindrande förhållningssätt kan den funktionella försämringen kompenseras och användas i 

vården av den äldre. Detta innebär tidig symtomidentifiering med följande insatser, 

medicinering och anpassning till kroniska sjukdomar (Hallberg & Kristensson, 2004).  

När den äldres behov ska bedömmas och erbjudande av vård och omsorg ska ges är 

funktionsförmågan, hälsoproblem och det sociala nätverket viktiga faktorer (Wieland & 
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Hirth, 2003). En vanlig komponenet är funktionell bedömning av instrumentella dagliga 

aktiviteter (IADL) och personliga dagliga aktiviteter (PADL). Hälsoproblemen bedöms 

utifrån förekomsten av följdsjukdomar, kognition och mental status, och den sociala 

bedömningen ser till mängden informell vård och miljön hemma (a.a.). Med kunskap inom 

dessa tre områden bör samordningen kring den äldre därmed underlättas men trots att det 

finns utvecklade metoder för en adekvat behovsbedömning finns det brister i 

behovsbedömningarna. I en studie av Challis och Hughes (2002) visade det sig att det fanns 

standardiserade och detaljerade bedömningar gällande ADL men där kognition och 

depression bedömdes mer ytligt och med stor variation. I Karlssons (2008) studie visade det 

sig dock att personalen och den äldres bedömningar stämde överens när det gällde den 

kognitiva funktionsförmågan. Bedömningarna fokuserade också här på de äldres ADL och 

dessutom insatser från informella vårdgivare. När det kom till hälsoproblem och sociala 

behov ägnades detta mindre uppmärksamhet och överensstämmelsen var bristfällig. De äldre 

rapporterade oftare hälsoproblem jämfört med personalen. Hälsoproblem påverkade 

tillfredsställelse med vården och livskvaliten negativt. En större uppmärksamhet på äldres 

hälsoproblem i biståndsbedömning och ett mer förebyggande arbete skulle kunna ge ökad 

livskvalitet hos äldre (a.a.). Duner och Nordström (2005) menar dock att hälsotillståndet 

alltid berörs vid vårdplaneringar men bekräftar ovansående faktum att den sociala situationen 

oftast inte är lika tydlig. Vid planering av insatser till äldre är det således viktigt enligt 

Fagerström (2007) och Fagerström, Holst och Hallberg (2007) att se till flera faktorerer så 

som funktionsförmåga, upplevd hälsa, självkänsla, sociala och finansiella resurser för att den 

äldre ska uppleva livstillfredsställelse. De menar att de äldre kan känna sig hindrade på grund 

av sina hälsoproblem även om de har en god funktionsförmåga (a.a.).  

Vid en behovsbedömning går det enligt Duner och Nordström (2005) att utgå från olika 

modeller. Den atomistiska modellen medför att behoven riskeraras att döljas, då lösningar på 

problem ses skilda från varandra, vilket oftast är lättare på grund av verksamhetens 

organisering. Den holistiska modellen innebär att varje behov ses som ingående i en helhet av 

behov relaterade till varandra. Detta kan dock medföra svårigheter när lösningar ska hittas 

inom ramen för kommunens tjänster. Tjänsterna är strikt reglerade efter verksamhetens 

riktlinjer och inte alltid anpassade efter individuella behov (a.a.). Lindelöf och Rönnbäck 

(2004) fann i sin studie att äldres behov ofta beskrivs i termer av lösningar eller tjänster 

istället för att ge hjälp utifrån en helhetssyn på de äldres önskemål och problem. I en annan 
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studie prioriterade behovsbedömningarna institutionella mål och kommunala riktlinjer som 

endast tillät att vissa behov lämnades ut (Challis & Hughes, 2002).  

I Socialstyrelsens (2008b) rapport framkommer att det inte går att dra en strikt gräns mellan 

behov av omsorg, behov av återhämtning efter en skada eller sjukdom och behov av 

rehabilitering. Här har sjukvården och äldreomsorgen ett viktigt uppdrag i att ge de mycket 

svaga och omsorgsbehövande utskrivningsklara patienterna en individuellt anpassad hjälp 

(a.a.). Förutsättningarna är dock inte alltid optimala vilket enligt Socialstyrelsen (2008a) 

innebär att vårdtagarna inte erbjuds vård på lika villkor. Karlsson (2008) menar att genom att 

undersöka överenskommelsen mellan de yrkesverksamma och den äldre tillhandahålls 

kunskap om behov av vård och tjänster utifrån den äldre själv, vilket medför en mer rättvis 

fördelning och målet att resurser ges till de mest behövande. Det finns en brist på systematisk 

bedömning och en mer omfattande biståndsbedömning utifrån en helhetssyn skulle ge en 

möjlighet att förbättra livskvaliten för äldre med vård och omsorg (a.a.). En 

behovsbedömning där insatser sedan ges med utgångspunkt i vad den enskilda äldre behöver 

och vill ha borde därmed leda till ett tryggt liv hemma där sjukhusvård kan undvikas.  

Vårdplanering 

Socialstyrelsen (2011) skriver att vården och omsorgen om äldre ska bygga på respekt för de 

enskilda personernas självbestämmande och integritet. De beslut och den planering som görs 

gällande stöd- och vårdinsatser måste ta hänsyn till den äldres önskan. Genom delaktighet 

och inflytande ska också den äldre kunna påverka genomförandet av insatserna och andra 

aspekter gällande tillvaron (a.a.).  

Rodwell (1996) belyser sjuksköterskans roll i att hjälpa den äldre att ta beslut. På så sätt får 

den äldre vara delaktig i hur vården ska utformas efter vad den äldre bäst behöver och trivs 

med. Kommunikationen mellan den äldre och vårdpersonalen är enligt Williams och Gosett 

(2001) viktig och lägger grunden för en trygg och säker omvårdnad. Studier om 

vårdplaneringar av Andersson (2005), Efraimsson (2005) och Ring (2005) visar också vikten 

av den äldres delaktighet i vårdplaneringsprocessen. Delaktigheten hos patienterna, i Rings 

(2005) studie om ett utvecklingsprojekt i Dalarna, var låg i vårdplaneringsmötet. Bara 40 

procent av patienterna talade själva och detta i huvudsak i början av mötet. Sedan gick 

samtalet över till att prata om patienten och inte med patienten. Förhandlingsutrymmet och 

inflytandet genom delaktighet och påverkan från patienten var också i Efraimssons (2005) 

studie liten trots löften om detta. I studien, som belyste samtalet mellan äldre kvinnor, 
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närstående och vårdare, fanns brister i vårdplaneringens syfte och vad patienten och anhöriga 

kan förvänta sig. I Anderssons (2005) studie belystes vilken roll de olika aktörerna har vid en 

samordnad vårdplanering och här framkom att patienten hade svårt att komma ihåg vad som 

sagts och beslutats. För att kunna vara delaktig i vårdplaneringen och föra sin talan bör 

informationen dels ha en medicinsk och dels en social karaktär. Informationen måste också 

ges utifrån patientens situation och förutsättningar. Dunér och Nordström (2005) menar att 

den person som vårdplaneringen handlar om oftast inte kommer till tals så mycket. Det kan 

bero på att det är så många som är med under mötet och att den äldre inte känner sig bekväm, 

men också på grund av att det är experternas kunskaper och bedömningar som lyfts fram. 

Upplevelsen när den äldre ska åka hem kan ibland vara otrygghet när inte tillräcklig 

information getts om den äldres rättigheter och planen för vad som ska hända efter 

sjukhusvistelsen (a.a.). Följaktligen visar ovanstående studier på att äldre har lite inflytande 

och ofta missuppfattar det som beslutats under vårdplaneringen vilket troligen bidrar till 

otrygghet inför hemgången från sjukhuset.  

Vårdplaneringssituationen i Rings (2005) rapport beskriver att cirka hälften av patienterna 

inte var nöjda med mötet, cirka en fjärdedel visste inte vad som sagts, cirka hälften ansåg att 

deras åsikter inte respekterades och cirka två tredjedelar visste inte vad som skulle hända 

efter sjukhusvistelsen (a.a.). Detta skulle kunna bero på att det inte finns tydliga ramar för hur 

en vårdplanering ska se ut. Rydeman och Törnkvist (2006) menar att det är viktigt att olika 

yrkesgrupper ser till den äldres individuella behov. Enligt Hylen Ranhoff (2010) behöver det 

ske en god kommunikation mellan yrkesgrupperna som tar hand om den äldre för att den 

äldre ska uppleva ett så bra omhändertagande som möjligt. I Rydeman och Törnkvists (2006) 

studie beskriver sjuksköterskor och biståndshandläggare från sluten vård, öppen vård och 

kommunal vård och omsorg utskrivningsprocessen. En optimal utskrivningsprocess från 

sjukhuset till annan form av vård är av avgörande betydelse, särskilt eftersom hälso-och 

sjukvårdspolitik uppmuntrar till kortare vårdtider och istället mer vård och omsorg i 

öppenvård. För att samarbetet från yrkesgrupper som är involverade i utskrivningsprocessen 

ska fungera krävs en tydlig och gemensam ram, med medvetna och organisatoriskt baserade 

värden och med hänsyn till den äldres resurser. Tillsammans kan dessa faktorer bidra till att 

säkerställa patienternas engagemang i utskrivningsprocessen och utformandet av en optimal, 

säker och god vård (a.a.).  

Vårdplaneringen mellan de olika aktörerna kan utföras via telefon eller vid särskilda möten 

(Hylen Ranhoff, 2010). Vanligtvis sker mötet då den äldre är inneliggand på sjukhuset genom 
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att en vårdplanering görs där. Representanter kommer då från kommunen och tillsammans 

med en sjuksköterska på avdelningen diskuteras den äldres behov. Utifrån detta beslutas vilka 

insatser den äldre patienten kan få efter utskrivningen och aktuell dag för utskrivning. 

Vårdplaneringens mål är att finna bästa lösningen för den äldre och därför är det viktigt att 

alla som är med är väl insatta i den äldres medicinska situation, funktionsförmåga och 

önskemål från den äldre och anhöriga (a.a.).  

För att tillgodose patientens behov av insatser efter utskrivningen ska vårdpersonal från 

berörda enheter delta med sin kompetens (SOSFS, 2005:27). Vårdplaneringar kan dock vara 

komplicerade då det kan finnas olika uppfattningar mellan de inblandade och brister i 

överföringen av information gällande den äldre (Atwal, 2002; Norberg & Sjögren Holm, 

2006). I en studie av Hofflander, Nilsson, Eriksen och Borg (2013) uppmärksammades 

distriktsjuksköterskornas upplevelse av vårdplanering. Vårdplaneringarna uppfattades som 

komplicerade och tidskrävande. Distriktsköterskorna tyckte inte att deras delaktighet var 

viktigt för att vårdplaneringen skulle fungera trots att de ansåg att vårdplanering var viktigt 

för att vården hemma skulle fungera. I Socialstyrelens (2005) kompetensbeskrivningen för 

legitimerades sjuksköterskor står det dock att sjuksköterskan ska samverka i vårdkedjan 

genom att planera, konsultera och informera andra aktörer. Detta för att kontinuitet, 

effektivitetet och kvalitetet ska uppnås. Ljung (2010) menar att det är viktigt att anledningen 

till omvårdnadsåtgärderna tydliggörs och att åtgärder planeras, genomförs och utvärderas i 

samverkan med andra personalgrupper. För att patienten ska få en god, säker och avancerad 

hälso- och sjukvård måste verksamhetschefer, biståndshandläggare och sjuksköterskor ha 

möjlighet att planera vården och omsorgen. I studien av Hofflander m.fl. (2013) fanns dock 

en upplevelse av brist på respekt mellan distriktssköterskorna och personalen på sjukhuset, 

liksom brist på makt vilket medförde ointresse att utveckla exempelvis checklistor för 

vårdplaneringen. Brist på tid och kommunikation mellan yrkesgrupperna tyder på att det bör 

finnas utrymmen för att dela professionella kunskaper, erfarenheter, förväntningar och 

bekymmer yrkesgrupperna emellan, för att reda ut och utveckla nya arbetsrutiner för 

vårdplanering (a.a.). När en vårdplanering präglas av god kommunikation mellan den äldre, 

de olika aktörerna och dess yrkesgrupper, skapas troligen förutsättningar för en trygg 

hemgång. Det bör också medföra tydliga insatser hemma som i sin tur kan förhindra 

återinläggning. 
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Hemgång  

IVO: s granskning (2013) visar att mottagande verksamheter i öppenvården och inom 

äldreomsorgen sällan får uppgifter om läkemedel eller annan viktig information om den äldre 

senast samma dag som han eller hon skrivs ut från sjukhuset. Detta leder till risker för 

patientsäkerheten framförallt inför kvällar och helger. På vårdplaneringarna på sjukhuset går 

det inte alltid att fastställa vilka läkemedel, behandlingar eller hjälpmedel den äldre behöver 

vid utskrivningen på grund av att vårdplaneringen i regel genomförs parallellt med den 

medicinska utredningen. I en norsk studie av Tingvoll och Dreyer Fredriksen (2011) berättar 

personal i kommunhälsovården att det som bestämts från sjukhusets sida gällande omvårdnad 

och behandling försvåras dels på grund av att dokumentation saknas när den äldre kommer 

hem och att de måste eftersöka information. Likaså om de äldre kommer på olämpliga tider 

så som fredag eftermiddag eller att omvårdnadsbehovet är större än vad som rapporterats från 

sjukhuset. Fermann och Näss (2010) nämner också problematiken i samband med hemgång. 

Välfärds- och omsorgspolitiken ger förutsättningar för att så många sjuka äldre som möjligt 

ska kunna bo i eget hem. Deras behov är dock ofta outredda, skiftande och så stora att inte 

många kan hjälpa den äldre på egen hand (a.a.). Här behövs troligen samordnade insatser 

vilket kräver samverkan mellan de olika aktörerna.  

I en intervjustudie av Eloranata, Arve och Routasalo (2008) om äldre med hemhjälp 

undersöktes samarbetet mellan hemtjänst, hemsjukvårdens sjuksköterskor och läkare. De 

äldre som intervjuades beskrev yrkesgrupperna som expertorienterade där varje yrkeskategori 

var expert på sitt område. De äldre fick hjälp på olika sätt och upplevde inte att hjälpen var 

sytematisk och organiserad. Några såg till de äldres personliga resurser genom att observera 

och uppmuntra dem att utföra uppgifter själv istället för att göra det åt dem. Andra fattade 

beslut och utförde uppgifterna själva utan att fråga den äldre. Detta kan bero på att de 

gemensamma målen inte följdes av de olika yrkesgrupperna trots att ett professionellt 

samarbete kräver gemensamma mål med vården. IVO (2013) visar också detta i sin 

granskning, där genomförandeplanerna som bland annat beskriver målet med insatsen eller 

hur och när insatserna ska genomföras utifrån den äldres samlade behov och önskemål, gav 

otillräcklig information och inte användes i det dagliga arbetet. Det framkom sällan i 

utformningen av genomförandeplanerna att den äldre varit delaktig. Det saknades också 

uppföljning av planerade och genomförda åtgärder i de granskade patientjournalerna (a.a.). 

Följaktligen är samverkan i team viktigt och innebär att olika yrkesgrupper kompletterar 
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varandra för att nå bästa resultat. Det är en av sjuksköterskans kärnkompetenser och innebär 

också att involvera patienten och anhöriga som medlemmar i detta team (Andersson, 2013).  

Eloranata m.fl. (2008) visar i sin studie att äldre inte är medveten om alla beslut som tas 

gällande den vård och omsorg som de ska få när hemtjänsten började hos dem. Haug (2004) 

visar i sin studie att äldre som behöver hjälp ofta inte har möjlighet att påverka när de ska gå 

upp, äta middag eller lägga sig. Organisatoriska förhållanden, så som 

personalsammansättningar, kring den äldre påverkar enligt Struhkamp (2005) möjligheten att 

tillgodose kravet på delaktighet. För att den äldre ska vara delaktig krävs det enligt Schoot, 

Proot, Ter Meulen och de Witte (2005) att den äldres resurser och förmågor tillvaratas. 

Genom att vårdpersonal är lyhörd gentemot den äldre gällande detta skapar detta en 

upplevelse av delaktighet (a.a.). Den äldre blir delaktig genom sitt samtycke till behandling 

eller aktiviteter men också allt annat som berör den äldre. Delaktighet är något som sker hela 

tiden och som förändras beroende på den äldres situation och relationen mellan den äldre och 

vårdpersonal (Schoot, Proot, Ter Meulen, & de Witte, 2005; & Struhkamp, 2005). God 

kunskap om den äldres resurser och gemensamma mål utformade tillsammans med den äldre 

och de berörda yrkeskategorierna ger ett effektivt stöd för den äldre att leva i hemmet 

(Cunningham m.fl, 1996). När den äldre får känna kontroll över sin vardag genom delaktighet 

och inflytande över när och hur omvårdnaden ska utföras upplever de trygghet (IVO, 2013). 

Således är det viktigt för äldre att få vara delaktiga och detta uppnås när en fungerande 

kommunikation sker mellan den äldre och personalen. 

Rehabilitering i hemmet 

I en rapport från Socialstyrelsen (2008b) belyses rehabiliteringen för äldre. Resultatet visade 

på att en fjärdedel av de 39 intervjuade äldre som 4-7 veckor tidigare skrivits ut från 

sjukhuset ansåg att de skulle ha behövt en längre tid för rehabilitering eller återhämtning 

innan de skrevs ut. Utvecklingen inom vården gällande teknik och läkemedel har lett till att 

många patienter skrivs ut snabbare. Läkarna har idag små möjligheter att förlänga vårdtiden 

på sjukhus för patienter som behöver ytterligare tid för rehabilitering eller återhämtning. 

Rapporten visar att många av de äldre som skrevs ut från sjukhuset behövde få sin bostad 

anpassad för att kunna återvända hem efter sjukhusvistelsen. Den aktuella månaden för 

undersökningen gjordes bostadsbedömning för en knapp fjärdedel av de äldre. Hos en 

femtedel (25 av 131) av dessa var dock bostadsanpassningen inte genomförd när de gick hem 

(Socialstyrelsen, 2008b), vilket antagligen kan skapa en otrygghet vid hemgången och 

försvåra möjligheten till rehabilitering. 
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Socialstyrelsen (2007) skriver om rehabilitering för äldre hemmaboende personer. Där 

belyser de rehabilitering som något allt viktigare i den enskildes vardag men att det i många 

fall saknas. Insikten om rehabiliteringens betydelse har förflyttat ett passivt vård- och 

omsorgsarbete mot ett aktivt stödjande rehabiliteringsarbete där en bra biståndsbedömning 

ligger till grund. Langhorne m.fl.  (2005) visar i sin studie positiva effekter gällande 

rehabilitering av strokepatienter efter sjukhusvistelse. Studien bygger på att ett ambulerande 

team har samordnat utskrivningen till hemmet med uppföljning och fortsatt rehabilitering i 

samarbete med primärvården. Bökberg och Drevenhorn (2010) menar också att ett alternativ 

till ordinär hemsjukvård är hemrehabilitering som finns i många kommuner. Om äldre 

personer genomgått exempelvis en höftfraktur eller stroke och således blivit beroende av 

hjälp hemma kan de genom intensiv träning i det egna hemmet rehabilitera sig och återgå till 

att klara sig själva. Detta sker genom ett tvärprofessionellt team som kan bestå av 

sjukgymnast, arbetsterapeut, sjuksköterska och vårdpersonal. Teamet har då enligt Bökberg 

och Drevenhorn (2010) varit med vid vårdplaneringen på sjukhuset för att bästa 

förutsättningarna till rehabilitering ska ske. Arbetsterapeuten ser till så att bostaden är 

anpassad efter den äldres behov och att de hjälpmedel som behövs finns. Sjukgymnasten gör 

tillsammans med den äldre ett träningsschema som kan innebära styrke- och balansträning 

men också stöd till träning av ADL-funktionerna som att laga mat eller duscha. 

Sjuksköterskan sköter översynen av läkemedel och kan lära den äldre att ta sina läkemedel på 

egen hand exempelvis genom att visa hur insulinet ska administreras. Genom att jobba på 

detta sett har en del kommuner beslutat att alla hemtjänstgrupper ska arbeta rehabiliterande 

(a.a.).  

I sammanställningen av IVO (2013) framkommer dock att sjukgymnaster och 

arbetsterapeuter inte alltid blev kallade till vårdplaneringen vilket kan leda till att 

rehabiliteringen försenas eller uteblir vid hemgång. För att den äldre ska bli mer tillfreds och 

självständig i sin vardag krävs rehabilitering men också uppmuntran och stimulans till 

aktivitet (a.a.), och den sociala samvaron i samband med rehabiliteringen ger troligen också 

en trygghet till den äldre. I en studie av Dunlop m.fl. (2005) visade det sig att 5715 äldre med 

artrit som sysselsatte sig med regelbunden fysisk aktivitet reducerade den förväntade 

funktionella försämringen med 32 %. Dessutom visar det sig att bristen på fysisk aktivitet kan 

vara den starkaste riskfaktorn för funktionell försämring (Walker, 2005). Sjukgymnaster och 

arbetsterapeuter får emellertid inte alltid möjlighet att bedöma och följa upp enskilda äldre 

eller stödja hemtjänstpersonalen genom handledning. Tidsbristen påverkar också uteblivandet 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Langhorne%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15705460
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av rehabilitering vilket leder till sämre livskvalitet för den äldre och ofta ett större 

omsorgsbehov under längre tid (IVO, 2013). Ett gemensamt besök med olika yrkeskategorier 

som delar sin kunskap sig emellan, skulle därför kunna underlätta och effektivisera 

rehabiliteringen redan i ett tidigt skede. Rehabiliteringen leder till bättre funktionsförmåga 

och troligen minskar därmed behovet av vård och omsorgsinsatser samtidigt som det bidrar 

till en trygghet.  

Kontinuitet i hemmet 

När omvårdnad av en person sker i hemmet är kontinuitet viktigt för att en god omvårdnad 

ska kunna ges och för att bevara patientens förtroende. Sjuksköterskan behöver ha ett 

holistiskt synsätt vilket innebär att sjuksköterskan uppmärksammar och tillfredsställer de 

fysiska, psykiska och sociala behoven med hänsyn till patientens tillstånd. För att uppnå 

kontinuitet ska samma sjuksköterska ha ansvar för specifika patienter och kontaktas så fort 

något behöver bedömmas eller åtgärdas (Bökber & Drevenhorn, 2010). Hemsjukvården är 

ofta organiserad i mindre grupper med en huvudansvarig sjuksköterska. Trots detta behöver 

den äldre ändå ha kontakt med många olika vårdpersonal beroende på bland annat 

deltidsanställningar, roterande schema, sjukfrånvaro eller otillräcklig grundbemanning 

(Femann & Näss, 2010). Enligt en norsk undersökning är bristande kontinuitet och bristande 

regelbundenhet det som patienter och närstående är minst nöjda med (Haug, 2004). IVO: s 

(2013) granskning visar att en stor andel av de äldre var nöjda och tacksamma med den hjälp 

de fick av både socialtjänsten och hälso- och sjukvården men upplevde otrygghet då det inte 

var en kontinuitet med samma personal.  

Genom att få möta samma person eller ett mindre team under en längre period kan detta bidra 

till tryggheten hos den äldre. Möjligheten att upptäcka eventuellt försämrat hälsotillstånd ökar 

också vid samma personal (IVO, 2013). Vidare framgår det av rapporten från Socialstyrelsen 

(2011) att en bidragande orsak till trygghet och möjlighet att påverka hur omvårdnaden ska 

utföras är när ett fåtal och välkända personer från hemtjänsten kommer hem till den äldre. 

När flera olika personer kommer hem till den äldre för att utföra insatser är risken att kvalitén 

blir sämre. Den äldre kan tycka att det är svårt att lära känna personerna och behöva upprepa 

gång på gång vad som ska göras och hur. I Wikströms (2005) studie om äldres inflytande i 

hemtjänsten beskrivs att kontinuitet uppnås när de äldre får ha inflytande på vem ur 

hemtjänstteamet som kommer, när de kommer och vad de ska göra. Rapporten från 

Socialstyrelsen (2011) menar att ett mål för kommunerna kan vara att inte för många olika 

personer kommer hem och hjälper den äldre. Olika personal kan dock ses som något positivt 
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för en del äldre som uppskattar att lära känna ny personal. Det viktiga här kan istället vara 

kontinuiteten i att personalen kommer på utsatt tid och utför insatserna efter hur den äldre vill 

ha det (Socialstyrelsen, 2011). Kontinuitet verkar således vara en viktig faktor för trygghet 

hos äldre.  

Trygg hemgång 

Trygg hemgång i Karlskrona är ett koncept som är en del i förbättringsarbetet Bättre liv för 

sjuka äldre 2013, ett samarbete mellan Sveriges kommuner, landsting och regering. Det är 

också en fortsättning på KoLa- projektet i Ronneby som bygger på samarbete mellan 

kommun och landsting. Trygg hemgång i Karlskona har liknande upplägg som Trygg 

hemgångsprojekt utförda i Ronneby, Uddevalla och Karlshamn. Syftet har varit att 

möjliggöra en säker hemgång efter sjukhusvistelsen för att på så sätt kunna bo kvar hemma. 

Målet är att de äldre ska känna trygghet i att återvända direkt till ordinärt boende efter 

sjukhusvistelsen utan att passera korttidvården, att minska undvikbar slutenvård och 

återinläggning, och att den enskildes egna förmågor tas tillvara för att bevara själständighet 

och livskvalitet till att klara vardagens aktiviteter (Pettersson, 2014). 

Genom att flera olika yrkeskategorier ingår i konceptet Trygg hemgång menar Pettersson 

(2014) att det möjliggörs en trygghet för den äldre vid hemkomsten från sjukhuset. Redan på 

sjukhuset får den äldre träffa en från teamet som berättar om Trygg hemgång och sedan 

beviljar biståndshandläggaren Trygg hemgång utan specificerade insatser. I stället får den 

äldre på egen hand prova olika aktiviteter hemma och på så sätt bli tryggare med vad han 

eller hon klarar av. Utifrån vilka behov den äldre har hjälper undersköterskan till, hon möter 

upp hemma och finns med hela Trygg hemgångsperioden (upp till 14 dagar). Genom att 

samma undersköterska finns med hela tiden är intentionen att möjligöra en trygghet för den 

äldre, anhöriga och hemtjänstpersonal i vad den äldre behöver. Hälso- och 

sjukvårdspersonalen så som sjuksköterskan, arbetsterapeuten och sjukgymnasten gör 

bedömningar utifrån sina yrkeskategorier. Uppföljningar görs efter behov under Trygg 

hemgångsperioden. Vid behov kontaktas också andra yrkeskategorier. Teamet tar tillvara den 

äldres funktioner för att han eller hon ska kunna bli självständig. Helhetsbilden av den äldres 

funktioner och behov blir synliggjorda genom teamets samverkan och 5-7 dagar efter 

hemgång görs en uppföljande vårdplanering i hemmet. Teamet arbetar måndag- fredag och 

behöver den äldre hjälp med vård och omsorg på kvällar och helger ger vald 

hemtjänstutförare den hjälpen. Teamet ansvarar för att det finns en genomförandeplan som 

underlag för överrapporteringen till vald hemtjänstutförare (a.a.). 
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Resultatet av konceptet Trygg hemgång som genomfördes i Karlshamns kommun visade att 

äldre överlag var mycket nöjda med den vård, omsorg och rehabilitering de fått genom Trygg 

hemgång. Teamet hade stor tillgänglighet och alla insatser påbörjades omgående vilket de 

flesta tyckte kändes viktigt. När samma personer kom första tiden och när en tydlig 

dokumentation fanns skapades en god kontinuitet (Tjerngren Olsson m.fl. 2013). Det stöd 

som Trygg hemgång ger visade sig i Ronnebys koncept vara en framgångsfaktor för snabb 

återhämtning. I en del fall har hemtjänstinsatserna minskat eller kunnat tas bort helt efter 

avslutad Trygg hemgångsperiod. Trots oron som äldre kände inför hemgången upplevde 

flertalet den som positiv. Någon fanns där när den äldre kom hem och ordnade med praktiska 

göromål. Hjälpmedel som den äldre behövde ordnades redan samma dag eller dagen efter 

(Svahn & Ström, 2012), något som inte alltid kan garanteras vid ordinarie hemsjukvård 

och/eller hemtjänst. 

Utifrån syftet och målsättningen med Trygg hemgång i Karlskrona och resultat från liknande 

Trygg hemgångprojekt kan detta koncept svara på behov äldre har i samband med hemgång. 

Intentionen är att äldre som får Trygg hemgång upplever en trygghet genom en samverkan 

som finns kring dem. En samverkan som även inkluderar att den äldre är delaktig och att en 

god kontinuitet också påverkar den äldres återanpassning eller rehabilitering. Hittills har det 

varit svårt att uttala sig om effekten i jämförelse med ordinarie hemsjukvård och/eller 

hemtjänst då evidens saknas. Det anses därför intressant att göra en jämförelse mellan äldre 

som får Trygg hemgång och äldre som inte får detta vid hemgång från sjukhuset. 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva äldre personer som vid hemgång från sjukhuset är i 

behov av vård och omsorg samt att göra en jämförelse mellan de äldre som ingick i 

interventionen Trygg hemgång och de äldre som fick ordinarie hemsjukvård och/eller 

hemtjänst när det gäller trygghet, samverkan, delaktighet, rehabilitering och kontinuitet i vård 

och omsorgsinsatser. 

Hypoteser: 

 H0 Det finns ingen signifikant skillnad mellan interventionsgruppen och 

kontrollgruppen vad gäller trygghet inför hemgången, första dagen hemma och ett par 

veckor efter hemgången. 

 H1 Det finns signifikant skillnad mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen 

vad gäller trygghet inför hemgången, första dagen hemma och ett par veckor efter 

hemgången. 
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 H0 Det finns ingen signifikant skillnad mellan interventionsgruppen och 

kontrollgruppen vad gäller återanpassningen och rehabiliteringen hemma.  

 H1 Det finns signifikant skillnad mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen 

vad gäller återanpassningen och rehabiliteringen hemma.  

 

 H0 Det finns ingen signifikant skillnad mellan interventionsgruppen och 

kontrollgruppen vad gäller de äldres upplevelse av den samverkan som innebär att 

personalen vet vad och hur de ska hjälpa dem. 

 H1 Det finns signifikant skillnad mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen 

vad gäller de äldres upplevelse av den samverkan som innebär att personalen vet vad 

och hur de ska hjälpa dem. 

 

 H0 Det finns ingen signifikant skillnad mellan interventionsgruppen och 

kontrollgruppen vad gäller de äldres delaktighet. 

 H1 Det finns signifikant skillnad mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen 

vad gäller de äldres delaktighet. 

 

 H0 Det finns ingen signifikant skillnad mellan interventionsgruppen och 

kontrollgruppen vad gäller personalkontinuiteten. 

 H1 Det finns signifikant skillnad mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen 

vad gäller personalkontinuiteten. 

Metod 
Denna studie har sin utgångspunkt i det positivistska perspektivet vilket har den ontologiska 

synen att naturen i grunden är bestämd och regelbunden och oberoende av mänskliga 

reaktioner finns där en objektiv verklighet. Det epistemologiska synsättet inom positivismen 

innebär att se objektivt på de fenomen som studeras och för att undvika att påverka 

fenomenen är strävan att inte lägga in egna värderingar (Polit & Beck, 2012). Studien 

genomfördes med en kvantitativ ansats med hjälp av en enkätintervju. Metoden användes då 

avsikten var att undersöka fördelningen mellan en interventionsgrupp och kontrollgrupp samt 

att undersöka om det fanns några signifikanta skillnader mellan grupperna avseende trygghet, 

samverkan, delaktighet, rehabilitering och kontinuitet. Öppna följdfrågor ingick också för att 

kunna sammanställa varför de äldre svarade som de gjorde (Polit & Beck, 2012; Trost, 2012). 
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Urval och rekrytering 

Populationen till studien var äldre personer över 65 år som efter en vårdplanering på 

sjukhuset bedömts behöva hjälp med vård och omsorg när de kommer hem. De äldre som 

ingick i studien bor i Karlskrona kommun och en del av de äldre fick hjälp för första gången 

medan andra bedömts behöva mer hjälp än tidigare. Inklusionskriterierna var att de äldre 

tillhörde omsorgsnivå 3 vilket innebär att den äldre är beviljad serviceinsats och/eller mer än 

en omvårdnadsinsats. Serviceinsatser kan bland annat vara ledsagning, ärenden till post, bank 

och apotek, planering samt beställning av dagligvaror, städ och tvätt. Omvårdnadsinsatser 

kan bland annat vara personlig hygien, toalettbesök, uppstigning och läggning, på- och 

avklädning, bäddning, tillredning av måltider, social aktivering, trygghetslarm och 

matdistribution (Äldreförvaltningen & Handikappförvaltningen i Karlskrona kommun, 2013). 

Exklusionskriterier var äldre med palliativ vård och äldre med minnesproblem, konfusion 

eller kognitiva nedsättningar, då dessa inte bedömdes kunna medverka i enkätstudien. Utifrån 

inklusionskriterierna och exklusionskriterierna utfördes sedan rekryteringen av deltagarna till 

interventionsgruppen och kontrollgruppen. Denna rekrytering skedde år 2014 under veckorna 

7-18. Äldreinformatören i Karlskrona kommun som också är projektansvarig för Trygg 

hemgång utförde rekryteringen till interventionsgruppen. Hennes rekrytering och intervjuer 

skedde genom bekvämlighetsurval (Eliasson, 2010; Polit & Beck, 2012) av 36 äldre som fått 

Trygg hemgång under den period som studien pågick. Kontrollgruppen bestod av äldre med 

hjälp från ordinarie hemsjukvården och/eller hemtjänsten och rekryteringen av denna grupp 

utfördes av det vårdplaneringsteam som finns på Karlskrona sjukhus. De valde utifrån sin 

kunskap om de äldres behov ut de äldre som uppfyllde kriterierna för studien. Deras 

bedömning resulterade i att de tillfrågade alla de 27 som uppfyllde kraven under tidsperioden 

för insamling av respondenter. Resterande 77 som vårdplanerades under denna period 

uppfyllde inte inklusionskriterierna för denna studie och tillfrågades därför inte. Intervjuerna i 

kontrollgruppen utfördes sedan av AL. Äldreinformatören och vårdplaneringsteamet 

fungerade därmed som kontaktpersoner i denna studie (Polit & Beck, 2012). 

Informationsbrevet med de äldres medgivande (Bilaga 1) delades ut i samband med 

vårdplaneringarna på sjukhuset. Interventionsgruppen fick sitt brev av någon representant 

från Trygg hemgångsteamet och kontrollgruppen av vårdplaneringsteamet i samband med 

vårdplaneringen. Alla 63 tillfrågade gav sitt medgivande till att delta i studien varav slutligen 

34 besvarade enkäten. På grund av tidsbegränsning uteblev en intervju men denna person 

kontaktades angående detta. 
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Tabell 1. Rekrytering 

 Tillfrågande 

respondenter 

Medgivande Icke 

medgivande 

Uppringda 

och 

intervjuade 

Uppringda 

men ingen 

intervju 

Interventionsgrupp 36 36 0 20 16 

      

Kontrollgrupp 27 27 0 14 13 

      

 
Studiekontext 

Karlskronas befolkningsmängd uppgick i december 2013 till 63 912 personer och antalet 

äldre över 65 år var 13385 personer (SCB, 2013). Antalet äldre med hemtjänst i Karlskrona 

var 1186 varav 769 var kvinnor och 417 var män (Socialstyrelsen, 2012). Urvalet och 

rekryteringen till studien utfördes bland äldre i Karlskrona som tillhör omsorgsnivå 3 och 

därmed är beroende av hjälp med vård och omsorg. Trygg hemgång erbjuds inte i hela 

kommunen och därför valdes äldre till kontrolgruppen i andra områden där de äldres behov 

var så likvärdiga att de också hade erbjudits Trygg hemgång om detta hade funnits. 

Interventionsgruppen med Trygg hemgång fick förutom ordinär hemsjukvård och/eller 

hemtjänst på kvällar och helger ett särskilt team på vardagarna. Den generella skillnaden 

mellan grupperna är att en personal från Trygg hemgång presenterat sig redan på sjukhuset 

och undersköterskan som möter upp hemma är densamma under hela Trygg 

hemgångsperioden (1-2 veckor). Undersköterskan har tid avsatt för att ordna med praktiska 

saker hemma och sjuksköterskan, arbetsterapeuten och sjukgymnasten blir inkopplade direkt 

för att göra bedömningar utifrån deras professioner. Uppföljningar görs kontinuerligt under 

Trygg hemgångsperioden. Kontrollgruppen med ordinär hemsjukvård och/eller hemtjänst 

fick sedvanlig vård och omsorg enligt biståndsbedömning. 

 
Datainsamling 

Data till interventionsgruppen och kontrollgruppen samlades in med hjälp av en enkät som 

bestod av nio frågor med en gradering av fyra svarsalternativ; mycket, ganska, lite, inte alls 

och ett svarsalternativ för vet ej/ej aktuellt. Respondenterna hade också möjlighet att utveckla 

sitt svar genom en öppen följdfråga ” På vilket sätt?”, för att på så sätt skapa förutsättningar 

för en djupare beskrivning av materialet. Frågorna i enkäten är utformade av AL och 

projektansvarig för Trygg hemgång och handlar om tryggheten inför hemgången från 

sjukhuset, första dagen hemma och cirka 2 veckor efter hemgången från sjukhuset. 

Samverkan mellan personalen och den äldres delaktighet belyses också liksom om den äldre 

fått hjälp med rehabilitering och på så sätt återanpassats hemma. Begreppet rehabilitering 
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likställs i föregående studie med återanpassning. Slutligen finns också frågan om vikten av 

personalkontinuitet och om det varit i stort sett samma personal de två första veckorna 

hemma (Bilaga 3).  

Frågorna till enkäten genomgick en granskning av personerna som skulle genomföra 

intervjuerna innan studien påbörjades. En första enkät med snarlika frågor testades på 11 

äldre med Trygg hemgång men formulerades sedan om för att bättre svara på syftet med 

studien (Olsson & Sörensen, 2011; Polit & Beck, 2012). Frågorna förtydligades och 

formulerades om för att svarsalternativen skulle bli en gradering istället för de tidigare 

svarsalternativen ja och nej. Innebörden i frågorna kom däremot att bli i stort sett samma som 

tidigare. Diskussion skedde också kring innebörden i frågorna för att de som intervjuade och 

respondenterna skulle tolka frågorna likadant. Respondenterna intervjuades per telefon cirka 

två veckor efter hemgång och dessa intervjuer tog 15-20 minuter att genomföra. 

Inledningsvis presenterade intervjuarna sig och förklarade att studiens syfte var att ta reda på 

äldres upplevelse av hemgången. Informationen som stod i det informationsbrev (Bilaga 2) 

respondenterna fått på sjukhuset gällande konfidentilalitet och frivillighet nämndes också 

återigen. Demografisk data såsom respondenternas kön, ålder, boendeform, om det fanns 

någon sammanboende och i de fall de äldre kommit hem från korttidsboende antecknades 

(Polit & Beck, 2012). Frågorna med dess svarsalternativ och följdfrågorna lästes i turordning 

upp för den äldre. Den som genomförde intervjun antecknade sedan det som respondenterna 

svarade. 

Dataanalys  

Deskriptiv statistik valdes för att presentera materialet och jämförande statistik för att se 

skillnader mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen (Polit & Beck, 2012). Statistiken 

presenteras med procent men också med den absoluta frekvensen n då antalet deltagare var så 

få (Ejlertsson, 2012). P-värden ansågs som statistiskt signifikanta vid <0,05 (Polt & Beck, 

2012). Statistikprogrammet SPSS version 22 användes vid analysen och följdfrågorna ” På 

vilket sätt?” sammanställas utifrån likheter och skillnader mellan grupperna (Friberg, 2012).  

Grupperna delades även in man och kvinna för att undersöka om kön hade någon betydelse 

och åldern delades in i åldersgrupperna 65-74, 75-84 och 85+ för att undersöka om åldern 

inverkade på resultatet. Boendeformen delades in i 5 alternativ, villa markplan, villa trappor, 

lägenhet markplan, lägenhet trappor och lägenhet hiss och 5 alternativ gällande om de äldre 

bodde tillsammans med någon och i så fall med vem jämfördes också.  
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Icke-parametriska analyser användes då det insamlade materialet hade variabelnivåerna 

nominal och ordinal (Olsson & Sörensen, 2011; Polit & Beck, 2012). Chi-Square beskrev 

skillnaderna i den nominala datan gällande de oberoende grupperna kön, boende och 

sammanbonde och Mann-Whitneys test beskrev skillnaderna i den ordinala datan gällande 

åldersgrupperna och svarsalternativen (Tabell 2). 

Följdfrågorna ”På vilket sätt” analyserades gällande likheter och skillnader i texten för att ge 

en mer nyanserad dimension av de fasta svarslaternativen. Denna sammanställning 

genomfördes genom att varje fråga var för sig jämfördes mellan de olika respondenterna i de 

respektive grupperna. Formulären från respondenterna i de respektive grupperna som svarat 

likvärdigt placerades i en hög var för sig. Sedan undersöktes svarsalternativen mot de öppna 

svaren för att urskilja innebörden i respondenternas svarsalternativ. Jämförelse gjordes till sist 

mellan grupperna för att undersöka om det fanns likheter eller skillnader mellan grupperna.  

Etiska överväganden 

Etikkommittén Sydost har gett en rådgivande etisk bedömning av studien (207-2014). Ett 

informationsbrev skickades till den styrgrupp i Karlskrona kommun som ansvarar för 

projektet Trygg hemgång (Bilaga 1) och ett informationsbrev (Bilaga 2) lämnades till 

respondenterna i samband med vårdplaneringen på sjukhuset. Brevet till respondenterna 

innehöll studiens syfte, ansvariga deltagare och att studien är frivillig. Ett samtycke till 

intervjun godkänndes av den äldre och vidarebefordras till Äldreinformatören respektive AL, 

via Trygg hemgångsteamet och vårdplaneringsteamet på Karlskrona sjukhus. De äldre gav 

sitt samtycke redan i samband med att de blev tillfrågade och kan på grund av deras 

beroendeställning därmed känt sig pressade att delta i studien (Polit & Beck, 2012). Därför 

var det av stor vikt att informera om frivilligheten att delta i studien också i samband med att 

de äldre blev uppringda för intervju. Brevet innehöll också informationen om att den äldre 

fick avbryta sin medverkan även under pågående intervju. De informerades också om att det 

som sägs och skrivs under intervjun har bara Äldreinformatören, AL, den äldre och 

handledaren på Blekinge Tekniska Högskola tillgång till. Frivilligheten betonades även i 

samband med att de äldre ringdes upp. För att skilja enkäterna åt dokumenteras ett nummer 

på varje enkät och om den äldre hade Trygg hemgång eller inte. Under tiden som studien 

genomfördes förvarades enkäterna hos AL och Äldreinformatören. Det var med andra ord 

konfidentiellt, vilket innebär att obehöriga inte får ta del av känsliga uppgifter och/eller 

personuppgifter som leder till att det är möjligt att identifiera vem som har medverkat 

(Kjellström, 2012). Efter att studien avslutas kommer enkäterna att arkiveras på Blekinge 
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Tekniska Högskola. Studiens resultat är skrivet utifrån enkätsvaren på enkäterna men inga 

uppgifter kommer kunna kopplas till den enskilde äldre.  

Resultat 
Antalet äldre som tillfrågades om att delta i studien var 63 varav 36 äldre tillfrågades till 

interventionsgruppen och 27 äldre tillfrågades till kontrollgruppen. Av dessa äldre 

medverkade slutligen 20 äldre från interventionsgruppen och 14 äldre från kontrollgruppen i 

studien. Orsaken till bortfallet på 29 äldre kunde vara att de avböjde i samband med att de 

blev uppringda, hörsel/kognitiva svårigheter, återinläggning på sjukhuset, kvar på 

korttidsboende, fått plats på särskilt boende, inte gick att få tag på, dödsfall och 

tidsbegränsning. I studien kom därmed 34 respondenter att delta (Tabell 2) i åldrarna 65-90 

år.  Av dessa kom 4 äldre, 2 i interventionsgruppen respektive 2 i kontrollgruppen, hem efter 

att först ha varit på korttidsboende.  Medelåldern var något högre (81,9 år) i 

interventionsgruppen än kontrollgruppen (78,5 år). Vid analys av samtliga respondenterna var 

68 % kvinnor, 50 % var i åldersgruppen 75-84 år, 50 % behövde använda trappor för att ta sig 

in i bostaden och 59 % bodde i villa. Ingen signifikant skillnad fanns mellan grupperna 

gällande kön, ålder och boende. Totalt var det 71 % som var ensamboende (Tabell 2) och det 

fanns en signifikant skillnad mellan grupperna när det gällde boendeform där flest 

ensamboende tillhörde interventionsgruppen (p = 0,027). 

 

Tabell 2. Karakteristiskt för deltagarna.  a = Chi -Square, b = Mann Whitney,  p <0,05 

 

Variabler  Interventionsgrupp 

n = 20 (% = 100) 

Kontrollgrupp 

n = 14 (% = 100) 

p- värde 

 

Kön  
   

0.255 a 

Kvinna 12 (60) 11 (79)  
Man 8 (40) 3 (21)  

    
Åldersgrupp   0,569 b 
65-74 4 (20) 3 (21)  
75-84 9 (45) 8 (57)  
85+ 7 (35) 3 (21)  
    
Boende   0,236 a  
Villa markplan 1 (5) 2 (14)  

Villa trappor 6 (30) 5 (36)  
Lägenhet markplan 0 (0) 2 (14)  
Lägenhet trappor 5 (25) 1 (7)  
Lägenhet hiss 8 (40) 4 (29)  
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Sammanboende   0,027 a 

Nej 17 (85) 7 (50)  
Make/maka/sambo 3 (15) 5 (36)  
Barn 0 (0) 1 (7)  
Förälder 0 (0) 0 (0)  
Syskon 0 (0) 1 (7)  

    

 

Interventionsgruppen med Trygg hemgång skattade tryggheten första dagen hemma, hjälpen 

till återanpassning och dess bidrag till själständighet signifikant högre än kontrollgruppen 

med ordinarie hemsjukvård och/eller hemtjänst. Interventionsgruppen skattade också vikten 

av att det kommer i stort sett samma personal och att det också gjorde det de två första 

veckorna hemma som signifikant högre.  

 

Tabell 3. Trygghet, samverkan, delaktighet, rehabilitering och kontinuitet. 
 a = Chi - Square, b = Mann - Whitney ,  p <0,05 

Variabler Interventionsgrupp 

n = 20 (% = 100) 

 

Kontrollgrupp 

n = 14 (% = 100) 

p –värde 

    
1. Hur trygg kände du dig inför din 

hemgång? 
 

   

0,796 b 

Mycket 8 (40) 4 (29)  
Ganska 4 (20) 8 (57)  
Lite 4 (20) 0 (0)  
Inte alls 4 (20) 2 (14)  
Vet ej/ej aktuellt 0 (0) 0 (0)  
    
 

2. Hur trygg kände du dig första 

dagen hemma? 

 

   

0,003 b 

Mycket 17 (85) 4 (29)  
Ganska 2 (10) 6 (43)  
Lite 1 (5) 1 (7)  
Inte alls 0 (0) 3 (21)  
Vet ej/ej aktuellt 0 (0) 0 (0)  
    
 

3. Fick du hjälp med att återanpassa 

dig hemma för att kunna återgå till 

tidigare vardagsaktiviteter, efter dina 

förutsättningar?  
 

   

 

0,003 b 

Mycket 15 (75) 3 (21)  
Ganska 2 (10) 4 (29)  
Lite 0 (0) 2 (14)  
Inte alls 0 (0) 2 (14)  

Vet ej /ej aktuellt 
 

3 (15) 3 (21)  
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4.  Har återanpassningen gjort att 

du nu klarar dig mer självständigt i 

din vardag? 

 

   

 

0,007 b 

Mycket 13 (65) 3 (21)  
Ganska 6 (30) 4 (29)  
Lite 1 (5) 3 (21)  
Inte alls 0 (0) 3 (21)  
Vet ej/ej aktuellt 0 (0) 1 (7)  

    

 

5. Hur trygg känner du dig idag 

med den hjälp du har? 

 

   

 

0,830 b 

Mycket 11 (55) 8 (57)  
Ganska 4 (20) 5 (35)  
Lite 1 (5) 1 (7)  
Inte alls 1 (5) 0 (0)  
Vet ej/ej aktuellt 3 (15) 0 (0)  

    

6. Hur upplevde du att personalen 

visste hur du ville ha din hjälp och 

vad de skulle hjälpa dig med? 

 

   

0,646 b 

Mycket 13 (65) 9 (64)  
Ganska 2 (10) 2 (14)  
Lite 2 (10) 1 (7)  
Inte alls 2 (10) 0 (0)  
Vet ej/ej aktuellt 1 (5) 2 (14)  

    

7. Har du fått vara delaktig i beslut 

gällande din omvårdnad som du 

framfört på sjukhuset eller hemma?  

 

   

0,900 b 

Mycket 11 (55) 7 (50)  
Ganska 3 (15) 4 (29)  
Lite 4 (20) 3 (21)  
Inte alls 1 (5) 0 (0)  
Vet ej/ej aktuellt 0 (0) 0 (0)  

    

8. Hur viktigt är det för dig att det 

kommer i stort sett samma 

personal?  

 

   

0,037 b 

Mycket 12 (60) 4 (29)  
Ganska 3 (15) 2 (14)  
Lite 4 (20) 3 (21)  
Inte alls 0 (0) 4 (29)  
Vet ej/ej aktuellt 1 (5) 1 (7)  

    

9. Håller du med om att det varit i 

stort sett samma personal hos dig 

de två första veckorna hemma? 

 

   

0,005 b 

Mycket 12 (60) 1 (7)  
Ganska 5 (25) 5 (36)  
Lite 1 (5) 2 (14)  
Inte alls 1 (5) 3 (21)  
Vet ej/ej aktuellt 1 (5) 3 (21)  
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Trygghet 

Graden av tryggheten varierade mellan grupperna både i avseende trygghet inför hemgången, 

första dagen hemma och två veckor efter hemgång (Tabell 3). I interventionsgruppen kände 

12 stycken (60 %) sig mycket eller ganska trygga inför hemgången medan denna trygghet 

skattades högre, 12 stycken (86 %), i kontrollgruppen. Tryggheten första dagen hemma 

skattades mycket eller ganska trygg av 19 stycken (95 %) i interventionsgruppen medan 

motsvande siffror låg på 10 stycken (71 %) i kontrollgruppen. Tryggheten 2 veckor efter 

hemgång skattades mycket eller ganska trygg av 15 stycken (75 %) i interventionsgruppen. 

Kontrollgruppens motsvarande siffra var 13 stycken (93 %). Den signifikanta skillnaden 

visade sig i frågan om tryggheten första dagen hemma (p= 0,003) där alltså 

interventionsgruppen skattade denna högre. Noll-hypotesen att det inte finns någon 

signifikant skillnad gällande tryggheten inför hemgången och ett par veckor efter hemgången 

från sjukhuset stämmer således medan hypotesen att det inte finns skillnad gällande 

tryggheten första dagen hemma förkastas. 

Sammanställningen av de öppna frågorna gällande trygghet visade liknande resultat oavsett 

grupp. Känslan mycket eller ganska trygg inför hemgången och första dagen hemma beskrevs 

bero på information, att få komma hem till sitt hem, anhöriga som fanns där hemma och tog 

emot (tydligt i kontrollgruppen) och personal som mötte upp (tydligt i interventionsgruppen). 

När de äldre kände sig lite eller inte alls trygga berodde det på oro för hur det praktiska skulle 

fungera hemma, ensamheten, ingen personal tillgänglig dygnet runt och önskan att hellre få 

komma till korttidsplats. Variationen mellan grupperna framkom när det gällde känslan av 

trygghet första dagen hemma. De i interventionsgruppen som upplevde sig lite eller inte alls 

trygga inför hemgången kände sig nu mycket trygga och lovordade det bemötandet de fick i 

samma stund som de kom hem. De som kände sig lite eller inte alls trygga i kontrollgruppen 

hade dock fortfarande en känsla av otrygghet och det fanns de som till och med kunde känna 

sig mer otrygga första dagen hemma än inför hemgången. Tryggheten med vård och omsorg 

cirka två veckor efter hemgången, det vill säga tiden då Trygg hemgång avslutats och båda 

grupperna erbjuds hjälp från ordinarie hemsjukvård och/eller hemtjänst, beskrevs överlag bra 

i båda grupperna. Några äldre från båda grupperna behövde inte längre hjälp eller hade 

minskat på den hjälp de hade från början.  
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En man i interventionsgruppen beskrev att han kände sig mycket trygg första dagen hemma:  

”Ett väldigt bra stöd. De hade ordnat det förvånansvärt bra och det var 

olika professioner. Undersköterskan visste precis vad hon skulle hjälpa 

till med. Ofattbart bra.” 

Samverkan 

Respondenterna upplevde överlag att personalen visste hur de äldre ville ha det och vad 

personalen skulle hjälp dem med (Tabell 3). Kunskapen från personalen skattades av 15 

stycken (75 %) i interventionsgruppen som mycket eller ganska. Motsvande siffror i 

kontrollgruppen var 11 stycken (78 %). Här fanns ingen signifikant skillnad mellan 

interventionsgruppen och kontrollgruppen. Noll-hypotesen att det inte finns någon signifikant 

skillnad mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen, vad gäller de äldres upplevelse av 

att personalen vet vad och hur de ska hjälpa dem, stämmer således. 

Sammanställningen av de öppna frågorna gällande personalen visade liknande resultat oavsett 

grupp. De som svarat mycket eller ganska tyckte att personalen visste vad de skulle göra och 

i vissa fall nämndes att personalen annars frågade och den äldre svarade. När svaret var lite 

eller inte alls berodde det på att det var olika personal som kom, vilket gjorde att de äldre fick 

berätta varje gång vad som skulle göras. I interventionsgruppen syftade de äldre då på 

ordinarie hemsjukvård och/eller hemtjänsten de hade på kvällar och helger, inte på 

personalen från Trygg hemgång.  

Delaktighet 

Överlag tyckte respondenterna att de fått vara delaktiga i de beslut gällande deras omvårdnad 

som togs på sjukhuset eller hemma (Tabell 3). I interventionsgruppen skattade 14 stycken (70 

%) sig som mycket eller ganska delaktiga och i kontrollgruppen var motsvarande siffror 11 

stycken (79 %). Ingen signifikant skillnad fanns mellan interventionsgruppen och 

kontrollgruppen och bekräftar därmed noll-hypotesen om att det inte finns någon signifikant 

skillnad gällande delaktighet. 

Sammanställningen av de öppna frågorna gällande delaktighet visade liknande resultat 

oavsett grupp. De som kände sig mycket eller ganska delaktiga i beslut uttryckte att 

personalen lyssnat till dem, godtagit önskemål som framfördes på vårdplaneringen och att 

åtgärderna blev enligt de beslut som tagits på vårdplaneringen. 4 av de 5 äldre i 

interventionsgruppen som kände sig lite eller inte alls delaktiga uttryckte att de i samband 

med hemgång hellre velat till korttidsboende eller särskilt boende.  
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Rehabilitering 

Återanpassningen skilde sig åt mellan grupperna och skattades signifikant högre i 

interventionsgruppen (Tabell 3) både avseende hjälpen till återanpassning och dess bidrag till 

en mer självständig vardag (p = 0,003 och p = 0,007). På frågan om hjälpen till 

återanpassning skattade 17 stycken (85 %) i interventionsgruppen hjälpen som mycket eller 

ganska medan motsvarande i kontrollgruppen var 7 stycken (50 %). Frågan om hjälpen 

bidragit till självständighet skattade 19 stycken (95 %) i interventionsgruppen som mycket 

eller ganska medan motsvarande i kontrollgruppen var 7 stycken (50 %). De respondenterna 

som var sammanboende i kontrollgruppen skattade en signifikant lägre grad av 

självständighet tack vare återanpassningen (p = 0,022) jämfört med de i kontrollgruppen som 

var ensamboende. Noll-hypotesen att det inte finns någon signifikant skillnad mellan 

interventionsgruppen och kontrollgruppen gällande återanpassningen kan därmed förkastas. 

Sammanställningen av de öppna frågorna gällande återanpassningen visade liknande resultat 

oavsett grupp. De som svarade mycket eller ganska beskrev i följdfrågorna att de fått hjälp 

genom träningsprogram och olika hjälpmedel. Dessa utryckte också att återanpassningen 

bidragit till att de nu klarar sig bättre och inte behöver hjälp lika ofta. Med undantag av en 

person var det bara kontrollgruppen som svarade med lite eller inte alls gällande hjälpen med 

återanpassningen och dess bidrag till självständighet. Detta berodde på att det inte fanns 

träningsprogram eller hjälpmedel.  

Följande kvinna i kontrollgruppen uttryckte att hon inte alls fått hjälp med att återanpassa sig:  

”Fått en snurrplatta som används vid förflyttning från säng till rullstol. 

Inget träningsprogram. Personalen säger att det är för tidigt. De har 

nämnt att det framöver kan komma hem ett team för sjukgymnastik. De 

säger att jag ska sitta upp men igår blev det för länge. Orkade inte, fick 

larma på personalen. ” 

Kontinuitet 

Vikten av personalkontinuitet och om det varit i stort sett samma personal hos respondenterna 

(Tabell 3) skiljde sig åt mellan grupperna. Kontinuiteten i interventionsgruppen visade sig 

vara signifikant bättre (p = 0,005) då 17 stycken (85 %) svarade mycket eller ganska på 

frågan om det varit i stort sett samma personal de två första veckorna hemma. Motsvarande 

siffror var 6 stycken (43 %) i kontrollgruppen. Interventionsgruppen bedömde också vikten 

av att det kommer i stort sett samma personal (p = 0,037) signifikant högre där 15 stycken 
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(75 %) tyckte detta var mycket eller ganska viktigt. Motsvarande i kontrollgruppen var 6 

stycken (43 %) (Tabell 3). Noll-hypotesen var att det inte finns någon signifikant skillnad 

mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen kan således förkastas.  

Sammanställningen av de öppna frågorna gällande kontinuiteten visade liknande resultat men 

varierade något mellan grupperna. De som svarade mycket eller ganska på frågan om det var 

viktigt med i stort sett samma personal tyckte så på grund av att de ville få kontinuitet med 

personal som visste hur de ville ha det och vetskapen om vem som kommer. De i 

interventionsgruppen som tyckte så höll också i mycket eller ganska hög grad med om att det 

varit i stort sett samma personal från Trygg hemgång men lite eller inte alls när den ordinarie 

hemtjänsten kom. Bland de i kontrollgruppen som svarat mycket eller ganska på frågan om 

det var viktigt med i stort sätt samma personal, höll också till viss del med om att det blivit 

så. De i interventionsgruppen som svarat att det var lite eller inte alls viktigt med samma 

personal tyckte så eftersom de inte behövde så mycket hjälp. På frågan om det varit i stort sett 

samma personal svarade dessa mycket eller ganska ofta. De i kontrollgruppen som svarade att 

det var lite eller inte alls viktigt med i stor sett samma personal svarade så eftersom de tyckte 

att alla var lika trevliga eller att de hade hjälp så sällan. På frågan om det varit i stort sett 

samma personal varierade svaren i både interventionsgruppen och kontrollgruppen mellan 

mycket och inte alls.  

Diskussion 
Syftet med denna studie var att beskriva äldre personer som vid hemgång från sjukhuset är i 

behov av vård och omsorg samt att göra en jämförelse mellan de äldre som ingick i 

interventionen Trygg hemgång och de äldre som fick ordinarie hemsjukvård och/eller 

hemtjänst. Resultatet påvisade signifikant skillnad gällande trygghet första dagen hemma, 

återanpassningen och kontinuiteten, vilka alla tre faktorer skattades högre i 

interventionsgruppen. När det gällde delaktighet och samverkan fanns det däremot inga 

signifikanta skillnader mellan grupperna. Sammanställningen av följdfrågorna visade att äldre 

upplevde trygghet när någon fanns där hemma när den äldre kom hem. Svaren visade också 

på vikten av hjälp med rehabiliteringen för återanpassning och därmed ett minskat behov av 

vård och omsorg. När någon lyssnar, godtar önskemål och åtgärder blir enligt beslut upplevde 

de äldre sig delaktiga. 
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Metoddiskussion 

Intern validitet 

Studien genomfördes med en kvantitativ ansats med hjälp av en enkätintervju. Metoden 

användes då avsikten var att undersöka fördelningen mellan en interventionsgrupp och 

kontrollgrupp. Trots att avsikten var att grupperna skulle vara så lika som möjligt fanns 

demografiska skillnader. Detta är en risk till att felaktiga slutsatser dras (Billhult & 

Gunnarsson, 2012 a). Kontrollgruppen hade en högre andel kvinnor, flera som var 

sammanboende och bodde i hus i jämförelse med interventionsgruppen. Anledningen till att 

fler i kontrollgruppen bodde i hus kan bero på att de inte bodde lika centralt som 

interventionsgruppen alltså i en annan del av kommunen. Båda grupperna var i behov av 

hemsjukvård och/eller hemtjänst efter en sjukhusvistelse, tillhörde omsorgsnivå 3, var äldre 

över 65 år och skulle inte ha palliativ diagnos eller kognitiva nedsättningar. Vid intervjuerna 

framkom dock att 2 respondenter från respektive grupp kom hem efter att först ha varit på 

korttidboende vilket betyder att grupperna var olika från början. Det framkom också att 

hjälpbehovet skiftade från enbart tillsyn, larm, mat och städ till PADL flera gånger per dag 

vilket kan ha påverkat resultaten. Det hade därför varit intressant att analysera IADL och 

PADL också eller enbart använt respondenter med liknande ADL behov (Polit & Beck, 

2012). Det fanns dock organisatoriska hinder varför inte detta analyserades. Då 

funktionsnivån inte är den enda faktorn som påverkar svaren hade resultatet också styrkts av 

faktorer som det sociala nätverket och förekomsten av hälsoproblem (Wieland & Hirth, 

2003). Tidsbegränsningen för studien hade dock försvårat rekryteringen av tillräckligt många 

respondenter och avsikten var inte att jämföra dessa parametrar utan jämföra konceptet Trygg 

hemgång med ordinarie hemsjukvård och/eller hemtjänst, vilket ökar validiteten och 

säkerheten i slutet. 

När insamling av data sker vid upprepade tillfällen kan det vara svårt att utvärdera om 

resultatet är en effekt av interventionen eller av deltagarnas förändrade situation. Det kan 

också ske bortfall av deltagare om studietiden är lång (Billhult & Gunnarsson, 2012a). I 

denna studie skedde intervjuerna vid ett tillfälle vilket också medförde mindre administration 

i samband med att tidsperioden var begränsad. Förändringar som kan ske över tid gick inte att 

utvärdera men var heller inte avsikten i denna studie. 

Rekryteringen av deltagare skiljde sig något åt mellan grupperna vilket kan ha påverkat att 

grupperna inte är helt jämförbara. Det var inte möjligt att samla in data på ett likvärdigt sätt 

beroende på att tillgången till respondenter begränsades till de som vårdplanerats under 
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studiens gång. Projektledaren hade möjlighet att tillfråga ett större antal respondenter vilket 

medförde ett bekvämlighetsurval som kan få konsekvensen att de tillfrågade eventuellet inte 

är representativa i en större kontext (Eliasson, 2010; Polit & Beck, 2012). Kontrollgruppens 

rekrytering utfördes av vårdplaneringsteamet på sjukhuset där de vårdplanerades. Här 

tillfrågades alla som uppfyllde kriterierna då antalet respondenter begränsades till de som 

fanns att tillgå. Skillnaderna i tillvägagångsättet vid urvalet kan ha fått konsekvenser vid 

jämförelsen mellan grupperna. Genom att slutsatserna nyanserades i denna studie kan flera 

tänkbara slutsatser dras och på så sätt istället ge vägledning och riktning (Billhult & 

Gunnarsson, 2012a) i fortsatt förbättringsarbete kring äldre och deras hemgång från 

sjukhuset. 

Enkätfrågorna konstruerades av de som genomförde intervjuerna vilket kan påverka studiens 

validitet. Frågorna kan missförstås, vara svåra att tolka eller avspegla forskarens sätt att se på 

studien (Billhult & Gunnarsson, 2012b). Frågorna till enkäten i studien genomgick dock en 

granskning av personerna som genomförde intervjuerna innan studien påbörjades. En första 

enkät med snarlika frågor testades på 11 äldre med Trygg hemgång men formulerades sedan 

om för att bättre svara på syftet med studien (Olsson & Sörensen, 2011; Polit & Beck, 2012) 

vilket är möjligt med egenkonstruerade enkäter (Billhult & Gunnarsson, 2012b). Genom 

pilotstudien och omformuleringen av enkätens frågor stärktes studiens validitet.  

Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om instrumentet anses ha stabilitet över tid, mellan olika bedömare eller 

under olika förutsättningar. Då enkäten endast använts vid denna studie, endast bedömts av 

de två som genomförde intervjuerna och under de aktuella förutsättningarna, har dessa 

faktorer inte gått att analysera (Billhult & Gunnarsson, 2012b) och påverkar därmed 

reliabiliteten. Reliabiliteten i en studie kan påverkas av att det är olika som intervjuar, vilket 

kan skapa variationer i administrationen av intervjuerna (Polit & Beck, 2012). Vetskapen om 

vilken grupp respondenterna tillhör kan också påverka reliabiliteten då de som intervjuar 

omedvetet eller medvetet påverkar resultatet (Olsson & Sörensen, 2011). Intervjuerna till 

studien genomfördes av två olika personer med olika insikt i projektet och deras 

förväntningar på svaren och tolkningen av dessa kan därför ha varit olika. Diskussion skedde 

dock kring innebörden i frågorna för att de som intervjuade skulle tolka frågorna så lika som 

möjligt varför denna risk bedöms som minimal.  
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När neutrala svarsalternativ finns med kan detta påverka resultatet (Polit & Beck, 2012). I 

studien fanns svarsalternativet vet ej/ej aktuellt med. Avseende hur trygga respondenterna var 

med hjälpen 2 veckor efter hemgång skattades denna högre i interventionsgruppen när dessa 

svarsalternativ inte räknades med i den totala summan. Istället för att 75 % (15 av 20) av 

respondenterna svarade mycket eller ganska blev det 88 % (15 av 17) när de neutrala 

respondenterna plockades bort från analysen. De tre som svarade vet ej/ ej aktuellt hade inte 

längre någon hjälp från trygg hemgång, hemtjänst eller hemsjukvården och kunde på så sätt 

inte svara något av de andra svarsalternativen. På andra frågor då svaren varit vet ej/ej 

aktuellt har svarsalternativet också bedömts vara aktuellt att ha med. Det neutrala 

svarsalternativet påverkade inte heller resultatet i en annan riktning och ansågs därför 

relevant att ha med. 

Vid insamling av data kan telefonintervjuer vara godtagbara om intervjun är kort, inte för 

personlig och om forskaren haft tidigare personlig kontakt med respondenterna. Det kan dock 

vara svårt för äldre om de har hörselproblem (Polit & Beck, 2012). I studien intervjuades 

respondenterna per telefon och tog cirka 15-20 minuter att genomföra. Ingen kontakt hade 

skett mellan den som intervjuade och respondenten innan den aktuella intervjun men 

upplevdes i de flesta fall enkel att genomföra då den inte var för personlig och inte innebar 

för många frågor. Det fanns de äldre som hade hörselnedsättning men då intervjuarna 

försökte tala tydlig och långsamt upplevdes detta inte som något problem.  

Vid undersökningar med enkäter som ska besvaras av äldre kan administreringen underlättas 

om den som intervjuar gör detta (Polit & Beck, 2012). Detta beroende på att äldre kan ha 

olika funktionsnedsättningar vilket påverkar om de svarar eller inte (Baró m.fl., 2006). Risk 

kan också finnas att någon annan fyller i enkäten om de skickas hem (Polit & Beck, 2012). 

Administreringen i studien genomfördes av de som intervjuade och fanns oklarheter kring 

frågan kunde frågan därmed förklaras, vilket bidrog till att det inte blev några interna bortfall. 

Det var inte alltid tydligt vilket svarsalternativ respondenterna tyckte stämde bäst. Det var då 

lätt att övertolka deras resonemang och leda dem in på ett svarsalternativ genom att fråga om 

det exempelvis var ”ganska” de ville svara. Ett så kallat show-card med svarsalternativ kunde 

då underlättat för respondenterna att ha hos sig för att lättare kunna svara på frågorna (Polit & 

Beck, 2012). Följdfrågorna hjälpte dock till i förståelsen för hur de resonerade kring de olika 

svarsalternativen och bekräftade på så sätt svarsalternativet. Vid intervjuer är det viktigt att 

lyssna till det som sägs och inspelning av intervjun kan då vara att föredra (Danielson, 2012). 

Vid administreringen av intervjuerna i studien antecknades svaret direkt under pågående 
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samtal vilket innebär att en del information möjligen förlorats. Avsikten i denna studie var 

dock inte att göra en kvalitativ intervju utan en mer nyanserad sammanställning av svaren på 

de öppna följfrågorna. 

Extern validitet 

Resultatet vid forskning ska i möjligaste mån vara generaliserbart även utanför det urval eller 

område som forskningen bedrivits (Polit & Beck, 2012). Urvalet till studien var äldre över 65 

år med behov av hjälp från hemsjukvården och/eller hemtjänsten och med omsorgsnivå 3. 

Respondenterna bodde i samma kommun, skulle inte ha palliativ diagnos eller kognitiv 

nedsättning. Urvalets funktionsförmåga, sociala nätverk och hälsotillstånd analyserades inte 

mer än om de var sammanboende eller inte och det är därför svårt att veta hur dessa faktorer 

påverkar generaliseringen av resultatet. I studien var endast respondenter med kognitiv 

förmåga att svara genom en telefonintervju med. Resultatet belyser därmed inte 

upplevelserna från äldre med kognitiva svårigheter. Avsikten med studien var att urvalen 

skulle vara representativa för äldre med och utan Trygg hemgång i Karlskrona kommun. 

Respondenterna bor i olika områden i Karlskrona kommun och hemsjukvård och/eller 

hemtjänstutförarna skiljde sig åt vilket kan styrka möjligheten att generalisera. Under 

studiens gång har dialog förts mellan de som intervjuade och de som rekryterade 

respondenterna för att säkerställa urvalets kvalitet. Det finns brister i metoden vid urval av 

respondenterna och att intervjuerna genomförts av två olika personer, vilket påverkar 

generaliseringen av resultatet. En styrka med studien är dock att intervjuerna med de båda 

grupperna skett vid ett tillfälle, under samma tidsperiod och med likadana enkäter. 

Resultatdiskussion 

Trygghet 

Det fanns en tydlig skillnad i grupperna gällande graden av trygghet innan hemgång till första 

dagen hemma. I interventionsgruppen ökade tryggheten för 35 % av de äldre från inte alls 

eller lite till ganska eller mycket trygg medans tryggheten minskade från mycket eller ganska 

till litet eller inte alls för 15 % av de äldre i kontrollgruppen. Tryggheten första dagen hemma 

var signifikant högre i interventionsgruppen vilket främst berodde på att det fanns någon där 

hemma som tog emot och ordnade med praktiska saker. I kontrollgruppen kunde 

sammanställningen av de öppna följdfrågorna också visa på att 7 av de 10 som skattade 

tryggheten som mycket eller ganska beskrev att detta berodde på att det fanns någon som 

mötte upp, antingen sammanboende, anhörig eller i något fall hemtjänsten. Av de övriga 3 

beskrev 2 att tryggheten berodde på att praktiska saker var ordnat när de kom hem. Resultatet 

visar därmed på att tryggheten första dagen hemma i stor utsträckning beror på om någon 
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finns till hands för den äldre och ordnar med praktiska saker. Tryggheten första dagen hemma 

tycks inte framförallt bero på vem som tar emot utan att det finns någon som tar emot. Vilket 

skulle kunna styrkas av de anhörigas viktiga roll i vården och omsorgen för äldre (Johansson, 

1991; Johansson & Sundström, 2002; Thorslund, Bergmark & Parker, 1997) men också 

tryggheten som personal kan ge i form av sin närvaro och förståelse för den äldres situation 

när kroppens krafter avtar (Socialstyrelsen, 2013). Således tyder resultatet på att det är de 

äldre som är ensamboende utan hjälp från anhöriga som har det största behovet av konceptet 

Trygg hemgång när det gäller tryggheten första dagen hemma. Studier visar dock att det inte 

bara är det sociala nätverket som påverkar tryggheten utan också hälsan och 

funktionsförmågan (Duner & Nordström, 2005; Fagerström, 2007; Fagerström m.fl., 2007; 

Karlsson, 2008; Wieland & Hirth, 2003). Om det är dessa faktorer som påverkar skillnaderna 

i urvalen till denna studie går dock inte att besvara med vald design.  

Rehabilitering 

En signifikant skillnad fanns mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen när det gällde 

återanpassningen. Interventionsgruppen skattade denna högre både i avseende hjälp till detta 

och dess bidrag till självständighet. Bristen visade sig i att kontrollgruppen inte fått 

hjälpmedel eller träningsprogram vilket enligt IVO (2013) kan bero på att arbetsterapeuter 

och sjukgymnasten inte funnits tillräckligt tillgängliga. Idag skrivs äldre ut tidigare från 

sjukhuset och behovet av rehabilitering hemma är stort. Resultatet från föreliggande studie 

visar att när rehabiliteringen kom igång i ett tidigt skede påverkade detta återanpassningen 

och självständigheten vilket ledde till ett minskat vårdbehov. Detta visar också andra studier 

som nämner det tvärprofessionella teamets betydelse för att rehabiliteringen ska fungera 

(Bökberg & Drevenhorn, 2010; Langhorne m.fl., 2005).   

Det fanns skillnader i självständigheten tack vare återanpassningen mellan de sammanboende 

och ensamboende i kontrollgruppen. Här skattade de sammanboende denna som signifikant 

lägre. Detta skulle kunna tyda på att de anhöriga som är sammanboende med den 

hjälpbehövande har eller förväntas ha en inverkan på återanpassningen. Liknande resultat 

angående betydelsen av civilståndet finns i studier av Johansson (1991), Johansson och 

Sundström (2002) och Thorslund m.fl. (1997) som visar på familjens viktiga roll i vården och 

omsorgen för äldre personer hemma och av Hellström (2003) där det som påverkar vem äldre 

får hjälp av bland annat beror på om den äldre är sammanboende och om det finns någon 

anhörig som kan ge hjälpen.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Langhorne%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15705460
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Langhorne%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15705460


35 

 

Kontinuitet och samverkan 

I interventionsgruppen skattade signifikant fler vikten av att det är i stort sett samma personal 

och att det var så de två första veckorna hemma. De syftade då enligt sammanställningen av 

följdfrågorna på personalen från Trygg hemgång. Trygg hemgång uppfyller därmed 

kontinuitet i personal men redan på kvällar och helger möts de äldre även av personal från 

ordinarie hemsjukvård och/eller hemtjänst. Troligen brister personalkontinuiteten här och 

därför är det viktigt att den genomförandeplan som Trygg hemgång genomfört överföras och 

förankras i den ordinarie personalen. Både interventionsgruppen och kontrollgruppen tyckte 

överlag att personalen visste vad och hur de skulle hjälpa dem, om inte så frågade personalen. 

Upplevelsen kunde dock bli att hjälpen inte kändes organiserad och systematisk. I 

intervjustudien av Eloranata m.fl. (2008) om äldre med hemhjälp visar att det finns brister när 

det gäller att följa gemensamma mål och IVO (2013) visar i sin granskning att 

genomförandeplanerna ger otillräcklig information och inte användes i det dagliga arbetet. 

Cunningham m.fl. (1996) menar att gemensamma mål utformade tillsammans med den äldre 

och de berörda yrkeskategorierna ger ett effektivt stöd för den äldre att leva i hemmet. 

Dessvärre har äldre enligt Femann och Näss (2010)  kontakt med många olika vårdpersonal 

vilket också föreliggande studie visade. Kommunernas mål bör därför vara, precis som 

Socialstyrelsen (2011) menar, att inte för många olika personer kommer hem och hjälper den 

äldre. När inte detta är möjligt kan kontinuiteten också innebära att personalen utför 

insatserna efter den genomförandeplan som den äldre varit delaktig i (a.a.).   

Delaktighet 

De flesta respondenterna var nöjda med delaktigheten och ingen signifikant skillnad fanns 

mellan grupperna. Oavsett grupp kände respondenterna sig delaktiga när personalen lyssnade 

till dem, godtog deras önskemål och att det blev som de bestämt under vårdplaneringen. Eldh, 

Ekman och Ehnfors (2006) fann liknande faktorer i sin studie där äldre upplevde delaktighet i 

omvårdnaden när de visades respekt, när de fick information och när vårdpersonal lyssnade 

och betraktade deras kunskap om sin situation. Trots att delaktigheten är en av Trygg 

hemgångs ambitioner fanns det några i interventionsgruppen som ville till annat boende i 

samband med hemgång och någon som fortfarande ville det ett par veckor efter hemgång. 

Detta skulle kunna bero på att de som kom hem med Trygg hemgång gjorde detta då Trygg 

hemgång ersatte behovet av korttidsboende. Önskan om att få komma till ett korttidsboende 

fanns inte i kontrollgruppen och kan bero på att de som vårdplanerats och behövt denna hjälp 

fick komma till korttidsboende då erbjudandet om Trygg hemgång inte fanns för dem. 

Forskning visar på att förhandlingsutrymmet och inflytandet från patienten är liten trots löften 
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om detta (Efraimsson, 2005). Förmodligen har personalens kunskaper och interventioner med 

Trygg hemgång fått stå i fokus vid bedömningen. Enligt Dunér och Nordström (2005) 

kommer den person som vårdplaneringen handlar om oftast inte till tals så mycket och det är 

experternas kunskap och bedömningar som får stå i fokus. Bedömningen kan ha utgått från 

mätbara faktorer och inte den äldres önskan av vad han eller hon vill (Wånell, 2006). De 

flesta vill bo hemma men det finns de som känner sig ensamma och isolerade hemma 

(Harrenfors, Sävenstedt & Axelsson, 2009).  

Trygghet i relation till rehabilitering, kontinuitet, samverkan och delaktighet 

Vid sammanställningen av de öppna frågorna från interventionsgruppen och kontrollgruppen 

kunde ett samband urskiljas när det gäller relationen mellan äldres trygghet och 

beskrivningen av samverkan, delaktighet, rehabilitering och kontinuitet.  

De som skattade högre grad gällande återanpassningen kände sig också i högre grad trygga 

två veckor efter hemgång. Tryggheten i interventionsgruppen hade dock minskat 2 veckor 

efter hemgången. Interventionsgruppen har inte längre Trygg hemgång och möjligtvis är det 

så att hemsjukvården och/eller hemtjänsten inte ger kontinuitet med samma personal och inte 

följer en genomförandeplan. Trots detta har tryggheten i kontrollgruppen däremot ökat 2 

veckor efter hemgång och deras hjälp kommer också från ordinarie hemsjukvård och/eller 

hemtjänst. Möjligtvis är det så att de nu upplever en större trygghet då de enbart fått hjälp 

från ett team, den ordinarie hemsjukvård och/eller hemtjänst och inte ytterligare ett team från 

Trygg hemgång. Detta kan ha bidragit till en högre personalkontinuitet och därmed en större 

trygghet. IVO: s (2013) granskning visar att en stor andel av de äldre upplever otrygghet när 

det inte är kontinuitet med samma personal, när de däremot får möta samma person eller ett 

mindre team under en längre period kan detta bidra till trygghet. Socialstyrelsen (2011) 

menar också att en bidragande orsak till trygghet är när ett fåtal och välkända personer från 

hemtjänsten kommer hem till den äldre. För att tryggheten ska behållas även efter att Trygg 

hemgång avlutats tyder resultatet i studien och litteratur således på kontinuitetens betydelse. 

Vid sammanställningen av de öppna frågorna visade det sig att 4 av de 5 som nämnde att de 

ville till annat boende ändå kände sig mycket trygga med den hjälp de hade 2 veckor efter 

hemgång trots att 3 av dessa 4 var lite eller inte alls trygga inför hemgången. När inte 

tillräcklig information getts om planen för vad som ska hända efter sjukhusvistelsen kan 

upplevelsen enligt Dunér och Nordström (2005) vara otrygghet när den äldre ska åka hem. 

Trygg hemgång kan därför troligen bli bättre på att informera och inkludera den äldre för att 

på så sätt också trygga de äldre inför hemgången och på så sätt få dem att känna sig delaktiga.  
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Slutsats  

 Trygghet kan ses som överordnat för äldre i samband med deras hemgång från 

sjukhuset. I föreliggande studie framkommer nämligen att det finns en relation mellan 

äldres trygghet och beskrivning av samverkan, delaktighet, rehabilitering och 

kontinuitet i samband med hemgång från sjukhuset. 

 Tryggheten första dagen hemma var signifikant högre i interventionsgruppen. 

Tryggheten för den äldre berodde i interventionsgruppen och kontrollgruppen i stor 

utsträckning på att det fanns någon till hands hemma som ordnade med praktiska 

saker. Tryggheten berodde framförallt inte på vem som tog emot utan att det fanns 

någon som tog emot. Det är troligt att ensamboende äldre utan hjälp från anhöriga är 

de som har det största behovet av att någon möter upp vid hemkomst och ordnar med 

praktiska saker.  

 Rehabiliteringen var signifikant högre i interventionsgruppen. De äldre kom igång i 

ett tidigt skede med rehabiliteringen vilket påverkade återanpassningen och 

självständigheten, vilket i sig kan leda till ett minskat vårdbehov. I kontrollgruppen 

fanns en antydan till att äldre som var sammanboende fick mindre hjälp med 

återanpassning och på så sätt är beroende av anhöriga vilket skulle innebära att 

anhöriga förväntas bidra med återanpassningen. Det är därför viktigt att anhöriga 

involveras så att samordningen av vård och omsorg säkerställs utifrån om det finns 

informella vårdare eller inte. 

 Både interventionsgruppen och kontrollgruppen tyckte överlag att samverkan mellan 

dem och personalen fungerade, personalen visste vad och hur de skulle hjälpa dem, 

om inte så frågade personalen. I interventionsgruppen var dock kontinuiteten 

signifikant högre vilket hade en betydelse för tryggheten. Trygg hemgång med sitt 

team uppfyllde alltså kontinuitet men sammantaget kunde dock upplevelsen av 

kontinuitet kännas bristfällig då interventionsgruppen också fick hjälp från ordinarie 

hemsjukvård och/eller hemtjänst vilket därmed innebar fler personal. Det är därför 

troligt att genomförandeplanerna har en viktig betydelse i samverkan mellan den äldre 

och ordinarie hemsjukvård och/eller hemtjänst. När Trygg hemgång också är 

involverade är det viktigt att genomförandeplanen också förankaras i den ordinarie 

personalen så att de äldre kan känna sig trygga också när Trygg hemgång avslutat sin 

hjälp.  
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 Delaktigheten beskrevs överlag som positiv i både interventionsgruppen samt 

kontrollgruppen och innebar att personalen lyssnade, godtog önskemål och att det 

blev som det bestämts under vårdplaneringen. Bristen på delaktighet visade sig i 

interventionsgruppen där det fanns äldre som innan hemgång ville till annat boende. 

De kände sig dock överlag mycket trygga hemma. Här kan Trygg hemgång bli bättre 

på att informera, inkludera och trygga den äldre för att de ska känna sig delaktiga 

inför hemgången från sjukhuset. 

Vidare forskning 

De anhörigas roll har visat sig spela en stor roll för tryggheten varför de sociala förhållandena 

bör ingå vid vidare forskning kring äldres hemgång från sjukhuset. Funktionsförmågan och 

hälsotillståndet är heller inte studerat i relation till resultatet i denna studie varför detta också 

hade varit intressant att ta med i framtida forskning. Boendet och dess tillgänglighet i relation 

till ovanstående faktorer kunde också ge en vägledning till äldres trygghet. Äldre med 

kognitiva nedsättningar och palliativ diagnos är inte inkluderade i studien. Studier som 

inkluderar dessa kan också anses intressant för att se vad som påverkar tryggheten i samband 

med hemgången. Även faktorer som återinläggning och vad de äldre som får korttidsplats 

innan hemgång tycker hade också varit intressant att undersöka närmare.   
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Intervjustudie – Trygg hemgång i Karlskrona kommun 
 

I mitt jobb som sjuksköterska på en medicinavdelning i Karlskrona har jag ibland upplevt en 

viss otrygghet hos de äldre när de ska åka hem. För att ta reda på vad den äldre behöver och 

vill ha för att uppleva trygghet i samband med hemgång skulle jag vilja intervjua de äldre 

som får Trygg hemgång i Karlskrona kommun. 

 

Jag heter Anne Löfqvist och läser specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

vård av äldre på Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona. Studien är en del av den 

magisteruppsats jag kommer skriva under våren 2014.  

 

Bakgrund 

Vårdplaneringen på sjukhuset kan ha resulterat i att den äldre får hemtjänst när han eller hon 

kommer hem. Trots detta kan den äldre ändå känna en form av oro. Kommer det någon och 

möter upp mig och vem är det? När ordnas det med den där flyttbara toalettstolen? När 

kommer det någon och delar den nya medicinen i min dosett och vem hämtar ut medicinen 

till mig? Kommer jag hinna få hem någon mat till kvällen?   

För en annan äldre beslutats det om ett korttidsboende beroende på att den äldre inte hunnit 

mobiliseras färdigt på sjukhuset och därför inte klarar av att komma hem med bara hemtjänst. 

Omvårdnadsbehovet är stort och det krävs mycket hjälpmedel. Då känns det tryggt för den 

äldre att komma till ett korttidsboende. I väntan på korttidsboendet, när den äldre är 

medicinskt färdigbehandlad, kan dock upplevelsen vara att det från sjukhusets sida läggs för 

lite resurser på mobilisering. Den äldre blir då lätt hospitaliserad vilket fördröjer 

rehabilitering och tillfrisknandet. När den äldre sedan kommer till korttidboendet kan det vara 

svårt att anpassa hjälpen utifrån de behoven den äldre behöver när han eller hon kommer 

hem.  

Tanken med Trygg hemgång kan då vara det bästa alternativet för den äldre som skulle 

kommit till korttidsboende. Den äldre kanske klarar sig hemma bara han eller hon får mer 

hjälp än den traditionella hemtjänsten. Trygg hemgång skulle också kunna vara ett alternativ 

för den äldre som bara skulle fått hemtjänst men egentligen behöver lite mer. Denna lösning 

kan vara ett alternativ som skapar trygghet i samband med hemgång från sjukhuset. Genom 

att teamet kring den äldre utarbetar en plan skapar det kontinuitet och förhoppningsvis 

påskyndandet av rehabilitering och tillfrisknande. Det ger en bra helhetsbild av den äldre när 

fokus ligger på den enskilda individen i dennes hemmiljö med närstående som kan vara med 

på ett naturligt sätt. Insatserna kan anpassas efter hemmiljön, hjälpmedel ses över på plats 

hemma med den äldre, mobilisering sker utifrån de dagliga aktiviteterna, någon ser till att det 

finns medicin och mat redan i samband med hemkomsten. Uppstår det några medicinska 

problem eller omvårdnadsproblem hemma är teamet insatt i den äldre och kan motverka 

eventuell återinläggning genom att i tid sätta in rätt resurser. 
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Syfte 

Syftet med denna studie är att se vad Trygg hemgång, jämfört med traditionell hemtjänst, ger 

till den äldre i form av trygghet, kontinuitet, delaktighet och praktisk hjälp. I dag talas det 

mycket om vikten av personcentrarad vård. Trygg hemgång med sitt team av samlad 

kompetens utgår från vad den enskilde äldre behöver redan första dagen hemma. Syftet är 

också att se om eller hur Trygg hemgång eventuellt kan arbeta på ett ännu mer 

personcentrarat sätt.  

 

Metod 

Genom en strukturerad intervjustudie kommer de äldre med Trygg hemgång få besvara ett 

tiotal ja och nej frågor, där de också får förklara sina tankar. Frågorna handlar om trygghet, 

träning, kontinuitet och delaktighet. Planen är att intervjun utförs av Äldreinformatören 

Yvonne Pettersson i Trygg hemgång och att samma frågor ställs av mig till en kontrollgrupp 

med äldre som fått traditionell hemtjänst. Kontrollgruppen planeras vara minst 20 stycken 

medan det i Trygg hemgång blir så många som möjligt. Rent praktiskt hur det kommer gå till 

är ännu inte helt klar då reliabiliteten kan påverkas av om vi är olika som intervjuar och om 

det görs fysiskt eller per telefon. En annan faktor är också att de äldre med Trygg hemgång 

egentligen skulle kommit till ett korttidsboende och därmed har större behov än den tänkta 

kontrollgruppen med bara hemtjänst. 

Jag kommer i förväg skicka ett personligt brev till interventionsgruppen som har Trygg 

hemgång och den planerade kontrollgruppen som har hemtjänst. Brevet kommer innehålla 

mitt syfte, vem jag är och att studien är ett frivilligt samarbete med mig, den äldre och 

Karlskrona kommun. Om den äldre vill avbryta sin eventuella medverkan även under 

pågående intervju går det bra.  Det som sägs och skrivs under intervjun kommer bara 

Äldreinformatören Yvonne Pettersson, jag, den äldre och min handledare Cecilia Fagerström 

ha kännedom om. Det kommer med andra ord vara konfidentiellt. Ett magisterarbete kommer 

att skrivas utifrån frågorna i enkäten men inga uppgifter kommer kunna kopplas till den äldre. 

 

Om det finns frågor kontakta gärna mig. 

 

Student 

Anne Löfqvist 

Leg. Sjuksköterska 

Tel: 070-649 35 81 

Mail: anne.lofqvist@telia.com 

 

Handledare  

Cecilia Fagerström  

Docent, Universitetslektor  

Sektionen för hälsa  

Blekinge Tekniska Högskola  

371 79 Karlskrona  

0709-885445 

 

 
Tillägg vid studiens avslut: Notera att Cecilia Fagerström inte kom att bli handledare utan att detta istället var 

Christel Borg.



 

 

Deltagande i en studie om hemgången från sjukhuset 
 

     Till Dig som skrivs ut från sjukhuset 
 

 

Många äldre som skrivs ut från sjukhuset behöver extra stöd och hjälp även efter 

hemkomsten. Det behövs mer kunskap om hur och på vilket sätt detta stöd kan bidra till 

trygghet. 
 

Mitt namn är Anne Löfqvist och jag läser till specialistsjuksköterska med inriktning mot vård 

av äldre på Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona. Du tillfrågas härmed att delta i min 

studie som handlar om hur Du upplevde hemgången från sjukhuset och de första veckorna 

hemma. 
  
Målet med undersökningen är att förbättra och trygga äldres hemkomst efter sjukhuset. Målet 

är också att utöka kunskapen om hur detta görs på bästa sätt.  
 

För att få information om hur det är att komma hem med den hjälp som kommunen erbjuder, 

skulle jag vilja intervjua Dig. Frågorna handlar om den hjälp Du fick och om personalen som 

hjälpte Dig visste hur Du ville ha det. Frågorna handlar också om Du fick hjälp med 

återanpassning till ett självständigt liv och om Du kände dig delaktig i beslut som fattades. 
 

Intervjun kommer ske av mig personligen eller av Äldreinformatören Yvonne Pettersson i 

kommunen. Intervjun innehåller nio frågor och kommer företrädesvis göras per telefon ett par 

veckor efter sjukhusvistelsen.  

 

Det som sägs under intervjun kommer bara Du, jag, Äldreinformatören och min handledare 

att ha kännedom om. Med andra ord är det konfidentiellt. Ett magisterarbete kommer att 

skrivas utifrån intervjuerna. I denna kommer inga uppgifter att kunna kopplas till Dig 

personligen. 
 

Självfallet avgör Du själv om Du vill delta i studien och Du bestämmer själv om Du vill 

avbryta Din medverkan. Om Du inte vill medverka eller avbryter kommer det inte att påverka 

den vård Du redan får. 

Om Du har frågor angående studien kan Du kontakta mig eller min handledare. 
 

Student/ legitimerad 

Sjuksköterska 

Anne Löfqvist 

Tel.nr. 070-649 35 81 

Mail: anne.lofqvist@telia.com 

 

Handledare 

Christel Borg Universitetslektor, 

Utbildningsledare HIHA 

Telefon: 0455-38 54 21  

Mail: christel.borg@bth.se 

Vänligen fyll i och lämna nedanstående talong till någon personal i samband med 

vårdplaneringen på sjukhuset. 

 

Namn:_____________________________ 
 

Adress:____________________________ 
 

Telefonnummer:_____________________ 

Jag samtycker till att medverka i 

studien om hemgången från sjukhuset. 
 

Ja Nej   
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Deltagande i en studie om hemgången från sjukhuset 
 

1. Hur trygg kände du dig inför din hemgång? 
 

Mycket ganska  lite inte alls  vet ej/ ej aktuellt 

 

På vilket sätt: 

………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………… 

 

2. Hur trygg kände du dig första dagen hemma? 
 

Mycket ganska  lite inte alls  vet ej/ ej aktuellt 

 

På vilket sätt: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3. Fick du hjälp med att återanpassa dig hemma för att kunna återgå till 

tidigare vardagsaktiviteter, efter dina förutsättningar? (Ge exempel: 

träningsprogram, hjälpmedel i bostaden, stöd i olika aktiviter som 

påklädning, duka, tillaga måltider.) 

  

Mycket ganska  lite inte alls  vet ej/ ej aktuellt 

 

På vilket sätt: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

4. Har återanpassningen gjort att du nu klarar dig mer självständigt i din 

vardag? 

 

Mycket ganska  lite inte alls  vet ej/ ej aktuellt 

På vilket sätt: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

Ålder:  Kön: 

Boendeform: lägenhet, villa med flera våningar, 

enplanshus. Om boendet inte är i markplan, finns det då 

hiss från markplan till aktuellt boendeplan eller bara 

trappor och i så fall hur många?  

Bor du tillsmammans med någon och i så fall vilken 

relation har du till denna person? Ex. make, mor… 

 

Information enbart 

till intervjuaren: 

– ID nr enkät: 

– Äldre med Trygg 

hemgång, ringa in:   

Ja  Nej 
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5. Hur trygg känner du dig idag med den hjälp du har? 

 

Mycket ganska  lite inte alls  vet ej/ ej aktuellt 

 

På vilket sätt: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

6. Hur upplevde du att personalen visste hur du ville ha din hjälp och vad de 

skulle hjälpa dig med? 

 

Mycket ganska  lite inte alls  vet ej/ ej aktuellt 

 

På vilket sätt: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

7. Har du fått vara delaktig i beslut gällande din omvårdnad som du framfört 

på sjukhuset eller hemma?  
 

Mycket ganska  lite inte alls  vet ej/ ej aktuellt 

 

På vilket sätt: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

8. Hur viktigt är det för dig att det kommer i stort sett samma personal?  

 

Mycket ganska  lite inte alls  vet ej/ ej aktuellt 

 

På vilket sätt: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

9. Håller du med om att det varit i stort sett samma personal hos dig de två 

första veckorna hemma? 

 

Mycket ganska  lite inte alls  vet ej/ ej aktuellt 

 

På vilket sätt: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 


