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Abstrakt

Trygghet och välbefinnande är något som tas förgivet så länge en 
person klarar sig själv och är frisk. Att bli äldre och ensamboende 
påverkar välmående på olika sätt. Syftet med denna intervjustudie var 
att beskriva hur äldre personer upplever välbefinnande och stöd av 
distriktssköterskan. I studien deltog åtta personer från en liten 
kommun i norra Sverige som har en relation till distriktssköterskan 
och assistans av hemtjänst. Intervjuerna var semistrukturerade, 
spelades in på band och skrevs sedan ner ordagrant till text. För att 
analysera intervjutexterna användes en kvalitativ innehållsanalys. 
Analysen resulterade i tre kategorier. Studien visade att äldre 
personers förmåga att klara sig själv, att känna trygghet av socialt 
nätverk och att ha tillgång till professionellt stöd ger trygghet. Studien 
visade att äldre personers förmåga att klara sig själv så långt som 
möjligt hade stor betydelse för självkänslan. Känslor av välbefinnande 
beskrevs när någon satta sig ned och pratade en stund. Stöd och 
trygghet påverkade välbefinnandet hos de äldre personerna. Resultatet 
kan vara av betydelse för att inspirera distriktsköterskor till att 
reflektera över mötet med äldre personer i hemmet och vid besök på 
vårdcentralen. Reflektionen i möten med äldre kan skapa möjlighet till 
förbättring för äldre personer.

Nyckelord: Välbefinnande, stöd, trygghet, äldre, innehållsanalys.



3

Enligt Socialstyrelsen (2005, s. 273) är drygt fem procent av den totala befolkningen i Sverige 

80 år eller äldre, vilket gör att Sverige har världens äldsta befolkning. Fram till år 2020 

förväntas denna åldersgrupp öka enligt Statistiska central byrån, SCB: s prognoser. 

Livslängden har ökat de senaste decennierna vilket medför att befolkningsprognoserna har 

genomgående slagit fel, detta på grund av att livslängden har ökat mer än vad demograferna 

har beräknat. Dödligheten per åldersgrupp bland de äldre kommer att sjunka de närmaste 15 

åren med en – två procent per år, enligt de prognoser som SCB utgår från. Det är dock möjligt 

att dödligheten kommer att sjunka ytterligare, och att antalet personer i de högsta åldrarna 

därmed kommer att öka mer än vad man för närvarande beräknar. Sarvimäki och Stenbock-

Hult (2000) menar att äldre personer i samhället ökar och med stigande ålder kommer det 

hälsoproblem med en minskning i den funktionella kapaciteten. Detta betyder att vi har ett 

växande antal personer som lever med en kronisk sjukdom, hälsoproblem och en minskad 

funktionell förmåga. För dessa personer kan inte hälsans mål vara att bli fri från sjukdom. Vad 

som kan göras för att hjälpa dem att leva ett så gott liv som möjligt trots deras sjukdomar och

minskande funktionell förmåga är viktigt att studera.

Enligt International Council of Nurses, ICN:s (2004) Etiska kod utvecklas omvårdnad av 

evidensbaserad kunskapsgrund som sjuksköterskan aktivt arbetar med. Det primära ansvaret 

för sjuksköterskan är människor som är i behov av vård. Samhället och sjuksköterskan delar 

ansvaret för att initiera och stödja de åtgärder som tillgodoser hälsa och sociala behov hos 

människan, i synnerhet för svaga befolkningsgrupper. ICN: s Etiska kod för sjuksköterskor 

kan delas in fyra grundläggande ansvarsområden: att förebygga sjukdom, lindra lidande, 

främja hälsa och återställa hälsa. Behovet av vård är universellt. Enligt Sarvimäki och 

Stenbock-Hult (2000) har frågor om vad som är ett gott liv och hur vi ska leva, diskuterats av 

filosofer i hundratals år. Termen livskvalitet har ett nyare ursprung. Social forskning har 

använt sig av detta uttryck sen 1970-talet. Efter det har även medicin, omvårdnad och andra 

hälso- och sjukvårds områden börjat använda sig av uttrycket livskvalitet.

Sarvimäki och Stenbock-Hult (2000) anser att livskvalitet är ett viktigt område, men det finns 

ingen överenskommelse om vad begreppet står för eller på vilket sätt livskvalitet kan mätas. 

Definitioner och indikatorer av vad livskvalitet är, variera från socioekonomisk status, 

tillfredställelse av behov, funktionell förmåga, meningen med livet, livstillfredställelse, 

välbefinnande och lycka. Det är en utmaning för sjuksköterskor likväl som för annan hälso-

och sjukvårdspersonal att försöka hålla kvar och främja välbefinnande hos äldre personer, när 
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de har hälsoproblem och funktionsnedsättningar. För att kunna undersöka hur hälso- och 

sjukvårdspersonal ska kunna förbättra välbefinnandet hos äldre personer, behövs det ökade 

kunskaper om livskvalitet och välbefinnande.

Christopher (2000) beskriver att tillfredställelse kan vara när ens behov, önskningar eller 

förväntningar uppfylls. Livstillfredställelse pekar på det kognitiva tillståndets utveckling inom 

varierande områden eller på personens perspektiv på livet. Författaren beskriver vidare att 

känslomässig tillfredställelse i det vuxna livet är när personer känner tillfredställelse socialt, 

inom arbete och på det personliga planet. Bryant, Beck och Fairclough (2000) och 

Christopher (2000) anser även att psykologisk välbefinnande påverkar hälsan, som bestäms 

efter den enskilde personens värdering. Sarvimäki och Stenbock-Hult (2000) beskriver att 

välbefinnande syftar till en holistisk aspekt av livet. Ett bra liv innefattar glädje, nöje och 

tillfredställelse. Motsatsen till detta är smärta, lidande och missnöje. Livet behöver inte vara 

fritt från smärta och lidande, men det måste vara något av nöje och tillfredställelse i en 

persons liv, om dennes välbefinnande ska kunna kallas bra. De personer som upplever stort 

nöje i det mesta tar sig för av livet och garanteras ett bra liv, men det måste även vara en 

balans mellan nöje och smärta. Det är även viktigt att personer har en känsla av att vara 

värdefulla eller att de ser sitt eget värde i sig själva.

Nygren, Gustafson och Lundmans (2005) studie visar att äldre personer har färre sociala 

kontakter och de fokuserar mer på relationen till släktingar. Välbefinnandet för äldre personer 

baseras på upplevelsen av mening och syfte i livet. Agahi et al (2005, s. 16-17) menar att 

hälsa är den avgörande orsaken, brist på hälsa lägger ett hinder för människans frihet att själva 

forma sina liv. Hälsa ses inte enbart som frånvaro av sjukdom, utan begreppen välbefinnande 

och hälsa ligger nära varandra och påverkas även av hur personerna upplever sin situation.

McKevitt, Redfern och Wolfe (2002) beskriver välbefinnande som viktigt, men anser att det 

är dåligt förklarat i resultat från hälso- och sjukvårdens forskning. Välbefinnande har ofta 

beskrivits i termer som lycka och socialt välmående. Sarvimäki & Stenbock-Hult (2000) 

beskriver att funktionell förmåga, uppfattad hälsa, god kondition, en aktiv livsstil och ett rikt 

socialt nätverk är några av de faktorer som förklarar livstillfredställelse och upplevelsen av 

välbefinnande. Agahi et. al (2005, s. 16) menar att en människa kan känna enormt 

välbefinnande och uppleva sig ha hög livskvalitet även vid hög ålder trots en höggradig 

nedsatt funktionsförmåga.
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Stoltz (2006, s. 45- 46, 62) menar att stöd är ett gammalt begrepp som funnits länge och har 

ett fornsvenskt ursprung. Stöd används inom flera olika områden och i detta fall, inom 

omvårdnaden. Författaren anser att ordet stöd har att göra med människors 

anpassningsförmåga och flexibilitet. Behovet anpassas till den person som har behov av eller 

har nytta av stöd. Det har även framkommit att stöd kan fungera som ett skydd eller en 

säkerhetsåtgärd till de personer som ska ge stöd till andra människor. Författaren beskriver 

även att det är viktigt att skapa tillfällen där den stödjande får träffa andra personer i liknande 

situationer.  Där de kan dela med sig av sina upplevelser, erfarenheter, kunskap och känslor. 

Helt enkelt att de får ge uttryck med egna ord hur de upplever den aktuella situationen. 

Meningen med stödet är att det ska uppfattas som en känsla av samhörighet.

I studier (Mcvilly, Stancliffe, Parmenter och Burton-Smith, 2006; Stoltz, 2006, s. 46-47) 

framkommer det att den person som får stöd måste känna att den kan lita på eller lita till den 

person som är den stödjande. Oavsett om den personen är utbildad eller inte för uppgiften. 

Stoltz (2006, s. 47) hävdar att när man ska vara den stödjande, bör en relation skapas så att 

personerna kan lära känna varandra och att en tillit mellan personerna kan byggas upp. En 

tillitsfull relation är en förutsättning för att få kunskap om personens behov och att de kan 

diskutera svåra frågor. Det är viktigt för att relationen ska bli trygg och tillitsfull.

I studier beskrivs att socialt nätverket är viktigt för äldre personers hälsa. Det ger ett 

känslomässigt stöd, är ett skydd mot psykologisk stress och minskad risk för stressrelaterade 

sjukdomar (Agahi, Lagergren, Thorslund & Wånell, 2005, s.47; Rennemark & Hagberg, 

1999; Pietlä & Tervo, 1998). Det har även visat sig att när äldre personer saknar socialt stöd 

påverkar det dem med ökad ängslan rörande sin hälsa. Ökad ängslan påverkar i sin tur och 

kan leda till mer symtomkänningar, vilket påverkar sjukdomskänslan (Rennemark & 

Hagberg, 1999; Pietlä & Tervo, 1998).

Socialt stöd har effekt på äldre personers behov av hälso- och sjukvård. De personer som har 

ett rikt nätverk har färre besök hos läkaren. Den sociala strukturen omkring personen, som 

socialklass, antal vänner och den livsstil som hör ihop med den sociala strukturen, har visat 

sig ha effekt på hälsa och välbefinnande. Sociala funktioner som att ha nära vänner och 

känslan av att vara behövd, ökar välbefinnandet, samt har en hälsofrämjande effekt 

(Rennemark & Hagberg, 1999). Det sociala stödet och nätverket bidrar till att stärka 
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personens självbild och känslan av tillhörighet, vilket kan göra att de vardagliga bestyren 

lättare (Agahi et al, 2005).

I Nygren et. al (2005) studie framkommer det att förlust förenat med att bli gammal 

involverade inte bara fysisk förmåga och kognitiva resurser, utan även den sociala statusen, 

vänner och familjemedlemmar. Med stigande ålder ökar prevalensen av fysiska sjukdomar 

och funktions nedsättningar. Dessa funktionsnedsättningar begränsar möjligheten att klara av 

de dagliga aktiviteterna i livet, vilket kan leda till en högre grad av depressioner. Det finns

dock olika strategier i vardagen att tillgå, som leder till att åldrandet upplevs glädjande trots 

att man blir äldre. Vidare beskriver Nygren et. al (2005) att fysisk och mental hälsa bland 

äldre påverkas av hur de uppfattar meningen med livet och att de upplever en känsla av 

sammanhang, vilket kan leda till en ökad förmåga att återhämta sig efter olika motgångarna. 

Förmågan att återhämta sig är en personlig egenskap, som påverkar olika upplevelser. Äldre 

personers förmåga att återhämta sig beror på flexibilitet och bidrar till att äldre kan vara 

oberoende, behålla sina funktioner och sitt välbefinnande. Sarvimäki och Stenbock-Hult 

(2000) ställer frågan om vilka faktorer som bidrar till välbefinnande. Är det hälsa, en 

dimension av välbefinnande, eller är hälsa en faktor som bidrar till livskvalitet, som då blir en 

föregångare till välbefinnandet? Hälsa inberäknas i välbefinnandet, men även fysisk och 

mental hälsa är viktiga tillstånd för ett gott välbefinnande. Hälsa kan vara ett mål i livet och 

ha en viktig betydelse för det man vill uppnå i livet.

Syfte
Syftet till vår studie är att beskriva hur äldre personer upplever välbefinnande och stöd av 

distriktsköterskan.

Metod
Studien har utformats som en kvalitativ studie, där data har samlats in med semistrukturerade 

intervjuer och därefter analyserats. Enligt Polit och Beck (2004) används kvalitativ forskning 

när data samlas in för att få en djupare eller bredare förståelse av det fenomen som undersöks. 

I kvalitativ forskning delar informanterna med sig av sina erfarenheter och upplevelser, samt 

får uttrycka sig och formulera sig med egna ord och där även helhetsperspektivet av 

informanten är en viktig del att beakta (s. 16-17). 
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Deltagare

Intervjuerna genomfördes med åtta äldre personer mellan 70-95 år som fanns inom 

äldreomsorgen i en liten norrländsk kommun. Dessa personer levde med kroniska sjukdomar 

som på något sätt påverkade deras dagliga liv och funktionsnedsättningar. Exempel på 

sjukdomar var kronisk obstruktiv lungsjukdom [KOL], komplikationer efter stroke och 

diabetes, samt hjärt- och kärl sjuka och reumatisk artrit [RA].  Inklusion kriterierna för 

studien var att vara 70 år eller äldre, orienterade till tid, rum och person, samt att personen 

levde ensam i hemmet och hade en relation till distriktssköterskan och assistans av hemtjänst. 

Exklusions kriterier var personer med demens, makar som bodde tillsammans, eller 

parrelationer, eftersom de hade stöd av varandra. Personer som var i slutskedet i palliativvård 

exkluderades eftersom frågorna kunde väcka sorg eftersom de gick mot livets slut. Författarna 

hade på förhand planerat att åtta intervjuer skulle ingå i studien. Detta i samråd med 

handledare eftersom det bedömdes ge tillräcklig variation av data för att uppnå studiens syfte. 

Tjugo personer som uppfyllde kriterierna fick ta del av informationsbrevet, av dessa var det 

endast åtta som svarade på informationsbrevet och var villiga att ingå i studien.

Procedur 

Efter godkännande av etikansökan av Luleå tekniska universitets etiknämnd, tog författarna 

personligen och via brev kontakt med verksamhetschefen, där en kort information gavs om 

studien [Bilaga 1]. Verksamhetschefen gav sitt samtycke till att hemtjänstpersonalen hjälpte 

oss att välja ut de personer som inkluderades av kriterierna för urval. Hemtjänstpersonalen 

delade även ut förfrågan om deltagande i en intervju [Bilaga 2] till de äldre personerna och de 

personer som valde att delta i intervjun gav sitt skriftliga samtycke. Svarstalongen postades i 

bifogat svarskuvert till författarna. I brevet till informanterna fanns information om metod och 

syftet till studien och frågeguiden bifogades. Syftet med frågeguiden var att framkalla både 

aktivt samtalsflöde och tematisk kunskap (jmf Kvale, 1997, s. 120-123). I informationsbrevet 

framgick det även att det var frivilligt att delta och att de när som helst kunde välja att avbryta 

intervjun utan att behöva förklara varför och att det inte heller skulle komma att påverka den 

omvårdnad som de fick. Det framgick även att alla uppgifter behandlades konfidentiellt.

Datum och tid för intervju informerades av författarna personligen.

Datainsamling

Data insamlingen baserades på semistrukturerade forskningsintervjuer med hjälp av en 

frågeguide [Bilaga 3]. Författarna delade upp intervjuerna och utförde fyra var. Intervjuerna 



8

pågick mellan 30-60 minuter. Under intervjuerna strävade vi efter att ha de äldre personerna i 

fokus och deras upplevelse på välbefinnande och vilket stöd de hade av distriktsköterskan. 

Kvalitativ data förvärvade vi genom en konversation med deltagarna utifrån frågeguiden. 

Intervjuaren använde sig själv som ett instrument och för att få inträde i den intervjuades 

värld. Det var viktigt att den intervjuade befann sig i en miljö där den kunde känna sig trygga 

och fritt kunde tala om sina upplevelser. 

Analys
Författarna analyserade tillsammans innehållet av intervjuerna. Målet med analysen var att 

beskriva upplevelsen för att öka förståelsen i livsvärlden hos de äldre personerna. När syftet 

var att beskriva ett inifrånperspektiv gjordes en kvalitativ innehållsanalys med manifest 

ansats. Manifest innehållsanalys beskriver det faktiska innehållet i texten, de komponenter 

som är synliga, givna eller ytan i kommunikationen. Det är en metod som kan inbringa 

intressant och teoretisk information med ett minimum av tappad information från det 

ursprungliga datamaterialet (Downe-Wambolt, 1992). Målet med innehållsanalys var att höja 

kvalitén på resultatets slutsats genom att knyta ihop kategorierna med texterna som 

informationen samlades in ifrån. 

Intervjuerna analyserades med kvalitativa innehållsanalysen enligt Downe- Wamboldt (1992). 

Kvalitativ innehållsanalys utgör systematisk och objektivt dra giltiga slutsatser av verbal data 

på ett sätt som beskriver och kvantifierar specifika fenomen. Intervjuerna bandades och 

därefter skrev vi ner dem ordagrant. Vi läste igenom intervjutexterna noggrant innan vi 

systematiskt plockade ut relevanta textenheter som svarade mot studiens syfte. Vi 

kondenserade textenheter utan att för den skull tappa innehåll. Därefter kodade vi med siffror 

och bokstäver till både intervjuerna och textenheterna för att på så vis underlätta hanteringen 

av materialet och för att vi lättare skulle kunna gå tillbaka till ursprungsintervjun. Därefter 

började vi kategoriseringen, där textenheter med liknande upplevelser fördes samman och 

namngavs till rubriknamn. Denna analysprocess fortskred i små steg tills vi fick fram de 

slutliga kategorierna som kom att vara varandra uteslutande. Analysarbetet har kontinuerligt 

diskuterats mellan båda författarna, med handledare och vid seminarium. Resultatet redovisas 

i brödtext och direktcitat från intervjuerna för att styrka textens innehåll.
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Etiska övervägande

Vi använde oss av informerat samtycke som innebar att personerna fick information om 

undersökningen, dess syfte, hur den var upplagd och att denne gav sitt samtycke. Vi 

informerade även om att det var frivilligt att delta och att personen kunde dra sig ur när som 

helst de önskade utan att ange en förklaring. Vi gav även information till deltagarna om 

konfidentialitet, som innebar att vi inte redovisar privatdata som kan identifiera den 

intervjuade. Det var viktigt att se till att den intervjuade inte skadades på något sätt under 

intervjun och att personens integritet skyddades (jmf. Holloway och Wheeler, 2002, s. 47-76).

Under intervjuerna strävade vi efter att bemöta intervjupersonen med respekt och visade att vi 

var intresserade av vad de hade att säga och vi lyssnade utan att avbryta eller påskynda 

samtalet. Vi var medveten om vårt förhållningssätt, genom att vara lyhörda och ha känslighet 

för hur intervju personen uppträdde, dennes kroppshållning och tonfall, så att den intervjuade 

inte skadades på något vis. På detta sätt tog vi vårt ansvar till den intervjuade i denna 

situation. Under intervjusituationen hade vi makt över situationen, eftersom vi introducerade 

samtalsämnen och styrde genom ytterligare frågor genom hela intervjun. En makt som kunde 

användas på ett bra eller dåligt sätt (Kvale, 1997, s. 118). 

Intervjubanden och texterna behandlades konfidentiellt och var bara tillgängliga för oss som 

utförde studien och för vår handledare. Intervjubanden och texterna destrueras när rapporten 

är färdig och godkänd. Deltagarnas konfidentialitet skyddades även genom att de inspelade 

och utskrivna intervjuerna bearbetades och analyserades utan att namn på person angetts. 

Resultat

Analysen resulterade i tre kategorier, vilka redovisas i tabell 1. Kategorierna beskrivs i 

löpande text och illustreras med citat.

 Tabell 1. Översikt av kategorier (n=3).
Kategorier:

Att klara sig själv 

Att känna trygghet av socialt nätverk 

Att ha tillgång till professionellt stöd ger trygghet 
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Att klara sig själv 

I studien beskrev deltagarna att välbefinnande kunde uppnås på flera olika sätt. De flesta 

upplevde välbefinnande genom att de kände att de klarade sig själva och ville absolut inte be 

om hjälp, samt att de kunde klara sig själva så länge det gick. De upplevde välbefinnande när 

de orkade utföra saker och göra nytta. Ett sätt som gjorde en deltagare oberoende och 

underlättade arbetssituationen var när personen använde en arbetsstol när denne blev trött. Det 

fanns även en deltagare som beskrev sig som en ensam varg, och att denne upplevde 

välbefinnande när den fick vara ensam och fick planera själva. 

”Visst är det bra med stöd, å kompisskap, om man när man är nere å så där, är ju 
bra, men jag tycker att jag klarar mig ännu.”

Det framkom även att deltagare höjde sitt välbefinnande när de kunde fundera, medan andra 

upplevde välbefinnande när de fick gehör för sina tankar och funderingar. Det kunde även 

vara när de var orienterad i tid, rum och person. Det framkom även att minnena, genom att 

tänka tillbaka på många fina gamla minnen, påverkade deras välbefinnande, men även att 

samtala om dem. Välbefinnandet beskrevs av flera deltagare när de kunde läsa, vilket de även 

poängterade som viktigt och något som de kunde utföra när de vilade. Att lyssna på 

favoritprogram på radio, musik och att nyttja talböcker när ögonen besvärade.

”Vi öppnar bara ett album så kan vi se historien”

De flesta deltagare beskrev välbefinnande när de var frisk och hade fungerande förmågor som 

när de hade hälsa och när livet flöt på bra. För de personer som deltog i studien, i deras 

nuvarande situation, så fanns det funktionsnedsättningar som gjorde att de beskrev 

välbefinnande när de inte kände smärta, när de följde de kostråd som givits och inte irriterade 

sig på små saker. Dessa irritationsmoment som beskrevs var när de inte fick upp mjölkpaket, 

lock på burkar eller när det tappade ner saker på golvet och inte fick upp dem. En kvinna 

beskrev att det inte upplevdes som en sjukdom att leva med diabetes, vilket gjorde att denne 

deltagare upplevde välbefinnande. Det fanns deltagare som ansåg att välbefinnande var när de 

kunde se ordentligt, när de kände sig helt frisk och inte hade den minsta krämpa. Det kunde 

även vara att de skulle få hjälp med det smärtande knäet. Välbefinnandet var även att det var 

lugnt och skönt där de bodde, som att bo i samhället med en bra omgivning och nära till 

hjälpen.



11

” Man mår ju bra dels om man känner sig frisk och så sen om man har nåt intresse 
.att man har sin hobby och .trevliga vänner, det är ju bra”

Välbefinnandet upplevdes av flera deltagare i studien när de aktiverade sig och levde ett så 

aktivt liv som möjligt. Detta för att de inte skulle tappa sina fungerande funktioner och 

styrkan av att de själv klarade av aktiviteterna. De olika aktiviteterna varierade, men några 

exempel på aktiviteter som de utförde utan att vara beroende av någon annan var bland annat 

att skriva dikter, en annan upplevde välmående av att denne såg på tv, andra producerade 

tomtar och sydde. En person älskade blommor och menade att det var skönt för själen att se 

på dem. Fler aktiviteter som deltagarna nämnde var när de spelade bingo på PRO, plockade 

bär, tyckte om att resa, matlagning och även passion för loppmarknader. Flera personer 

upplevde välbefinnande av att vara ute och i naturen. Att de kunde gå ute när knäet kändes 

bra, eller trots smärtan och samtidigt få möjligheten att se på naturen, trots att de inte orkade 

gå så långt  

”Om du skulle få mer hjälp med knät så skulle du kunna må lite bättre
Ja tacka för de. Då skulle man ju kunna vara ute å gå å titta på allt.
Jag har varit mycket för att vara ute.”

Att känna trygghet av socialt nätverk 

I studien framkom att deltagare kände välbefinnande och trygghet när det sociala nätet 

fungerade. Det var viktigt att få besök för att de skulle kunna bevara känslan av gemenskap. 

Samtliga deltagare i studien beskrev även känslan av stöd och trygghet som viktiga för att de 

skulle uppleva välbefinnande. Att ha någon som de kunde prata med, någon som tog sig tid 

och lyssnade, vilket gjorde dem glada. Deltagare menade att stöd kunde vara när de fick 

dryfta sina bekymmer, att det var viktigt att ha någon att berätta vad som var jobbigt eller att 

kunna dela med sig av det privata. Deltagare som gick på möten till dagverksamheten en gång 

i veckan, där det gavs tillfälle till trevliga vänners sällskap, påverkade deras välbefinnande.  

”Och har mina träffar vi är ju ett gäng tanter som träffas en gång i månaden och då 
vi bjuder varandra på mat jag tycker om att laga mat”

Känslan som skapades av stöd genom besök och dagliga telefon samtal från barn och 

barnbarn, beskrevs viktiga och påverkade upplevelsen att någon brydde sig om dem vilket 

även gav trygghet. Flera personer beskrev att det var viktigt att träffa sina vänner och att ha 

någon person som man kunde besöka. Flera deltagare beskrev sina grannar som viktiga 

personer, hur lätt det kunde vara att prata med dem, vilket bidrog till deras välmående. Vidare 

beskrev deltagare att de kände glädje och ett stort stöd när någon kom och hälsade på för att 
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se att de mådde bra, vilket även påverkade deras trygghet. En kvinnlig deltagare hade träffar 

med sina väninnor en gång i månaden, då de bjöd varandra på mat som de turades om att 

tillaga. En manlig deltagare, vars fru bodde på ett demensboende, beskrev att hans fru fick 

hans välbefinnande på topp, det var som om han var på utflykt varje gång de träffades.  

”Välbefinnande för mig det är att jag har bra kontakt med barn, barnbarn och att 
mitt sociala nät, kompisar fungerar å att jag träffar folk.”

Att ha tillgång till professionellt stöd ger trygghet 

Deltagarna var nöjda och ansåg att de erhöll den hjälp de behövde. De beskrev att de kände 

välbefinnande när de blev väl omhändertagna. Deltagarna menade även att de kände ett stort 

stöd från distriktssköterskan genom att de hade regelbunden kontakt per telefon och genom 

hembesök. Det framkom att det var viktigt att distriktssköterskan tog sig tid, satte sig ned och 

pratade en stund då och då. Detta bidrog till att deltagarna upplevde ett stöd som gjorde att de 

kände glädje av distriktssköterskans besök, men även trygghet. Några av studiens 

medverkande ansåg att det var viktigt att ha kontinuitet vad det gällde distriktssköterskans 

hembesök, för genom att samtala med distriktssköterskan bidrog det till ökat förtroende och 

upplevelse av stöd. Det framkom även att de kände ett stort stöd när de kunde vända sig till 

distriktssköterskan när de hade problem och bekymmer. Att det var viktigt att kunna prata när 

känslan av osäkerhet fanns. Det kändes tryggt när distriktssköterskan talade om för en 

deltagare vad denne kunde göra själv. Ett stort stöd var när de gemensamt kom fram till vilka 

mål som var aktuellt. 

”Jag tycker att det är bra att man bara kan få kontakt med dom och att man kan 
sitta och prata om det är nåt speciellt, nåt man är osäker på eller nåt privat, som 
man inte vill att ens syskon ska veta, kan det vara bra tycker jag”

Flera deltagare beskrev tilliten och förtroendet till distriktssköterskans profession genom den 

kunskap som fanns om sjukdomar och även aktivt deltagande i kunskapsutvecklingen. 

Personer beskrev även upplevelsen av trygghet och stöd av distriktssköterskan genom 

regelbundna, årliga hälsokontroller och olika provtagningar, där vetskapen fanns att 

distriktssköterskan meddelade om det fanns avvikelser. Det framkom även att stöd och 

trygghet upplevdes när distriktssköterskan hjälpte dem med mediciner, att beställa och fördela 

dem i dosett. Eftersom deltagare upplevde det svårt att hantera läkemedlen rätt, samt en rädsla 

att det skulle bli fel doser i dosetten. 
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”Ja jag har dom vet ju mycket mer om dom här sjukdomarna än vad jag vet.”

Deltagare beskrev hur de kände att distriktssköterskan gjorde allt för att hjälpa dem vilket 

gjorde att de upplevde ett stort förtroende för distriktssköterskan och att denne gjorde ett bra 

arbete, samt var en stor tillgång. Detta medförde upplevelser av stöd och trygghet. Det 

framkom även att distriktssköterskan var omtyckt av sina patienter och dessa patienter ansåg 

kontakten som mycket värdefull. Detta resulterade i att deltagarna beskrev ett ökat 

välbefinnande när de kände distriktssköterskans engagemang. En deltagare beskrev att det 

inte upplevdes som något problem att ha flera distriktssköterskor. Det viktiga var att denne 

kände stödet från henne, samt att det inte upplevdes besvärande att ta emot stöd när 

personalen var så positiv till sitt arbete.

”Nä, hon kommer ju och tar prover, någon gång ibland och det tycker jag räcker 
och då får man ju reda på om det är något speciellt jag har ju min distriktssköterska 
och hon är bra det är värdefullt faktiskt.”

Diskussion

Syftet med denna studie var att beskriva äldre personers upplevelse av välbefinnande och stöd 

av distriktssköterskan. Studien har baserats på åtta semistrukturerade intervjuer som 

analyserats med kvalitativ innehållsanalys och resulterade i tre slutkategorier: Att klara sig 

själv, Att känna trygghet av socialt nätverk och Att ha tillgång till professionellt stöd ger 

trygghet. 

Resultatet i vår studie visade att klara sig själv var intention för de flesta och hade stor 

betydelse för deltagarnas välbefinnande. Backman och Hentinen (2001) beskriver i sin studie 

att det är viktigt med fysisk hälsa för många äldre personer. Hälsa är ett tecken på 

välbefinnande med livet. Självbestämmande, autonomitet och att klara sig själv har visat sig 

främja välbefinnande. Vidare beskriver Backman och Hentinen (2001) att det är viktigt att 

deltagarna känner att de klara sig själv.  De upplever att det är bra för kroppen och samtidigt 

beskriver de en olust att ta emot hjälp från utomstående. De arbetar hårt för att hålla kvar sin 

självständighet, den funktionella kapaciteten inkluderar tre dimensioner som kan, gör och vill. 

Resultatet av vår studie visade att vissa av intervjupersonerna uppskattade känslan av att vara 

oberoende, de hade en intention att klara sig själva så långt som möjligt. Några av 

intervjupersonerna tyckte att det var besvärande att vara tvungna be om hjälp medans andra 

tyckte att det gjorde ingenting. Enligt Themessl-Huber, Hubbard och Munro (2007) är 

personer motvilliga och upplever det som genant och känner sig förnedrade när de är tvungen 
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att be om hjälp. Vidare beskriver Backman och Hentinen (2001) att när personer är inriktade 

på att vara oberoende och vill själv utföra sina dagliga aktiviteter, så lyckas de flesta, fast hela 

förmågan att klar av detta egentligen inte räcker till. Resultatet i vår studie visar att aktiviteter 

som att läsa till att vara ute i naturen var sätt att glömma funktionsnedsättningarna vilket 

istället bidrog till välbefinnande. I Backman och Hentinen (2001) studie framkommer det att 

äldre personer som har smärta i höft och ben beskriver hur viktigt det är att vara oberoende 

och vilja klara sig själv. Vid tillfällen då smärtan är näst inpå outhärdlig vill personer i deras 

omgivning att de ska använda sig av rullstol för att avlasta, men deltagare nekar och menar att 

så länge som de klarar av att gå så tänker de gå på sina två ben. Liksom Cartwright (2007) 

beskriver det centrala för välmående att kunna vara aktiv och utföra normala saker i vardagen. 

Att kunna fortsätta med livet och inte ge upp trots förluster av vissa funktioner som periodvis 

inverkar på hälsan. 

Resultatet visade att några av deltagarna inte upplevde ensamheten som ett hinder utan ansåg 

sig själva som ”ensam varg” och att de uppskattade det. Andra deltagare belyste det manifesta 

av att ha någon de kunde prata med vilket inverkade på deras välmående. I Blomqvist och 

Edberg (2002) studie känner sig de äldre personerna stolta över att de klarar av sina dagliga 

aktiviteter trots smärtan och att de har en positiv läggning och klagar inte i onödan. De 

upplever att de inte vill bli en besvärlig person som skulle kräva hjälp av familj eller personal, 

utan de hjälper hellre andra som har det värre.

Några av intervjupersonerna menade att välmående höjdes av att de fick vara orienterade till 

tid, rum och person och att de kunde se tillbaka på livet med glädje. Välbefinnandet beskrevs 

ofta i termer som att kunna läsa, skriva, lyssna på musik och talböcker. Personer med kronisk 

sjukdom i Öhman, Söderberg och Lundman (2003) studie beskriver att klara av att läsa en bok 

eller tidning, lyssna på radio, se på tv och vara med släktingar och vänner kunde vara ett sätt 

att utestänga smärtan. Resultatet i denna studie visade att deltagarna upplevde hälsa och 

välbefinnande som att vara frisk och ha fungerande förmågor, samt att kunna klara sig själv 

till viss del. Blomqvist och Edberg (2002) beskriver äldre personer aktiviteter som de 

använder sig av för att avledande smärtan. Det kunde vara i hemmet vid läsning, tv tittande, 

att sy eller matlagning. De använde sig även av meditation, böner, resor, samt att träffa sina 

vänner även det påverkade smärtan på ett positivt sätt, vilket gjorde att de glömde bort 

smärtan för en stund. Heckman Coats och Blanchard-Fields (2008) beskriver att det väsentliga 

är att acceptera problem förenligt med att lära sig leva med dem och att acceptera vad som 
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inträffat, samt att det inte går att förändra.  Intervjupersonerna i vårt resultat beskrev att 

funktionsnedsättningarna inverkade på vardagen och kunde ibland även leda till ökade 

irritationsmoment när det inte klarade av att utföra vardagliga sysslor i hemmet. I likhet med 

Öhman, Söderberg och Lundman (2003) beskriver personerna med kronisk sjukdom känslor 

av välbefinnande och lycka av att kunna vara hemma, det var upplevelser av någonting som 

betraktade som ett normalt liv. 

Välbefinnandet upplevdes av flera deltagare i vår studie när de hade möjlighet till aktiviteter 

och leva ett så aktivt liv som möjligt. Aktiviteterna varierade, allt från att skriva dikter till att 

se på tv eller att handarbeta. Det framkom även att det var viktigt att få umgås med andra 

ibland via PRO där kunde det vara bingo eller andra trivsel kvällar. Resultatet visade att flera 

personer upplevde välbefinnande av att vara ute och i naturen eller att resa och att få laga mat. 

Conn, Minor och Burks (2003) beskriver att de äldre kvinnorna utför aktiviteter minst en gång 

i vecka så som promenader, gymnastik och simning vilket fick dem att må bra. Att 

kommunicera med andra personer beskrivs av Öhman, Söderberg och Lundman (2003) som 

lindring mot ensamheten och sjukdom. I Blomqvist och Edberg (2002) studie beskrev de äldre 

personerna att smärtan satte ned rörligheten, vilket hindrar dem från att göra saker som att sy, 

besöka vänner, resa och sova. De vara beroende av hemhjälp under smärtan gjorde att de 

längtade efter sin frihet. Vidare beskriver Blomqvist och Edberg (2002) att äldre personer 

saknade friheten att kunna ligga så länge de hade lust till. I Hincks (2004) studie framgår det 

att äldre personer är passionerade över att vara aktiva. En person beskriver sin beslutsamhet 

att fortsätta att röra sig. Trots smärta i kroppen så fortsätter man att utföra sina sysslor, att ge 

upp på grund av smärta accepteras inte. När värken blir för påfrestande blir denne tvungen att 

vila en stund för att sedan kunna orka med att fortsätta utföra sina sysslor.

Resultatet i vår studie visade att intervjupersonerna kände trygghet av det sociala nätverk de 

hade, vilket de upplevde som viktigt och även att det hade stor betydelse för tryggheten och 

välbefinnandet. Deltagarna upplevde det som viktigt att få besök för att bevara känslan av 

gemenskap och stöd i vardagen. Murphy, Shea och Cooney (2007) beskriver i sin studie att 

besök från familj och vänner är mycket viktigt för äldre personerna. Besöken gör att 

familjebanden bevaras och den äldre får veta vad som inträffar där hemma och i samhället. 

Dessa faktorer ligger till stor grund för familjerelationer och välbefinnandet för den äldre. I 

Enligt Hovbrant Fridlund och Carlssons (2007) studie framkommer det att de äldre 

personerna anser att det är viktigt med familjemedlemmar och vänner, men även med 
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kulturella aktiviteter. Det beror dock på den äldre personens sjunkande förmåga och hur 

miljön är utformad om de äldres framträdande begränsas. Resultatet visade att deltagarna i vår 

studie ansåg att det var viktigt att ha någon att prata med, någon som tog sig tid och lyssnade 

på dem, vilket gjorde att det påverkade dem positivt. Söderberg, Jumisko och Gard (2004) 

beskriver att personer som rehabiliteras tillbaka till livet upplever sig bekräftad av att träffa 

andra människor i samma situation som de själva befinner sig i. Cortis och Williams (2007) 

anser att stöd från familjen har stor betydelse för trygghet men samtidigt vill de äldre inte 

känna sig som en börda. 

Tryggheten i vardagen stärktes enligt intervjupersonerna i vår studie genom dagliga 

telefonsamtal från barn och barnbarn. Detta gjorde att de upplevde att någon brydde sig om 

dem, vilket stärkte både tryggheten och välbefinnandet. Häggström, Kihlgren, Kihlgren och 

Sörlie (2007) fann att närheten till anhöriga är viktig, om de äldre personerna snabbt skulle 

behöva hjälp med någonting så kommer de anhöriga, och det anses även som en trygghet i 

vardagen. Resultatet i denna studie visade även att grannar hade stor betydelse för tryggheten, 

det var lätt att prata med och vetskapen att de tittade i dagligen minskade deltagarnas oro, 

vilket bidrog till deras välmående. Tomaka, Thompson och Palacios (2006) beskriver att de 

äldre personerna upplever den sociala interaktionen mellan familjen i form av dagliga samtal 

och umgänge som ett socialt stöd. I Hincks (2004) studie framkommer det att äldre 

personerna tar en aktiv roll med att samtala med andra människor via telefon, skriva brev och 

delta i olika sociala evenemang.

I vår studie framkom det att ha tillgång till professionellt stöd skapar en känsla av trygghet. 

Deltagarna i studien var nöjda och kände välbefinnande av att bli väl omhändertagen. I Attree 

(2000) studie framkommer det att patienter som bekräftas som individer, behandlas som 

personer och där sjuksköterskan visar ett intresse i dem, bidrar till att patienter känner sitt 

värde som människa. Individualiserad omvårdnad relateras till patientens behov anses som 

god kvalitet på omvårdnad vilket även främjar välbefinnandet. Personal som visar respekt för 

individens rättigheter, värdighet och privatliv kommenteras speciellt. Patienter beskriver även 

att få vara delaktig, kunna påverka och välja de beslut som rör ens omvårdnad och behandling 

är viktigt för att känna god kvalitet på sin vård, men även trygghet. Enligt Ryan, Garlick och 

Happell (2006) kan sjuksköterskans roll ses som den reflekterande, multifascinerad och 

komplexa som kan hjälpa alla med olika problem. Författarna menar att sjuksköterskan har 

lösningen till de flesta problemen. 
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I denna studie visade resultatet att intervjupersonerna kände att distriktssköterskan tog sig tid, 

satte sig ned och pratade med dem. Deltagarna upplevde stöd som gjorde att de kände glädje 

och trygghet av distriktssköterskans besök. Det var även viktigt att ha kontinuitet vad det 

gällde distriktssköterskans kontakt, eftersom det skapade förtroende och tillfälle att kunna 

prata om osäkerhet fanns. I Attree (2000) och Nätterlund och Ahlström (1999) studier 

framkommer det att sköterskor som engagerar sig genom sociala samtal, och uppmuntrar till 

sociala relationer gör det när de samtalar en stund, kommer för att se att patienten mår bra, 

och sätter sig ner för att samtala (Attree, 2000; Nätterlund & Ahlström, 1999), vilket bidrar 

till känslor av tillit och förtroende (Nätterlund & Ahlström, 1999). En sådan kontakt gör att 

patienterna kan diskutera den oro och ångest de känner (Attree, 2000). Vidare beskriver 

Nätterlund och Ahlström (1999) att äldre personer upplever en känsla av säkerhet när de vet 

att de kan ringa om de får eller har problem med sin sjukdom. Söderberg, Jumisko och Gard 

(2004) beskriver att personer som rehabiliteras till det dagliga livet upplever stöd och 

förståelse från myndigheter, professionella, anställda och den närmaste familjen, vilket de 

äldre personerna uppskattar. Themessl-Huber, Hubbard och Munro (2007) redogör för att 

äldre personer föredrar stöd från personer som de redan har en relation till, särskilt i stunder 

av kris. 

Resultatet i vår studie visade även att deltagarna beskrev tilliten och förtroendet till 

distriktssköterskans profession. För distriktssköterskan hade kunskap om sjukdomar och även 

ett aktivt deltagande i kunskapsutveckling. Intervjupersoner beskrev känslan av trygghet och 

stöd av distriktssköterskan med de regelbundna, årliga hälsokontrollerna och de olika 

provtagningarna. Eftersom intervjupersonerna hade vetskapen om att distriktssköterskan 

meddelade om det uppstod avvikelser. Deltagarna beskrev även känslor av stöd och trygghet 

när distriktssköterskan skötte läkemedelsdispenseringen, och beställde mediciner samt 

förnyade aktuella recept. Deltagarna i studien upplevde även svårigheter och rädsla att hantera 

läkemedlen på ett felaktigt sätt.  I studier (Attree, 2000; Cartwright, 2007) beskriver äldre 

personer att de känner sig väl omhändertagna och de upplever ofta känslan att hälso- och 

sjukvården engagerar sig. Den information och råd om hälsa, livsstil och sociala frågor har 

betydelse för livskvalitet.  De äldre personerna framhåller även vikten av att prata om känslor 

som har inverkan på stöd, utan att det på något sätt döms av omgivningen (Cartwright, 2007). 

Hall och McWilliams (2006) redogör för att äldre personer känner sig lugna när vetskapen 

finns om att distriktssköterskan kommer på besök. Enligt Attree (2000) framkommer det att
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patienter och anhöriga beskriver god kvalitet på omvårdnad som individualiserad, patient 

fokuserat och relaterat till deras behov, och förutsatt att relationen är på ett humanistiskt sätt. 

Det upplevs positivt att få god kvalitet på omvårdnaden, vilket underlättar utvecklingen av 

tillit och förtroende.

Deltagare i denna studie upplevde känslan av att distriktssköterskan gjorde allt för att hjälpa 

dem och ombesörjde ett bra arbete, där trygghet skapades av stöd och även ett stort 

förtroende. Distriktssköterskorna var omtyckta av intervjupersonerna och de ansåg kontakten 

som mycket värdefull, samt att denne var en stor tillgång. Deltagarna upplevde det inte 

besvärande att ta emot stöd när personalen var så positiv till sitt arbete. Nätterlund och 

Ahlström (1999) beskriver att äldre personer upplever att det är skönt att inte behöva förklara 

saker, personalen har förståelse och en känsla för deras önskningar. De äldre personerna kan 

prata om sin situation i lugn och ro särskilt om det är något de oroar sig för. Enligt Green, 

Forster, Young, Small och Spink (2008) framkommer det att sjuksköterskor är snälla och 

omtänksamma och de äldre personerna upplever känslan av att de bryr sig om dem. Hinck 

(2004) beskriver att äldre personer är tillfredställd med att de kan ta hand om sig själva och 

det stöd de har, som de kan kontakta när deras behov finns. 

Metoddiskussion

Syftet med vår intervjustudie var att beskriva äldre personers upplevelse av välbefinnande och 

stöd av distriktssköterskan. Holloway och Wheeler (2002) anser att forskaren använder sig av 

kvalitativa metoder för att undersöka beteende, perspektiv, känslor, upplevelser hos 

människor och vad som är kärnan i deras liv (s. 3) Vi intervjuade åtta personer i åldern 70-95 

år. Hur många deltagare som ska delta i en studie beror på om den ska vara stor eller liten 

studie, men även på vilken typ av forskningsfråga som ställs, material, tid och resurser, men 

även antalet forskare. Holloway och Wheeler (2002, s. 128-129) anger att det ofta behövs 6-8 

dataenheter Vi bedömer att de åtta personer som deltagit i denna studie har gett tillräcklig 

information och variation av data för att nå syftet med studien. Vi använde oss av en 

semistrukturerad frågeguide, vilket är vanligt inom den kvalitativa forskningen enligt 

Holloway och Wheeler (2002), dock behöver den inte alltid följas beroende på 

intervjuprocessen och vilka svar intervjuaren får. Intervjuguiden försäkrar att intervjuaren 

samlar liknande information från alla informanter (s.85). De intervjuer som genomfördes i vår 

studie tog mellan 30 till 60 minuter. Enligt Holloway och Wheeler (2002) beror längden på 

intervjun på deltagarna, vilket ämne det berör och det metodologiska greppet, lösningen. 
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Forskaren föreslår en ungefärlig tid, men är det äldre eller fysiskt sjuka kan de behöva pauser 

och raster (s. 86).

De åtta intervjuerna har spelats in på band och enligt Polit och Beck (2004) är det en vanlig 

datakälla inom kvalitativa studier. Forskaren skriver ner ordagrant det som inspelats på bandet 

inför analysen (s.573). Den genomförda kategoriseringen har utförts i små steg i enlighet med 

Downe-Wamboldt (1992) rekommendationer att man formulerar preliminära kategorier redan 

efter en första, ytlig genomgång av materialet för att därefter kodas all text, vilket vi gjort. 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver att kategori indelningen är ett kritiskt moment, och 

förmodligen det svåraste i hela processen. Författarna brukar säga att kategorierna ska vara 

fullständiga och ömsesidigt uteslutande. Det innebär att alla meningsbärande enheter ska 

kunna höra till en relevant kategori och att inga meningsbärande enheter ska kunna hamna i 

mer än en kategori. Kategorierna kan göras tydligare om man väljer ut typiska 

meningsbärande enheter för att illustrera kategorierna. I denna intervju studie har vi använt 

oss av kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Med denna kvalitativa metod får 

forskaren möjlighet att förstå människors upplevelse av fenomen ur ett inifrån perspektiv, 

vilket innebär att vi hela tiden strävat efter att vara textnära och undvikit att själva tolka texten 

(Downe-Wamboldt, 1992). 

Studiens begränsning kan vara att intervjuerna delades upp och forskarna utförde fyra var och att 

intervjuerna utfördes vid varje tillfälle av bara en intervjuare. Resultatet kan ha påverkats så att 

data missades eftersom inte båda forskarna medverkade för att komplettera varandra gällande att 

lyssna på det som inte sägs med ord. Vidare skulle kanske fler följdfrågor ha kunnat ställas ur olika 

perspektiv och därmed gett forskarna flera infallsvinklar att ta ställning till vid analysen. En annan 

nackdel kan vara relaterat till de bandinspelade intervjuer då informanterna kan ha påverkats av 

diktafonen med att bli hämmande, där en nyanserad data kan ha blivit osagd. Enligt Kvale (1997) 

använder intervjuaren sig själv som ett instrument och inträder i den intervjuades värld. Det är 

viktigt att den intervjuade befinner sig i en atmosfär där den kan känna sig trygg och fritt kan tala 

om sina upplevelser, som kan väcka många känslor till liv. Resultatet kan bero på intervjuarens 

kunnande, känslighet och empati (s. 36, 101, 118). Eftersom intervjuerna utfördes i ett litet 

samhälle där de flesta har kännedom om varandra på något vis, vilket kan speglas av att redan 

vetskap fanns om informanten En fördel var att de deltagare som deltog i studien fick möjlighet att 

dela med sig av sina upplevelser i en intervju där det visades ett uppenbart intresse för det 

deltagarna hade att säga. 
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Slutsats

Resultatet i vår studie gagnar alla som arbetar inom hälso- och sjukvården. Att äldre personer 

har ett behov av att personalen sätter sig ner och att de får tid för att samtala en stund. De

äldre personerna upplever det att personalen bryr sig om dem, samt att det ges en möjlighet att 

kunna yppa de problem eller det som oroar och gör dem osäkra, som kanske inte annars skulle 

komma fram. Vetskapen att distriktssköterskan kom kontinuerligt på besök bidrog till 

trygghet i vardagen. Välbefinnandet tillgodosågs på flera olika sätt allt från att läsa till att 

umgås med familj och vänner. Det vore intressant att göra en liknade studie i en större stad för 

att identifiera äldre personers upplevelser av välbefinnande och stöd av distriktssköterskan. 

Finns där likheter eller olikheter mellan äldre i städer och i mindre samhällen. Utförs det 

hembesök på liknade vis, har den äldre möjligheten till att träffa samma distriktssköterska 

varje gång.  Hur ser tillgängligheten ut för telefonsamtal och besök?  Är det lätt att få besök 

av grannen dagligen i en stad som det kan vara i ett mindre samhälle? 
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                                                                                                                      Bilaga 1

Luleå tekniska universitet

Institutionen för hälsovetenskap

Avdelningen för omvårdnad

Informations brev till områdeschefen för hemtjänstgrupperna

Vi är blivande distriktsköterskor som ska göra ett examensarbete, en kvalitativ studie, där vi 

kommer att söka datainformation genom att intervjua äldre personer om hur de upplever 

välbefinnande med stöd av distriktsköterskan. Detta är syftet med vår studie. Denna studie 

kommer att kunna skapa en bättre förståelse och en fördjupad kunskap om vilka faktorer som 

bidrar till att äldre personer upplever välbefinnande och hur distriktssköterskan kan stödja de 

äldre för att uppnå eller bevara välbefinnandet.

De kriterier som vi inriktar oss på är personer som är 70 år eller äldre, uppbär hemtjänst i 

någon form, samt ensamboende, orienterad i tid, rum och person. Personer med demens, 

makar som bor tillsammans, eller personer som lever i parrelation har stöd av varandra 

exkluderas. Även personer som är i slutskedet i palliativ vård exkluderas för att frågorna kan 

väcka sorg eftersom de går mot livets slut.

Vi undrar om vi skulle kunna få ert medgivande att få ta hjälp av hemtjänstpersonalen för att 

få exempel på vilka personer som uppfyller våra kriterier, samt att dela ut förfrågningar om 

deltagandet till de eventuella informanterna? Tacksam för svar.

Ja 

Nej         

Skicka tillbaka brevet i det frankerade svarskuvertet.

Medvänliga hälsningar Annelie Danielsson och Viveka Hedström
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                                                                                                                   Bilaga 2

Luleå tekniska universitet

Institutionen för hälsovetenskap

Avdelningen för omvårdnad

        Förfrågan om medverkan i ett forskningsprojekt/examensarbete

Tidigare forskning har visat att välbefinnande och stöd har stor betydelse för 

äldre personers liv. Genom att få en beskrivning om hur äldre personer upplever 

välbefinnande och stöd kan distriktssköterskan få ökad kunskap på hur hon/han 

kan stödja de äldre på bästa sätt för att uppnå eller bevara välbefinnandet. Därför 

vänder vi oss till dig som är 70 år eller äldre.

Syftet med studien är att beskriva äldre personers upplevelse av välbefinnande 

med stöd av distriktssköterskan.

För att kunna ta del av dina upplevelser skulle vi vilja intervjua dig om dina 

upplevelser av välbefinnande och vilket stöd du kan tänkas behöva för att uppnå 

välbefinnande i vardagen. Datum, tid och plats kommer att ske enligt 

överenskommelse med författarna. Intervjun kommer att bandinspelas och 

beräknas ta ca 60 minuter. 

Intervjutexten kommer inte att delges någon annan än oss forskare och vår 

handledare. Det innebär att ingen kommer på något sätt att kunna identifiera dig 

som delaktig i denna undersökning. All text kommer att hanteras utan identitet. 

Intervjutexterna kommer att ingå i vårt examensarbete som även kommer att 
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presenteras muntligt i ett seminarium. Även i den muntliga presentationen 

kommer din identitet att skyddas. Denna studie kommer att finnas tillgänglig för 

läsning i slutet av oktober 2008 på Luleå tekniska universitets hemsida, 

www.epubl.ltu.se

Din medverkan i intervjun är helt frivillig och du kan avbryta intervjun när du 

vill under intervjuns gång. Detta beslut kommer inte på något sätt att påverka 

din eller din familjs framtida vård. Vid eventuella frågor om studien eller om 

dina rättigheter som deltagare kan du kontakta någon av oss: Annelie Danielsson 

eller Viveka Hedström. Om du väljer att delta, så fyll i svarstalong och skicka 

den i medföljande frankerat svarskuvert. 

Vi är blivande distriktssjuksköterskor som läser vid Luleå tekniska universitet. 

Vi ska skriva ett examensarbete som handlar om äldre personers upplevelser av 

välbefinnande med stöd av distriktssköterskan. Denna studie kommer att kunna 

skapa en bättre förståelse och en fördjupad kunskap om vilka faktorer som 

bidrar till att äldre personer upplever välbefinnande och hur distriktssköterskan 

kan stödja de äldre för att uppnå eller bevara välbefinnandet.

Med vänliga hälsningar 

Annelie Danielsson              Viveka Hedström                 Kerstin Öhrling

Leg. Sjuksköterska              Leg. Sjuksköterska              Docent, handledare 

Blåbärsstigen 15                  Vaikijaurvägen 4B             Luleå tekniska universitet 

962 33 Jokkmokk                962 32 Jokkmokk               971 87 Luleå

anedan-4@student.ltu.se               vivhed-@student.ltu.se               Kerstin.ohrling@ltu.se

Telefon: 0971-12440                  Telefon: 0971-12422                Telefon: 0920-49 1000 

http://www.epubl.ltu.se
mailto:4@student.ltu.se
mailto:vivhed-@student.ltu.se
mailto:ohrling@ltu.se
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Svarstalong

Jag har tagit del av informationen om studien.

Jag accepterar att du kontaktar mig för eventuellt 

Önskar deltagande i forskningsprojekt    �

Önskar inte delta i forskningsprojekt       �

Namn: ____________________________________________________

Adress:____________________________________________________

Telefonnummer: ____________________________________________

Returnera svarstalong till i bifogat förskrivet kuvert, som är adresserat till 
Annelie Danielsson eller Viveka Hedström.
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                                                                                                                                         Bilaga 3

Frågeformulär:            

                                     

1). Vad är att må bra för dig/välbefinnande?

2). Hur gör du själv för att du ska må bra/uppleva välbefinnande?

3). Behöver du hjälp och stöd för att du ska kunna må bra?

4). Vad betyder stöd för dig?

5). Kan du beskriva vilket stöd du skulle vilja ha?

6). Vem skulle kunna hjälpa och stödja dig för att du ska må bra? 

7). Vad kan distriktssköterskan göra för dig för att du ska må bra?

8). Vad gör distriktsköterskan för dig i dag för att du ska må bra?

9). Vad kan distriktsköterskan göra för att förbättra sitt arbetes sätt när det gäller att ge 

stöd?

10). Har du något mer att tillägga innan vi avslutar

Sonderande frågor, följdfrågor under intervjuns gång för vidare utveckling på frågorna:

– Kan du berätta mer?

– Kan du ge exempel?

– Hur menar du då?

– Har jag förstått det rätt, menar du så här?

– Kan du säga något mer om det?

– Kan du ge en mer detaljerad beskrivning av vad som hände?


