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Abstrakt 

Allt fler människor väljer att vårdas i sitt eget hem och vården blir allt mer 
avancerad.  Till detta tillkommer att befolkningen blir allt äldre vilket medför 
ett ökat tryck på hälso- och sjukvården. Alla personer har individuella behov 
som ska uppfyllas för ett fungerande i dagligt liv. Att drabbas av sjukdom 
kan innebära svårigheter att kunna få dessa behov tillgodosedda. Syftet med 
studien var att beskriva upplevelser av behov hos äldre personer som bor 
hemma med omfattande hjälp och stöd i dagligt liv. En kvalitativ 
forskningsansats användes i studien. Data insamlades genom 
semistrukturerade intervjuer och analyserades med en kvalitativ tematisk 
innehållsanalys. Analysen resulterade i fyra kategorier: Att få bo kvar i det 
egna hemmet; Att kunna aktivera sig; Att få vara delaktig; Att kunna känna 
trygghet och tillit till vårdpersonal. Temat som framkom ur kategorierna var: 
Att få vara självständig och leva sitt liv som innan. Deltagarna upplevde 
behov av att känna sig självständiga och ville leva sitt liv på samma sätt som 
de gjort tidigare. För att tillgodose dessa behov var det av betydelse att de 
fick hjälp av kunnig vårdpersonal till att nå en tillfredsställande vardag. 
Denna studie kan leda till ökade kunskaper och djupare förståelse hos 
vårdpersonal om behov hos äldre personer som bor hemma med omfattande 
hjälp och stöd i dagligt liv. 

Nyckelord: Behov, vård, hem, äldre, upplevelser, intervjustudie, tematisk 
innehållsanalys. 
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Idag vårdas allt fler människor i hemmet och vården som bedrivs i hemmet blir allt mer 

avancerad. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av 

arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS 1997:14) omfattar 

hemsjukvården medicinska insatser, rehabilitering, habilitering och omvårdnad som utförs av 

legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal eller av annan vårdpersonal med delegering. 

Personer som vårdas i hemmet är beroende av olika vårdgivare och professioner som 

tillsammans ingår i en sammanhängande vårdkedja. Vårdtagaren har rätt till att i hela 

vårdkedjan, erhålla en trygg och säker omvårdnad som utgår utifrån dennes behov. 

Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs i den enskildes hem, såväl i ordinärt 

som särskilt boende eller i dagverksamhet (Socialstyrelsen, 2008). I denna studie är fokus på 

behov hos äldre personer som vårdas och fortfarande bor kvar i ett ordinärt boende. 

Jooste, Chabeli och Springer (2010) beskriver hemsjukvård som en omfattande vård på den 

plats där patienten bor. Hemsjukvården syftar till att främja hälsa och maximera graden av 

självständighet och samtidigt minimera sjukdom. Skott och Lundgren (2009) visar att vården i 

hemmet utvecklats under de senaste åren och kommer sannolikt fortsätta att utvecklas. Detta 

kommer att påverka förutsättningarna för både vårdtagarna och vårdgivarna och även för 

innebörden av vården.  

Befolkningen blir allt äldre och antalet äldre kommer att öka kraftigt de kommande åren. 

Detta kan leda till stora förändringar i form av ökat tryck på hälso- och sjukvården. I många 

länder ges stöd för att uppnå en individuellt anpassad vård i hemmet för att personer med 

olika vårdbehov ska kunna få bo i sin egen miljö så länge som möjligt (Eloranta, Routasalo & 

Arve, 2008, & Skaar, Fensli & Söderhamn, 2010). Många patienter vill idag leva i sitt hem 

fram till livets slut, vilket dagens avancerade hemsjukvård tillåter (Socialstyrelsen, 2006). 

Betydelsen av hemmet och av att vara hemma innefattar många olika aspekter. Moore (2000) 

beskriver att hemmet kan vara som ett fängelse för dem som är fast i sitt hem på grund av sin 

sjukdom, men också att hemmet är en fristad som representerar personen och dennes privata 

sfär. Appelin, Brobäck och Berterö (2005) påpekar att hemmet kan vara en trygg och säker 

plats som personer känner sig hemma i och den sjuke som vårdades hemma kunde behålla de 

flesta dagliga rutinerna. Detta bidrog till att den sjukes roll i familjen kunde bevaras. Den 

sjuke och anhöriga var ofta mer nöjd med vården i hemmet än på sjukhuset även om det ledde 

till krav och åtaganden för anhöriga. Att få vara hemma och leva ett normalt liv i en känd 

miljö bidrog till en känsla av trygghet. Dahlin-Ivanoff, Haak, Fänge och Iwarsson (2007) 

beskriver vidare att hemmet är en central plats för äldre människor eftersom det är där de bor 
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och tillbringar så mycket av sin tid. Hemmet indikerar trygghet i och med att omgivningen är 

igenkännande och där finns minnen att relatera till. Upplevelsen av en frihetskänsla finns 

också i hemmet då det är en plats för reflektion och sociala kontakter. Sammanfattningsvis 

visar forskning att hemmet kan ha både positiva och negativa aspekter. Känslorna är 

individuella och det krävs en djup kunskap kring individens upplevelser för att kunna förstå 

och bemöta individen på ett fullgott sätt. 

Alla personer har individuella behov som behöver uppfyllas i det dagliga livet. Att plötsligt 

bli drabbad av sjukdom kan orsaka svårigheter att kunna möta dessa behov på samma sätt som 

tidigare. Det kan uppstå nya krav i vardagen som leder till en känsla av osäkerhet av att inte 

ha kontroll över sitt liv. Den som blivit drabbad av sjukdom kan komma att behöva söka hjälp 

från andra människor för att kunna tillgodose sina behov så de får en tillfredsställande vardag 

(Fitch, 2005). Att leva med ett vårdbehov är att leva med ett beroende av någon eller något. I 

vår kultur ses självständighet och självbestämmande som ett mål i livet för varje människa. 

För människor som hamnar i ett vårdberoende kan dessa ideal resultera i en känsla av 

meningslöshet och värdelöshet (Harrefors, Sävenstedt & Axelsson, 2009). Strandberg, Åström 

och Norberg (2002) beskriver vårdberoendet som en kamp mellan två olika dimensioner. Den 

ena dimensionen av kampen handlar om att vara värdig att få vård och inte bli övergiven. Den 

andra dimensionen av kampen är att visa sig värdefull som människa och skydda sin identitet. 

Algera, Francke, Kerkstra och van der Zee (2004) belyser olika faktorer som kan påverka 

vårdbehovet. Det upplevda hälsotillståndet, funktionshinder, den egna självskattade hälsan 

och hur mycket vård personen har brukat tidigare i livet är faktorer som har betydelse för 

behovet av vård. 

Patienter strävar enligt Appelin, Brobäck och Berterö (2005) efter att leva ett så normalt liv 

som möjligt, vilket är en strategi för att upprätthålla värdigheten hos människan. Det är av 

vikt att det finns ett fungerande samarbete mellan de som bor i hemmet och vårdspersonalen. 

Om personer med svåra sjukdomar väljer att vårdas i hemmet bör det finnas resurser för att 

möta dessa krav och behov. En studie av Forssell och Boman (2006) visar nyttan av 

avancerad sjukvård i hemmet, där en betydligt lägre grad av återintagning till slutenvården 

hos patienter med svår kronisk hjärtsvikt påvisades.  

Westin och Danielson (2007) beskriver i en studie vårdtagarens upplevelse av mötet med 

sjuksköterskan. Vårdtagaren ville bli sedd i kommunikationen och det innebar en ömsesidig 

kontakt som påverkade vårdtagarna på ett positivt sätt. Det visade sig vara av vikt för 
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vårdtagarens välbefinnande att bli bekräftad av sjuksköterskan och bli tillfrågad om deras 

känslor och mående. Enligt Sundelöf, Hansebo och Ekman (2004) består innebörden av den 

vårdande relationen ur distriktssköterskans synvinkel av vänskap och omtanke som är 

grundad i gemenskapen med vårdtagaren. Distriktssköterskan kan inte förbise sitt ansvar av 

den vårdande relationen i och med att vårdtagaren är beroende av hennes omvårdnad. 

Öresland, Määttä, Norberg, Winther Jörgensen och Lützen (2008) belyser vikten av en god 

relation mellan sjuksköterska och patient. I hemsjukvården har sjuksköterskan en större 

möjlighet att bygga upp en mer symmetrisk relation till patienten. Genom att lära känna 

personerna som människor i sin livshistoria är det lättare att komma patienten närmare in på 

livet. Då relationen mellan patienten och sjuksköterskan djupnade upplevde patienten 

sjuksköterskan som mer jämlik och sågs inte längre som ett hot. I en studie av Borstrand och 

Berg (2009) undersöktes närståendes erfarenheter av palliativa hemsjukvårdsteam. De 

uttryckte bland annat upplevelsen av ett gott stöd i samband med att de delade gemensamma 

upplevelser med vårdteamet. Den ansvariga sjuksköterskan i ett palliativt team värderades 

högt av patient och närstående och de upplevde kommunikationen med henne som tillitsfull. 

Närstående ansåg att de inte skulle kunnat få samma stöd inom den slutna vården som de fått 

av hemsjukvårdsteamet. Karlsson och Sandén (2007) beskriver å andra sidan sjuksköterskan i 

ett palliativt team och hennes upplevelser av goda situationer i vårdsituationen. När till 

exempel en kvinna fick möjlighet att dö hemma kunde sjuksköterskan bidra med nödvändig 

stabilitet och inge lugn och trygghet i den svåra situationen.  Sammanfattningsvis visar 

forskning att det är av vikt att skapa en god vårdrelation för att kunna bygga upp ett tillitsfullt 

samspel mellan vårdtagare och vårdpersonal. Höga krav på kommunikationsmöjligheter ställs 

därför på personalen som utför vården i vårdtagarnas egna hem. Kunskap om samspelet i 

kommunikationen ur vårdtagarens perspektiv är av vikt för att kunna främja en god och 

tillitsfull vård i personens egna hem.  

I litteratursökningen av studier som belyser upplevelser av behov hos äldre personer som bor 

hemma fanns en del studier som handlade om upplevelser av behov hos dem som får vård på 

särskilt boende men få studier som handlade om upplevelser av behov hos dem som vårdas i 

sitt ordinära hem. Därför är det betydelsefullt att beskriva upplevelser av behov hos äldre 

personer som bor hemma med omfattande hjälp och stöd i dagligt liv. Detta kan leda till 

ökade kunskaper, en ökad insikt och djupare förståelse hos personal som ger vård till personer 

med omfattande vårdbehov som bor i sitt ordinära hem. En ökad kunskap av att förstå det 
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komplexa i de vårdbehövandes situation kan leda till förbättrade omvårdnadsinsatser som ger 

ett ökat välbefinnande hos personer som vårdas i sitt ordinära hem.  

Syfte 

Syftet var att beskriva upplevelser av behov hos äldre personer som bor hemma med 

omfattande hjälp och stöd i dagligt liv. 

Metod 

Design 

En kvalitativ forskningsansats användes i intervjustudien. McBrien (2008) beskriver den 

kvalitativa forskningsmetodiken som lämplig att använda inom omvårdnadsforskning. Enligt 

Polit och Beck (2008 s. 17) syftar den kvalitativa forskningen till att ge rik och djup 

information som kan belysa olika synvinklar av en komplicerad företeelse. Resultaten från 

den kvalitativa forskningen är grundad i verkliga livshändelser som människor har upplevt 

och har kunskap om. McBrien (2008) beskriver att den kvalitativa forskningsmetodiken har 

utvecklat vetenskapen om omvårdnad och bidragit till en större förståelse för människors 

upplevelser, som kan leda till teoriutvecklingar och utveckling av den kliniska verksamheten. 

Deltagare och procedur 

Deltagarna till denna studie valdes ut enligt ett ändamålsenligt urval vilket innebär att 

deltagarna valdes ut för att kunna bidra med relevanta data som svarade på studiens syfte 

(Polit & Beck, 2008, s. 355). Sex intervjupersoner rekryterades från två olika vårdcentraler i 

norra Sverige. Deltagarna bestod av tre kvinnor och tre män i åldrarna 71-90 år. Två deltagare 

bodde tillsammans med sin make eller maka. Kriterierna för att delta i studien var att de hade 

insatser av olika vårdaktörer dagligen sedan minst 6 månader tillbaka och inte hade några 

kognitiva störningar som medförde svårigheter till att delta i intervjutillfället. De olika 

vårdaktörerna bestod i huvudsak av distriktssköterskor och hemtjänstpersonal men en del 

hade även insatser av sjukgymnast och arbetsterapeut. 

När projektplan och etiska ansökan var godkänd kontaktades enhetscheferna på de aktuella 

vårdcentralerna. Informationsbrev (bilaga 1) lämnades till respektive verksamhetschef och till 

distriktssköterskor. Distriktssköterskorna fick även informationsbreven till deltagarna och de 

valde ut personer som uppfyllde kriterierna för att delta i studien. De lämnade ut 

informationsbrevet och gav muntlig information till dem. Informationsbrevet innehöll 
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information om studien, vad informerat samtycke innefattar och deltagarna fick en 

svarsblankett om att delta i studien. De som accepterade att delta returnerade svarsblanketten 

och kontaktades per telefon och en överenskommelse gjordes om tid och plats för intervju. 

Datainsamling 

Som datainsamlingsmetod användes semistrukturerade intervjuer. Polit och Beck (2008 s. 

394) beskriver semistrukturerade intervjuer som lämpliga när intervjuaren vill ha deltagarnas 

egna berättelser om upplevelserna inom ett specifikt ämne. Syftet med forskningsintervjun var 

att genom den intervjuades egen berättelse få en bättre förståelse för dennes livsvärld, där 

meningen med de fenomen som beskrevs kunde tolkas (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 13). En 

frågeguide utformades med olika frågeområden som var av intresse av att få besvarade (bilaga 

2). Enligt Polit och Beck (2008 s. 394) är frågeguiden en förteckning med specifika områden 

som varje deltagare ska berätta om med sina egna ord. De frågeområden som berördes var 

exempelvis tillgänglighet och trygghet i vården i hemmet, vad som saknades och vad som 

kunde förbättras. Intervjuerna pågick mellan 30-60 minuter och spelades in med bandspelare. 

En provintervju utfördes inledningsvis som utvärderades och en del korrigeringar i 

frågeguiden gjordes. Korrigeringarna utgjordes av frågor som tillfördes för att få ytterligare 

material som svarade på syftet i studien.  

Analys av data 

Data analyserades med en kvalitativ tematisk innehållsanalys inspirerad av Graneheim och 

Lundman (2004). Intervjuerna lästes igenom flera gånger för att förstå helheten. Text som 

handlade om hur deltagarna upplevde att vårdas i sitt eget hem togs ut, vilket utgjorde 

analysenheten. Meningsenheter togs ut som kondenserades. Kondenseringen innebar att 

enbart kärnan behölls i meningsenheterna från texten. Meningsenheterna kodades och 

kategoriserades, vilket innebar att meningsenheterna med liknande innehåll fördes samman i 

flera steg. Meningsenheterna jämfördes med kategorierna under hela processen. 

Kategoriseringen fortsatte tills kategorierna ansågs tydligt åtskilda. Syftet var att kategorierna 

skulle vara renodlade, det vill säga att inga meningsenheter passade in i mer än en kategori. 

Kategoriseringen var den manifesta delen av analysen som innebar att beskriva det synliga i 

texten där jag under analysen var textnära och undvek att tolka texten. Slutligen jämfördes 

kategorierna med varandra och den underliggande meningen tolkades i kategorierna. Detta 

utmynnade till ett tema som kan beskrivas som en röd tråd där meningen återkommer i 
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kategori efter kategori. Temat sågs som uttryck för det latenta innehållet i texten och visade 

en tolkning av innehållet (jmf. Baxter, 1991 s. 250).  

Etiska överväganden 

Studiedeltagare ingav ett informerat samtycke till att delta i studien. Med detta menas att 

deltagarna har fått adekvat information om studien, själv har rätt att bestämma över sin 

medverkan och kan avbryta deltagandet när som helst (Polit och Beck, 2008 s. 176-177). Det 

var av vikt att deltagarna inte kände något tvång till att delta i studien och jag övervägde noga 

maktförhållandet mellan distriktssköterska och patient vid rekryteringen. Därför gavs tydlig 

information med ett språk som de förstod vid telefonkontakten med dem. Detta för att 

säkerställa att informationen hade uppfattats korrekt och för att ge en möjlighet att överväga 

om de ville delta eller inte. 

Intervjuerna utfördes på en plats som hade valts av deltagaren själv. De informerades om att 

bandspelare användes för inspelning av intervjuerna. Deltagarna i studien garanterades 

konfidentialitet vilket innebär att de inte kommer att kunna identifieras när resultatet av 

studien presenteras (Polit och Beck, 2008 s. 176-177). Efter att studien har avslutats och den 

är publicerad kommer de inspelade banden av intervjuerna att avmagnetiseras så att ingen kan 

ta del av dem.  

Polit och Beck (2008 s. 170) beskriver att forskning som berör människor ska göra nytta med 

så liten risk som möjligt för skada eller obehag hos individerna. Även om studiedeltagarna i 

denna studie kunde komma att beröras av svåra känslor i berättelserna om deras upplevelser 

så överväger nyttan den potentiella risken i studien. Studien kan göra nytta genom att 

deltagarna fick möjlighet att uttrycka vad de anser om vården i hemmet. Att delta i studien 

kan även bidra till en djupare förståelse av upplevelsen av omvårdnaden i hemmet vilket kan 

leda till utveckling och förbättringar för både vårdtagare och personal. 

  



                                                        

9 
 

Resultat 

Analysen resulterade i ett tema och fyra kategorier (Tabell 1). Tema och kategorier 

presenteras i löpande text och illustreras med citat från intervjuerna.  

 

Tabell 1. Översikt av tema och kategorier 
Tema Kategorier 

 Att få bo kvar hemma  

Att få vara självständig och  Att kunna aktivera sig 

 leva sitt liv som innan   Att få vara delaktig 

 Att kunna känna tillit och trygghet till vårdpersonal  

 

Tema: Att få vara självständig och leva sitt liv som innan 

Temat som framkom inkluderar fyra kategorier och visade på att deltagarna hade ett behov av 

att känna autonomi och kunna leva sitt liv likadant som de gjort innan de blev vårdberoende. 

Deltagarna hade behov av att kunna bo kvar i sitt eget hem och ville inte flytta till annat 

boende. De hade behov av att aktivera sig och komma ut och känna gemenskap med andra 

som de kunnat göra tidigare.  Deltagarna kände sig delaktig i sin vardag, som var viktigt för 

dem att kunna vara, främst för att de var klar i huvudet och kunde säga hur de ville ha det. De 

hade behov av att kunna känna tillit och trygghet till den vårdpersonal som vårdade dem i 

hemmet.  

 

Att få bo kvar hemma 

Deltagare hade ett behov av att få bo kvar i sitt egna hem. Hemmet ansågs som värdefullt och 

tiden ansågs gå fortare hemma. De uttalade att det var underbart att få vara hemma med sina 

egna saker och hade ett behov av att personalen i hemmet kunde hjälpa dem så de kunde bo 

kvar hemma. Hemmet hade en speciell betydelse för deltagarna.  

Nog vill jag ju bo hemma, absolut. Det är så skönt att jag får göra det… och 

det är klart att det är tack vare att jag har så bra hjälp… annars om jag inte 

fick den hjälpen då var det ju bara att vara på ett hem… för jag kan ju inte 

klara mig själv… 
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Deltagare beskrev en rädsla för att inte få komma hem igen, de gånger de var tvungna att åka 

in till vårdcentralen för vård. Känslan att få komma hem efter vårdvistelse var så skön att de 

inte ens tänkte på sina krämpor. Deltagare uttryckte att de absolut inte ville flytta till ett annat 

boende utan i stället uttalade de en önskan att få bo kvar i hemmet resten av deras liv.  

Jag hoppas verkligen att jag kan vara hemma till den dagen jag inte finns 

något mer… 

Deltagare beskrev att vistas på korttidsboende lämnade dåliga erfarenheter såsom för lite 

personal som inte hann med alla sysslorna och brist på kompetent personal i form av 

sjukgymnast och arbetsterapeut för att få möjlighet till rehabilitering. Deltagare beskrev att 

vården på korttidsboende var av sämre kvalitet än på sjukhuset. De kunde även känna sig mer 

ensamma på korttidsboendet än i hemmet. Dessa dåliga erfarenheter bidrog till vårdtagares 

önskan att bo kvar i det egna hemmet. 

det var ju det där med korttids… men de är ju alldeles för litet folk… det är 

synd om dem… och det drabbar ju oss, patienter… en gång så behövde jag 

på toaletten och då fick jag besked om att jag var tvungen att vänta en 

timme… för den andra var på rast… och de måste vara två som hjälper 

mig… och då hann det ju komma… och det är inte så roligt… det hände 

faktiskt några gånger… Nej, det känns litet förnedrande… 

 

Att kunna aktivera sig 

Deltagare i studien beskrev förlusten av sina tidigare förmågor som svår att hantera. De 

beskrev ett behov av att göra hushållsarbeten och handarbeten som de gjort tidigare men det 

fanns ingen ork och gnista till att ta sig för någonting efter att de blivit vårdberoende. De 

kunde uppleva ilska över att inte klara av allt de ville trots att de var envisa och försökte allt 

de kunde. Personal som manade på dem att de måste försöka göra så mycket de kunde själva 

upplevdes som stötande och de ville inte bli lärda i deras ålder.   

jag älskar ju att laga mat och göra sådant och förr kunde jag ju göra allt, 

jag har sytt och vävt, stickat och virkat och ändå jobbat heltid… egentligen 

fattar jag inte hur jag har hunnit, men jag har varit igång från morgon till 
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kväll, jag har aldrig suttit stilla, så det är klart… då känns det desto värre 

när man blir sittande så här 

Deltagare uttryckte ett behov av att få vara ute mer än de hade möjlighet till. Bland annat 

trappor och avsaknaden av eldriven uterullstol hindrade dem från att kunna vara ute. Det 

fanns en stor önskan hos en del av deltagarna att få en eldriven uterullstol. De ville ha 

möjlighet att ta sig ut på promenader och träffa andra människor när de själv önskade. Det 

beskrevs som väldigt tråkigt att inte själv kunna ta sig ut på olika aktiviteter. Deltagare som 

hade en eldriven uterullstol beskrev det som en annan frihetskänsla att kunna ta sig dit de 

ville.  

Och vad jag tycker är hemskt tråkigt är att ibland skulle jag vilja fara på 

olika saker, men jag måste ju ha någon med mig som kan skjuta rullstolen… 

Att få komma ut på aktiviteter ansågs som roligt trots att de hade sina krämpor. Det upplevdes 

som trevligt med gemenskap och att tiden gick fort när de hade sällskap. Den sociala 

gemenskapen beskrevs som ett viktigt behov. De menade att de som saknade den sociala biten 

var de som beklagade sig och tyckte synd om sig själva. De ville kunna träffa andra sjuka. 

Det är ganska viktigt att man är ute och träffar andra människor och att 

man ser att även andra har det besvärligt, att man inte är ensam och det 

finns alltid någon som har det sämre. 

Deltagare beskrev sitt liv som ensamt, enformigt och långtråkigt då de inte hade möjlighet att 

aktivera sig. Tv:n kunde upplevas som en hjälp för att inte känna sig ensam och få tiden att 

gå. 

Det blir mycket att sitta i den här rullstolen… Jag sysselsätter mig inte med 

någonting, ingenting. Det blir väldigt långtråkigt ibland. 

 

Att få vara delaktig 

Deltagare beskrev ett behov av att känna sig delaktig i sina vardagsbestyr. De menade att det 

viktigaste för att kunna vara delaktig var att de hade förmåga att kunna säga till hur de ville ha 

det, vart de hade ont och hur de upplevde situationen. Att de själva hade möjlighet att hjälpa 
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till vid förflyttningar upplevdes som positivt och bidrog till en känsla av delaktighet. En 

deltagare upplevde sig delaktig genom att hon själv kunde dela sin medicin och kunde sätta 

sig in i saker och ting. Att de kunde hålla reda på vad som behövdes göras i hushållet 

upplevdes som delaktighet trots att de inte orkade utföra sysslorna själv. Deltagare beskrev 

vikten av att vårdpersonalen lyssnade på vad de hade att säga. Det var betydelsefullt att 

vårdpersonalen gjorde som deltagaren ville att de skulle göra och inte gick strikt efter deras 

anvisningar. De beskrev även hur vård personalen kunde visa irritation när de uttryckte hur de 

ville ha det.  

Jag säger ju själv hur jag vill ha det. Det är många gånger att de blir 

irriterade när jag säger hur, för jag har ju varit med om det här så länge, 

jag vet och kan det. Jag känner direkt när det är någonting som är galet…  

 

Att kunna känna tillit och trygghet till vårdpersonal  

Deltagare beskrev ett behov av hjälp från kunnig och engagerad personal för att klara av att 

hantera vardagen. De berättade om att personalen utförde ett fantastiskt jobb, var snälla och 

att de visade att de brydde sig om dem. Personalen upplevdes som hjälpsamma och duktiga 

och ansågs måna om deltagare genom att bry sig om vad de ville äta och vad de skulle göra. 

Jag gråter ibland för att jag tycker att de är så snälla och bryr sig om en så 

mycket… 

Deltagare beskrev att personalen såg vad som behövde göras, och gjorde det då. De var 

skämtsamma och hade humor och var tålmodiga. De beskrev att personalen som vistades i 

deras hem var medveten om de behov som de hade, bättre än personalen på sjukhusen. 

Jag tycker att allting är bra… det är så… de är så trevliga och snälla… och 

skämtsamma, de har humor också… och ibland kan de nog gnissla tänder, 

hahaha, de får stå ut med vad som helst… men de bryr sig inte vad man än 

säger… de är nog så vana och vara med sjuka människor… 

Deltagare beskrev en glädje över att kunna vårdas hemma istället för att besöka vårdcentraler 

eller sjukhus för att få vård. Det var långa avstånd till vårdinrättningarna och de upplevde att 
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ingen hade tid med dem där. De hade fått vänta i timmar bland mycket människor och med 

trånga utrymmen där de behandlades.  

Vad beträffande den här vården, att få hjälp hemma, det är bra, för det här 

var mycket jobbigt den tid jag fick åka till vårdcentralen varje dag, och 

flera gånger när jag kom hem så var jag så j__la slut så jag rasade ihop, ett 

par gånger har jag slagit mig ordentligt… 

Deltagare skildrade ett behov av att kunna känna tillit och trygghet till den vårdpersonal som 

vårdade dem i hemmet. Att personalen kunde sin sak bidrog till en känsla av trygghet och att 

de litade på dem. Det kändes tryggt att veta att de kom och såg till dem och att de alltid kom 

när de larmade om hjälp, även om de visste att det kunde ta tid innan vårdpersonal kom.  

 

sen är det ju det att varje kväll så kommer de och tittar till mig, det känns 

tryggt, och frågar om det är några problem eller så, det är ju bra. 

Deltagare beskrev ett behov av att kunna acceptera sin situation och göra det bästa av det. De 

insåg att de inte kunde ha det som de hade haft innan de blev sjuka och var tacksamma över 

hjälpen de kunde få.  

Ja hördu det är så att man måste ta det nu som det är, man måste räkna 

med att man kan inte ha det som man har haft det tidigare. 

Även om det kom upp många positiva omdömen och personalen och vården så framkom även 

det motsatta. Deltagare hade negativa upplevelser av vården i form av att till exempel 

personalen inte gjorde sitt jobb, inte visste vad de skulle göra och var okunniga. Personalen 

ansågs bara göra sitt jobb och ingenting utöver det. Det upplevdes att personalen var olika och 

att vissa aldrig kunde smälta in i deras hem. Det kom även fram att personalen kunde ha ett 

otrevligt sätt och deltagare hade en önskan att kunna byta bort en del personal. 

När en pojke kom så frågade han om det var några instruktioner, så han 

skulle veta vad han skulle göra… jag sade att det har han väl fått av de 

andra… pojken sade då att han bara visste att jag är stor och tung… det var 

det han visste… 

Deltagare i studien kunde även känna att personalen inte lyssnade på dem och inte gjorde som 

vårdtagarna ville att de skulle göra. Personalen kunde upplevas som ansvarslösa och att de 



                                                        

14 
 

struntade i vad som behövdes göras och tänkte att de som kommer efteråt kunde göra det. 

Vårdtagarna ansåg att de ibland var tvungna att tjata på personalen för att de skulle göra sina 

uppgifter, vilket inte ansågs så trevligt. 

Och många saker man måste tjata åt dem och säga att gör det och det vill 

man inte göra när man är i den här åldern, man vill inte säga, men du ska 

göra det där, det är hemskt svårt, det är svårt det där. 

Det fanns ett behov hos vårdtagare att få ta del av mer hjälpmedel. Men att vara berättigad att 

få hjälpmedel kunde bero på vilken personal man talade med. Det kunde vara helt uteslutet 

hos en person och när man vände sig till någon annan kunde det tyckas att det självklart att 

man skulle ha hjälpmedlet. 

 En granne ovanför hade också försökt att få en rullstol med motor, nej det 

var så omöjligt… sedan flyttade de och han kom att höra till en annan 

vårdcentral och då fick han nästan direkt en… så det beror mycket på hur 

de ser det, arbetsterapeuten och sjukgymnasten… 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva upplevelser av behov hos äldre personer som bor 

hemma med omfattande hjälp och stöd i dagligt liv. Analysarbetet resulterade i fyra 

kategorier: Att få bo kvar i det egna hemmet; Att kunna aktivera sig; Att få vara delaktig; Att 

kunna känna tillit och trygghet till vårdpersonal. Dessa kategorier tolkades och den 

underliggande meningen sammanfördes till ett övergripande tema: Att få vara självständig 

och leva sitt liv som innan. 

 

Resultatet i denna studie visar att deltagarna hade ett behov av att känna autonomi och kunna 

leva sitt liv som de gjort innan de blev vårdberoende. De ville känna sig självständiga och 

ville bli respekterade för sina åsikter och viljor. Detta överensstämmer med Moser, Houtepen 

och Widdershoven (2007) som belyser vikten av autonomi hos äldre vårdberoende personer. 

Att vara autonom var att kunna leva med så lite hjälp som möjligt. De kunde styra vissa delar 

av sina liv och sjuksköterskan gav stöd till att de kunde vara så självständiga som möjligt i 

deras hemmiljö. Interaktionen mellan sjuksköterska och patient är av vikt och respekt för och 



                                                        

15 
 

återupprättande av autonomi betraktas som en uppgift i hemsjukvården. Den dominerande 

strategin för att upprätthålla autonomin var att anpassa livsstilen i en balansgång mellan vad 

man kan göra och vad man måste ge upp.  De vårdberoende ville vara så autonoma som de 

har varit tidigare i sitt liv och autonomi ska alltid ses i relation till livshistorien, den aktuella 

situationen och det sociala sammanhanget. Även Jooste, Chabeli och Springer (2007) 

beskriver hur deltagarna vill vara så oberoende av andra som möjligt och att det kan vara svårt 

att klara av att vara i en beroendeställning. Vårdpersonal bör uppmuntra patienterna att vara så 

oberoende som möjligt för att öka deras förtroende för sin egen förmåga. Vårdpersonalen ska 

även visa medvetenhet om den unika situationen för att främja självständighet hos patienten. 

 

Resultatet visar att deltagare upplevde ett behov av att kunna bo kvar i det egna hemmet. De 

var tacksamma att de fick hjälp så de kunde bo kvar hemma och hemmet hade en speciell 

betydelse. Erikson, Park och Tham (2010) visade på att personer som hade haft stroke 

upplevde hemmet som en plats där de kände sig bekväma och var relaterat till en känsla av att 

känna dig frisk. Deltagarna ansåg att de kunde göra samma saker som de har gjort tidigare 

vilket bidrog till deras önskan att engagera sig i rehabiliteringsprocessen. Dahlin-Ivanoff, 

Haak, Fänge och Iwarsson (2007) belyser att äldre människor som bor i sitt eget hem och 

lever ensam är en sårbar grupp som ofta lever med sjukdomar och funktionshinder. De är 

därför av vikt att anpassa hemmet till den äldres behov och rutiner för att de ska kunna få en 

fungerande vardag. De dagliga rutinerna och vanorna kan bidra till att skapa en hemkänsla 

hos den äldre och det kan vara väldigt svårt för den äldre att kunna bryta sina rutiner. Det är 

av vikt att vårdpersonal har vetskap om hur en liten förändring kan påverka den äldre 

personens liv och känsla av trygghet. Deltagare i min studie hade negativa erfarenheter av att 

vara på korttidsboende. Blend (2005) belyser att människor som flyttar till vårdhem måste 

övervinna stora utmaningar om de ska kunna känna sig hemma på boendet. Alla människor 

har sin egen unika historia och sina specifika behov. Individuell omvårdnad är en 

förutsättning för att den boende ska kunna uppnå någon känsla av hem och sjuksköterskan 

måste vara lyhörd för att upprätthålla den boendes egna strategier för att känna hemtrevnad.  

 

Resultatet i studien indikerar på att äldre vårdberoende personer har ett behov av att kunna 

vara aktiva och sociala. De beskrev förlusten av de tidigare förmågorna som svårt att hantera. 

De hade en önskan om att få vara ute mer än de kunde vara, och ville delta i aktiviteter och få 

social gemenskap. Eloranta, Routasalo, och Arve (2008) beskriver en vilja hos äldre som fick 

vård i hemmet, att göra allt de fortfarande klarade av att göra själv. De gav inte upp och 
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accepterade inte hjälp förrän de var tvungna till det. Aktiviteter och nära anhöriga beskrevs 

som en källa till meningsfullhet i livet. Enligt Chen (2010) för deltagande i fysiska aktiviteter 

många hälsovinster med sig och är av vikt för att behålla den funktionella förmågan. Fysisk 

aktivitet kan förhindra eller förbättra funktionshinder och förlänga livet med år av aktivt 

oberoende liv. Det kan också bidra till minskad risk för kroniska sjukdomar och förbättra 

humöret och välbefinnandet.  I motsats till detta är fysisk inaktivitet en stor hälsorisk som kan 

leda till sämre hälsa och sämre livskvalitet. De största hindren för de som bor på institution är 

fysiska hälsoproblem, rädsla för fall eller skada, tidigare stillasittande livsstil, bristande 

förståelse om fysisk aktivitet och begränsningar i miljön. Vårdpersonal har möjlighet att 

påverka äldre personer till att utföra fysisk aktivitet. Vårdgivaren bör planera för individuella 

insatser för att minska hindren för fysisk aktivitet. Det kan vara att tillhandahålla en stödjande 

miljö eller att försöka få personen att förstå vikten av fysisk aktivitet. En bra relation mellan 

vårdtagare och vårdgivare bidrar till att kunna genomföra en beteendeförändring till att bli 

mer fysiskt aktiv. Eloranta, Routasalo och Arve (2008) visar att sociala aktiviteter kan ha 

liknande effekter som de fysiska aktiviteterna. Att isolera sig socialt kan leda till depressioner, 

ensamhet och tidigt behov av särskilt boende hos äldre människor och kan hota deras resurser 

för att klara sig i hemmet. Genom att identifiera dessa äldre personer som är i riskzonen för att 

uppleva ensamhet kan vårdgivaren planera besöken för att vara där när det känns ensamt eller 

planera för hur de kan lätta deras känsla av ensamhet.   

 

Deltagarna i studien ansåg att de hade möjlighet att vara delaktiga i sin vardag, främst genom 

att kunna säga till hur de ville ha det. Att patienter har delaktighet i sin vård beskrevs av 

Sahlsten, Larsson, Sjöström och Plos (2009) som en bidragande faktor till en ökad motivation, 

bättre behandlingsresultat och större tillfredsställelse med vården de får.  För att optimera 

patienters delaktighet är det nödvändigt för sjuksköterskan att hitta patientens inneboende 

kunskap, värden, motivation och mål för att anknyta dessa till handling. Att sjuksköterskan 

bygger ett nära samarbete med patienten, lär känna patienten och förstärker patientens egen 

kapacitet av egenvård kan bidra till en känsla av delaktighet i vården. Enligt Eloranta, 

Routasalo och Arve (2008) ses det som en resurs för äldre att känna att de har kontroll över 

sina liv och kunna göra beslut om deras egna liv utan att påverkas av andra. Vårdpersonal vill 

ofta inte dela beslutstagandet med vårdtagaren. Om vårdtagaren får vara med i beslutstagandet 

stärks deras tro till deras egna resurser och känslan av kontroll över deras eget liv. Det krävs 

att vårdgivaren har förmågan att överväga besluten på ett sådant sätt att det bemöter 

vårdtagarens önskan på bästa sätt.  
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Resultatet i studien visar att deltagarna kunde uppleva en känsla av tillit och trygghet till den 

vårdpersonal som vårdar dem i hemmet. Enligt Anoosheh, Zarkhah, Faghihzadeh och 

Vaismoradi (2009) är det av vikt att relationen mellan sjukvårdspersonal och vårdtagare är 

positiv och givande och den kan vara ha en avgörande betydelse för välbefinnandet. En 

optimal kommunikation mellan vårdtagare och vårdgivare kan stödja vårdtagarens känsla av 

att vårdpersonalen bryr sig och lyssnar på dem. En lämplig miljö och tillräckligt med tid för 

att bearbeta information och känslor är viktiga faktorer som påverkar vårdtagarens känsla av 

positivt stöd från vårdgivaren. Kommunikationen i sig kan upplevas som en behandling och 

vårdtagare såg detta som kärnan av sin återhämtning. Nilsson, Skär och Söderberg (2010) 

belyser vikten av att distriktssköterskan har en god relation med både vårdtagaren i hemmet 

och dess anhöriga. Det är nödvändigt för distriktssköterskan att finnas till hands och ge dem 

tid när det behövs och kunna hjälpa den sjuke och dess familj att känna tröst och tillit i 

tillvaron. Det beskrivs som en balansgång mellan att vara professionell och privat och det är 

viktigt att sätta gränser för distriktssköterskan för att kunna behålla sin egen integritet.  

Deltagare i denna studie uppgav att de kände att de inte alltid fick den hjälp de behövde av 

personalen. Personalen ansågs inte göra sitt jobb, var okunniga, lyssnade inte och deltagare 

var tvungen att tjata om samma saker. Eloranta, Routasalo och Arve (2008) visar på att det är 

av vikt att äldre människor får en kontinuitet av vårdgivare så de inte behöver förklara samma 

saker åter igen för nya personer. Vårdgivaren måste lyssna och visa hänsyn för att kunna 

stärka välbefinnandet hos vårdtagaren.  Johannesen, Petersen och Avlund (2004) belyser att 

äldre människor kan ha större möjlighet att uppleva tillfredsställelse i vardagen om vården i 

hemmet ges på ett stödjande sätt där den äldre får använda de förmågor som de fortfarande 

har kvar. Det stödjer känslan av meningsfullhet och att vara behövd. Enligt Eloranta et al. 

(2010) upplever sig vårdtagarna mer kritisk till vården de får i hemmet än vad vårdgivaren 

upplever vården de utför. En möjlig förklaring till detta är att vården i hemmet baseras på det 

som vårdgivaren anser som viktigt i stället för vårdtagarens egna åsikter. Vårdgivaren kan ha 

för lite tid för att lyssna och prata med vårdtagaren vilket bidrar till för liten kunskap ur 

vårdtagarens perspektiv. För att tillgodose den äldre personens behov av vård och känsla av 

välbefinnande krävs att vårdpersonalen är medveten om den äldres uppfattningar och lägger 

en tillräckligt stor tyngd på detta.   
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Metoddiskussion 

Som datainsamlingsmetod i studien användes semistrukturerade intervjuer och data 

analyserades med en kvalitativ tematisk innehållsanalys. Graneheim och Lundman (2004) 

menar att tillförlitligheten i studien bör granskas utifrån begreppen trovärdighet, pålitlighet 

och överförbarhet. Trovärdigheten handlar om vilket fokus studien har och hur väl forskaren 

håller sig till detta under analysprocessen. Trovärdigheten har även att göra med att forskaren 

väljer den lämpligaste metoden för insamling av data och att få fram tillräcklig mängd av data 

i forskningsförfarandet.  För att säkerställa trovärdigheten i studien jämfördes syftet med data 

under hela analysprocessen. Det har varit ett textnära arbete där forskaren regelbundet gått 

tillbaka till ursprungstexten för att kontrollera att inga egna tolkningar gjorts. Handledaren 

som har stor erfarenhet av den använda metoden har under hela processens gång varit insatt 

och gett synpunkter på arbetet med studien. Semistrukturerade intervjuer var lämpliga att 

använda i denna studie då det gav deltagarna en möjlighet att fritt berätta om sina upplevelser 

i området som studerades. Detta gav nyanserade beskrivningar som kan leda till nya insikter 

(jmf. Kvale & Brinkmann, 2009, s. 35). Deltagarna i studien utgjordes av tre män och tre 

kvinnor som hade haft behov av vård i hemmet i minst 6 månader. De lämnade ett tillräckligt 

innehållsrikt intervjumaterial som svarade på syftet i studien och liknande upplevelser 

beskrevs i flera intervjuer. I resultatet används citat för att stärka trovärdigheten i studien. 

Enligt Polit och Beck (2008, s 700) används citat ofta för att belysa viktigt innehåll i 

kategorierna. 
 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) krävs att en klar och tydlig beskrivning ges av 

forskningsarbetet för att framkalla pålitlighet i studien. Pålitlighet i studien innebär att 

resultatet skulle bli likadant om någon annan skulle genomföra studien. Polit och Beck (2008, 

s. 539) belyser att överförbarhet innefattar frågan om i vilken utsträckning resultatet kan 

överföras till andra grupper eller situationer. Forskaren bör beskriva hela tillvägagångssättet i 

studien så att läsaren kan värdera om resultaten går att överföra till andra sammanhang. I 

denna studie har en noggrann beskrivning av deltagare, datainsamling och analysprocess 

gjorts för att möjliggöra för läsaren att följa alla stegen i analysen och därmed kunna bedöma 

studiens styrka respektive begränsningar. Andra studier under liknande förhållanden har 

kommit fram till resultat som överensstämmer med denna studie. Detta kan även bekräfta 

överförbarheten i studien (jmf. Graneheim & Lundman, 2004). 
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Intervjuerna utgick från vårdtagarens perspektiv och innefattade upplevelser i mötet med 

vårdpersonal. Det kan ses som en svaghet i studien att författaren är yrkesverksam inom 

vården. Intervjupersonernas vilja att uttrycka sina upplevelser kan påverkas av att de är i en 

beroendesituation till vårdpersonal och då inte törs uttrycka hur de egentligen känner. De kan 

känna en oro över att deras uttryckta åsikter kan komma fram till övrig vårdpersonal vilket 

kan ha en betydelse för resultatet. Avsikten har dock varit att vara neutral och deltagarna har 

försäkrats att de inte skulle kunna identifieras när resultatet av studien presenteras. 

 

Slutsats 

Eftersom vi blir allt äldre och vården i hemmet blir allt vanligare krävs en större kunskap om 

upplevelser som äldre vårdtagare har som bor i sitt eget hem. Vårdpersonalen finns där för att 

tillgodose vårdtagarens behov så att de får en tillfredsställande vardag. Resultatet i denna 

studie indikerar att deltagarna hade ett behov av att känna sig självständiga och vill leva sitt 

liv på samma sätt som de gjort tidigare. De hade ett behov av att kunna bo kvar i sett eget 

hem, vara aktiva och ha samma sociala nätverk som de haft tidigare. Deltagare hade behov av 

att känna sig delaktiga i sin vardag och behövde kunna känna tillit och trygghet till 

vårdpersonal för att kunna tillgodose sina behov. Vårdpersonal bör uppmuntra vårdtagare att 

vara så oberoende som möjligt för att öka deras förtroende för sin egen förmåga. Det är en 

utmaning för vårdpersonalen att kunna visa vetskap om den unika situationen för att kunna 

främja självständighet hos patienten. Denna studie ger stöd för fortsatt forskning inom detta 

område, dels för att stödja den äldre genom att förbättra vården i hemmet, dels för att 

vårdpersonalen ska få kunskap om vilka behov äldre personer med vårdbehov har. 
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Bilaga 1 

Information och förfrågan om deltagande i en intervjustudie 

Hej!  

Allt fler människor får hemsjukvård och vården som bedrivs i hemmet blir allt mer avancerad. 
Att vårdas i hemmet kan ha olika aspekter och upplevelserna är individuella. Det krävs en 
djup kunskap kring individens upplevelser för att kunna förstå och bemöta individen på ett 
fullgott sätt. Genom att låta personernas upplevelser av omvårdnaden i hemmet träda fram kan 
det bidra till en ökad kunskap av att förstå det komplexa i de vårdbehövandes situation. Detta 
kan generera i ökad insikt hos omvårdnadspersonal, utveckling och förbättrad omvårdnad i 
hemmet. Därför är syftet med studien att beskriva hur personer med stort vårdbehov upplever 
att vårdas i sitt eget hem. 

Studien genomförs med intervjuer av personer som har dagliga hemsjukvårdsinsatser och bor 
i sitt eget hem. Intervjuerna kommer att genomföras av Catarina Laestadius och Veronica 
Persson. Tid och plats för intervjun bestäms i samråd med deltagaren. Intervjun som inspelas 
på band, kommer att pågå i ca en timma. Intervjuerna skrivs sedan ut ordagrant och 
analyseras. De kommer att förvaras så att ingen obehörig kan ta del av dem. Namn och 
personliga detaljer från deltagarna kommer att uteslutas så att det inte går att identifiera dessa 
utifrån studiens innehåll. Efter att vi har avslutat studien och den är publicerad kommer de 
inspelade banden av intervjuerna att avmagnetiseras så att ingen kan ta del av dem. 
Deltagandet till studien är helt frivilligt och det innebär att du kan avbryta när som helst, även 
efter att intervjun har genomförts, utan att du behöver ange orsak. 

Resultatet av studien kommer att publiceras i form av ett examensarbete på Luleå tekniska 
universitets hemsida: http://pure.ltu.se/portal/. 

Om du är intresserad och vill delta undertecknar du bifogad talong och skickar tillbaka den i 
det bifogade frankerade svarskuvertet. Efter att svaret har nått oss tar vi kontakt med dig per 
telefon för att bestämma tid och plats för intervjun.  

Vid eventuella frågor och anmälning om deltagande, se kontaktinformation nedan. 

 

Student Student Handledare 

   

Catarina Laestadius Veronica Persson Carina Nilsson 

Leg. sjuksköterska Leg. sjuksköterska Leg. Sjuksköterska/Fil lic 

  Institutionen för hälsovetenskap 
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Svarsblankett 

Jag har tagit del av skriftlig information. Jag är medveten om att mitt deltagande i studien är 

frivilligt och att jag när som helst kan, utan förklaring, avbryta mitt deltagande.  

Var god kryssa för alternativ enligt din önskan: 

 

______ Ja tack, jag önskar delta i studien. 

 

______ Jag vill ha mer information om studien och vill därför bli uppringd för ytterligare 
information. 

 

Namn;…………………………………………………..…......... 

 

Adress:…………………………………………………………... 

 

Telefonnr:………………………………………………………… 

 

E-post:………………………………………………………….... 

 

Returnera denna svarsblankett i bifogat kuvert. 
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    Bilaga 2 

Frågeguide 

Vi kommer att börja intervjun med att presentera oss och småprata om allmänna saker för att 

överbrygga ev. osäkerhet och rädsla hos båda parter (Polit & Beck, 2008, s. 400).  

 Bakgrundsfråga 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur är ditt civilstånd? 

3. Hur länge har du varit i behov av sjukvård hemma? 
 
Öppningsfråga 

4. Berätta hur en dag kan se ut för dig? 

5. Berätta hur du upplever den vård du får hemma idag?  
 
Intervjufrågor 

6. Berätta vad du tycker är bra med vården i hemmet?   

7. Berätta hur du upplever att tillgängligheten av vård fungerar?  

8. Beskriv hur du upplever relationen till personalen i hemsjukvården?  

9. Berätta hur du upplever trygghet och tillit till personalen? 

10. Kan du berätta vad som är viktigast för dig här hemma när det gäller den vård du får. 

11. Hur upplever du ensamhet i det egna hemmet? 

12. Ge exempel på en situation när du har fått hjälp och hur det har fungerat.  

13. Kan du berätta om någon situation då det inte fungerat? 

14. Berätta hur du upplever att du är delaktig i din egen vård? 

15. Berätta vad som är viktigt för att du ska känna dig delaktig. 

16. Berätta om vad du anser om din utevistelse. 

17. Berätta vad du anser att du saknar i hemsjukvården?  

18. Berätta hur du skulle vilja ha det om du själv fick bestämma?  
 
Avslutningsfrågor 

19. Är det något annat du skulle vilja berätta för oss? 
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20. Kan vi återkomma till er om frågor skulle uppstå? 

 

Vi kommer under intervjun även att uppmuntra informanten att ge en djupare berättelse 

genom att fråga tex.: ”Hur menar du?”, ”Skulle du vilja berätta mer?”, ”Vad hände då?”,  

”Berätta om en situation då det var.” eller ”Kan du utveckla det mer?” 

 

 


