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Abstrakt 
Hälso- och sjukvårdspersonal påträffar personer som lever i olika former av utsatthet i 

sitt arbete. Hemlösa personer är en utsatt grupp som kämpar mot unika svårigheter och 

har därmed även unika vårdbehov. Hemlösa personer är därför en utmanande 

samhällsgrupp att vårda. Hälso- och sjukvårdspersonal upplever en osäkerhet i att vårda 

hemlösa personer och behöver en ökad kunskap kring deras komplicerad hälsoproblem. 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hemlösa personers upplevelser av hälso- och 

sjukvård. En kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats användes eftersom 

inifrånperspektiv med fokus på människors upplevelser studerades. Tolv vetenskapliga 

kvalitativa artiklar ingick i analysen. Resultatet visade att det var svårt att få tillgång till 

hälso- och sjukvård samt följa rekommendationer. Hemlösa personer kände sig 

stigmatiserade och blev behandlade som om de inte vore en människa samt att hälso- och 

sjukvårdspersonal kunde skapa en vårdmiljö som gav stöd och trygghet genom ett 

respektfullt bemötande. Hälso- och sjukvårdssystem behöver utvecklas för att hemlösa 

personer ska få tillgång till god individanpassad vård. Dagens hälso- och 

sjukvårdssystem är inte utformad för denna utsatta samhällsgrupp. I klinisk praxis 

behöver hälso- och sjukvårdspersonal reflektera över normer och värderingar samt ökad 

kunskap och utbildning om denna utsatta samhällsgrupp för att kunna arbeta med de 

unika utmaningar som medföljer.  

 

Nyckelord: Hemlösa personer, hälso- och sjukvårdspersonal, innehållsanalys, 

upplevelser, bemötande, omvårdnad.  
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Omvårdnad ska bedrivas på individanpassad nivå med respekt för patientens rättigheter, 

önskemål, religiösa uppfattning och rätt till autonomi och integritet. Den legitimerade 

sjuksköterskan behöver kunskap inom flera områden för att kunna bedriva omvårdnad som är 

hälsofrämjande och kan motverka ohälsa och sjukdom (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). 

 

ICN etiska kod beskriver sjuksköterskans fyra ansvarsområden som är grundläggande i 

professionen. Dessa områden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lidande. Människor som är i behov av omvårdnad ska få sina individuella behov tillgodosedda 

och omvårdnaden ska ges med respekt för mänskliga rättigheter och autonomi. Omvårdnaden 

ska anpassas i relation till varje människas unika behov och ta hänsyn till kultur, religion, 

politisk åsikt och värdering. Omvårdnaden ska hålla samma höga kvalitet oavsett patientens kön, 

sexuella läggning, ålder, funktionsnedsättning och etnicitet. Sjuksköterskans arbetsområde är 

brett och mångfacetterat. Arbetet innebär att ge den bästa tänkbara vården till den enskilde 

individen men även främja hälsa och motverka ohälsa i samhället (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012; Hälso- och Sjukvårdslagen [HSL], SFS 2017:30).  

 

Hälso- och sjukvårdspersonal påträffar människor som lever i olika former av utsatthet i sitt 

arbete. Hemlöshet är ett av alla folkhälsoproblem som finns runt om i världen och hemlösa 

personer är en samhällsgrupp som ökar i antal (Seiler & Moss, 2012).  Socialstyrelsen (2019) 

definierar hemlöshet som den situation människor befinner sig i när de inte har något boende. 

Personer kan drabbas av hemlöshet efter institutionsvistelse eller bli hemlösa på grund av dåliga 

ekonomiska förutsättningar. Även temporärt boende hos vänner eller släktingar och att vara 

beroende av den sekundära bostadsmarknaden definierar Socialstyrelsen (2019) som hemlöshet. 

Människor som lever under dessa omständigheter får kämpa mot unika svårigheter i sin vardag 

och har därför särskilda behov. Hemlösa personer blir därmed en utmanande samhällsgrupp att 

vårda (Kenny, 2019; Maness & Khan, 2014; Seiler & Moss, 2012). 

 

Världens länder har på FN:s toppmöte år 2015 tillsammans beslutat att Agenda 2030 och dess 17 

globala mål ska bli verklighet. Agenda 2030 är en handlingsplan för att förändra världen till det 

bättre och i den ingår tre dimensioner av hållbar utveckling. Ekonomiska, sociala och 

miljömässiga mål ska uppnås. Ett av de 17 globala målen är att utrota fattigdom och detta anses 

vara den största globala utmaningen. Till år 2030 ska andelen män, kvinnor och barn som lever i 

någon form av fattigdom halveras (Regeringen, 2016). 
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På uppdrag av Sveriges regering har Socialstyrelsen kartlagt antalet hemlösa i landet vart sjätte 

år sedan 1993. De kartläggningar som är utförda före år 2011 har en annan definition av 

hemlöshet än de två senaste kartläggningarna som är gjorda 2011 och 2017.  För att följa en 

progress och dra slutsatser eller jämförelser är det av vikt att samma definition används. 

Kartläggningen ska ses som ett beräknat antal hemlösa i minimum eftersom det finns grupper, 

exempelvis papperslösa, som inte ingår i beräkningen. Det fanns även kommuner och 

verksamheter som inte ville delta i kartläggningen. Kartläggningen är dessutom gjord under en 

vecka på året vilket innebär att de personer som varit tillfälligt hemlösa under resterande del av 

året inte tagits med i beräkningen. Antalet hemlösa i Sverige beräknades till 30 800 personer år 

2011 och till 32 398 personer år 2017. År 2017 var 62 procent av de hemlösa personerna män 

och 38 procent kvinnor. Antalet kvinnor hade ökat med 900 personer från år 2011 till år 2017. 

Kartläggningen visade att antalet utlandsfödda hade ökat med 2 000 personer från år 2011 till år 

2017, vilket innebar att utlandsfödda motsvarade 43 procent av Sveriges hemlösa befolkning år 

2017 (Socialstyrelsen, 2017). 

 

Enligt nationella uppgifter beräknas minst 2 procent av världsbefolkningen leva som hemlösa, 

vilket motsvarar ungefär 150 miljoner människor. Det är svårt att få en god uppfattning om hur 

hemlösheten ser ut runt om i världen eftersom hemlöshet kan definieras på olika sätt i olika 

länder. Möjligheterna att kartlägga hemlöshetens utbredning kan också vara mer komplicerad på 

olika platser i världen och det är därför svårt att få korrekt statistik. Många som lever i 

hemlöshet väljer också att inte delta i undersökningar som genomförs av myndigheter av rädsla 

för de åtgärder som myndigheter kan komma att vidta. Hemlösa barn och tonåringar är ofta 

rädda för att bli fosterhemsplacerade och hemlösa personer som har barn är rädda att deras barn 

ska omhändertas av socialtjänst. Hemlösa personer som lider av psykisk störning eller har rymt 

från institution undviker myndigheter av rädsla för att bli omhändertagna (Chamie, 2017). 

 

Hemlösa personer löper högre risk att drabbas av sjukdom. De är därför i behov av sjukvård 

oftare och deras behov skiljer sig från den övriga befolkningen eftersom deras livssituation ser ut 

på ett annat sätt. Hemlöshet är ett komplicerat fenomen som medför utmaningar för de som 

arbetar inom hälso- och sjukvård (Kenny, 2019; Maness & Khan, 2014; Seiler & Moss, 2012). 

Hälso- och sjukvård definieras som åtgärder vars syfte är att förebygga, utreda eller behandla 

sjuka eller skadade personer. Även transport av sjuka personer och omhändertagande av avlidna 

inkluderas i definitionen (HSL, SFS 2017:30). I detta arbete innebär hälso- och sjukvård de 

åtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal bör vidta för att förebygga, utreda och behandla 

människor som drabbats av sjukdom och skada  
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Hemlösa personer besöker akutmottagningar mer frekvent än den allmänna befolkningen och 

behöver i högre utsträckning göra återbesök eftersom de har sämre förutsättningar till läkning 

och tillfrisknande (Kenny, 2019; Maness & Khan, 2014; Seiler & Moss, 2012). Exempel på 

hälsorelaterade problem denna utsatta grupp ofta drabbas av är dålig tandhälsa, problem med 

luftvägarna, mag- och tarmkanalen och synskador. De löper även större risk att drabbas av 

infektionssjukdomar som pneumoni, tuberkulos och HIV och har statistiskt sett högre dödlighet 

än genomsnittet (Seiler & Moss, 2012). Dessa hälsorelaterade problem blir också desto mer 

avancerade i kombination med missbruksproblematik samt sociala och ekonomiska svårigheter 

(Maness & Khan, 2014). 

 

Hälso- och sjukvårdspersonal upplever ofta en osäkerhet i att vårda hemlösa personer med tanke 

på deras komplicerade hälsoproblem och behov. Hälso- och sjukvårdspersonal upplever att 

hemlösa personer inte är motiverade att främja sin egen hälsa eftersom deras huvudsakliga fokus 

är att överleva. Hemlösa personer saknar ofta social och ekonomisk trygghet vilket kan leda till 

ytterligare svårigheter att främja den egna hälsan. Hälso- och sjukvårdspersonal upplever ofta att 

deras kompetens inte alltid räcker till och att det råder kunskapsbrist om hur dessa personer ska 

vårdas. Denna osäkerhet kan resultera i att hemlösa personer inte får en optimal vård som är 

individanpassad utifrån deras behov och önskemål (Seiler & Moss, 2012). Studier visar att 

hälso- och sjukvårdspersonal behöver mer kunskap, utbildning och större medvetenhet om 

hemlösa personers livssituation och dess komplexitet för att kunna bemöta dem på ett empatiskt 

sätt och ge en god vård (Seiler & Moss, 2012; Astroth, Jenkins, Kerber & Woith, 2018).  

 

För att kunna ge en god individanpassad vård behöver sjukvårdspersonal få en bättre insyn i hur 

hemlösa upplever vården. Detta examensarbete syftar därmed till att beskriva hemlösa personers 

upplevelser av hälso- och sjukvård.  
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Metod 

Innan den systematiska litteratursökningen kunde genomföras gjordes en pilotsökning i 

databaserna CINAHL, PsycINFO (Psychological Abstracts) och PubMed. Detta för att 

säkerställa att det fanns vetenskaplig litteratur som kunde besvara syftet (Willman, Bahtsevani, 

Nilsson, & Sandström, 2016, s. 61). Pilotsökningen gav relevanta träffar för att kunna utföra en 

litteraturstudie. 

Litteratursökning 

Den systematiska litteratursökningen gjordes i databaserna CINAHL, PsycINFO och PubMed. 

Både CINAHL och PubMed är databaser inom hälso- och sjukvård och omvårdnad (Willman et 

al., 2016, s. 80-81). PsycINFO är en databas som riktar in sig på studier inom området 

beteendevetenskap och psykologi (Willman et al., 2016, s. 84). De sökord som användes vid den 

systematiska litteratursökningen var; homeless persons, emergency medical services, health 

services, experience och perception. 

Eftersom de olika databaserna kan ha olika ämnesord är det viktigt att granska och kontrollera 

att rätt sökord används för att inte förlora relevanta studier. I PubMed benämns de som MeSH-

termer och i CINAHL som CINAHL Headings (Willman et al., 2016, s. 69-70). I Pubmed 

användes MeSH-termer i kombination med fritextsökning. I CINAHL användes fritextsökning 

för samtliga sökord eftersom sökning med CINAHL Heading inte gav tillräckligt med träffar. I 

PsycINFO användes fritextsökning för samtliga sökord. När en sökning görs med fritext visas de 

artiklar som innehåller det valda ordet i titel eller i abstrakt. Genom att söka med fritext 

inkluderas alla artiklar som innehåller de valda ordet någonstans i arbetet (Willman et al., 2016, 

s. 74).  

För att kombinera de valda sökorden användes de booleska sökoperatorerna AND och OR, 

vilket hjälper till att hitta relevanta studier och sökningen blir inom ett avgränsat område 

(Willman et al., 2016, s. 72-73). Begränsningarna som användes i samtliga artiklar vid 

sökningen var artiklar som var publicerade senast tio år, detta för att få färsk data. I Pubmed 

användes även begränsningen best match. I PsycINFO användes Peer review och i CINAHL 

användes Peer review, engelsk text samt full text. Samma sökord och kombinationer med OR 

och AND användes i samtliga 3 databaser. Litteratursökningen i PubMed resulterade i 227 

artiklar, CINAHL 223 artiklar och PsycINFO 213 artiklar. Alla artiklarnas titel lästes igenom 

och om titeln såg ut att motsvara det valda syftet lästes även abstrakt igenom och de som svarade 

mot syftet valdes ut. De artiklar som valdes ut lästes i fulltext och granskningen bedömdes 

utifrån exklusions- och inklusionskriterier (Rosén, 2012, s. 437). Exklusionskriterierna var 
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studier som var över 10 år gamla och artiklar som ej var på engelska. Inklusionskriterier var 

hemlösa personer som varit i kontakt med hälso- och sjukvård. Den systematiska 

litteratursökningen resulterade slutligen i tio artiklar. Artiklarna presenteras i tabell 1. 

Förutom sökningen i databaserna CINAHL, PsycINFO och PubMed utfördes även en manuell 

sökning för att inte gå miste om relevanta artiklar som var av betydelse. Referenslistorna från de 

utvalda artiklarna granskades för att kunna identifiera titlar som var relevanta och intressanta för 

vidare läsning av abstrakt (Willman et al., 2016, s. 79; Karlsson, 2012, s. 102; Östlundh, 2012, s. 

60). Den manuella sökningen resulterade i ytterligare två artiklar som inkluderades i analysen.  
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Tabell 1. Översikt av systematisk litteratursökning   

Syfte: Att beskriva hemlösa personers upplevelse av hälso- och sjukvård 

PubMed: 2019-09-06         

            
Söknr. *) Söktermer Filter Antal artiklar Valda 

1 FT Experience  623,179  

2 FT Perception  517,609  

3 MSH Health services  204,5780  

4 MSH 

Homeless 

persons  8,420  

5 MSH Emergency medical services 132,441  

6  1 OR 2   111,0664  

7  3 OR 5   204,5780  

8  1 OR 2 AND 3 OR 5 AND 4 322  

9    Best match 476  

10    From 2009 227 4 

CINAHL: 2009-09-06           

Söknr. *) Söktermer Filter Antal artiklar Valda 

1 KW Experience  301,445  

2 KW Perception  137,319  

3 KW Health services  260,713  

4 KW 

Homeless 

persons  6,851  

5 KW Emergency medical services 28,125  

6  1 OR 2   411,657  

7  3 OR 5   286,387  

8  1 OR 2 AND 3 OR 5 AND 4 382  

9    From 2009 255  

10    Full text 228  

11    Engelsk text 224  

12    Peer Review 223 3 

PsycINFO: 2019-09-06         

Söknr. *) Söktermer Filter Antal artiklar Valda 

1 FT Experience  558,786  

2 FT Perception  545,29  

3 FT Health services  237,417  

4 FT 

Homeless 

persons  7,099  

5 FT Emergency medical services 1,759  
6  1 OR 2   1,024,344  

7  3 OR 5   238,472  

8  1 OR 2 AND 3 OR 5 AND 4 412  

9    From 2009 245  

10    Peer review 213 3 

*) MSH - MeSH termer, FT - fritextsökning i databasen PubMed, KW – Key-word i databasen 

CINAHL-   
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Kvalitetsgranskning 

De valda artiklarna granskades enligt en mall gjord av statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering (SBU). Mallen är utformad för kvalitativa studier och används 

för att ta reda på om artiklar håller en god vetenskaplig kvalitet. Det är studiens design som 

avgör vilket granskningsprotokoll som är bäst lämpad att använda sig av vid kvalitetsgranskning 

(Wallengren & Henricson, 2012, s 490). En av de valda artiklarna granskades enskilt av de båda 

forskarna och resultatet av kvalitetsgranskningen jämfördes för att se att bedömningen var 

likvärdig för att på så sätt säkerställa kvalitet och öka trovärdigheten i kvalitetsgranskningen 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 83). Wallengren och Henricson (2012, s 483) menar att 

det är viktigt att säkerställa kvalitén av studien. Trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och 

överförbarhet är termer som indikerar på en god vetenskaplig kvalitet och ska därför 

kontrolleras. Vid en granskning av studier med en kvalitativ inriktning kan frågor kring studiens 

syfte, urval, datainsamling, analys och resultat avgöra vilken kvalitetsnivå studien uppvisar 

(Willman et al., 2016, s. 104). Svaret på granskningsprotokollet kan besvaras med antingen ett 

Ja, Nej, oklart eller ej tillämplig. Varje positivt svar gav 1 poäng och resterade svar gav 0 poäng. 

När alla frågor på kvalitetsprotokollet besvarats kan den totala poängsumman beräknas för varje 

artikel och omvandlas till procent (Willman et al., 2006, s. 96). Kvalitetsgraderingen kan 

antingen vara hög, medel eller låg beroende på vilken procent artikeln tilldelades efter 

granskning, detta framgår i tabell 2. De artiklar som valdes ut till studien hade kvaliteten hög 

eller medel. 

 

Tabell 2. Procentindelning vid kvalitetsgradering  

Procentindelning   Kvalitetsgradering   

80-100%  Hög   

70-79%   Medel   

60-69%     Låg     

Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006, s. 96)   
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Tabell 3. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=12) 

 

 

Författare/ 

Land/ 

År 

Typ av 

studie 

Deltagare 

 

Metod/ 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Biederman et al 

USA 

2013 

Kvalitativ 15 Semistrukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor. 

Deskriptiv 

fenomenologisk 

analys. 

Det var viktigt 

med socialt stöd i 

vården. 

Hög 

      
Bungay 

Kanada 

2013 

Kvalitativ 63 Semistrukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor och 

observationer. 

Tematisk analys. 

Det var svårt för 

de hemlösa 

kvinnorna att få 

tillgång till vård 

samt att navigera 

i 

sjukvårdssystem

et 

Hög 

      
Håkanson & 

Öhlén 

Sverige 

2016 

Kvalitativ 9 Semistrukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor. 

Narrativ analys. 

Sjukvårdsperson

alen behövde 

mer kunskap om 

de hemlösa 

personernas 

livssituation för 

att kunna ge en 

lämplig vård. 

Hög 

      
Kerman et al 

Kanada 

2019 

 

Kvalitativ 52 Semistrukturerade 

intervju med 

öppna frågor. 

Tematisk analys. 

Relationer och 

kommunikation 

var centrala delar 

i hur hemlösa 

upplevde vården. 

Medel 

      
Nicholas et al 

Kanada 

2016 

Kvalitativ 39 Semistrukturerade 

intervju med 

öppna frågor. 

Grounded theory. 

Hemlösa 

ungdomar 

upplever ofta en 

icke optimal vård 

och lång väntetid 

på akm gjorde att 

de gick därifrån 

utan att ha fått 

vård. 

Medel 

      
Nickasch & 

Marnocha 

USA 

2009 

Kvalitativ 9 Semistrukturerade 

intervju med 

öppna frågor. 

Grounded theory. 

Studien gav en 

rik insikt av de 

hemlösas 

erfarenheter av 

hälso- och 

sjukvården. 

Hög 
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Tabell 3. Forts. översikt av artiklar som ingår i analysen (n=12) 

Författare/ 

Land/ 

År 

Typ av 

studie 

Deltagare 

 

Metod/ 

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Pedersen et al 

Danmark 

2018 

Kvalitativ 12 Semistrukturerade 

intervju med öppna 

frågor. 

Fenomenologisk-

hermeneutisk 

analys. 

Vistelse på 

sjukvårdscenter 

gav deltagarna 

utrymme att 

reflektera över 

sina liv. 

Hög 

      

Rae & Rees 

Storbritannien 

2015 

Kvalitativ 14 Semistrukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor. 

Deskriptiv 

fenomenologisk 

analys. 

Positiva och 

negativa möten i 

hälso- och 

sjukvården kan 

påverka de 

hemlösa. 

Hög 

 

      

Ramsay et al 

Kanada 

2019 

Kvalitativ 16 Semistrukturerad 

intervju med öppna 

frågor. Tematisk 

analys. 

Att vården 

behöver utforma 

en ny agenda för 

att förbättra 

vården för utsatta 

personer. 

Hög 

      

Shulman et al 

Storbritannien 

2018 

Kvalitativ 27 Semistrukturerad 

intervju med öppna 

frågor. Tematisk 

analys. 

Många hemlösa 

får inte stöd vid 

livets slut. 

Palliativ vård för 

hemlösa personer 

är komplicerat, 

särskilt i 

kombination med 

ett missbruk. 

Medel 

      

Whitley 

Kanada 

2013 

Kvalitativ 13 Semistrukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor. 

Tematisk analys. 

Upprepade 

ogynnsamma 

upplevelser med 

hälso- och 

sjukvårdssektorn 

resulterade i 

negativa attityder 

och beteenden.  

Hög 
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Analys 

En kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats användes eftersom inifrånperspektiv 

med fokus på människors upplevelser studerades. Genom att använda sig av en analys som 

fokuserar på det manifesta kan människors upplevelser åskådliggöras i texten. Syftet med en 

innehållsanalys är att strukturera och få textens kärna från de insamlade materialet och utifrån 

det presentera ett realistiskt resultat (Dahlborg-Lyckhage, 2012, s. 167). 

Bengtsson (2016) beskriver fyra steg som följs vid utförande av manifest analysmetod. Varje 

steg måste utföras flertalet gånger för att analysens kvalitet och pålitlighet ska vara hög. Steg ett 

var att forskarna behövde få en förståelse och bli bekant med materialet som samlats in. När 

forskarna läst igenom materialet och förstår sig på innehållet kan relevanta meningsenheter 

väljas ut från artiklarna. Meningsenheter är meningar som innehåller information som kan svara 

på studiens syfte. Meningsenheter som valdes ut från artiklarna kodades genom att varje artikel 

och varje meningsenhet fick olika nummer, till exempel 1:1 (artikel 1: meningsenhet 1). Om en 

meningsenhet beskrev flera olika upplevelser delades meningsenheten upp och fick bokstäver, 

till exempel 1:1a. Steg två var att säkerställa att meningsenheterna stämde överens med det valda 

syftet och att sortera bort sådant som ej besvarade syftet. Steg tre var att meningsenheterna 

kondenserades, utan att gå miste om innebörd eller mening. Kondenseringen utfördes i en tabell i 

Microsoft Word och skrevs sedan ut på papper för att sedan klippas ut till små papperslappar.  

Efter att kondenseringen var gjord identifierades de första kategorierna. Meningsenheterna 

förflyttades fram och tillbaka mellan olika kategorier på ett bord för att komma fram till den 

slutgiltiga kategoriseringsrubriken. Meningsenheterna som plockades ut från artiklarna skulle 

inte kunna passa in på flera kategoriseringsrubriker. Kategorierna är till en början många men 

minskar allt eftersom. Kategoriseringen ansågs vara klar när kategoriseringen gav en relevant 

förklaring på syftet. I det fjärde och sista steget analyseras och redovisas det aktuella materialet. 

Kategorierna presenteras i tabell, se tabell 4, för att redovisa resultatet på ett enkelt och tydligt 

Woith et al 

USA 

2017 

Kvalitativ 15 Semistrukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor. 

Tematisk analys. 

Hemlösa 

upplever 

sjuksköterskor 

som känslokalla 

och okänsliga 

samt en unik 

beskrivning av 

vård-

interaktionen ur 

hemlösa 

personers 

perspektiv. 

Hög 
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sätt så läsaren får en snabb översikt av resultatet. Under varje kategori finns de meningsenheter 

som bäst passar in och som presenteras i löpande text som resultat. Slutligen ska resultatet som 

framkom utvärderas och jämföras mot den forskning som finns sedan tidigare. 

 

Resultat 

Analysen inkluderade 12 vetenskapliga artiklar där samtliga var kvalitativa studier. 

Tabell 4. Översikt av kategorier och resultat (n=3) 

Kategorier 

 

Svårt att få tillgång till hälso- och sjukvård samt följa rekommendationer 

 

Att bli stigmatiserad och inte bli behandlad som en människa. 

 

Att få stöd och trygghet i vårdmiljön. 

 

 

 

Svårt att få tillgång till hälso- och sjukvård samt följa rekommendationer 

Hemlösa personer upplevde att bristande ekonomiska förutsättningar resulterade i att de inte 

hade råd med hälso- och sjukvård. De behandlingar som fanns tillgängliga och inom ramarna för 

deras ekonomi upplevdes vara av sämre kvalitet (Ramsay, Hossain, Moore, Milo & Brand, 

2019; Woith, Kerber, Asytoth & Jenkins, 2017). Hemlösa personer blev exempelvis 

rekommenderade att gå i terapi hos privata aktörer men hade inte möjlighet på grund av brist på 

pengar. Hemlösa personer upplevde att det var svårt att följa hälso- och sjukvårdspersonals 

rekommendationer och förskrivningar samt ta emot hälso- och sjukvårdstjänster när kostnader 

inte täcktes av sjukvårdsförsäkringar (Ramsay et al., 2019). Även bristen på läkare som kunde 

och hade viljan att ta emot hemlösa personer som patienter utgjorde ett hinder för att kunna 

uppsöka hälso- och sjukvård (Ramsay et al., 2019). Det upplevdes svårt att boka tider samt att 

tjänster inte tillhandahölls på ett tillgängligt sätt (Nickasch & Marnocha, 2009). 

 

”Participants elaborated the difficulties they have encountered trying to set up services or 

appointments” (Nickasch & Marnocha, 2009). 

 

Hemlösa personer blev påverkade av de långa väntetiderna när de besökte hälso- och 

sjukvårdsinstanser (Woith et al., 2017; Kerman, Gran-Ruaz, Lawrence & Sylvestre, 2019; 

Nicholas et al., 2015). Hemlösa personer kände irritation när de fick vänta i flera timmar utan att 

deras namn skrevs in på väntelistan (Woith et al., 2017) och de upplevde att triagesystemet på 
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akutmottagningen var ineffektivt eftersom de inte fick behandling inom en rimlig tid (Nicholas 

et al., 2015). Det förekom dock fall då hemlösa personer fick hjälp och hade personal som försåg 

dem med god vård så att behandling kunde påbörjas (Ramsay et al., 2019; Rae & Rees, 2015). 

 

Tidigare negativa möten med hälso- och sjukvård ledde till minskat förtroende. Hemlösa 

personer undvek att söka vård eller drog ut på det tills situationen inte längre var hållbar. 

(Håkansson & Öhlén, 2016; Nicholas et al., 2015; Whitley, 2013; Woith et al., 2017). 

Feldiagnostiseringar, vårdskador (Whitley, 2013) och hälso- och sjukvårdspersonals fördomar, 

dömande attityder och brist på empati (Ramsay et al., 2019) var exempel på sådana upplevelser. 

Hemlösa personer var extremt frustrerade över att alltid behöva hävda sig och rädsla och avsky 

resulterade i att de envist vägrade att uppsöka hälso- och sjukvård (Bungay, 2013). Eftersom 

hemlösa personer inte ville uppsöka hälso- och sjukvård försökte de vårda och triagerade sig 

själva (Bungay, 2013; Whitley, 2013). Trots enorm sjukdomsbörda kände de en stark och 

ständig motsträvighet till läkare, sjukhus och hälso- och sjukvård i allmänhet (Whitley, 2013). 

 

” Despite a massive burden of disease and illness, many participants reported a strong and 

abiding aversion to doctors, hospitals and professional health care per se” (Whitley, 2013). 

 

Hemlösa personer härdade ut smärtan så länge som möjligt för att de inte ville uppsöka hälso- 

och sjukvård. Inte förrän det tårades i ögonen av smärta uppsökte hemlösa personer hälso- och 

sjukvård eftersom de hatade läkare så mycket. Hemlösa personer hade problem med läkare inom 

hälso- och sjukvård och undvek att råka på dem i största möjliga mån. De upplevde läkare som 

de största skurkarna som fanns eftersom de tjänade en förmögenhet på andras dåliga hälsa och 

drog vinst av skadade, sjuka och döende personer för att bli rika (Whitley, 2013). För tidig 

utskrivning men även hemlösa personers personliga frustration orsakade att de lämnade hälso- 

och sjukvårdsinstanser innan de var färdigbehandlade (Nicholas et al., 2015). Hemlösa personer 

som var i behov av psykiatrisk vård undvek hälso- och sjukvård eftersom modellen för den 

psykiatriska vården upplevdes som problematisk. Rutiner inom psykiatrin såsom obligatoriska 

bedömningar, isolering och utegångsförbud var faktorer som resulterade i att de inte ville 

uppsöka den psykiatriska vården (Ramsay et al., 2019). Hemlösa personer var rädda för hälso- 

och sjukvård och trodde att de skulle komma ut i en kista om de besökte sjukhus (Shulman et al., 

2018). 
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Hemlösa personer var alltid rädda att bli nekade hälso- och sjukvård och var ofta tvungna att 

ljuga i vårdsammanhang och måla upp en annan bild av vilka de egentligen var för att få tillgång 

till vård (Bungay, 2013). 

“And unfortunately most of the health care I’ve accessed I’ve felt like I have to lie; I had to make 

up a different person so I could access care” (Bungay, 2013). 

Hemlösa personer upplevde även att deras status som hemlösa resulterade i att de inte fick bra 

hälso- och sjukvård (Rae & Rees, 2015). De upplevde att hälso- och sjukvårdspersonal bara ville 

skriva ut dem så snart som möjligt och att hälso- och sjukvårdspersonal var helt obekymrade av 

huruvida de hade en säker plats att återgå till efter utskrivning. Oavsett väderförhållanden 

brydde sig inte hälso- och sjukvårdspersonal (Rae & Rees, 2015; Nicholas et al., 2015). Så fort 

hemlösa personer nämnde att de önskade medicinering bröt hälso- och sjukvårdspersonal 

kontakten med dem (Ramsay et al., 2019). Behandlingen som tillhandahölls på 

akutmottagningen varierade beroende på vem som följde dem dit. Hemlösa personer blev 

utkastade direkt om de kom dit ensamma i berusat tillstånd. Om de anlände till 

akutmottagningen i berusat tillstånd med ambulans blev de behandlade som skit men de fick 

iallafall behandling (Nicholas et al., 2015). Vid utskrivning fick hemlösa personer inte relevant 

information om eftervård eller aktuella stödprogram för rehabilitering. Hemlösa personer fick 

inte någon säkrad kontakt med läkare eller uppföljning och de föll mellan stolarna eftersom 

hälso- och sjukvårdspersonal aldrig ringde upp. Detta resulterade i att de antingen förblev 

hemlösa eller att de avled (Nicholas et al., 2015). Hälso- och sjukvårdspersonal gjorde inte allt 

de kunde för att undersöka deras problem och tillgodose deras vårdbehov (Nicholas et al., 2015; 

Ramsay et al., 2019). Hälso- och sjukvårdspersonal upplevdes som obrydda, otåliga, dömande 

och ibland lata och att de bara tog deras pengar, utan att de fick någon riktig hjälp i utbyte. 

Hemlösa personer upplevde att de inte fick hjälp av hälso- och sjukvårdspersonal när de behövde 

det eftersom de inte tog sig tid att förstå dem, vad de behövde eller vad som var fel. Hemlösa 

personer upplevde att hälso- och sjukvårdspersonal avvisade deras problem, inklusive de som 

var relaterade till mental hälsa och de var ineffektiva i att lyssna på deras oro och upplevelser 

när de sökte vård. Ett hemlöst par hade uttryckt till hälso- och sjukvårdspersonal att de var 

suicidala men blivit avvisade och nekad vård. Detta resulterade i att det hemlösa paret gick ner 

till tågrälsen och begick självmord (Ramsay et al., 2019).  

“A couple who walked into the hospital, said “I’m going to kill myself,” and the doctor denied 

them and they walked down the train tracks and killed themselves.” (Ramsay et al., 2019).  
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Hemlösa personer upplevde att hälso- och sjukvårdspersonal var de som hade kontrollen och de 

betedde sig som att de vore gud (Bungay, 2013). Hälso- och sjukvårdspersonal upplevdes som 

okunniga och att de bara var intresserade av att få dem utskrivna istället för att ta sig tid att 

förstå vad som var fel (Ramsay et al., 2019). Rädslan att bli nekad vård resulterade i att hemlösa 

personer inte vågade säga emot hälso- och sjukvårdspersonals åsikter angående vilka 

hälsoproblem de hade, även när de inte upplevde de problemen (Bungay, 2013). Att söka hjälp 

kändes som att söka asyl i sitt eget land (Håkanson & Öhlén, 2016). 

”Another woman said that seeking help felt like ‘‘being forced to seek asylum in your own 

country,” (Håkanson & Öhlén, 2016). 

Hemlösa personer hade erfarenheter av felbehandling och att hälso- och sjukvårdspersonal 

misslyckades med att tillhandahålla lämplig och patientcentrerad vård (Ramsay et al., 2019). De 

hade stora tvivel om den medicinska effekten baserat på tidigare erfarenheter, särskilt när det var 

relaterat till psykisk ohälsa (Whitley, 2013). Hemlösa personer upplevde att medicineringen 

gjorde dem omedvetna om vad som hände runt omkring dem och att de inte kunde kommunicera 

med andra människor. De kände att medicinerna gjorde dem korkade och de vägrade medicinera 

av den anledningen. Hemlösa personer var hellre deprimerade istället för att påverkas av 

läkemedelsbiverkningar. Trots att hemlösa personer ville ha icke-farmakologisk behandling var 

hälso- och sjukvårdspersonal endast intresserade av att sätta in medicinering. Hälso- och 

sjukvårdspersonal ändrade deras mediciner om och om igen som om de vore försökskaniner som 

skulle utsättas för tester, som om de vore testobjekt. 

“I feel like, by them changing my meds over and over that I’m just a person to be test . . . like I’m 

a test animal, like I’m just a test object” (Ramsay et al., 2019). 

 

När kommunikation, gemensamma beslut var bristande och när de kände sig avfärdade 

försvagades den terapeutiska relationen (Ramsay et al., 2019). 

Att bli stigmatiserad och inte bli behandlade som en människa 

Hemlösa personer upplevde brister på medlidande inom hälso- och sjukvård (Nickasch & 

Marnocha, 2009). De upplevde att hälso- och sjukvårdspersonal inte lyssnade och att det var 

svårt att interagera med dem (Rae & Rees, 2015; Nicholas et al., 2015; Woith et al., 2017). 

Hälso- och sjukvårdspersonals bemötande resulterade i att hemlösa personer kände sig som 

mindre mänskliga och att de bara var en del av deras jobb (Nickasch & Marnocha, 2009). De 

kände sig utstötta när hälso- och sjukvårdspersonal upptäckte att de inte hade någon adress 

(Woith et al., 2017). Hälso- och sjukvårdspersonal hade skrattat åt beteende som hade uppstått i 

samband med intoxikering och vårdinsatser hade dragits tillbaka så fort det hade konstaterats att 
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skador inte var livshotande. Detta upplevdes som respektlöst och som en återspegling i att 

hemlösa personer hade lägre status (Nicholas et al., 2015). Drogåterfall, brännskador och 

krampanfall var hälsoinformation som strategiskt undanhölls för hälso- och sjukvårdspersonal 

för att deras andra hälsobehov skulle bli uppmärksammade och för att inte riskera att bli 

behandlade respektlöst eller bli sedda som mindre mänskliga (Bungay, 2013). Hemlösa personer 

blev inte tagna på allvar, som om de vore luffare som kunde kravla ner i en grop och dö, hälso- 

och sjukvårdspersonal brydde sig inte. 

“They weren’t taking me seriously . . . They treated me like I was some bum that could   crawl in 

a hole and die, and they didn’t care,” (Woith et al., 2017). 

 

Hemlösa personer kände sig dömda och hälso- och sjukvårdspersonal hade förutfattade 

meningar och fördomar om dem (Håkanson & Öhlén, 2016; Nickasch & Marnocha, 2009; 

Woith et al., 2017). De blev inte behandlade som individer (Woith et al., 2017), de blev dömda 

utifrån sitt utseende och de blev besvikna över sättet de blev behandlade på (Nickasch & 

Marnocha, 2009). Hemlösa personer upplevde hälso- och sjukvårdspersonal som respektlösa, 

dömande, opersonliga, okontaktbara och att de saknade medlidande (Kerman et al., 2019). 

Hemlösa personer upplevde att hälso- och sjukvårdspersonal såg dem som farliga personer som 

inte visste sitt eget bästa och som inte hade någon självbehärskning (Bungay, 2013). Hälso- och 

sjukvårdspersonal uttryckte ofta intolerans mot det språkbruk och beteende som ansågs vara 

typiskt för hemlösa personer. Det förekom även fall av rasism, nedvärderande och sexistiska 

kommentarer och anklagelser om promiskuöst beteende (Nicholas et al., 2015). Möten med 

hälso- och sjukvård gav känslor av skam och ilska (Nicholas et al., 2015; Woith et al., 2017). De 

försummades och avvisades i möten med hälso- och sjukvård på grund av sin hemlöshet och det 

krävdes stöd från hälso- och sjukvårdspersonal som stod upp för dem när någon annan ur 

personalstyrkan försökte trycka ner dem, förminska dem eller använda sin makt (Håkanson & 

Öhlén, 2016). 

 

”Service providers who were “disrespectful”, “judgmental”, “impersonal”, “unapproachable”, 

and “lacking compassion” were perceived negatively”  (Kerman et al., 2019). 

 

Hemlösa personer upplevde att hälso- och sjukvårdspersonal hade mycket fördomar om dem och 

behandlade dem som om deras enda och eviga hälsoproblem var relaterade till missbruk, att alla 

som levde på gatan var missbrukare (Bungay, 2013; Rae & Rees, 2015). När hälso- och 

sjukvårdspersonal hade tillgång till deras journaler upplevde hemlösa personer att de automatiskt 

blev stämplade som missbrukare och inte riktiga människor. Detta skapade känslor av förtvivlan 
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(Bungay, 2013; Håkanson & Öhlén, 2016). Hemlösa personer upplevde att de blev nekade 

smärtstillande läkemedel eftersom de antogs vara ute efter att få tillgång till droger (Bungay, 

2013; Håkanson & Öhlén, 2016; Woith et al., 2017).  

”The reason for refusing to give the woman painkillers, she explained, was that because she was 

a drug abuser, they automatically assumed that she 

was trying to take advantage of the situation” (Håkanson & Öhlén, 2016). 

De kunde inte säga att de använde droger eftersom hälso- och sjukvårdspersonal då inte skulle 

kunna se något annat än de problem som var missbruksrelaterade. Hemlösa personer upplevde 

att hälso- och sjukvårdspersonal antog att de inte var kapabla att vara delaktiga i beslut kring 

deras vård på grund av missbruksproblematik (Bungay, 2013). 

Hemlösa personer upplevde att de blev illa behandlade av hälso- och sjukvårdspersonal 

(Håkanson & Öhlén, 2016). De upplevde att hälso- och sjukvårdspersonal såg dem som avskum 

och att de blev behandlade som skit, som om de vore ingenting (Nicholas et al., 2015). Hälso- 

och sjukvårdspersonal hade kort tålamod, saknade medlidande och var väldigt korta i tonen mot 

hemlösa personer (Woith et al., 2017). De upplevde att vården de fick inte var patientcentrerad 

och att dåliga möten med hälso- och sjukvårdspersonal kunde ses som ett bevis på att hemlösa 

personer var marginaliserade. De hade negativa upplevelser i form av snobbighet och dålig 

attityd från hälso- och sjukvårdspersonal. De blev till exempel inte tillfrågade om det ville ringa 

en familjemedlem, vän eller advokat (Nicholas et al., 2015). Hemlösa personer hade 

uppfattningen att hälso- och sjukvårdspersonal inte såg dem som en del av samhället och att de 

inte var värda att bry sig om (Woith et al., 2017). De upplevde att de inte behandlades likvärdigt 

på grund av att de var hemlösa (Nicholas et al., 2015; Rae & Rees, 2015; Woith et al., 2017). De 

kände frustration när hälso- och sjukvårdspersonal uppvisade oetiskt eller orättvist beteende, 

maktmissbruk eller favorisering (Kerman et al., 2019). Hemlösa personer var rädda för hälso- 

och sjukvårdspersonal. De var rädda för att bli skadade av dem utan att kunna försvara sig 

(Whitley, 2013). Hemlösa personer upplevde att döden var bättre än akutmottagningen 

“Death, death may suck, but it’s better than the emergency room” (Nicholas et al., 2015). 

Att få stöd och trygghet i vårdmiljön 

Hemlösa personer upplevde att livet som patient var totala motsatsen till livet på gatan. De 

basala och individuella behoven blev tillgodosedda vilket hade en positiv inverkan på deras 

hälsa. Hälso- och sjukvård upplevdes som lyxigt eftersom det fanns tillgång till ett fullt kylskåp, 

varm mat, kaffe och te. Hälso- och sjukvårdspersonal frågade alltid vad de önskade att äta och 

dricka vilket kändes lyxigt (Pedersen et al., 2018). 
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“You know, it’s very luxurious. There’s warm food; there’s a refrigerator filled with food; 

there’s coffee and tea, and they always ask what we want and then they go buy it; very 

luxurious” (Pedersen et al., 2018). 

Med tanke på utmattning och svårigheter i att hitta tak över huvudet för natten uppskattade 

hemlösa personer när behandlingar schemalades under nattetid eftersom det innebar att de fick 

en trygg plats att sova på (Nicholas et al., 2015). Eftersom de var i en sårbar situation upplevdes 

det dock påträngande att behöva dela rum med andra (Pedersen et al., 2018). Hemlösa personer 

upplevde att det kändes fint att bli behandlad som att någon verkligen brydde sig om dem och att 

de fick rätt slags vård. 

“It’s nice to be treated like somebody cares. That they really care about how you feel and if 

you’re getting the right kind of care” (Woith et al., 2017). 

 

Det ansågs empatiskt när hälso- och sjukvårdspersonal försökte förstå deras situation, lära känna 

dem och pratade med dem som om de var människor och inte bara en del av deras jobb. Hälso- 

och sjukvårdspersonal kontrollerade att de mådde bra med jämna mellanrum och satt med dem 

på rummet som sällskap. Hemlösa personer upplevde att det kändes riktigt bra när de blev 

behandlade med respekt, särskilt när hälso- och sjukvårdspersonal visste om att de var hemlösa 

sedan tidigare (Woith et al., 2017). Hemlösa personer uppskattade när hälso- och 

sjukvårdspersonal skojade med dem, fick dem att skratta och pratade om gemensamma 

intressen. Detta minskade stressen som associerades med att vara hemlös. Hemlösa personer 

tyckte att hälso- och sjukvårdspersonal visade omtanke när de frågade hur det gick för dem och 

hur deras dag hade varit (Biederman et al., 2013). 

Hemlösa personer upplevde att de behövde stöd och medkänsla från hälso- och 

sjukvårdspersonal (Nickasch & Marnocha, 2009). De kände att de fick stöd, vilket kunde vara i 

form av vardagliga saker eller mer komplicerade saker, som att navigera i sjukvårdssystemet. 

Hemlösa personer upplevde att stöd och hjälp som gavs med vänlighet och acceptans skapade en 

känsla av trygghet och att någon faktiskt brydde sig om dem (Pedersen et al., 2018). Efter samtal 

med någon som lyssnade och tillät dem att tala öppet och ärligt, prata ut och gråta så kändes det 

bättre (Biederman et al., 2013; Nicholas et al., 2015). 

“[It was helpful] being able to get everything off [my] chest. Just basically saying what’s all on 

my mind and everything” (Nicholas et al., 2015). 

 

Hälso- och sjukvårdspersonal som hade möten öga mot öga med hemlösa personer för att 

diskutera problem, behov och uppföljning uppskattades (Kerman et al., 2019). Hemlösa personer 

kände sig omhändertagna när hälso- och sjukvårdspersonal spontant erbjöd hjälp (Biederman et 

al., 2013; Woith et al., 2017). Hälso- och sjukvårdspersonal som var pålitliga, mottagliga och 
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handlingskraftiga kunde minska känslan av att vara ensam (Kerman et al., 2019) och hälso- och 

sjukvårdspersonal som hade god kommunikationsförmåga, lyssnade empatiskt och utan 

förutfattade meningar gav ett kontinuerligt stöd och förbättrade deras övergripande 

hälsoupplevelse (Ramsay et al., 2019). Hemlösa personer upplevde att det var lättare att 

upprätthålla engagemang som patient när hälso- och sjukvårdspersonal var flexibla (Rae & Rees, 

2015). Tydlighet i verksamheten uppskattades eftersom det tillät hemlösa personer att vara sig 

själva och känna sig fria men samtidigt veta hur de förväntades bete sig och vad som var ett 

acceptabelt förhållningssätt under vårdvistelsen (Pedersen et al., 2018).   

En trygg vårdmiljö bidrog till en känsla av lugn och trygghet vilket gav en positiv inverkan på 

hemlösa personers välbefinnande samt fysisk och mental återhämtning. Tryggheten lät de 

hemlösa personerna att koncentrera sig på sitt tillfrisknande. De fick även tid för reflektion av 

tidigare beslut, deras nuvarande situation som hemlösa och fundera över sina 

framtidsönskningar. De kände att de fick grepp om sin livssituation och kunde fundera över hur 

den kunde förbättras efter utskrivning. Hälso- och sjukvårdsvistelser upplevdes positiva men 

hemlösa personer hade uppskattat att få stanna längre än de fick möjlighet till. Hemlösa personer 

upplevde hälso- och sjukvårdsmiljö som en kärleksfull plats och det betydde allt att få vara där 

(Pedersen et al., 2018). 

“This place is filled with love. And it means the world that I was able to stay here” (Pedersen et 

al., 2018). 

 

Diskussion 

Syftet med denna kvalitativa litteraturstudie var att beskriva hemlösa personers upplevelser av 

hälso- och sjukvård. Analysen av de tolv vetenskapliga artiklarna resulterade i tre kategorier; 

Svårt att få tillgång till vård samt följa rekommendationer, att bli stigmatiserad och inte bli 

behandlad som en människa och att få stöd och trygghet i vårdmiljön. 

 

I litteraturstudiens resultatdel framkom det att hemlösa personers svaga ekonomiska 

förutsättningar var ett hinder för att få tillgång till hälso- och sjukvård. Peters, Garg, Bloom, 

Walker, Brieger och Rahman (2008) beskriver att brist på ekonomiska resurser kan skapa hinder 

för att få tillgång till vård och att fattiga personer blir mindre benägna att uppsöka hälso- och 

sjukvård ju dyrare avgifterna är. När hälso- och sjukvård inte kontaktas tidigt i 

sjukdomsförloppet kan hälsan bli försämrad, vilket i sin tur leder till att det blir svårare att 

förbättra hälsotillståndet och vården blir därmed både dyrare och mer komplicerad. I 



21 

 

Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 
 

litteraturstudien framkom det att hemlösa personer väntade in i det sista att uppsöka hälso- och 

sjukvård, trots enorm sjukdomsbörda, vilket förvärrade symtomen. 

I litteraturstudiens resultat framkom det att hemlösa personer hade erfarenheter av att hälso- och 

sjukvårdspersonal inte lyssnade, hade dömande attityder och brist på empati i vårdmöten. Dessa 

erfarenheter ledde till att hemlösa personer undvek att uppsöka hälso- och sjukvård. 

Halldórsdóttir (1996) förklarar mötet mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal som något 

avgörande för det professionella vårdandet. Hon menar att alla vårdrelationer inte är vårdande 

utan att patienter även kan uppleva relationer som icke-vårdande. Hon beskriver två metaforer, 

“The Wall” och “The Bridge”, i sin omvårdnadsteori “Caring and Uncaring”. “The Wall”, 

muren, representerar bristande eller obefintlig kommunikation i patientmötet och innefattar det 

som patienten uppfattar som okänsligt och avsaknad av omtänksamhet. Detta medför känslor av 

att patienten inte litar på hälso- och sjukvårdspersonal, vilket i sin tur leder till en minskad 

känsla av hälsa och välbefinnande.  “The bridge”, bron, representerar öppenhet i kommunikation 

i patientmöten och det som kan få patienten att uppfatta möten som omtänksamma och 

välmenande. Halldórsdóttir (1996) menar att anknytning är det som bygger upp bron. Genom 

anknytning, empati och förtroende kan hälso- och sjukvårdspersonal bättre förstå patienten. 

Denna förståelse är en förutsättning för att kunna ge god vård och för att kunna sträva mot 

gemensamma mål samt öka patientens känsla av hälsa och välbefinnande. Hälso- och 

sjukvårdspersonals attityder reflekteras i det förhållningssätt som denne uppvisar i sitt möte med 

patienten och kommer att påverka patientens upplevelse. Här föreligger ett stort ansvar på hälso- 

och sjukvårdspersonals axlar i att förse patienten med goda vårdmöten där patienten blir sedd, 

hörd och känner av hälso- och sjukvårdspersonals välvilja och medkänsla (Halldórsdóttir, 1996, 

s. 5, 34-35). Halldórsdottírs (1996) metafor, muren, kan härledas till hemlösa personers 

upplevelser av hälso- och sjukvårdspersonals bristande kommunikation och otrevliga 

bemötande. I litteraturstudien framkom det att hemlösa personer upplevde att hälso- och 

sjukvårdspersonal inte tog sig tid att förstå dem, vad de behövde eller vad som var fel. Bristande 

förståelse från hälso- och sjukvårdpersonal och avsaknad av anknytning hämmar möjligheten för 

hemlösa personer att uppnå hälsa och välbefinnande vilket framgår i litteraturstudies resultat. 

I litteraturstudien framgick det att hemlösa personer upplevde att hälso- och sjukvårdspersonal 

inte tog sig tid att förstå deras vårdbehov. De upplevde att hälso- och sjukvårdspersonal inte tog 

hänsyn till deras autonomi och värdighet. Randers och Mattiasson (2003) beskriver den 

humanistiska synen där mänsklig värdighet är centralt. Det är viktigt att hälso- och 

sjukvårdspersonal respekterar individens autonomi och integritet för att inte riskera att kränka 
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värdighet. Hälso- och sjukvårdspersonal behöver vara medvetna om etiska principer som 

möjliggör att varje individ känner att deras värdighet och personliga preferenser respekteras fullt 

ut. Ortiz (2018) beskriver vikten av att bedriva patientcentrerad vård där hälso- och 

sjukvårdspersonal ska samarbeta med patienten för att kunna förstå och tillfredsställa patientens 

vårdbehov och önskemål. Hälso- och sjukvårdspersonal ska bistå patienten med information, 

emotionellt stöd och upprätthålla en god kommunikation. I förhållande till litteraturstudiens 

resultat åskådliggörs faktumet att patientcentrerad vård inte tillhandahölls för hemlösa personer, 

vilket även var ett faktum som hemlösa personer själva uttryckte. I litteraturstudien framgick det 

att i de fall hälso- och sjukvårdspersonal lyssnade, visade empati och utgick från 

patientcentrerad vård upplevde hemlösa personer att deras hälsoupplevelser förbättrades. 

I litteraturstudien framkom det att tidigare negativa upplevelser ledde till ett minskat förtroende 

till hälso- och sjukvård. Fakhr-Movahedi, Rahnavard, Salsali och Negarandeh (2016) menar att 

kommunikation spelar stor roll i omvårdnadens kvalitét och att hälso- och sjukvårdspersonal kan 

använda kommunikation som ett verktyg för att identifiera patienters vårdbehov. För att kunna 

kommunicera på ett bra sätt behöver en god relation upprätthållas och ett förtroende måste 

finnas mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal. Förtroende är väsentligt för en god 

relation och förtroende skapas när hälso- och sjukvårdspersonal försöker sätta sig in i och förstå 

patientens tillstånd och de unika behov som finns. När hälso- och sjukvårdspersonal förstår 

patienten och dennes individuella behov fullt ut stärks förtroendet och en form av symbios kan 

skapas i relationen. I litteraturstudie framkom det att hemlösa personer upplevde bristande 

förtroende till hälso- och sjukvårdspersonal. Detta indikerar på att hälso- och sjukvårdspersonal 

misslyckats med att skapa en tillitsfull vårdrelation till hemlösa personer. 

Det framkom i litteraturstudien att hemlösa personer upplevde en asymmetrisk maktfördelning 

inom hälso- och sjukvård. Hemlösa personer upplevde att hälso- och sjukvårdspersonal utövade 

maktmissbruk och att de på grund av detta inte fick god vård. Hemlösa personer vågade inte 

vara ärliga och öppna i sin kommunikation med hälso- och sjukvårdspersonal eftersom de var 

rädda för att bli nekade vård eller bli dåligt behandlade. Delmar (2012) menar att i ett möte 

influeras och påverkas människor av varandra. Av denna anledning är det viktigt att hälso- och 

sjukvårdspersonal reflekterar över vilket förhållningssätt som tillämpas i möten med patienter. 

Samma sekund som en person blir en patient startar den sneda maktfördelningen. Hälso- och 

sjukvårdspersonal behöver vara medvetna om vilken maktposition de besitter och vara ödmjuk 

inför att den som är patient är i ett underläge. För att skapa goda vårdmöten måste hälso- och 

sjukvårdspersonal ha respekt och förståelse för att samspelet mellan människor grundar sig i hur 
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människor förhåller sig till varandra. I litteraturstudien framkom det att hemlösa personer 

upplevde maktmissbruk från hälso- och sjukvårdspersonal vilket visar att hälso- och 

sjukvårdspersonal inte tog hänsyn till den asymmetriska maktfördelningen utan snarare 

utnyttjade den på bekostnad av hemlösa personer. 

I litteraturstudien framkom det att hemlösa personer kände sig som försökskaniner och hälso- 

och sjukvårdspersonal var inte villiga att anpassa behandlingar och information utifrån deras 

individuella behov. Hemlösa personer ville inte bli hjälpta på det sätt som hälso- och 

sjukvårdspersonal ville hjälpa dem på. Kiessling och Kjellgren (2004) hävdar patienters lagliga 

rätt att vara delaktiga i sin egen vård och de beslut som tas i samband med den. Pelto-Piri, 

Engström och Engström (2013) beskriver att paternalism är något som förekommer i den 

psykiatriska vården. Paternalism innebär att hälso- och sjukvårdspersonal antar att patienten 

själv inte är kapabel att veta sitt eget bästa och fatta bra beslut kring sin vård. Detta resulterar i 

att hälso- och sjukvårdspersonal fattar beslut åt patienten som de anser svarar till patientens 

bästa, oavsett om deras uppfattning delas av patienten eller inte. Detta inkräktar på patientens 

autonomi eftersom patienten förlorar sin rätt till självbestämmande när hälso- och 

sjukvårdspersonal fattar beslut åt dem. Det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal har en 

medvetenhet och kontinuerligt reflekterar över balansen mellan autonomi, paternalism och 

patientens bästa. Vidare hävdar Pelto-Piri, Engström och Engström (2013) att personal behöver 

få etisk utbildning och handledning för att uppnå och upprätthålla hälso- och sjukvård där 

patienten får behålla så mycket autonomi som möjligt, även när hälso- och sjukvårdspersonal 

gör bedömningen att patienten inte är kapabel att fatta beslut om sin vård. I litteraturstudien 

framgick det att hälso- och sjukvårdspersonal inte lyssnade till hemlösa personers önskemål 

vilket innebar att hemlösa personers autonomi inte respekterades. 

I litteraturstudien framkom det att hemlösa personer upplevde att de blev stigmatiserade. Hälso 

och sjukvårdspersonal behandlade hemlösa personer respektlöst, dömande och som mindre 

mänskliga. Helmus, Kleine Schaars, Wierenga, de Glint och van Os (2019) menar att 

stigmatisering är när negativa känslor och tankar uppstår om en avvikande person eller grupp. 

Effekterna av att bli stigmatiserad kan vara skadligt för en individ som blir utsatt eftersom det 

kan leda till ökad självstigmatisering, psykisk ohälsa, minskad självkänsla och förlust av hopp 

och livskvalitét. Helmus et al. (2019); Morgan, Reavley, Jorm och Beatson (2016) menar att 

stigmatisering från hälso- och sjukvårdspersonal påverkar återhämtning och tillfrisknande 

negativt. Morgan et al., (2016) menar att hälso- och sjukvårdspersonal kan minska upplevelsen 

av att bli stigmatiserad genom att bemöta individer på ett respektfullt sätt och skapa goda 
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relationer. Detta kan leda till förbättrad återhämtning och välbefinnande. I litteraturstudien 

framkom det att hälso- och sjukvårdspersonal orsakade känslor av stigmatisering och 

marginalisering. Helmus et al. (2019) beskriver tillvägagångssätt för att minska stigmatisering 

där hälso- och sjukvårdspersonal får utbildning i ämnet och att fördomar åskådliggörs och 

reflekteras över. Detta hade kunnat skapa jämlikhet i de möten mellan hemlösa personer och 

hälso- och sjukvårdspersonal som beskrivs i litteraturstudiens resultat. 

I kontrast till de många negativa upplevelser som beskrivs i litteraturstudien framkom även goda 

vårdmöten där en trygg vårdmiljö gav hemlösa personer tid och utrymme att reflektera över sitt 

liv och hur de kunde förändra det till det bättre. Hammer, Mogensen och Hall (2008) menar att 

hälso- och sjukvårdspersonal kan skapa en vårdmiljö som möjliggör för patienter att känna hopp. 

Hopp är en betydelsefull del i omvårdnad och kan främja hälsa och välbefinnande. Hopp är nära 

sammanlänkat till huruvida hälso- och sjukvårdspersonal har tid för sina patienter och hur de 

bemöter dem. I litteraturstudien framkom det att när hälso- och sjukvårdspersonals bemötande 

genomsyrades med artighet, omtänksamhet, ärlighet och respekt kunde hemlösa personer få 

hopp om sin vårdprogress och sin livssituation samt få en förbättrad hälsoupplevelse. I Hälso- 

och sjukvårdslagen (2017:30) står det att hälso- och sjukvård ska bedrivas med respekt för alla 

människors lika värde. Utifrån sjuksköterskans etiska kod (2012) ska patienter bemötas med 

medkänsla, integritet och respekt. Omvårdnad skall ges med hänsyn till mänskliga rättigheter 

och genomsyras av medmänsklighet och solidaritet. Sjuksköterskan ska även synliggöra åtgärder 

som kan främja hälsa och sociala behov, främst hos den utsatta och svaga delen av befolkningen. 

Intervention 

I många delar av litteraturstudiens resultat framkom det att hemlösa personer blev offer för 

hälso- och sjukvårdspersonals negativa attityder. Detta ledde till att hemlösa personer fick sämre 

vård och blev otrevligt bemötta. En asymmetrisk maktfördelning var fallet i många hemlösa 

personers beskrivningar, vilket ledde till en ojämlik vårdrelation. Dahlborg Lyckhage (2015, s. 

69) anser att ojämlika vårdrelationer beror på att hälso- och sjukvårdspersonal besitter mer makt 

än patienter. En passande omvårdnadsintervention skulle därför vara att implementera 

Halldórsdottírs (1996) omvårdnadsteori. Enligt denna omvårdnadsteori behöver hälso- och 

sjukvårdspersonal olika kompetenser för att bistå patienter med hälso- och sjukvård som upplevs 

som vårdande. Detta innebär att hälso- och sjukvårdspersonal behöver kompetens i att stärka och 

utbilda patienter samt skapa goda vårdrelationer. Hälso- och sjukvårdspersonal behöver även 

kompetens i att göra kliniska bedömningar och agera utifrån patientens bästa. Patienter får ökad 

känsla av hälsa och välbefinnande när hälso- och sjukvårdspersonal bistår patienter med hälso- 
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och sjukvård som upplevs som vårdande. När hälso- och sjukvårdspersonal tillhandahåller hälso- 

och sjukvård som upplevs respektfull, välmenande och genuin skapas en god vårdrelation som 

blir mer jämlik. Detta beskriver Halldórsdóttir (1996) även som empowerment, ett annat begrepp 

som används inom omvårdnad som innebär att hälso- och sjukvårdspersonal ser till patientens 

styrkor och rättigheter för att öka patientdelaktighet och autonomi. När hälso- och sjukvård blir 

tillitsfull, vårdande och empowering kan en bro byggas mellan patient och hälso- och 

sjukvårdspersonal (Hallórsdóttir, 1996). Genom att implementera Halldórsdóttir (1996) 

omvårdnadsteori i hemlösa personers omvårdnad kan de få en god individanpassad hälso- och 

sjukvård där mänsklig värdighet skyddas och jämlika relationer blir verklighet. 

 

Metoddiskussion 

Kvalitén på en vetenskaplig studie bedöms utifrån trovärdighet. Inom begreppet trovärdighet 

ingår termerna pålitlighet, bekräftelsebarhet, tillförlitlighet och överförbarhet (Wallengren & 

Henricson, 2012, s. 487-488).  Genom att välja en lämplig metod för att svara på 

litteraturstudiens syfte stärks trovärdigheten (Polit & Beck, 2012, s. 584-585). Litteraturstudien 

har granskats vid två seminarietillfällen och en utomstående person har kontinuerligt granskat 

litteraturstudiens arbetsprocess. Detta styrker trovärdigheten ytterligare (Wallengren & 

Henricson, 2012, s. 487-488). 

 

Pålitlighet kan påvisas och styrkas genom att läsaren får en tydlig bild av hur författarna har gått 

tillväga i sin metod. Läsaren ska kunna följa tillvägagångssättet, förstå och utvärdera metoden 

som utförts. För att pålitlighet ska kunna påvisas ska författarna på ett tydligt sätt presentera hur 

analysen gått till samt hur resultatet framkommit. Tydlighet i metodbeskrivning är viktig för att 

litteraturstudien ska kunna upprepas i ett liknande sammanhang (Holloway & Wheeler, 2010, s. 

302-303). I denna litteraturstudie har metoden beskrivits på ett tydligt sätt och kompletteras även 

med tabeller för att ge läsaren en god överblick av tillvägagångssättet. Tydligheten i 

metodbeskrivningen är en av litteraturstudiens styrkor. En annan styrka är att samtliga sökträffar 

lästes igenom för att inte gå miste om värdefullt material. 

 

Bekräftelsebarhet innebär att resultatet inte manipuleras av författarnas förförståelse. Författarna 

måste vara väl medvetna om sin förförståelse för att inte riskera att medvetet eller omedvetet 

påverka resultatet. Detta säkerställs genom att data som ingår i resultatet kan härledas tillbaka 

till ursprungskällan (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303; Wallengren & Henricson, 2012, s. 

487). Litteraturstudiens analyssteg har beskrivits på ett tydligt sätt vilket är viktigt för att uppnå 

bekräftelsebarhet. Vid osäkerhet kan läsaren jämföra resultatet mot ursprungskällan eftersom 
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tydliga referenser finns. För att minska risk för tolkning kan författarna återgå till 

ursprungskällan och kontrollera meningsenheternas betydelse och på så sätt stärka 

bekräftelsebarheten. Samtliga vetenskapliga artiklar som analyserades är publicerade på 

engelska. När författarna översatt till svenska finns risk att innebörden av texten tolkats felaktigt, 

vilket kan sänka litteraturstudiens trovärdighet eftersom författarnas modersmål inte är engelska. 

 

Tillförlitlighet innebär att data som ingår i en litteraturstudies resultat inte får tolkas eller vinklas 

på ett sätt som inte stämmer överens med ursprungskällan (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303; 

Wallengren & Henricson, 2012, s. 487). Meningsenheterna översattes, kondenserades och 

kategoriserades med stor noggrannhet för att inte gå minste om innehållets kärna. 

Analysprocessen genomfördes av litteraturstudiens båda författare och processen granskades 

kontinuerligt av en utomstående person, vilket styrker tillförlitligheten. Holloway och Wheeler 

(2010, s. 325) menar att citat kan användas för att stärka tillförlitligheten ytterligare. I 

litteraturstudiens resultatdel har därför citat från ursprungsartiklarna valts ut för att läsaren ska 

kunna se en direkt återspegling av det ursprungliga materialet. En av litteraturstudiens svagheter 

är att författarna skriver examensarbete för första gången. En annan svaghet i litteraturstudiens 

tillförlitlighet är att alla hemlösa personer som ingår i resultatet benämns som hemlösa personer, 

även i de fall artikeln riktat in sig på exempelvis hemlösa kvinnors upplevelser eller hemlösa 

ungdomars upplevelser. All hälso- och sjukvårdspersonal benämns i litteraturstudien som hälso- 

och sjukvårdspersonal i de flesta fall, oavsett om hemlösa personer beskrivit en upplevelse som 

involverar specifikt endast läkare, sjuksköterskor eller annan hälso- och sjukvårdspersonal. Detta 

är val som författarna gjort eftersom syftet var att beskriva hemlösa personers upplevelser av 

hälso- och sjukvård. Av denna anledning beslutade författarna att jämförelser av olika specifika 

yrkesprofessioner samt ålder och kön på hemlösa personer var irrelevant. 

 

Överförbarhet bygger på huruvida litteraturstudiens resultat kan överföras till andra 

sammanhang (Bengtsson, 2016; Holloway och Wheeler, 2010, s. 303; Polit och Beck, 2012, s. 

585). Polit och Beck (2012, s. 585) menar dock att det är upp till läsaren att avgöra om resultatet 

är överförbart eller inte. En svaghet i litteraturstudien är att de tolv artiklar som ingår i resultatet 

endast härstammar från fem olika länder. Artiklar från USA, Kanada, Storbritannien, Danmark 

och Sverige förekommer i resultatet och hemlösa personers livssituation skiljer sig förmodligen 

åt beroende på vilket land som förekommer i respektive studie. Olika länder har olika system för 

social samhällsuppbyggnad samt hälso- och sjukvård. Av denna anledning kan nationella 

skillnader finnas vilket inte är något som tagits i beaktning i litteraturstudiens analys. Insamlad 

data visar dock att upplevelser är lika trots artiklarnas olika nationella ursprung. År 2015 rådde 
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en stor migrationskris i Europa. Migrationskrisen nämns inte i artiklarna som ingår i 

analysdelen. Författarna har dock varit medvetna om att migrationskrisen kan ha påverkat 

antalet förekommande hemlösa personer i Europa. Svårigheter med överförbarhet kan dock ses 

när det handlar om människors känslor och upplevelser. Upplevelser är subjektiva och kan 

variera från individ till individ. 

 

Slutsats  

Hemlösa personer hade svårt att få tillgång till hälso- och sjukvård samt följa rekommendationer 

eftersom vårdsystemen inte var anpassade utifrån deras förutsättningar och behov. Hemlösa 

personer blev också illa behandlade och kände sig stigmatiserade eftersom hälso- och 

sjukvårdspersonal hade mycket fördomar om hemlösa personer. Vårdmiljön kunde skapa 

trygghet för hemlösa personer när hälso- och sjukvårdspersonal behandlade dem med värdighet 

och skapade ett vänligt klimat. För att lyckas ge hemlösa personer god vård behöver hälso- och 

sjukvårdspersonal behandla och bemöta dem med respekt och ha förståelse för deras 

livssituation. I klinisk praxis behöver hälso- och sjukvårdspersonal ökad etisk kunskap om denna 

utsatta samhällsgrupp för att kunna arbeta med de unika utmaningar som medföljer. Hälso- och 

sjukvårdspersonal bör även reflektera över normer och värderingar och arbeta patientcentrerat. 

För att hemlösa personer ska få tillgång till god individanpassad vård behöver hälso- och 

sjukvårdssystem utvecklas. Vidare forskning behövs både nationellt och internationellt eftersom 

kunskapsluckor råder. Detta är nödvändigt för att förbättra hälso- och sjukvård för hemlösa 

personer, både gällande hur hälso- och sjukvårdspersonal bemöter dem samt hur hälso- och 

sjukvård kan förbättras på organisationsnivå.   
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