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Sammanfattning 

I denna studie har trygghet och kommunikation inom äldrevården undersökts. Studien 

utfördes med syftet att undersöka hur kommunikation och informationsdelning mellan äldre 

vårdboende, deras anhöriga och deras vårdpersonal ser ut idag. Studien syftade även till att 

undersöka vilka faktorer som påverkar de äldre vårdboendes och deras anhörigas 

trygghetskänsla. Förhoppningen var att bredda kunskapen kring fenomenen trygghet och 

kommunikation inom äldrevården och att resultaten ska kunna främja utvecklingen av 

kommunikations- och anhörigportaler.  

Datainsamlingen utgjordes av semistrukturerade intervjuer. Intervjudeltagarna bestod av tre 

olika målgrupper som tillsammans formade vad som valdes att kallas för en omsorgscirkel. 

Intervjudeltagarna formade tillsammans fyra omsorgscirklar varav tre innefattade en äldre 

vårdboende, en eller två anhöriga till den vårdboende och en vårdpersonal som regelbundet 

var i kontakt med den vårdboende. Den fjärde omsorgscirkeln saknade vårdpersonal och 

bestod därmed utav en äldre vårdboende och en anhörig till den vårdboende. Under 

intervjuerna fick deltagarna frågor rörande trygghet och vilka faktorer de uppfattade som 

viktiga för att känna sig trygga, men även frågor kring kommunikation och hur dagens 

kommunikation ser ut, samt hur deltagarnas inställning till ytterligare 

kommunikationshjälpmedel såg ut.  

Resultatet visar att tillsynen är den viktigaste faktorn för att deltagarna skall känna sig trygga. 

För de äldre vårdboende var tillsynen direkt viktig för deras upplevda trygghetskänsla och för 

de anhöriga var det viktigt att veta att de vårdboende fick god tillsyn vilket bidrog till ökad 

trygghet för de anhöriga. God omvårdnad, vänligt bemötande ifrån personalen, att de äldre 

vårdboende blir serverade mat och att vårdpersonalen hjälper till att sköta hygienen var 

andra faktorer som upplevdes som viktiga för trygghetskänslan hos deltagarna.  

Majoriteten av deltagarna upplevde kommunikationen i omsorgscirklarna som god. Mycket 

av detta berodde på att flera av de anhöriga bodde nära vårdboendet och besökte därmed 

vårdboende och kom i kontakt med de vårdboende och vårdpersonalen några gånger i 

veckan.  Mycket telefonkontakt bidrog också till en god kommunikation. Alla deltagare var 

därför inte intresserade av nya kommunikationshjälpmedel, då de upplevde 

kommunikationen i dagsläget som väl fungerande. Ett problem för de ointresserade 

deltagarna var även rädslan för att mer teknik skulle bli för komplex att hantera. Att 

kommunikationen upplevdes som bra hos deltagarna innebär dock inte att kommunikationen 

inom äldrevården generellt är stabil. Resultat ifrån studien visar att hur kommunikation och 

informationsdelning sköts mellan vårdpersonal och anhöriga är väldigt individuellt. Anhöriga 

som har sämre kontakt med vårdboenden blir därmed möjligen lidande och ett mer 
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systematiskt och generellt sätt att sköta kommunikation och informationsdelningen på skulle 

kunna vara positivt. Fem deltagare var dock positivt inställda till nya kommunikationsstöd och 

såg fördelar med en eventuell kommunikations- eller anhörigportal. Tre av dessa trodde att 

en kommunikations- eller anhörigportal skulle kunna bidra till en ökad trygghet hos dess 

användare.  

Kommunikationen mellan vårdboende och vårdpersonal upplevdes också som god hos 

deltagarna i studien. Detta berodde dels på den goda stämningen och det vänliga 

bemötandet som de vårdboende tycktes uppleva ifrån vårdpersonalen, men även på grund 

av smidigheten i att kontakta vårdpersonalen via trygghetslarmet. Användandet av 

trygghetslarmet som kommunikationshjälpmedel kan dock sätta andra vårdboende i risk för 

att inte få den akuta hjälp de kan tänkas behöva vid en eventuell krissituation.   
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Förord 

Jag skulle vilja börja med att tacka Mattias Kristiansson, Sture Hägglund och Thomas 

Karlsson som har givit mig god handledning och gott stöd genom hela studien. Jag vill även 

tacka Linköpings Kommun och Ingrid von Sydow för ett trevligt och givande samarbete. Jag 

vill slutligen tacka intervjudeltagarna som ställde upp på intervjuer och därmed gjorde studien 

möjlig, 

Denna studie var min första riktiga djupdykning inom äldrevården och specifikt hur 

tryggheten och kommunikationen ser ut inom denna sektor. Studien var för mig väldigt 

givande. Den öppnade mina ögon för ett område vilket jag uppfattar som i behov av teknisk 

utveckling men med varsamma och väl genomtänkta åtgärder..  
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1. Inledning 

Antalet äldre i behov av vård har på senare år ökat kraftigt och beräkningar visar att antalet 

äldre som kommer behöva vård bara kommer bli fler och fler med åren. Samtidigt minskar 

även den produktiva befolkningen, vilket gör utmaningen att finansiera vården än större 

(Holm, 2013). Antalet vårdplatser på dagens servicehem och trygghetsboende räcker inte till 

alla som känner att de behöver det idag. Därför kommer förmodligen framtida krav på 

anhörigas omsorg och vårdande av äldre släktingar och bekanta bli högre. För att det skall 

fungera så bra som möjligt är det redan nu viktigt att undersöka vad vårdboende samt deras 

anhöriga och vårdpersonal tycker är viktigt för att göra de äldre vårdboendes vardag så trygg 

och trivsam som möjligt (Modig, 2012). Smidiga kommunikationsvägar mellan anhöriga, 

vårdboende och vårdpersonal kan bland annat bidra till ökad kvalitet i de både anhörigas och 

vårdpersonals vårdande och därmed möjligen öka trygghetskänslan hos både de äldre i 

behov av vårdhjälp och deras anhöriga.  Innan hjälpmedlen för att underlätta 

kommunikationen och informationsdelning mellan individen som behöver vårdhjälp och 

individen som ger vårdhjälp blir optimala, krävs dock en ökad förståelse för hur 

kommunikationen mellan de inblandade parterna ser ut i dagsläget. Det krävs även en god 

förståelse för vad alla inblandande parter vill ha ut av kommunikationen mellan varandra och 

vad de önskar att uppnå med den.  

Det är rimligt att anta att god kommunikation och informationsdelning kan vara stora och 

bidragande faktorer till en ökad upplevd trygghetskänsla. Därför är jag intresserad av att 

undersöka hur kommunikationen ser ut mellan äldre vårdboende, anhöriga och vårdpersonal 

i dagsläget och om det finns något de vill ändra med kommunikationen. Jag är även 

intresserad av att undersöka vad de tre parterna tycker är viktigt för att de äldre och de 

anhöriga ska känna sig trygga. 

Kommunikations- eller anhörigportaler utvecklas idag för att bland annat förbättra och 

förenkla kommunikationen mellan anhöriga och vårdbrukare samt anhöriga och 

vårdpersonal. Kommunikations- eller anhörigportaler kan även erbjuda mer än 

kommunikationsmöjligheter. De kan också fungera som en informationsportal där anhöriga 

skall kunna bättra på sina kunskaper kring en närstående vårdbrukares hälsotillstånd samt få 

tips på hur man själv kan sköta omsorgs- eller vårdarbete i hemmet. Jag kommer därmed 

även att undersöka hur intresset och inställningen till kommunikations och anhörigportaler 

ser ut hos de tre parterna i dagsläget.  
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2. Bakgrund 

I bakgrunden kommer tidigare forskning rörande kommunikation, trygghet och vårdande 

inom äldrevården presenteras. Fakta relaterad till denna studie presenteras alltså i detta 

avsnitt för att ge läsaren lite kunskap och insikt i ämnet samt för att motivera syftet för 

studien. Bakgrunden är uppdelad i två delar. Första delen berör fakta kring äldre individer 

som brukar vård i dagsläget och vad som är viktigt för deras hälsa, livskvalitet och trygghet. 

Andra delen berör kommunikation samt hjälpmedel som finns tillgängliga för att förenkla och 

förbättra kommunikationen mellan inblandande parter i en vårdsituation idag. Andra delen 

berör även anhöriga till äldre individer som behöver vårdhjälp idag och hur de hjälper till i 

vårdandet och omsorgen av den äldre individen. Avslutningsvis presenteras en kortare 

summering av bakgrunden för att tydliggöra vad i bakgrunden som togs vidare till denna 

studie.  

2.1 Den äldre individen 

2.1.1 Trygghet 

Hälsa och vård är viktigt för att människor skall känna välbefinnande och trygghet. 

Trygghetskänslan får oftast människor att koppla av och tillåter dem att njuta av vardagen. 

Vad som påverkar en persons trygghetskänsla är individuellt men det är vanligt att antalet 

orosmoment som kan påverka trygghetskänslan till det sämre blir fler med åldern. När 

förmågan att kommunicera försämras, vilket kan ske genom sjukdom eller med att vi blir 

äldre, kan en ökad otrygghetskänsla medfölja (Socialstyrelsen, 2012). Det är därför viktigt att 

den hjälp och stöd som ges till äldre är noggrant och omsorgsfullt samt att kommunikationen 

med de äldre är tydlig. Många äldre behöver känna en kontinuitet och pålitlighet i hur deras 

omsorg bedrivs för att de skall känna sig trygga (Socialdepartementet, 2010). Möjligheten att 

kunna göra sig förstådd och att förstå sin omgivning är också viktigt för trygghetskänslan 

(Socialstyrelsen, 2012). Trygghet kan även innerbära sådant som information om 

förändringar, att ha trygghetslarm och att kunna påverka förändringar i sin egen livssituation 

så långt som det är möjligt (Socialdepartementet, 2010). Det är viktigt att krav som dessa 

uppfylls för att dagens äldre skall kunna känna en ökad trygghetskänsla och därmed ett ökad 

välbefinnande i sin vardag. För att lyckas med det krävs det vårdpersonal och vårdenheter 

som har både tid och förmåga att förstå sig på de äldre. Det kan vara en väldigt krävande 

uppgift och alla hjälpmedel som kan bidra till en ökad förståelse för de äldres livssituation 

och önskemål kan vara en god hjälp i detta arbete.  
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2.1.2 Hälsa och Livskvalitet 

Livskvalitet kan presenteras och mätas på många olika sätt men gemensamt för många 

teorier är att det handlar om olika dimensioner av människors välbefinnande (Estreen, 2010). 

Det är vanligt att mätningar av livskvaliteten sker i samband med mätningar av en persons 

hälsa. 

Burström redovisar i sin rapport för resultatet av en befolkningsstudie ifrån 1998, att den 

hälsorelaterade livskvaliteten sjunker allt mer efter att man får nedsatt förmåga att ta hand 

om sig själv och desto sjukare man blir. Den hälsorelaterade livskvaliteten sjunker också 

med stigande ålder (Burström, 2002).  

På senare tid har det även blivit vanligare att mätningar av livskvalitet även omfattar 

individers subjektiva hälsouppfattning. Att dra en gräns mellan vad som är subjektiv ohälsa 

och låg livskvalitet är dock inte helt enkelt. Trötthet, smärta och illamående är exempel på 

faktorer som spelar in i den subjektiva ohälsan och som i sin tur bidrar till ett lägre 

välbefinnande och en lägre livskvalitet. Däremot kan i regel inte emotionella reaktioner på 

sjukdom eller ohälsa mätas som delar av den psykiska ohälsan. Det kan däremot påverka en 

individs lycka och olycka och därmed sänka livskvaliteten (Nordenfelt, 2004).  

2.2 Kommunikation, Anhöriga och tekniska hjälpmedel  

2.2.1 Trygghetslarm 

Trygghetslarm har blivit ett vanligt stöd inom främst äldrevården och de allra flesta äldre på 

vårdboenden har idag ett trygghetslarm på sig i form av en armbandsklocka eller ett 

halsband. Trygghetslarm kan även installeras hos personer som bor kvar hemma, men då 

finns det oftast ett ålderskrav eller särskilda behov som leder till ett godkännande av 

installation. Trygghetslarmet består av två delar, en larmklocka och en trygghetstelefon. 

Trygghetstelefonen kopplas till användarens vanliga telefonlinje och har en inbyggd 

högtalarfunktion vilket innebär att användaren inte behöver resa sig och plocka upp telefonen 

för att tala. Är användaren vid medvetande efter larm kan de då beskriva vad som har hänt 

och varför de har larmat. Det är vanligt att varje trygghetslarm skickar iväg ett ”kontrollarm” 

varje dygn för att kontrollera att trygghetslarmet fungerar som det ska (Vetlanda kommun, 

2013). 

2.2.2 Kommunikation i vårdsituationen 

Med kommunikation menas att information delas med någon annan och att det därför är 

minst två parter som deltar i processen. Kommunikation sker inte bara genom ord. En stor 

del av kommunikationen innefattas också utav attityder, beteenden och värderingar (Dahlén, 
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2010). Det är alltså viktigt för individer som brukar vård att kunna göra sig förstådda och om 

detta inte kan ske genom ord och tal, så kan det eventuellt ske genom att en vårdpersonal 

eller anhörig kan avläsa individens beteende eller attityd.   

Mycket av kommunikationen inom äldrevården sköts genom att vårdpersonalen fysiskt 

befinner sig på samma ställe som de vårdboende. Vårdpersonalen kan ofta kallas på via så 

kallade trygghetslarm vilket gör det enkelt för de vårdboende att kontakta vårdpersonalen. Ett 

trygghetslarm är dock ingen garanti för att kommunikationen mellan vårdboende och 

vårdpersonal fungerar bra. Bättre självkännedom och ökad tydlighet är faktorer som kan 

bidra till en bättre kommunikation mellan individen som brukar vård och individen som ger 

vård (Dahlén, 2010). Det är också viktigt för många vårdbrukare att känna en delaktighet i 

beslut som fattas kring deras vårdande. Vårdbrukare som är delaktiga i beslut och planering 

kring sin vård visar till och med bättre behandlingsresultat (Socialstyrelsen, 2009).  

2.2.3 Anhöriga som hjälper och vårdar 

Det är många äldre som behöver hjälp för att klara av vardagen. För dem har den offentliga 

vården väldigt stor betydelse för att de skall kunna leva ett bra liv trots sina svårigheter. Det 

är dock viktigt att inte glömma att anhöriga och familj spelar en stor roll i omsorgen av de 

äldre. Drygt 1,3 miljoner personer ger regelbundet omsorg till en närstående. Ungefär  

900 000 av dem är under 65 år( (Socialstyrelsen, 2012). Så mycket som 70 procent av allt 

omsorgsarbete till äldre sköts av anhöriga (Ekholm, 2012).  

Hjälp som anhöriga ger består oftast i hjälp med inköp, städning, tvätt, matlagning och social 

närvaro (Socialstyrelsen, 2012). Ungefär hälften av de som tillfrågades i socialstyrelsens 

utvärdering hjälpte till med kontakten av sjukvård och socialtjänst. Personlig omsorg, till 

exempel hjälp med hygien och påklädning, gavs av en knapp tredjedel. Ekonomiskt stöd och 

bidrag till försörjning är den minst vanliga formen, men det var ändå så många som 23 

procent som uppgav att de hjälpte till med den typen av omsorg.  

Hanson m.fl. (2009) gjorde en behovsstudie år 2009 där de syftade till att öka kunskapen 

kring anhöriga som vårdar och vilken teknik de använder sig av som hjälpmedel i sitt 

vårdande. Målet var att beskriva anhörigvårdarnas användande av hjälpmedel samt i deras 

behov ny teknik och nya hjälpmedel. De inriktade sig på två målgrupper. Målgrupp A var 

anhöriga under 65 år som är yrkesverksamma och som stödjer och vårdar en äldre anhörig. 

Målgrupp B var anhöriga som är över 80 år som hjälper och vårdar närstående i hemmet och 

som har någon form av anhörigstöd/hjälp. Datainsamlingen bestod av fokusgruppsintervjuer 

där 7 deltagare ur de båda målgrupperna närvarade. Resultatet av studien kan ses i Tabell 

1. 
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Kolumn listar de behovsområden och problem som deltagarna i fokusgrupperna uttryckt. 

Kolumnen ytterligare till höger listar några vanliga upplevelser som kan vara relaterade till de 

listade problemen. Kolumnen allra längst till höger listar de lösningar och hjälpmedel som 

deltagarna diskuterade.  

Tabell 1 Faktorer relaterade till anhörigvårdares vårdsituation (Hanson, 2009). 

 

 

I Hanson m.fl. studie (2009) framgår det att ett flertal anhöriga är missnöjda med 

informationen om vilka hjälpmedel och vilket stöd de har rätt till som anhörigvårdare. Det 

framgår även att det tar lång tid att komma igång med dagen då vissa tekniska hjälpmedel 

inte är helt lätta att förstå hur de fungerar. Det rör sig bland annat om datorer eller liknande 

system såsom ACTION. ACTION är en anhörigportal som tillgodoser äldre individer i behov 

av vårdhjälp och deras anhöriga med information, utbildning och stöd. Mer information om 

ACTION i avsnittet om anhörigportaler. Många deltagare i studien anser att ökad information 

och utbildning för anhörigvårdare skulle kunna lösa dessa problem.  

I studien framgår det slutligen att ett flertal anhöriga som vårdar ibland känner sig maktlösa 

och meningslösa då de säger att de inte har tillräcklig kompetens för att kunna vårda sina 

anhöriga och att detta får dem att känna sig otillräckliga.  



13 
 

Olika typer av tekniska hjälpmedel och tjänster skulle kunna vara en lösning till minskad 

skadlig stress för anhöriga. Det skulle även kunna vara ett stöd för de anhörigvårdare som 

känner sig otillräckliga genom att få stöd och tips av andra anhörigvårdare som är i eller som 

har varit i en liknande situation.   

2.2.4 Anhörigportaler 

Det finns idag en mängd olika anhörigportaler eller anhörigportaler. En del av dem anses 

som färdiga produkter, men de allra flesta portalerna är under utveckling och utvärdering och 

i takt med att de befintliga portalerna utvecklas så växer det fram nya portaler i hela landet. 

Nedan listas två portaler som har kommit en bra bit i utvecklingsarbetet och som redan har 

börjat testas.  

2.2.4.1 Action 

Assisting Carers using Telematics Interventions to meet Older people’s Needs (ACTION) är 

en tjänst som utvecklats för att tillgodose anhörigvårdares behov av information, utbildning 

och stöd till äldre och anhörigvårdare (Bergström, 2010). ACTION-tjänsten består av fyra 

delar, program, station, central samt support och utbildning. ACTION-program är ett 

informations- och utbildningsprogram som ger anhöriga och närstående hjälp med hur de 

lättare kan sköta sitt vårdande samt vilken hjälp och stöd som finns i samhället. ACTION-

station är en bredbandsansluten dator som ger användaren möjlighet till kommunikation med 

personer i samma situation eller vård- och omsorgspersonal.  ACTION-central är en 

sambandscentral som kan bemannas av erfaren vårdpersonal som ACTION användare kan 

kontakta för att fråga om saker de undrar över. ACTION-support och utbildning är 

utbildningstillfällen som ges ACTION användare för att ge information om hur de olika 

delarna av ACTION och dess program fungerar.  

Anhöriga känner sig mer säkra och kompetenta i sitt vårdande vid användningen av 

ACTION. De skapar kontakt och gemenskap med personer i samma situation vilket bidrar till 

en minskad känsla av ensamhet samtidigt som de har möjlighet att dela erfarenheter och 

kompetens med varandra (Hanson, 2009).  

2010 gjordes en utvärderingsstudie på ACTION av hjälpmedelinstitutet. I studien deltog 35 

ACTION-användare och en kontrollgrupp bestående av 16 personer som använde sig av 

annat anhörigstöd. Intervjuer och enkäter användes för att samla in data ifrån användare och 

kontrollgrupp. Resultatet visar att både ACTION-användare och personerna i kontrollgruppen 

upplevde att synen på livskvalitet förändrats under tiden de varit anhörigvårdare. De hade 

fått andra värderingar på vad som är bra livskvalitet och någon anhörigvårdare skattade nu 

möjligheten att vakna upp utan att ha ont någonstans som en bidragande faktor till ökad 
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livskvalitet. En annan anhörigvårdare berättade att det var livskvalitet att kunna gå ut och gå, 

medan det för någon annan innebar att kunna tvätta håret i lugn och ro. ACTON-användare 

ansåg även att möjligheten att tala med andra användare (vårdtagare och närstående till 

vårdtagare) via bildtelefon hade en påverkan på deras livskvalitet då bildtelefonen gav 

användarna en viss känsla av frihet, eller en befrielsekänsla. Just sociala kontakter var något 

som anhörigvårdarna ansåg vara viktigt för att känna livskvalitet. 

Det är inte ovanligt att individer relaterar livskvalitet till frihet och friheten kan uppnås eller 

uppfattas på olika sätt. Användare av ACTION angav en ökad känsla av frihet och därmed 

ökad livskvalitet under tiden de testade ACTION (Bergström, 2010). Det förekommer även att 

individer som ger vård och omsorg till en anhörig relaterar livskvalitet till frihet. Det behöver 

inte bara innebära frihet i den aspekten att de kan göra vad de vill utan även frihet i form av 

att kunna koppla av mentalt (Shirai, 2009). Flera av de anhöriga som ger vård och omsorg 

har även rapporterat att de tycker det är viktigt med socialt och emotionellt stöd för att uppnå 

en högre känsla av tillfredställelse med livet (Socialstyrelsen, 2002).  

2.2.4.2 Anhörigstödsportalen i Gävle 

I Gävle kommun pågår utvecklingen av deras anhörigstödsportal. Portalen upplevs som ett 

hjälpmedel som underlättar vardagen för både de anhörigvårdare och den vårdpersonal som 

använder sig av portalen. Sedan mars 2008 så har anhörigstödsportalen använts av all 

personal inom kommunens anhörigstöd. Portalen bygger på ett visst antal moduler som 

anhörigvårdare och personal kan använda sig av för att underlätta sitt vårdande. Dessa 

moduler kan anhörigvårdarna själva välja vilka som vårdpersonalen skall ha tillgång till och 

om man vill hålla någon modul med information personlig (Weivert, 2010). Som vårdpersonal 

får man välja vilken anhörigvårdares moduler man vill se genom att klicka i denna 

anhörigvårdare i en så kallad menylista. Modulerna innefattar bland annat anteckningar som 

rör vårdtagaren, mediciner till vårdtagaren och information kring dessa, vårdtagarens 

levnadsberättelse, dagboksanteckningar som anhörigvårdaren valt att göra synliga samt 

kontaktkort så personalen lättare kan hålla koll på vårdtagare och anhörigvårdare. 

Av de användare som deltog i utvärderingen och svarade på frågor rörande 

anhörigstödsportalen, så var de flesta väldigt nöjda med de funktioner som fanns i portalen.  

Vårdpersonalen var också mycket positiv till anhörigstödsportalen och det framgick att 

portalen var ett bra hjälpmedel i det dagliga arbetet för vårdpersonalen. Med hjälp av 

anhörigstödsportalen kunde vårdpersonalen bland annat se en överblick av genomförda 

besök hos vårdtagare. Portalen underlättade även administrationen för fakturahantering, 
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omsorgsbehovet av vårdtagarna och anteckningar som gjorts i samband med vistelser hos 

vårdtagare (Weivert, 2010). 

2.3 Summering 

Mycket av kommunikationen inom vården består inte enbart i att vårdpersonal talar med den 

äldre individen som brukar vård, utan tolkningar av attityder och beteenden är också viktiga 

faktorer för kommunikationen (Dahlén, 2010). Det är även viktigt för att den individen skall 

känna sig trygg. Att kunna göra sig förstådd är en faktor som bidrar till en trygghetskänsla för 

äldre individer (Socialstyrelsen, 2012). Mycket av kommunikationen mellan vårdpersonal och 

individer som brukar vårdhjälp sköts genom att de båda parterna fysiskt befinner sig på 

samma ställe. Den fysiska närheten hjälper också till att bidra till en kontinuitet i 

vårdpersonalens arbete vilket också bidrar till en ökad trygghet för den äldre individen 

(Socialdepartementet, 2010). Kommunikation och trygghet har alltså en tydlig koppling inom 

äldrevården.  

Anhöriga är en stor del i främst omsorgen av äldre individer i behov av vårdhjälp. 70 % av allt 

omsorgsarbete till äldre sköts idag av anhöriga (Ekholm, 2012). Detta innebär att 

vårdpersonal och anhöriga tillsammans skulle kunna ses som ett omvårdnadsteam. Många 

anhöriga som ger hjälp behöver dock hjälp själva. Det förekommer att anhöriga som ger vård 

och omsorg till en äldre relaterar livskvalitet till frihet. Det behöver inte bara innebära frihet i 

den aspekten att de kan göra vad de vill utan även frihet i form av att kunna koppla av 

mentalt (Shirai, 2009). Detta kan bland annat uppnås genom att de vet att vårdpersonal tar 

väl hand om den äldre individen. Anhöriga har även uppgivit att de vill ha mer information 

kring hur de skall sköta omsorgsarbetet för att omsorgen och vårdandet skall bli så bra som 

möjligt. Somliga anhöriga känner sig nämligen otillräckliga i dagsläget på grund av för låg 

kompetens inom vård och omsorg. (Hanson, 2009).  

Kommunikationen är alltså viktig för att att de äldre individerna som brukar vård skall känna 

sig tryggare i sin vardag. Det är dock inte enbart kommunikationen mellan vårdpersonal och 

vårdbrukare som är viktigt utan även kommunikationen mellan vårdpersonal och anhöriga till 

vårdbrukaren. Tekniska hjälpmedel utvecklas för att göra kommunikationen och 

informationsdelningen mellan de olika parterna smidigare och effektivare. Kommunikations- 

eller anhörigportaler är en stor del i detta och utvecklas för att göra vårdsituationen bättre för 

alla inblandade parter. Det handlar inte bara om att få vårdbrukaren att må bättre, utan även 

underlätta livet för de närstående till vårdbrukarna. Detta genom att öka de nästående känsla 

av att kunna bidra med tillräckligt stöd till vårdbrukaren, samt minska den skadliga stressen 

hos de närstående.  Kommunikations- eller anhörigportaler kan även hjälpa användare att 

skapa kontakt och gemenskap med personer i samma situation vilket bidrar till en minskad 
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känsla av ensamhet samtidigt som de har möjlighet att dela erfarenheter och kompetens 

med varandra (Hanson, 2009). Detta sker genom ökade kommunikationsmöjligheter via 

kommunikations- eller anhörigportalerna, samt ett ökat informationsflöde mellan alla 

inblandade parterna.  

3. Syfte 

Studien syftar till att beskriva vad de vårdboende och deras anhöriga upplever som viktiga 

faktorer för att känna sig trygga.  För att undersöka detta kommer intervjuer med tre parter i 

en så kallad omsorgscirkel att hållas. I omsorgscirklarna ingår en äldre individ som bor på ett 

vårdboende, anhöriga till den äldre individen och vårdpersonal till den äldre individen. 

Studien syftar även till att undersöka hur kommunikation och informationsdelning ser ut 

mellan äldre vårdboende, anhöriga till de vårdboende samt vårdpersonal sköts i nuläget. I 

studien kommer det därför undersökas om deltagarna är nöjda med hur kommunikationen 

och informationsdelningen sköts idag. Slutligen syftar studien till att undersöka hur 

inställningen till kommunikations- och anhörigportaler ser ut och vad deltagarna skulle vilja få 

ut av en sådan portal. Förhoppningsvis kommer resultatet ifrån studien kunna användas för 

att främja utvecklingen av kommunikations- och anhörigportaler.  

4. Frågeställning 

Trygghet, kommunikation och informationsdelning är vad studien syftade till att undersöka. 

För att undersöka detta ställdes följande frågor.  

 Vad påverkar de inblandade parternas trygghetskänsla idag och vad tycker de är 

viktigt för att de skall känna sig trygga i sin vardag? 

 Hur ser kommunikationen ut mellan de olika parterna idag?   

 Vilka hjälpmedel använder deltagarna för att hålla kommunikationen vid liv idag?  

 Hur ser inställningen till kommunikations- och anhörigportaler ut hos deltagarna? 

5. Metod 

I studien intervjuades fyra äldre individer som var i behov av vårdhjälp och därmed hade 

vårdpersonal som besökte dem regelbundet. De äldre vårdboende var alla i 90års åldern. 

Vidare intervjuades även de äldre individernas vårdpersonal samt en eller två anhöriga till de 

äldre individerna. Den äldre individen samt vårdpersonalen och de anhöriga som är kopplade 

till individen valde jag att kalla för en omsorgscirkel.  
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Syftet med att intervjua tre olika parter som alla är inblandande i den vårdboendes 

hälsostatus och upplevda trygghetskänsla, är att ge ett bredare perspektiv kring den 

vårdboendes trygghet jämfört med om endast en av parterna hade intervjuats. Att få alla 

parternas utlåtanden och tankar kring hur kommunikationen och informationsdelningen 

fungerar är också nödvändigt. Hade endast en av målgrupperna intervjuats kring detta hade 

förståelsen för dessa fenomen möjligtvis inte blivit lika god.  

Syftet med metoden var att undersöka och besvara de befintliga forskningsfrågorna. Detta 

gjordes genom intervjuer med de fyra omsorgscirklarna. Intervjudeltagarna erhölls genom 

kontakt med verksamhetschefer och gruppchefer för vårdboenden och hemtjänster i en 

medelstor svensk stad, samt genom vårdare på äldreboenden i samma stad. Intervjuerna 

spelades in och analyserades genom transkription, initial- och tematisk kodning (Creswell, 

2012).  

5.1 Det kvalitativa angreppssättet 

Existentiell fenomenologisk psykologi inspirerar studiens angreppsätt (Ron Valle, 2006). I 

existentiell fenomenologisk psykologi betraktar man personen som beskriver sin tillvaro och 

denna personens omgivning som oskiljaktigt sammanflätade. Personens upplevelser och 

handlingar påverkas alltså starkt av dennes omgivning och omgivningen påverkas av 

individens handlingar. Eftersom studien syftar till att utforska de äldre vårdboendes, 

anhörigas samt vårdpersonalens privata tankar och upplevda erfarenheter kring vad som 

påverkar trygghetskänslan samt vad de har för tankar kring kommunikation och 

informationsdelning, hade studien ett fenomenologiskt angreppsätt.  

5.2 Datainsamlingsprocedur 

Intervjuerna var semistrukturerade då det passade att ha några frågor att utgå ifrån, men 

samtidigt kunna ställa följdfrågor som upplevdes nödvändiga. Ett intervjuformulär skapades 

innan de första intervjuerna ägde rum vilket innefattade en rad frågor kring trygghet och 

kommunikation. Utöver ett intervjuformulär utformades även ett etikformulär. Detta 

etikformulär innehöll information om studien och vad studien syftade att undersöka. Det 

innehöll även information kring hur etiken i studien skulle skötas och att de deltagande 

intervjupersonerna skulle förbli anonyma genom hela studien, att deltagare hade rätt att 

avbryta en intervju om de kände för det eller att avstå ifrån att svara på frågor som 

deltagaren inte kände sig bekväm med att svara på. I intervjuformuläret fanns även en 

beskrivning av mig som forskare och kontaktinformation till mig och mina handledare om 

intervjudeltagarna skulle önska att kontakta mig efter att intervjuerna var genomförda.  



18 
 

Varje intervjudeltagare intervjuades separat. Deltagarna intervjuades enskilt istället för i 

grupp av den anledningen att de skulle kunna säga det de kände för utan att någon annan 

skulle få reda på vad de sade. Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon 

(Samsung galaxy S2). Diktafonfunktionen i telefonen testades i intervjumiljön innan 

intervjuerna påbörjades för att försäkra om att ljudkvalitén i inspelningarna skulle bli bra. 

Tillsammans med inspelningarna användes även ett tidsur. Tiduret startades samtidigt som 

ljudinspelningen vilket innebär att istället för att anteckna intressanta utlåtanden kan en 

tidpunkt antecknas. Detta tillåter intervjuledaren att ta mindre intervjuanteckningar men 

fortfarande fånga tidpunkterna då intressanta utlåtanden sker. Efter intervjuerna var 

avklarade frågades intervjudeltagarna om det var okej att de kontaktades en senare tid för 

eventuella följdfrågor eller om det upplevdes att några viktiga frågor uteblev ur intervjuerna. 

5.3 Dataanalysprocedur  

När jag analyserade min data använde jag mig av det tips som Creswell (2012) ger. Han 

uppmanar till att leta efter kod-segment som kan: representera information forskaren väntade 

sig att hitta innan datainsamlingen började, representera information som överaskar 

forskaren och som han eller hon inte väntade sig hitta givet forskarens tidigare kunskap inom 

området och till sist representera information som är konceptuellt intressant eller ovanlig för 

forskning inom området. Detta tips använde jag mig främst av för att inte få för många olika 

kategorier av koder då det kan bli svårt att reducera för många olika kategorier av koder till 

ett hanterbart antal teman. Ljudinspelningarna var det som låg till grund för analysarbetet. Till 

en början transkriberades intervjuerna. Efter att intervjuerna transkriberats började arbetet 

med att koda alla data, alltså reducera all data till betydelsefulla segment. För att göra detta 

användes programmet QDA Miner 4 Lite (Provalis Research, 2013). Det är ett program som 

underlättar analysarbetet av insamlad data till kvalitativa forskningsundersökningar. Ifrån alla 

intervjuerna plockades till slut 63 olika koder ut och samma kod kunde förkomma flera 

gånger i samma intervju. Samma kod kunde även förekomma i flera olika intervjuer. Efter 

detta kombinerades olika koder vilket skapar teman för olika individers tankar och känslor. 

Sammanlagt blev det fyra teman och samma koder förekommer under flera teman. Det var 

även så att ett flertal koder inte brukades i tematiseringen då det inte ansågs vara relevanta 

för det slutgiltiga analysarbetet.  

6. Resultat 

Intervjuerna som genomfördes i studien resulterade i transkriberingsmaterial som kodades 

och tematiserades. Resultaten ifrån kodningen och tematisering presenteras nedan där det 

kommer redogöras för vad deltagarna främst tyckte var viktigt för att: (a) Känna sig trygga, 
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(b) Hur kommunikationen mellan vårdboende, anhörig och vårdpersonal ser ut idag, (c) Hur 

inställningen till nya tekniska kommunikationshjälpmedel ser ut, (d) Vad deltagarna hade för 

tankar och förslag kring nya kommunikations- och informationshjälpmedel. 

Resultatet ifrån studien speglar deltagarnas tankar och åsikter kring de frågor som de blev 

ställda under intervjuerna, som en direkt konsekvens av studiens syfte. Resultatet 

presenterar en mindre grupps tankar och åsikter kring fenomenen kommunikation och 

trygghet, vilket innebär att resultaten ifrån den här studien inte kan användas för att ge en 

generaliserande bild kring folk i allmänhets inställning till dessa fenomen, utan resultaten 

talar för deltagarna i studiens tankar och åsikter och ingen annans. I studien förekom fyra 

omsorgscirklar varav tre innefattade en äldre vårdboende, anhöriga till den äldre vårdboende 

och vårdpersonal på vårdboendet. Den fjärde omsorgscirkeln saknade tyvärr vårdpersonal 

som kunde tala för tryggheten och kommunikationen i den omsorgscirkeln.  Någon längre 

analys eller diskussion kring resultaten kommer inte hållas i detta avsnitt, utan presenteras 

under diskussionsavsnittet. 

6.1 Fyra Teman 

Vilka koder som användes för att forma ovanstående teman kommer presenteras i avsnittet 

nedan tillsammans med representativa citat ifrån intervjuerna. I avsnittet nedan presenteras 

även tabeller som innehåller två kolumner. Den vänstra kolumnen visar den aktuella koden 

som plockades ut ifrån intervjuerna. Den högra kolumnen visar hur många gånger koderna 

förekom i intervjuerna. Tabellerna används för att tydligare kunna redogöra för resultaten 

ifrån intervjuerna.  

6.1.1 Trygghet 

Tabell 2 visar koder som alla tre parterna i omsorgscirklarna (de äldre vårdboende, de 

vårdboendes anhöriga samt vårdpersonal på vårdboende) kopplade till den vårdboendes 

trygghetssituation. Tillsynen är den helt klart vanligast förekommande koden i intervjuerna. 

Alla tre parter utrycker att de upplever tillsynen och att den vårdboende vet att det alltid finns 

någon som ser efter dem, som väldigt viktigt för att de vårdboende och deras anhöriga skall 

känna sig trygga. Dessa är citat hämtade ur intervjuerna som är kopplade till trygghet och 

tillsyn. 

Det första citatet är hämtat ur en intervju med en av de anhöriga som deltog: 

” Ja det bästa med det här boendet är att det finns ju alltid någon nära ifall något händer. 

Och det tycker jag är trygghet”. 

Det andra citatet är hämtat ur en intervju som hölls med en av de vårdboende:  
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”Det första jag tänker på när jag hör ordet trygghet så är det mänsklig, människor i närhet. Att 

de kan ta hand om mig när jag behöver det. I min situation, jag är ju sängbunden och jag är 

inte riktigt botad än, så det gör ju att om jag behöver något på andra sidan rummet så måste 

jag faktiskt ringa efter hjälp”. 

Anledningarna till varför de tre parterna upplever tillsynen som viktigast skiljer lite ifrån 

person till person, men intervjuerna visar att tillsynen upplevs som den viktigaste faktorn för 

att uppnå en upplevd trygghetskänsla hos de deltagare som deltog i denna studie.  

Därefter följer god omvårdnad och vänligt bemötande av personalen, vilket innebär att de 

vårdboende både känner att personalen bemöter dem på ett professionellt sätt, men ändå 

kan hålla en lättsam och trevlig kontakt med dem. Både flertalet äldre och deras anhöriga 

uttrycker att personalens positiva inställning och deras vänliga bemötande är viktigt för att de 

skall känna sig trygga och tillfreds med vistelsen på vårdboendet.  

Trygghetslarmen är också en viktig del i vårdtagarnas upplevda trygghetskänsla. De 

upplever det vara ett smidigt och pålitligt sätt att kontakta sina vårdgivare på. 

Vårdpersonalen påstår också att trygghetslarmet är en viktig del i de vårdboendes trygghet. 

Främst då det är ett väldigt enkelt och bra sätt för de äldre att kontakta personalen på. 

Vårdpersonalen ser dock även administrativa fördelar med trygghetslarmet då de säger att 

trygghetslarmet gör det smidigt för dem som personal att hålla reda på vem det är som 

faktiskt behöver hjälp för tillfället.  

Att det är lugnt och skönt på boendet, att man har frihet att själv få välja vilka aktiviteter eller 

sysslor man vill utföra och att man vet att man blir serverad mat var också faktorer som 

uttrycktes som viktiga för att en upplevd trygghetskänsla skulle infinna sig hos några av 

vårdtagarna.   

Tabell 2. Den vänstra kolumnen listar koder som är relaterad till den upplevda tryggheten och 
den högra kolumnen listar hur många gånger koderna förekom i intervjuerna.  

Lugnt och skönt 1 

God tillsyn 11 

Maten 5 

God omvårdnad 7 

Trygghetslarm 6 

Vänligt bemötande av personalen 5 
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Frihet, att få välja 2 

 

6.1.2 Dagens kommunikation 

I Tabell 3 listas koder som är relaterade till hur dagens kommunikation mellan de tre parterna 

i omsorgscirklarna ser ut. Kommunikationen ser inte likadan ut i alla omsorgscirklarna. Hur 

kommunikationen sköts och hur viktig den upplevs vara varierar, men överlag har 

kommunikationen mellan de tre parterna varit god hos de deltagarna i studien.  

De flesta deltagarna var nöjda med hur kommunikationen ser ut idag. Den vanligast 

förekommande koden i intervjuerna var god kommunikation mellan anhöriga och 

vårdpersonal (se Tabell 3). Detta berodde dels på att de flesta anhöriga bodde så nära 

vårdboendet vilket bidrog till att de faktiskt kom i kontakt med vårdpersonalen ofta. De som 

var nöjda med hur kommunikationen ser ut idag tyckte även att telefonen var ett tillräckligt 

hjälpmedel för att hålla kontakten de gångerna man inte kunde träffas rent fysiskt. Det var 

fem deltagare som tyckte att telefonen räckte som kommunikationshjälpmedel. Tre av dessa 

fem deltagare var vårdboende, den fjärde deltagaren var en anhörig och den sista deltagaren 

var vårdpersonal. De tyckte heller inte att nya tekniska hjälpmedel behövdes för att hålla 

kommunikationen vid liv mellan anhöriga och vårdboende eller anhöriga och vårdpersonal. 

Dels eftersom de redan var nöjda med kommunikationen, men även för att de var rädda att 

ny teknik skulle kunna bli för komplex och svår att använda.  

Här är ett utdrag ur en intervju med en av de anhöriga deltagarna: 

”Nu är det ju så att jag bor ju bara 4 kilometer ifrån pappa här och hälsar på honom faktiskt i 

stort sett varannan dag. Och sen så vet jag ju att han har två kontaktpersoner här då va. Jag 

har jättegod kontakt med dem. Träffar dem ju ofta här när de jobbar och du brukar jag fråga 

om det är nått speciellt som farsan brukar hålla på med eller om det är något han behöver 

hjälp med, så den biten tycker jag fungerar riktigt bra faktiskt.” 

Kopplat till den goda kontakten mellan anhöriga och vårdpersonal är informationsöverföring. 

Informationsöverföring visade sig vara både viktig och uppskattad hos de anhöriga. Detta 

innebär att vårdpersonalen informerar de anhöriga om den vårdboendes hälsotillstånd har 

förändrats, om den vårdboende skall besöka sjukhuset eller om det finns någon allmän 

information om den vårdboende som vårdpersonalen måste informera de anhöriga om. 

Informationsöverföringen sker vanligtvis då de anhöriga besöker de vårdboende eller genom 

att vårdpersonal ringer de anhöriga. Varje vårdboende har en eller två kontaktpersoner och 

dessa sköter huvudsakligen kontakten med de anhöriga och blir på så vis vårdhemmets 
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kommunikationsväg till de anhöriga. Att ha en kontaktperson uttrycks också som positivt för 

kommunikationen då man som anhörig vet att det alltid finns någon som är ansvarig för att 

meddela om något har hänt den vårdboende.  

Kommunikation som samarbete är en kod som förekommer tre gånger i intervjuerna. Två av 

gångerna rör det kommunikationen mellan anhöriga och vårdpersonal och att det gäller att 

hålla kommunikationen vid liv för att båda parterna skall kunna ge så god vård och omsorg 

som möjligt för den vårdboende. Den tredje gången som koden förekommer rör det 

kommunikationen mellan syskon, alltså barnen till en av de vårdboende. I det tredje fallet 

uttrycker den anhörige att syskonen har en väldigt god kommunikation och uppdaterar 

varandra kring deras mor hälsotillstånd. Detta sker genom att varje gång något av syskonen 

har varit och hälsat på modern skickar han eller hon ett mail eller ett sms till de andra 

syskonen och berättar hur deras mor mådde och vad de hittade på under besöket. Detta 

upplevde den anhörige som väldigt positivt då denna anhörige bor cirka 20 mil bort ifrån sin 

mor och har därmed inte möjlighet att besöka sin mor lika ofta som han skulle vilja.  

Kommunikationen mellan vårdpersonalen och de vårdboende upplevdes som god. De 

vårdboende var över lag nöjda med hur kommunikationen sköts och de tyckte att 

vårdpersonalen lyssnar på vad de har att säga. Det fanns dock ett litet orosmoment hos två 

av de vårdboende deltagarna när det kom till att ”störa” personalen om de upplevde att 

personalen var stressade. Detta berodde främst på att de deltagande vårdboende som 

intervjuades skattade sig själva som relativt friska jämfört med de andra vårdboende och ville 

därför inte ”sno vårdhjälp” ifrån någon annan som eventuellt behövde den mer än vad de 

gjorde för tillfället.  

Kommunikationen mellan den vårdboende och de anhöriga såg också bra ut hos deltagarna. 

Tre av de fyra anhöriga intervjudeltagarna bodde i samma stad som deras anhöriga 

vårdboende. Tack vare detta kunde de anhöriga besöka de vårdboende några gånger i 

veckan och två anhöriga samt en vårdboende uttryckte att den vardagliga kontakten är den 

bästa kontakten. Med detta menade de att om man träffas ofta så blir mötet naturligt och 

man slipper sitta och rada upp allt som har varit dåligt på sista tiden. Istället pratar man om 

annat och de menade på att kontakten då blev lite mer lättsam. 
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Tabell 3. Den vänstra kolumnen listar koder relaterade till hur dagens kommunikation mellan de 
äldre vårdboende, deras anhöriga och vårdpersonalen ser ut idag och den högra kolumnen 
listar hur många gånger koderna förekom i intervjuerna.  

God kommunikation mellan anhöriga och 

vårdpersonal 8 

Kommunikation som samarbete 3 

Viktigt med god kontakt mellan vårdgivare och 

anhöriga 2 

Knappt någon kontakt mellan vårdgivare och anhörig 1 

Den vardagliga kontakten är bäst 3 

Kommunikation som samarbete 3 

Träffas ofta då anhöriga bor närma 6 

Informationsöverföring 7 

Tycker telefonen räcker 5 

Rädd för att störa personalen ibland 2 

Kan ringa vårdboendet dygnet runt 1 

Har mycket kommunikation med sina syskon 

angående deras mor 1 

Syskon informerar varandra om moderns tillstånd 1 

 

 

6.1.3 Inställning till nya kommunikationsvägar och 

kommunikationshjälpmedel 

I tabell 4 listas koder över deltagarnas inställning till nya kommunikationsvägar och nya 

kommunikationshjälpmedel. Över lag så var det inte så många av intervjudeltagarna som var 

intresserade av att börja använda nya kommunikationshjälpmedel eller som kände att de 

behövde ha ett bättre informationsflöde inom omsorgscirkeln.  
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Det fanns dock ett litet intresse för att införa mer modern teknik främst hos de anhöriga, för 

att kunna hålla kontakten med de vårdboende. Fem av intervjudeltagarna sade att de var 

positiva till nya kommunikationshjälpmedel. Tre av dessa fem deltagare försökte även aktivt 

introducera eller införa fler kommunikationshjälpmedel än telefonen. En av dessa var en 

vårdboende som innan sin stroke hade skickat mycket mail och varit väldigt aktiv i brukandet 

av sin dator. Efter insulten så tappade hon dock förmågan att skriva mail och mycket av 

hennes datorvana försvann. Nu försöker hon hitta tillbaka till sina tidigare vanor då hon 

önskar att hon kunde hålla kontakten med sina barn och barnbarn bättre om hon skulle lära 

sig att använda mailen igen. Denna vårdboendes son som också deltog i studien upplevde 

moderns driv att hitta tillbaka till sin tidigare datorvana som positivt och han har försökt hitta 

diverse tangentbord eller andra tekniska lösningar som skulle kunna skynda på processen 

för modern.  

En av de anhöriga nämnde Skype som en möjlighet att hålla kommunikationen vid liv om den 

vårdboende hade haft en dator. Han såg dock en problematik i att de vårdboende skulle 

behöva kunna sköta datorn själva för att svara på Skypesamtalen eller att själva kunna ringa 

upp någon via Skype. Då presenterar han istället en egen idé om att ha en datorliknande 

produkt till vilken han kan ringa när som helst och bara börja tala till. Den anhöriges röst skall 

då spelas upp via en högtalare ifrån produkten utan att någon i den andra ändan ska behöva 

göra ett aktivt val att svara. Eftersom den anhöriges far ofta sitter i sin fåtölj och kollar på tv 

skulle han direkt höra när sonen började tala på andra ändan och kunde då gå fram till 

”datorn”. När fadern sedan ställt sig framför datorn skall skärmen automatiskt sättas på och 

likaså en webbkamera. På så vis skulle ett Skypeliknande samtal kunna hållas utan att några 

tekniska krav ställs på den äldre.  

Angående journal och dagsanteckningar var det två anhöriga som flaggade ett intresse att ta 

del av dem men det var tre deltagare som nämnde att de inte alls tyckte det var nödvändigt 

eller inte trodde att intresse fanns för anhöriga att ta del av den informationen. Av dessa tre 

var två anhöriga och en vårdpersonal. Två deltagare sade att de inte skulle vilja ha direkta 

journalanteckningar men lite kort information om vad som har hänt hos den vårdboende den 

senaste tiden. Det främsta intresset låg i att få veta om den vårdboende har varit delaktig i 

några aktiviteter eller om den vårdboende har varit ute i friska luften.  

Ett önskemål som dök upp under en av intervjuerna med en anhörig, var ett smidigare sätt 

att sköta ekonomin på och då främst handkassan som modern i det här fallet skulle ha på 

vårdboendet. Som det ser ut idag så behöver modern ha en handkassa för att kunna klippa 

sig, för att handla kläder eller utföra liknande aktiviteter. De anhöriga har dock inte alltid koll 

på hur mycket pengar modern har att tillgå och eftersom det är de anhöriga som förser 
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modern med kapital för aktiviteterna så tyckte den anhörige att det hade varit smidigt att på 

något ställe kunna se hur mycket pengar som modern har att tillgå och möjligtvis även fylla 

på handkassan. Den anhörige tyckte att det var märkligt att detta inte kunde skötas digitalt 

då så mycket annat kan skötas via internet idag.  

Tabell 4. Den vänstra kolumnen listar koder relaterade till hur inställningen till nya 
kommunikationsvägar och kommunikationshjälpmedel ser ut hos intervjudeltagarna och den 
högra kolumnen listar hur många gånger koderna förekom i intervjuerna. 

Vill ta del av journal- och dagsanteckningar 2 

Känner inget behov att ta del av journal- och dagsanteckningar 3 

Mer teknik kan bli för komplext 2 

Försöker introducera flera kommunikationshjälpmedel än telefon 3 

Positiv till nya kommunikationsstöd 5 

Skulle vilja få lite kort information om vad som händer hos den 

vårdboende 2 

Vill kunna vara mer delaktig 1 

Vill kunna sköta pengar och handkassa till brukaren på ett smidigare sätt 1 

6.1.4 Kommunikations- eller anhörigportal 

Den avslutande delen av intervjuerna bestod av att jag kort beskrev hur en omsorgs- eller 

kommunikationsportal skulle kunna se ut och så fick deltagarna berätta om en portal 

intresserade dem eller inte. I Tabell 5 listas koder som representerar deltagarnas inställning 

kring Kommunikations- eller anhörigportaler.  

Fyra av deltagarna sade att de förmodligen inte skulle använda sig av en kommunikations- 

eller anhörigportal om det fanns en tillgänglig. Detta berodde dels på att de trodde det skulle 

bli för komplext att hantera tekniken, men även för att de tyckte att de kunde hålla kontakten 

och komma fram med den informationen som upplevdes som nödvändig i dagsläget.  

Fem deltagare var positiva till nya kommunikationsstöd och såg därmed även fördelar med 

en kommunikationsportal. Den positiva inställningen berodde främst på möjligheten för 

anhöriga att komma åt kontaktinformation till vårdpersonal eller sjuksköterskor, att kunna 

hålla koll på vad den vårdboende har haft för sig och ett lättsamt och eventuellt komplettera 

sättet att tala med någon om möjligheten att träffas personligen inte finns. En av de 

vårdboende trycker lite extra på den sista punkten då hon nämner att den personliga 
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kontakten är absolut viktigast för att hon skall känna sig trygg och glad, men att hon tror att 

den personliga kontakten kan kompletteras med ett videosamtal då man ändå får se 

människan man talar med trots att människan inte befinner sig på plats rent fysiskt.  

En av de anhöriga gav även förslag på vad hon tycker skulle vara bra funktioner att inkludera 

i en eventuell kommunikations- eller anhörigportal. Att boka läkartider var ett av förslagen då 

hon upplevde det som en onödigt krånglig och tidsödande process för tillfället. Det hade 

enligt henne varit smidigare att kunna skicka ett mötesförslag till läkaren och få svar via 

portalen. Hon tyckte även det hade varit positivt om vårdrutiner på vårdboendet och besök av 

sjuksköterskan eller sjukgymnasten inkluderades i systemet. Det absolut viktigaste tyckte 

hon dock var smidiga kontaktvägar till all vårdpersonal som är inkluderade i vårdandet och 

omsorgsarbetet av hennes mor. Det var tydligen så att telefonnummer kunde bytas lite då 

och då vilket gjorde kontakten med vårdpersonalen mer mödosam än vad den anhörige 

upplevde som nödvändigt.  

Tre av deltagarna tror att en kommunikations- eller anhörigportal skulle kunna bidra till ökad 

trygghet hos både de vårdboende och de anhöriga. Enligt deltagarna berodde detta på att 

möjligheten till att hålla en bättre kommunikation samtidigt som de anhöriga skulle kunna 

hålla sig bättre uppdaterade kring den vårdboendes hälsotillstånd och välmående. Det är 

främst deltagare som bor längre ifrån sina anhöriga som uttrycker en kommunikationsportal 

som en bidragande faktor till ökad trygghet. 

Tabell 5. Den vänstra kolumnen listar koder relaterade till intervjudeltagarnas tankar kring en 
kommunikations- eller anhörigportal och den högra kolumnen listar hur många gånger koderna 
förekom i intervjuerna. 

Mer kommunikationshjälpmedel kunde varit aktuellt om man hade bott 

längre ifrån varandra 3 

Ser fördelar med en kommunikationsportal 5 

Positiv till nya kommunikationsstöd 5 

Tror en kommunikationsportal kan öka tryggheten hos vårdboende och 

anhöriga 3 

Kommunikationsportal, smidiga kontaktvägar till sjukvårds och 

omsorgspersonal 1 

Kommunikationsportal, vill kunna boka läkartider 1 

Kommunikationsportal, inkludera vårdrutiner 1 
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Skulle förmodligen inte använda sig av en portal 4 

 

7. Diskussion 

Diskussionen kommer vara uppdelad i fyra avsnitt. Jag kommer att börja med att diskutera 

resultatet och varför jag tror att resultatet ser ut som det gör och diskutera hur resultatet hade 

kunnat se annorlunda ut givet andra förutsättningar för deltagarna. Jag kommer därefter 

diskutera min metod och vad jag upplevde som positivt med mitt metodval, samt vad som 

skulle kunna styrkt studien ytterligare. Slutligen kommer jag diskutera hur jag tror man kan 

använda resultatet ifrån den här studien till antingen vidare studier kring trygghet och 

kommunikation inom äldrevården eller som grundande material för utvecklingen av till 

exempel en kommunikations- eller anhörigportal. 

7.1 Resultatdiskussion 

7.1.1 Trygghet 

Resultatet kring trygghet ger en klar och tydlig bild av vad både de vårdboende och deras 

anhöriga tycker är viktigt för att de skall känna sig trygga med hur den vårdboende vårdas 

och behandlas. Att den vårdboende alltid vet att någon kommer och ser till honom eller 

henne och att bemötandet och omvårdandet ifrån personalen är vänligt och ömt. Resultatet 

ifrån denna studie bidrar därmed till att ytterligare bekräfta att många äldre behöver känna en 

kontinuitet och pålitlighet i hur deras omsorg bedrivs för att de skall känna sig trygga 

(Socialdepartementet, 2010).  I resultatet presenteras även ett citat hämtat ifrån en av 

intervjuerna med en av de anhöriga:  

”Ja det bästa med det här boendet är att det finns ju alltid någon nära ifall något händer. Och 

det tycker jag är trygghet”. 

I citatet ovan uttrycker den anhörige ett behov av att vårpersonalen skall vara nära ifall det 

händer något. Om den anhörige menar nära rent fysiskt eller nära tidsmässigt är dock inte 

möjligt att avgöra utifrån detta citat. Att vara nära rent fysiskt och tidsmässigt behöver inte 

vara samma sak, framförallt inte för personalen. Det finns till exempel många hemtjänster 

som kan vara ute snabbt på plats men ändå befinna sig några kilometer ifrån vårdtagaren då 

larmet går. Jag tror dock att den fysiska närheten är väldigt viktig för många av de äldre 

vårdboende. Några av de äldre intervjudeltagarna i denna studie uttryckte att den sociala 

kontakten och möjligheten att ha någon att umgås med var väldigt viktigt för dem. Resultatet 

i denna studie visar att god tillsyn är viktigast för att deltagarna skall känna sig trygga, men 
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god omvårdnad och vänligt bemötande av personalen kommer också högt på listan. Att 

känna en tillit till sin vårdpersonal och känna att de är där för att ta hand om de vårdboende 

på det bästa sätt de är förmögna till tror jag är en starkt bidragande faktor i tryggheten för de 

äldre. Jag tror därmed att den fysiska närheten är lika viktig som den tidsmässiga för de 

äldre vårdboende. Att de vet att det alltid finns någon att tala med, även om det inte är ett 

akut nödfall. Jag tror att det inbringar en trygghetskänsla hos de äldre samtidigt som jag tror 

att det förhöjer livskvaliteten hos de äldre. 

Rook (1987) antyder att människor i allmänhet behöver känna sig förstådda och att det 

sanna värdet eller denna sanna meningen med många saker i livet inte kan förstås fullt ut 

förrän man har delat dem med någon annan. Forskning av Lee och Shehan (1989) 

framhäver hur umgänge med kamrater kan förstärka det subjektiva välmåendet senare i livet. 

Mer specifikt så pekar resultaten ifrån deras studie på att umgänge med just vänner eller 

kamrater tenderar att stödja självkänslan hos äldre individer, men att umgänge med 

familjemedlemmar inte riktigt har samma stimulerande effekt för självkänslan. Detta tycker 

jag ytterligare pekar mot att de äldre vårdboende behöver umgänget och den vardagliga 

kontakten som de får tillsammans med vårdpersonalen som extra viktigt. Vårdpersonalen 

och de vårdboende utvecklar ibland ett kamratliknande förhållande vilket kan bidra till 

gladare och friskare och mer välmående vårdboende. Jag påpekar alltså åter igen att jag 

anser den fysiska närheten mellan vårdboende och vårdpersonal som viktig, inte bara för att 

vårdpersonalen snabbare ska kunna hjälpa de äldre, utan även för att de äldre ska få 

möjlighet till att interagera med vårdpersonalen på ett socialt sätt.   

Som det nämns av Socialdepartementet (2010), så är trygghetslarm viktigt för att de äldre 

vårdboende skall känna sig trygga i sitt boende och även i denna studie uttryckte de 

vårdboende att trygghetslarmet var viktigt för att de skulle känna sig trygga. Vetskapen om 

att de alltid kan komma någon på kort varsel om det är något man behöver akut hjälp med 

bidrog enligt de äldre vårdboende till ökad trygghet.  Många av de vårdboende jag samtalade 

med uttryckte dock att de inte endast använde trygghetslarmet vid nödfall, utan många av de 

äldre vårdboende använde även trygghetslarmet som en form av kommunikationsstöd. De 

tryckte på larmet för att kunna kontakta vårdpersonalen och kalla in dem till sitt rum om det 

var något de behövde hjälp med, eller om det var något de ville ha. Somliga av de äldre 

vårdboende använde alltså även trygghetslarmet som en form av telefon. Detta skulle kunna 

bero på ett missförstånd angående avsedd användning och avsedd funktion. Man kan 

diskutera om detta är positivt eller negativt. Det är positivt att de äldre upplever att de har ett 

smidigt och enkelt sätt att kalla på vårdpersonalen, men om själva trygghetslarmet är rätt 

tjänst för detta kan diskuteras. Låt oss säga att 5 äldre individer larmar samtidigt och 4 av 

dessa behöver hjälp med att koka upp kaffet, medan den femte ligger på golvet efter att ha 
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trillat omkull. På flertalet vårdboenden finns det inte alltid 5 vårdare som kan passa upp de 

äldre då de larmat. Risken för att den femte individen som då faktiskt behöver direkt hjälp 

efter sitt fall blir liggandes flera minuter extra eftersom många andra ”larm” har kommit in 

samtidigt, blir onödigt hög. Eftersom somliga trygghetslarm kopplas till larmcentralen direkt 

när larmet går, så löser de detta problem genom att larmpersonalen talar om för 

vårdpersonalen vilket larm som skall prioriteras. På vissa vårdboenden skickas dock inte 

larmet till en central utan personalen får in larmen direkt själv. Där kan detta bli ett problem. 

Därför skulle det vara bra att skilja på nödlarm och kontaktlarm. Eftersom trygghetslarmet 

upplevs som ett smidigt kommunikationsmedel så tror jag att det skulle vara en god idé att 

införa ett ”kommunikationslarm”. På så vis skulle man ha möjlighet att urskilja 

”kontaktlarmen” då en vårdboende bara tala eller be om hjälp med något litet, ifrån de 

faktiska nödlarmen som är kopplade till ett akut vårdbehov. Jag kan inte bedöma om ett extra 

larm skulle öka trygghetskänslan hos de äldre vårdboende utan att faktiskt ha undersökt 

ämnet, men jag anser att det eventuellt skulle kunna bidra till att själva vårdarbetet blir 

säkrare och mer pålitligt. Risken finns dock att ett ytterligare larm skulle bidra till förvirring 

hos de äldre. Att de glömmer vilket larm de skall trycka på när de bara vill kontakta någon 

eller vilket larm de skall trycka på om det är nödfall.  

Att påverka förändringar i sin egen livssituation uttryckts som en viktig faktor för ökad 

trygghetskänsla och äldre vårdboende i (Socialdepartementet, 2010). De vårdboende som 

deltog i denna studie uttryckte dock aldrig ett behov av detta. Jag tror främst att det beror på 

två faktorer. Den första är att hos de vårdhem som jag besökte var vårdpersonalen otroligt 

noga med att de vårdboende skulle få möjlighet att utföra mycket aktiviteter och möjligheten 

att vistas utomhus med uppsyn av en vårdare. Hade aktivitetslistan varit kortare är det möjligt 

att de äldre hade nämnt att de skulle vilja kunna påverka sin vardag mer än vad de känner är 

nödvändigt i dagsläget. Jag tror att möjligheten att påverka förändringar i sin egen 

livssituation är viktigt för många äldre av den enkla men viktiga anledning att de vill må så 

bra som möjligt och trivas med sin vardag. Jag tror inte att de vill bli ”berövade” på det de 

uppskattar i livet och vill därmed kunna påverka sin egen livssituation. Detta är något som 

jag anser vara viktigt för alla människor och inte bara äldre individer. När man hamnar på ett 

ställe där man märker att det jag vill kunna göra för att trivas med livet uppfylls utan att man 

behöver påminna någon, tror jag dock inte behovet att kunna påverka sin egen livssituation 

längre är lika stort. Den andra anledningen till varför jag tror att de inte nämnde möjligheten 

att påverka sin livssituation är deras goda kontakt med personalen.  

Tre av de fyra vårdboende som jag intervjuade höjde sin vårdpersonal till skyarna och den 

fjärde vårdboende uttryckte sig som nöjd med sin vårdpersonal. Jag tror detta bidrar till att de 

vårdboende känner att de med trygghet kan lägga sitt liv och sina framtidsplaneringar i 
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händerna på sin vårdpersonal, då jag upplevde deras tillit till personalen som oerhört god.  

Ifall de vårdboende hade haft en sämre kontakt och lägre tillit till vårdpersonalen är det 

mycket möjligt att de äldre hade sett annorlunda på saken. Det är då mycket möjligt att ett 

behov att kunna styra sitt liv och sin framtidsplanering hade varit högre. För att göra det 

möjligt skulle en kommunikationsportal eller en anhörigportal kunna vara ett bra hjälpmedel.  

Det går att argumentera för att det främst är hos de vårdboende eller de individer som bor 

kvar hemma men får vårdhjälp via hemtjänst, där kontakten och tilliten till vårdpersonalen 

inte är lika god som hos deltagarna i denna studie, som en kommunikationsportal eller 

anhörigportal skulle upplevas som mest positiv. Portalen skulle dels ge individen som brukar 

vårdhjälp möjlighet att på ett konkret sätt informera både sina anhöriga och vårdpersonalen 

om hur dennes önskemål kring vårdandet och omsorgen ser ut och vad han eller hon tycker 

man skulle kunna bättra på. Beroende på hur portalen ser ut och vilka funktioner som skulle 

finnas i den så skulle givetvis individens möjlighet att påverka sin livssituation via portalen se 

olika ut, men just möjligheten att påverka sin livssituation tror jag i alla fall skulle kunna öka i 

och med införandet av en kommunikationsportal eller anhörigportal. Det ser jag som en 

möjlighet för en ökad trygghet hos ett flertal individer i dagsläget och möjligtvis ännu fler i 

framtiden med tanke på det ökande behovet av vårdhjälp i takt med en ökande andel äldre i 

befolkningen.  

7.1.2 Kommunikation 

Angående dagens kommunikation så upplevdes kommunikationen över lag som god hos 

deltagarna i denna studie. Den enligt mig största orsaken till detta var att många av de 

anhöriga bodde så pass nära vårdboendet så de hade möjlighet att besöka både den 

vårdboende och samtala med personalen flera gånger i veckan. De anhöriga och de 

vårdboende hade även goda relationer vilket jag också anser vara en bidragande orsak till 

den goda kommunikationen.  

I en av omsorgscirklarna så bodde dock den anhörige en längre bit ifrån den vårdboende 

(cirka 20 mil) än i de andra omsorgscirklarna. Jag noterade stor skillnad i denna 

omsorgscirkelns kommunikation jämfört med de andra omsorgscirklarna. Om detta beror på 

det längre avståndet mellan deltagarna eller inställningen till tekniska 

kommunikationshjälpmedel är svårt att avgöra. Den anhörige och den vårdboende i 

omsorgscirkeln där boendeavståndet var längre hade en tydligt mer positiv inställning till 

tekniska kommunikationshjälpmedel. Den vårdboende hade haft ett regelbundet 

datoranvändande tidigare i livet men drabbades av en stroke och tappade därmed till stor del 

sin förmåga att bruka datorer. Hon har dock som mål att återfå sina tidigare kunskaper och 

sin förmåga att till exempel hålla kommunikationen med sina barn och barnbarn via mail. 
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Den vårdboendes anhörige hade även han ett större teknikintresse än många av de andra 

intervjudeltagarna i studien. Detta påvisade han bland annat genom att beskriva hur han vid 

ett flertal tillfällen hade försökt hitta ett tangentbord eller en peklatta som skulle kunna ersätta 

degens tangentbord som hans mor använder sig av. Tyvärr utan någon framgång hittills. 

Tydligen upplevs tangenterna på det nuvarande tangentbordet som lite för små och han 

hoppades kunna hitta något som skulle passa modern bättre. Både den vårdboende och den 

anhörige var positiva till nya kommunikationsstöd, såg fördelar med en eventuell 

kommunikationsportal och trodde att en kommunikationsportal skulle kunna bidra med en 

ökad trygghetskänsla både för den vårdboende och dennes anhöriga.  

Den anhörige påpekade även ett antal gånger att han upplevde att modern önskade kunna 

ha mer kontakt med honom och hans syskon, men att han tror att hon är rädd för att ringa 

och störa dem på jobbet under dagtid. Vi diskuterade detta och kom fram till att vi tror att 

detta är ett ganska stort och allmänt problem hos många äldre idag. Vi funderade på hur 

man skulle kunna lösa detta utan att de äldre ska behöva ringa och utan att det ska bli för 

tekniskt komplext. Jag föreslog kortare videinspelningar som skulle kunna ersätta ett mail. 

Användaren i fråga trycker alltså på spela in och talar till en webbkamera som fångar ljud och 

bild. När meddelandet är avslutat så trycker användaren på stopp och får möjlighet att välja 

vilka kontakter han eller hon vill skicka meddelandet till. Detta måste göras smidigt och lätt 

att använda, men skulle kunna ersätta mycket av problematiken med att behöva skriva ett 

mail och på samma gång behöver inte användaren känna att han eller hon ringer och stör. 

Videomeddelandet kommer alltså hamna som i en form av inbox där mottagaren kan välja att 

spela upp meddelandet när han eller hon behagar och antingen svara med ett eget 

videomeddelande, skriva ett svar i textformat eller ta direktkontakt.  

Under intervjuerna med vårdpersonalen så framkom det under några tillfällen (speciellt under 

diskussioner kring vad anhöriga ska få för information kring den vårdboende) att många 

anhöriga och vårdboenden inte alls hade lika god relation som de vårdboende och de 

anhöriga som deltog i denna studie. Dåliga relationer mellan anhöriga och vårdboende är 

alltså något att ta i beräknande då man utvecklar tekniska hjälpmedel såsom en omsorgs 

eller anhörigportal. Som det ser ut i dagsläget så behöver den vårdboende ge sitt 

godkännande om en anhörig skall få möjligheten att läsa journalanteckningar kring den 

vårdboendes hälsa. Ofta tror jag dock att man tar för givet att anhöriga som är intresserade 

av att läsa journalanteckningar har en god relation med den vårdboende. Jag tror dock att 

det är en viktig aspekt att ta i åtanke då man designar nya system och det känns som något 

som man lätt kan missa då i alla fall jag inte tänkte på det innan jag hade genomfört mina 

intervjuer och vårdpersonalen informerade mig om detta.  
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7.2 Metoddiskussion 

Genom min litteraturstudie så kan man dra slutsatsen att de flesta studier kring antingen 

trygghet, kommunikation eller omsorg inom äldrevården endast hade en målgrupp. Denna 

målgrupp talade för vad de upplevde som viktigt för att känna trygghet eller varför 

kommunikationen fungerar bra eller dåligt. På grund av detta är det lätt att sitta och tänkta på 

vad de andra parterna som inte hade inkluderats i studien tyckte och om det fanns en 

anledning till varför inte alla berörda parterna intervjuades. Därmed upplevde jag det som 

positivt att ha med tre parter i denna studie och få deras roller beskrivna ifrån deras egna 

perspektiv. På så vis tyckte jag att hag fick flera perspektiv kring vad som är viktigt för att en 

individ skall känna sig trygg och vad som krävs för att kommunikationen skall fungera väl. 

Det ger alltså en bredd både på så vis att fler målgrupper får möjligheten att uttala sig om 

samma fenomen, men också eftersom det blir flera individer som uttalar sig om samma 

vårdboendes livssituation och hur kommunikationen kring denna individ ser ut. 

Att intervjua de tre olika parterna bidrog till möjligheten att analysera data på många olika 

sätt. Vill forskaren jämföra de olika parternas uppfattningar kring samma fenomen eller 

samma situation är detta ett utmärkt sätt att gå tillväga på. Detta beror främst på att data 

samlas in kring flera olika parters uppfattning rörande en och samma vårdsituation. Det är 

därför möjligt att eliminera möjligheten att de olika parterna har olika bakgrund när det 

kommer till den vård och omsorg som diskuteras.  Jämförelserna kring de olika parternas 

upplevelser blir därmed mer valida.  

Denna studie hade ett tydligt kvalitativt angreppssätt. Studien skulle också kunnat haft ett 

mer kvantitativt angreppssätt där resultatet skulle analyserats statistiskt givet att studiens 

upplägg hade sett annorlunda ut . Det skulle bland annat kunna bidra med scheman över hur 

många procent av de vårdboende som tycker att god tillsyn är viktigt för tryggheten jämfört 

med hur många av de anhöriga eller vårdpersonalen som tycker att god tillsyn är en viktig 

faktor för upplevd trygghet. Med hjälp av statistiska jämförelser skulle de alltså kunna bli 

enklare att upptäcka trender och olikheter i de olika parternas tankar och åsikter. Jag vet 

dock att ett större antal intervjudeltagare skulle vara nödvändigt för att kunna få relativt 

påligtliga statistiska beräkningar, men med fler omsorgscirklar så skulle man kunna göra 

statistiska analyser och jämförelser kring kommunikation och trygghet. Testerna skulle kunna 

göras enligt både en mellangruppsdesign eller en inomgruppsdesign. Om studien skulle haft 

ett kvantitativt angreppssätt hade även hypoteser behövts och en kontroll av eventuella 

störvariabler hade behövt genomföras.  

Att ha fler intervjudeltagare hade varit positivt för att få en större datamängd, men fler 

intervjutillfällen med varje deltagare tror jag också hade gynnat studien. I denna studie 
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intervjuades varje deltagare en gång vilket bidrog till att alla deltagarna fick möjlighet att 

svara på de frågor jag hade planerat att ställa. Eftersom intervjudeltagarna själva ofta bidrar 

med egna intressanta frågeställningar och idéer så tror jag därför att det hade varit positivt 

att kunna ha ett andra och kanske till och med ett tredje intervjutillfälle med alla deltagarna 

efter att den första rundan intervjuer genomförts. På så vis skulle man kunna ha en ny 

omgång med frågor som i stort sett bara uppkommit ifrån intervjudeltagarna själva. 

Fokusgruppsintervjuer med samtliga deltagare skulle också vara positivt. Detta skulle vara 

intressant eftersom det förmodligen ger ett bredare perspektiv kring intervjudeltagarnas syn 

på trygghet och kommunikation. För att relatera det till mina egen studie och egna 

datainsamling så skulle ett andra intervjutillfälle bland annat leda till fler frågor kring ekonomi 

kopplat till trygghet och hur man som anhöriga idag sköter ekonomin för de äldre vårdboende 

och hur man önskar att den skulle kunna skötas. Jag hade inte tänkt fråga deltagarna om 

detta, men jag och en anhörig gled in på det ämnet då hon länge hade upplevt främst 

handkassan för sin mor som lite krånglig och problematisk. Jag tror att det i många fall något 

av barnen till den vårdboende som sköter ekonomin för den vårdboende och måste säkert 

ständigt ringa andra inblandande parter för att strukturera upp ekonomin och få alla att bidra 

med lika mycket pengar.  

Att hitta intresserade intervjudeltagare visade sig vara svårare än vad jag först hade tänkt. 

Det innebar att jag bland annat inte kunde påverka vilken ålder deltagarna hade, utan åldern 

hos intervjudeltagarna blev ytterst slumpmässigt. Av en händelse så var alla vårdboende i 

90års åldern vilket jag upplevde hade en stor påverkan främst på inställningen till de tekniska 

hjälpmedlen. Eftersom de vårdboende var så pass gamla innebar det även att de anhöriga 

antingen var pensionerade eller började närma sig pensionsålder. Detta tror jag åter igen kan 

ha haft en påverkan kring inställningen till nya tekniska kommunikationshjälpmedel. Jag 

påstår dock inte att det är negativt att deltagarna var äldre, men det är viktigt att ha åldern på 

deltagarna i åtanke när man tittar på resultatet. För vidare studier inom ämnet kan det 

därmed vara av intresse att inrikta sig på en yngre målgrupp. Jag anser att det skulle bidra till 

en mer generaliserande bild kring äldres trygghetsupplevelse och deras tankar kring hur 

kommunikationen mellan dem, deras anhöriga och deras vårdpersonal ser ut.  

Efter att studien har genomförts och resultatet har analyserats så har det som tidigare nämnt 

framgått att hur kommunikationen sköts är väldigt individuellt i olika omsorgscirklar. Det 

framgick även att inställningen till nya kommunikations- och informationshjälpmedel var 

blandad och att det bland annat berodde på deltagarnas behov av diverse teknikstöd. Med 

detta i åtanke så skulle det eventuellt varit mer givande att undersöka hur det faktiska 

informationsbehovet ser ut idag istället för att titta på hur det tillfredställs. Eftersom många 

deltagare hade olika åsikter om vad som behövs är det möjligt att en behovsbild skulle vara 
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mer givande, för att senare kunna tillfredställa kommunikations- och informationsbehovet på 

ett bättre sätt för de inblandade parterna inom äldrevården.  

7.3 Vidare forskning 

Som jag till viss del redan diskuterat i avsnitten ovan, så anser jag att en större datamängd, 

både i antalet deltagare och antalet intervjuer med varje deltagare skulle kunna bidra till en 

mer generaliserande bild kring trygghet och kommunikation. Jag har även nämnt att jag 

anser en bredare målgrupp rent åldersmässigt som en möjligt bidragande faktor till bredare 

kunskap kring trygghet och kommunikation. Med detta i åtanke, så finns det en hel del tankar 

och funderingar som vidare forskning kan med sig ifrån denna studie. Jag tänker nedan 

presentera vad jag dels tycker är viktigt att tänka på i framtida studier utefter vad jag har 

upptäckt i min studie.  

Denna studie presenterar intressanta och användbara resultat som skulle kunna hjälpa till att 

strukturera vidare studier kring trygghet och kommunikation inom äldrevården. Till att börja 

med så nämndes god tillsyn som den vanligaste faktorn för att känna sig trygg. För att 

utveckla detta skulle en vidare studie kunna undersöka vad god tillsyn innebär för de olika 

parterna i omsorgscirklarna. Har alla samma uppfattning om vad god tillsyn är? En intressant 

fråga som jag reste tidigare i diskussionen är även om den goda tillsynen och att alltid ha 

någon närma för alla innebär att man har någon fysiskt nära, eller kan god tillsyn innebära att 

man är nöjd med att vårdpersonal kan rycka ut och komma snabbt efter att en individ har 

skickat ett larm via ett trygghetslarm? Vad det innebär med god omvårdnad och vänligt 

bemötande ifrån vårdpersonalen skulle också kunna konkretiseras mer. För att genomföra 

detta skulle jag föreslå intervjuer med frågor som är mer inriktade kring dessa specifika 

faktorer. Istället för att fråga vad folk upplever som viktigt för att känna sig trygga, kan 

intervjudeltagarna frågas vad de har för tankar kring tillsyn och trygghet och vad tillsyn 

innebär för dem. Samma sak gällande omvårdnaden och det vänliga bemötandet.  

Rörande vidare forskning kring kommunikation så finns det några fenomen i denna studie 

som väckt mitt intresse extra mycket och som jag anser skulle vara både intressant och 

nödvändigt att föra vidare forskning kring. Det första fenomenet rör sig om kommunikationen 

mellan dagens vårdboende och deras vårdpersonal. Många använder sig av trygghetslarmet 

som både larm vid en nödsituation men även som en form av kontaktstöd för att 

uppmärksamma vårdpersonalen att de behöver hjälp med något. Min första tanke när jag fick 

höra detta var att personalen förmodligen blev stressade av att folk larmade både vid nödfall 

eller vid mer alldagliga behov. Till min förvåning upplevde dock vårdpersonalen användandet 

av trygghetslarmen som en form av kontaktlarm som positivt. De såg fördelar med att veta 

vilka vårdboende som var i behov av hjälp, oavsett om det rörde sig om akut vårdhjälp eller 



35 
 

mer alldaglig hjälp. Som jag nämnde i diskussionsavsnittet rörande trygghet, tycker jag att 

detta är ett riskfyllt beteende eftersom möjligheten att en individ i behov av akut vårdhjälp blir 

bortprioriterad av en individ som behöver hjälp med något mindre akut. Därför hade det varit 

positivt om vidare forskning kring hur man kan separera kontaktlarmen ifrån nödlarmen 

skulle kunna se ut men ändå behålla den enkelhet som larmfunktionen innebär idag. Det 

skulle också vara intressant att fråga vad de berörda individerna skulle tycka om att separera 

på kontaktlarm och nödlarm samt hur man rent designmässigt skulle kunna konstruera det 

nya larmet och implementera det i dagens vårdboende. Detta är säkert inte nödvändigt hos 

alla trygghetslarm användare då en del larm idag kopplas till en larmcentral som i sin tur 

lägger fram hur viktigt ett larm är för personalen. På vårdhem där larmens status inte direkt 

rapporteras till personalen så anser jag dock att vidare studier kring detta skulle vara bra.  

Ett andra fenomen rörande kommunikation som jag tror skulle vara bra att göra vidare 

studier kring, är hur kommunikationen mellan anhöriga och vårdpersonal skulle kunna bli mer 

systembaserat. Som det såg ut hos de deltagare som intervjuades i denna studie, så hade 

de flesta anhöriga god kontakt och fick mycket information kring den vårdboende just för att 

de hade möjlighet att besöka vårdboende ofta. Hur informeringen till de anhöriga sköttes var 

alltså väldigt individuellt och något direkt system för hur det bör skötas fanns inte bortsett 

ifrån att vårdpersonalen är skyldiga att kontakt anhöriga vid en förändring i den vårdboendes 

hälsostatus. Det är lite konstigt att ha ett så individuellt system för rapportering och kontakt 

mellan anhöriga och vårdpersonal. Anhöriga som inte bor nära det aktuella vårdboendet eller 

som inte har god telefonkontakt med vårdpersonalen kan bli lidande av detta då risken för att 

de inte får den information de vill eller behöver kanske sänks. Det hade därför varit intressant 

att vid vidare forskning att titta på kommunikation och informationsdelning ur ett 

systemperspektiv med inriktning mot samarbete och individernas olika roller. Hur samarbetar 

de anhöriga och vårdpersonalen för att dela med sig av informationen? Vilket sätt tycks det 

vara effektivast att dela information på? Drar majoriteten av de anhöriga till vårdboende nytta 

utav ett mer systembaserat och generellt sätt för vårdpersonal att dela med sig av 

information på? Detta är frågeställningar som skulle kunna gynna vidare forskning kring 

fenomenet.  

 

7.4 Utveckling av kommunikations- eller anhörigportaler 

Jag kommer i detta avsnitt presentera hur resultaten i studien kan användas för att påverka 

utvecklingen av anhörigportaler. Se även figur 1 nedan, där visas en modell som jag skapat 

för att konkritisera vad jag tror en äldre vårdboende, deras anhöriga och deras vårdpersonal 

vill få ut av kommunikationen och eller umgänget med varandra. Jag tror bilden kan ge en 
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övergripande bild som gör skapandet av en kommunikations eller anhörigportal enklare. 

Figuren finns även bifogad i fullstorlek i appendix för bättre överskådlighet. 

Figur 1. Visar kommunikations- och umgängsbehovet mellan de olika parterna. Den äldre mannen 
representerar äldre individer i behov av vård. 

 

 

 

Det första och viktigaste som jag anser denna studie kan medföra vid utvecklingen av en 

kommunikations- eller anhörigportal, är nyttan av att inkludera alla involverade parter i 

förstudier och vid skapande av hur behovsbilden ser ut. Detta illustreras i Figur 1 genom de 

olika pilarna och vad de olika parterna vill ha ut av kommunikationen med varandra. De äldre 

individerna vill främst ha god tillsyn, god omvårdnad, vänligt bemötande utav sin 

vårdpersonal. Vårdpersonalen vill i återkoppling att de äldre individerna skall må bra. De 

anhöriga vill kunna hjälpa den äldre individen så bra som möjligt, vill ha en stadig kontakt och 

vill att den äldre skall känna sig trygg. Anhöriga vill kunna dela information med varandra 

kring den äldres hälsotillstånd och ge varandra stöd om man har det jobbigt. De äldre vill inte 

vara en belastning för de anhöriga, men vill samtidigt ha mycket kontakt med sina anhöriga. 

De anhöriga tycker det är viktigt att vårdpersonalen ser till att den äldre individen får god 
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tillsyn och varsamt vårdande samtidigt som de vill ha klara besked kring den äldres 

hälsotillstånd. Vårdpersonalen vill tillförse de anhöriga med denna information på ett så gott 

sätt de bara kan.  

Det är viktigt att få höra vad alla parterna tycker är viktigt för att de skall vara nöjda med ett 

eventuellt kommunikationsstöd likt en anhörigportal. Det är också viktigt att få höra vad de 

anser vara viktig information att kunna dela mellan varandra och vilken information man helst 

inte skall kunna dela. Det är nämligen inte säkert att alla vårdboende är intresserade av att 

låta sina anhöriga få reda på hur de har det och vad de gör om dagarna. Som jag nämnde i 

tidigare diskussionsavsnitt så är det inte säkert att alla vårdboende har ett lika gott 

förhållande till sina anhöriga som deltagarna i denna studie, vilket kan bidra till 

komplikationer vid informationsdelning. Det är en viktig faktor att ta i åtanke vid utvecklandet 

av en kommunikations- eller anhörigportal. Tillgängligheten till information måste kunna 

begränsas på den berörda användarens villkor.  

Det är också viktigt att intervjua målgrupper för alla tänkbara användare för att få reda på 

vilka funktioner de tror sig använda och vilka eventuella funktioner de förmodligen inte skulle 

använda. Eftersom tanken är att utveckla ett system som är enkelt att använda vilket i sin tur 

kan leda till att äldre personer utan särskilt mycket datorvana ska kunna dra nytta av 

systemet, så måste det finnas ett begränsat antal funktioner för att reducera komplexiteten 

hos systemet. Det är därför viktigt att få en god bild av vilka funktioner som tänkbara 

användare uppfattar som attraktiva och även mindre attraktiva. Givet resultaten i denna 

studie är god tillsyn, god omvårdnad, informering, trygghetslarm, journal eller 

dagsanteckningar, möjlighet att boka läkartider och kontaktuppgifter till vårdpersonal några 

faktorer som skulle vara bra att fördjupa sig inom vid utvecklandet av en kommunikations- 

eller anhörigportal. Detta är faktorer som berör deltagarnas upplevda trygghetskänsla, hur 

deras kommunikations ser ut i dagsläget, vad för typ av information de skulle vilja ta del av 

ytterligare och till sist önskemål på funktioner att inkludera i en eventuell 

kommunikationsportal.  

Den goda tillsynen upplevdes inte bara som viktig hos de vårdboende utan hos alla parterna 

i studien. Digitala checklistor tycker jag därför är ett smidigt och enkelt sätt att låta anhöriga 

veta att någon har tittat till deras anhöriga vårdboende. Digitala checklistor används på vissa 

vårdinrättningar men inte hos alla. Jag anser därför det är hög tid att alla går över till digitala 

checklistor då det innebär samma arbete som att föra checklistan med penna och papper, 

men möjligheten att dela med sig av informationen blir mycket bättre. Arbetet skulle därmed 

inte fördubblas utan möjligen förenklas och samtidigt får anhöriga kort och koncis information 

rörande tillsynen av den vårdboende. Några anhöriga önskade även kortare information kring 
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vad den vårdboende har gjort för dagen. Checklistan skulle därmed kunna tillfredställa även 

det behovet. Ifall aktiviteter inkluderas i checklistan kan vårdpersonalen snabbt och enkelt 

även fylla i ifall någon aktivitet genomfördes för dagen och i så fall vad. Eftersom många 

vårdboende håller sig till samma aktiviteter skulle checklistan kunna bestå av en lista med 

vanligt förekommande aktiviteter. Därmed slipper vårdpersonalen lägga tid på att skriftligt 

redogöra för dagens aktiviteter. Ett enkelt klick kan istället sköta det jobbet och ge 

vårdpersonalen mer tid åt de vårdboende.  

Den goda omvårdnaden kan vara svår att påverka genom en digital portal. En eventuell 

önskelista skulle dock kunna bidra med information kring hur den vårdboende vill bli 

omhändertagen och vad den vårdboende har för önskemål kring omvårdandet ifrån 

vårdpersonalen. En vanlig tanke kan vara att den vårdboende lika väl skulle kunna berätta 

muntligt för vårdpersonalen kring dennes önskemål och behov, men vanligtvis har folk 

enklare för att skriva ned något än att konfrontera en person med informationen muntligt. Det 

kan också vara så att det som sägs glöms bort. Finns det nedskrivet är det där för att titta på 

igen. Eftersom två vårdboende i studien även nämnde att de var rädda för att störa 

personalen då de uppfattade personalen som stressad. Denna oro skulle kunna tydas som 

ett tecken på att i alla fall de äldre vårdboende som deltog i denna studie, inte alltid vågar ta 

sin tid med personalen.   

Trygghetslarmet används ofta och flitigt. Oftast används det som en form av 

kommunikationsstöd för de vårdboende då de skall kontakta sin vårdpersonal. Möjligtvis 

skulle ett kontaktstöd kunna inkluderas i en eventuell portal givet att man har en stadig 

uppkoppling. På så vis skulle man kunna urskilja eventuella nödlarm ifrån ett kontaktlarm. 

Larmtjänsten i portalen skulle utan problem kunna utformas att fungera mobilt i form av en 

klocka, liknande trygghetslarmen.  

Kommunikationen mellan anhöriga och vårdpersonal eller anhöriga och vårdbrukaren är den 

kommunikation som alla anhörigportaler lägger mest vikt vid. Denna studie visar dock att 

kommunikationen mellan de olika anhöriga (till exempel om det finns flera barn till 

vårdbrukaren) också är väldigt viktig. En av de anhöriga deltagarna i denna studie hade 

kontakt med sina syskon via mail och telefon för att kunna informera och bli informerad hur 

modern mår. Kommunikationsmöjligheter mellan flera anhöriga är alltså något som behövs 

och som jag inte tycker man skall negligera i utvecklingen av en kommunikations- eller 

anhörigportal. En stor fördel jag ser med att anhöriga skulle kunna kommunicera med 

varandra via en portal är att all data kring vårdbrukaren finns samlad i samma portal vilket 

gör portalen till ett naturligt forum att diskutera hälsostatusen kring denna individ på.  
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Slutligen så önskade en av de anhöriga att en eventuell kommunikations- eller anhörigportal 

skulle inkludera möjligheten att boka läkartider, samt att portalen skulle innefatta 

kontaktuppgifter till all vårdpersonal som är involverad i vårdandet av den vårdboende. Detta 

skulle kunna göras smidigt genom att länka portalen till mina vårdkontakter. Genom mina 

vårdkontakter kan du kontakta din mottagning och boka ett läkarmöte när det passar dig. Du 

får svar inom några dagar (minavardkontakter). Kontaktuppgifter till vårdhemmet och 

eventuella kontaktmän skulle också kunna skrivas på portalen för att anhöriga enkelt och 

smidigt skall kunna kontakta vårdboendet.  
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8. Slutsats 

Deltagarna för denna studie upplevde att de hade en god trygghetskänsla. Den främsta 

orsaken till detta var den goda tillsynen och den goda omvårdnaden som de äldre 

vårdboende fick på sina vårdboenden. Trygghetslarmen upplevdes också som viktiga för att 

de äldre vårdboende skulle känna sig trygga. Detta då det både bidrog till en säkerhet att det 

alltid finns någon som kan rycka ut om något skulle hända den vårdboende, men även för att 

det kunde användas som ett kommunikationshjälpmedel mellan de äldre vårdboende och 

vårdpersonalen.  

Majoriteten av deltagarna upplevde kommunikationen i omsorgscirklarna som god. Mycket 

av detta berodde på att flera av de anhöriga bodde nära vårdboendet och besökte därmed 

vårdboende och kom i kontakt med de vårdboende och vårdpersonalen några gånger i 

veckan.  Mycket telefonkontakt bidrog också till en god kommunikation. Alla deltagare var 

därför inte intresserade av nya kommunikationshjälpmedel, då de upplevde 

kommunikationen i dagsläget som väl fungerande. Ett problem för de ointresserade 

deltagarna var även rädslan för att mer teknik skulle bli för komplex att hantera. Att 

kommunikationen upplevdes som bra hos deltagarna innebär dock inte att kommunikationen 

inom äldrevården generellt är stabil. Resultat ifrån studien visar att hur kommunikation och 

informationsdelning sköts mellan vårdpersonal och anhöriga är väldigt individuellt. Anhöriga 

som har sämre kontakt med vårdboenden blir därmed möjligen lidande och ett mer 

systematiskt och generellt sätt att sköta kommunikation och informationsdelningen på skulle 

kunna vara positivt. Fem deltagare var dock positivt inställda till nya kommunikationsstöd och 

såg fördelar med en eventuell kommunikations- eller anhörigportal. Tre av dessa trodde att 

en kommunikations- eller anhörigportal skulle kunna bidra till en ökad trygghet hos dess 

användare.  

Kommunikationen mellan vårdboende och vårdpersonal upplevdes också som god hos 

deltagarna i studien. Detta berodde dels på den goda stämningen och det vänliga 

bemötandet som de vårdboende tycktes uppleva ifrån vårdpersonalen, men även på grund 

av smidigheten i att kontakta vårdpersonalen via trygghetslarmet. Användandet av 

trygghetslarmet som kommunikationshjälpmedel kan dock sätta andra vårdboende i risk för 

att inte få den akuta hjälp de kan tänkas behöva vid en eventuell krissituation.  

 

 

 

 



41 
 

Litteraturförteckning 

Bergström, I., Blusi, M., & Höijer, C. (2010). Utvärdering av ACTION. Hjälpmedelsinstitutet 

(HI). 

Burström, K. (2002). Hälsorelaterad livskvalitet mätt med EQ-5D. Stockholm. 

Clark, H. H., & Brennan, S. E. (1991). Grounding in communication. Washington. 

Creswell, J. W. (2012). Qualitative Inquiry & Research Design. SAGE Publications Inc. 

Dahlén, A., Lefvert, S., & Strandell, L.-R. (2010). Kommunikation i vården. 5:e nationella 

konferensen om patientsäkerhet, (s. 15). Stockholm. 

Ekholm, A. (2012). Empati och high tech. Stockholm. 

Estreen, M. (2010). Delaktighet ökar livskvalitet. Hjälpmedelsinstitutet (HI). 

Hanson, E., Magnusson, L., & Ärnström, U. (2009). Teknik för anhöriga som hjälper och 

vårdar. Hjälpmedelsinstitutet (HI). 

Hjälpmedelsinstitutet. (2013). Mobila trygghetslarm med många vinnare.  

Hollnagel, E., Woods, D., & Levenson, N. (2006). Resilience Engineering Concepts and 

Precepts. Hampshire: Ashgate Publishing Company. 

Holm, M. (den 15 April 2013). Ekonomi och framtid. Hämtat från Sveriges kommuner och 

landsting: http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/ekonomi_och_framtid den 4 Juni 2013 

Lee, G. &. (1989). Social relations and self-esteem of older persons. Research on aging (11), 

427-442. 

minavardkontakter. (u.d.). Hämtat från www.minavardkontakter.se: 

http://www.minavardkontakter.se/C125755F00329208/p/startpage 2013 

Modig, A. (2012). Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen. Stockholm: Hjälpmedelsinstitutet. 

Nilsson, P. (2012). minavardkontakter. Hämtat från www.minavardkontakter.se: 

http://www.minavardkontakter.se/C125755F00329208/p/OSAL-7PBG4J?opendocument den 

22 Maj 2013 

Nordenfelt, L. (2004). Livskvalitet och hälsa - teori och kritik. Linköping: Institutionen för hälsa 

och samhälle. 



42 
 

Provalis Research. (2013). qualitative data analysis software. Hämtat från 

http://provalisresearch.com/products/qualitative-data-analysis-software/ den 22 Maj 2013 

Rook, K. (1987). Social support versus companionship: Effect on life stress, loneliness, and 

evaluations of others. Journal of Personality and Social Psychology (52), 1132-1147. 

Shirari, Y., Silverberg, S., & Kenyon, Y. B. (2009). Reaping caregiver feelings of gain: The 

roles of socio-emotional support and mastery. Aging & Mental Health , 13 (1), 106-117. 

Socialdepartementet. (2010). Proposition 2009/10:116. Värdigt liv i äldreomsorgen. 

Regeringen. 

Socialstyrelsen. (2002). Anhörig 300 - Slutrapport. Stockholm: Kopie Center. 

Socialstyrelsen. (2012). Anhöriga som ger omsrog till närstående - omfattning och 

konsekvenser. Socialstyrelsen. 

Socialstyrelsen. (2009). Hälso- och sjukvårdsrapport 2009. Socialstyrelsen. 

Socialstyrelsen. (2012). Äldreomsorgens nationella värdegrund . Edita västra aros. 

Valle, R., & Mohs, M. (2006). Transpersonal Awareness in Phenomenological Inquiry. 

Alternative Journal of Nursing (10). 

Weivert, K., Furubacke, L., & Nordström, S. (2010). Anhörigstödsportalen -så gjorde vi i 

Gävle. Gävle: Hjälpmedelsinstitutet (HI). 

Vetlanda kommun. (2013). Trygghetslarm. Hämtat från 

http://www.vetlanda.se/vanstermeny/omsorgstod/aldreomsorg/trygghetslarm.4.43eeb8d9125

9f61148780002657.html den 22 Maj 2013 

 

 

 

 

 



43 
 

Appendix 1. Etikformulär 

Information om studien 
Jag är student en ifrån Linköpings universitet som läser sista året på kognitionsvetenskapliga 

kandidatprogrammet. Därmed skall jag göra ett examensarbete och jag har valt att inrikta 

mig mot trygghet och kommunikation inom äldrevården.  

Syftet med studien är att undersöka äldres trygghetskänsla med fokus på kommunikation 

mellan brukare, anhöriga och vårdgivare. 

Studiens metod grundar sig i intervjuer med brukare som bor på vårdhem samt intervjuer 

med anhöriga till brukarna och vårdgivare som är i kontinuerlig kontakt med brukarna. 

Intervjuerna spelas in med hjälp av en mobiltelefon för att senare kunna transkriberas och 

analyseras. Ljudfilerna och transkriptionsmaterialet kommer förvaras så att endast jag som 

forskare och mina handledare har tillgång till materialet. Efter att ljudfilerna har blivit 

transkriberade så kommer ljudfilerna raderas så endast transkriptionerna finns tillgängliga 

som referensmaterial till intervjuerna.  

Deltagarna i studien kommer genom hela studien att förbli anonyma och i transkriptionerna 

kommer eventuella namn bytas ut mot låtsasnamn och information som kan härledas till dig 

som person kommer hanteras för att bibehålla anonymiteten. Du som deltagare skall inte 

känna dig pressad att svara på frågor som du inte känner sig bekväm med. Du har även rätt 

att när som helst avbryta en intervju eller be att få din inspelning raderad om du har ändrat 

inställning till ditt deltagande i studien. Du behöver inte ha någon anledning för att dra dig ur 

studien, utan känner du bara inte längre för att delta är det bara att säga till. Intervjuerna sker 

på dina villkor och du skall inte känna dig tvingade till något.  Kontaktinformation till mig som 

forskare och även till mina handledare finns längst ner på detta papper så du lätt kan ta 

kontakt om det är något du undrar över.  

 

 

 

Mail till Joacim Wirebrand (studiens utförare): joawi050@student.liu.se 

Mail till Thomas Karlsson (handledare): thomas.karlsson@liu.se 

Mail till Mattias Kristiansson (handledare): mattias.kristiansson@liu.se 

mailto:joawi050@student.liu.se
mailto:thomas.karlsson@liu.se
mailto:mattias.kristiansson@liu.se
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Appendix 2. Intervjuprotokoll 

Intervjuprotokoll 
Frågor till vårdboende: 

Skulle du kunna beskriva hur en typisk vecka ser ut för dig? 

Hur länge har du bott på detta vårdboendet? Hur länge har du fått vårdhjälp? 

Vad tänker du på när du hör ordet trygghet? 

Känner du dig trygg? Vad är viktigt för att du ska känna dig trygg? 

Har du någon gång upplevt att kommunikationen mellan dig och vårdgivarna har fungerat 

dåligt? Kan du ge exempel på detta? Kan du ge exempel på när det har fungerat bra.  

När du får information om hur vårdarbete sköts med dig, skulle du vilja att denna information 

delades vidare till dina anhöriga? Finns det annan information du vill att anhöriga till dig ska 

få ta del av? 

Vad talar du ofta om med dina vårdare? Vad talar du ofta om med dina Anhöriga?  

Är du rädd att ”störa” personalen om du uppfattar dem som stressade? Avstår du därför 

ibland att fråga om hjälp? 

Kommer dina vårdgivare på bestämda tider och ser efter hur du mår? Skulle det kännas 

bättre för dig om du visste vilken tid personalen kommer för att ta hand om dig samt vilka 

anteckningar de skriver ned om dig för att kunna vårda dig på ett bra sätt?  

Har du möjlighet att sitta och tala med personalen om dit hälsotillstånd och hur du mår för 

stunden eller hur du skulle vilja bli vårdad? 

Vad tycker du om tanken att dagsanteckningar och information ifrån vårdgivarna delas ut till 

dig och dina anhöriga? 

Är du nöjd med de hjälpmedel som finns idag för att du skall kunna hålla kontakt med dina 

anhöriga? 

Om det fanns en anhörigportal på datorn som skulle tillåta dig att hålla kontakt med dina 

anhöriga och din vårdenhet på ett väldigt smidigt sätt. Vad skulle du då vilja få ut av den? 

Tycker du att en sådan portal behövs idag?  
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Tror du att en anhörigportal skulle kunna få dig att känna dig mer trygg eller få dig att uppnå 

en högre grad av livskvalitet? 

Frågor till de anhöriga: 

Berätta lite hur din kontakt med namn ser ut? 

Känner du dig till freds med hur namn vårdas idag. Vad tycker du är de viktigaste faktorerna 

för att du skall känna dig till freds med hur namn vårdas? 

Tror du namn känner sig trygg i sitt boende. Vad tror du namn tycker är viktigt för att namn 

ska känna sig trygg? 

Har du ofta kontakt med vårdgivarna till namn. När funkar kommunikationen bra/dåligt? 

Anser du själv att du hjälper till kring vårdarbetet. I så fall hur?  

Upplever du att vårdarna till din anhöriga brukare är medvetna om det vårdarbete som du 

utför? 

Skulle du uppskatta att ha tillgång till vårdarbetarnas dagsanteckningar? Finns det annan 

information som du skulle vilja få av vårdarna? Vad tycker du om tanken att mer 

dagsanteckningar och information över lag ifrån vårdarna delas ut till dig och namn? 

Tycker du att vårdarbetarna, namn och du har en gemensam lägesförståelse kring namns 

hälsostatus och hur namn vårdas? 

Skulle det kännas bättre för dig om du fick veta vad hur det förväntade resultatet av 

vårdarbetet av namn såg ut?  

Känner du att det finns ett behov av mer hjälpmedel som du kan använda dig i vårdandet av 

namn och för att hålla kontakt med namns vårdgivare? 

Om det fanns en anhörigportal på datorn som skulle tillåta dig att hålla kontakt med namn 

och dennes vårdare samt följa upp på namns hälsotillstånd, tror du då du skulle använda en 

sådan tjänst? Tycker du det låter som en bra idé? 

Tror du en anhörigportal kan bidra till en ökad trygghetskänsla eller förhöjd livskvalitet hos 

dess användare? 
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Frågor till Vårdare 

Skulle du vilja berätta lite om din kontakt med namn och dennes anhöriga.  

Tar du brukarens trygghetskänsla i beräknande i ditt vårdarbete? Om hur, på vilket sätt? 

Vad tror du namn tycker är viktigt för att namn ska känna sig trygg? 

På vilket sätt övervakar ni brukarnas hälsotillstånd?  

Upplever du att anhöriga till brukaren hjälper till i brukarens situation? 

På vilket sätt har ni som vårdare kontakt med de anhöriga? 

Varför det är viktigt med god kontakt mellan vårdare och anhöriga till brukare? 

Vad för information skulle du vilja kunna dela med dig av till anhöriga? Tycker du det finns 

information som du vill kunna få ifrån anhöriga och brukare? På vilket sätt vill du dela 

informationen på? 

Hur går det till om ni ändrar på några vårdrutiner? Får brukaren och anhöriga reda på detta?  

Tycker du att vårdarbetarna, brukaren och de anhöriga till brukaren har en gemensam 

lägesförståelse kring namns hälsostatus och hur namn vårdas? 

Vad händer om en brukares tillstånd snabbt förändras lite eller mycket(frukost/stroke)? Hur 

anpassar ni ert vårdarbete efter detta? ge gärna exempel på detta.  

Vad tycker du om tanken att mer dagsanteckningar och information över lag delas ut till 

brukaren och dennes anhöriga? 

Känner du att det finns ett behov av mer hjälpmedel som du kan använda dig av i ditt 

vårdarbete? 

Om det fanns en anhörigportal på datorn som skulle tillåta dig att hålla kontakt med namns 

anhöriga samt ge de anhöriga möjlighet att följa upp på namns hälsotillstånd, tror du då ni 

skulle använda en sådan tjänst? Tycker du det låter som en bra idé? 

Tror du en anhörigportal kan bidra till en ökad trygghetskänsla eller förhöjd livskvalitet hos 

dess användare? 
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Appendix 3. Modell 
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