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Sammanfattning 

Syfte 
Personcentrering och patientinvolvering framhålls som hörnstenar i omställningen 
till en mer nära vård. Då behöver frågan ”Vad är viktigt för dig som patient och 
närstående?” ställas oftare. I denna studie har vi undersökt hur patienter och 
anhöriga till patienter inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård upplevt vård i 
ordinärt boende under coronapandemin. Vi har särskilt fokuserat på att undersöka 
om patienter och anhöriga känt sig trygga med att få vård i hemmet, om de upplevt 
att de kunnat påverka vården och om de tyckt att de fått den vård de har rätt till.  

Studien belyser således kommunal hälso- och sjukvård ur ett patient- och 
anhörigperspektiv. Den bidrar med kunskap om vad som är viktigt för patienter och 
anhöriga när vård ges i hemmet och hur man kan arbeta med nära vård, såväl under 
en sådan kris som en pandemi innebär, som under mer normala omständigheter. 

Metod 
Studien bygger på ett kvalitativt empiriskt material som har samlats in genom 
semistrukturerade telefonintervjuer med 1) patienter inskrivna i den kommunala 
hälso- och sjukvården och med 2) anhöriga till patienter inskrivna i den kommunala 
hälso- och sjukvården. Sammanlagt har vi intervjuat elva patienter som vid tiden för 
intervjun var inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården. Vi har också 
intervjuat åtta anhöriga till patienter som vid tiden för intervjun var inskrivna i 
kommunal hälso- och sjukvård. Anhöriga till patienter behövde inte vara anhöriga till 
de patienter vi intervjuade. Intervjuerna rörde sammanlagt 14 olika patienter i 
ordinärt boende i sju kommuner i Göteborgsregionen. Fyra av patienterna var 
inskrivna i ASIH-team (avancerad sjukvård i hemmet) medan övriga hade insatser 
från allmän hemsjukvård. 

Medelåldern bland patienterna var 76 år (62–94 år) och bland de anhöriga 65 år (51–
80 år). Åtta av de intervjuade patienterna var män och tre kvinnor. Två av de 
intervjuade anhöriga var män och sex var kvinnor. Hälften av de intervjuade anhöriga 
var sammanboende partner eller make/maka till en patient med kommunal hälso- 
och sjukvård. Två anhöriga var barn till patienter med insatser från den kommunala 
hälso- och sjukvården, en anhörig var svägerska och en anhörig var bror till en 
patient.  

Det empiriska materialet kodades och analyserades tematiskt med en abduktiv 
ansats. Abduktion utgår ofta från empirin, men under forskningsprocessen tar man 
inspiration från teori och tidigare forskning. I vårt fall har vi analyserat det empiriska 
materialet i relation till tidigare studier om personcentrerad vård i hemmet, 
delaktighet i vården, anhörigas roll vid vård i hemmet och hemmet som vårdarena.  
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Resultat  
Patienterna som intervjuerna kretsade kring hade en rad olika hälsoproblem och 
funktionsnedsättningar, exempelvis cancer, KOL, kraftig synnedsättning, trycksår, 
smärtproblematik, yrsel, gångsvårigheter, mild demens liksom psykiska besvär så 
som oro, ångest och depressiva symptom. Flera av patienterna använde rollator vid 
förflyttning. Tre var förlamade och behövde rullstol.  

Hälften av patienterna hade varit inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården 
kortare tid än ett år, men flera hade varit inskrivna i två år eller ännu längre. Flera 
hade hjälp med såromläggningar, provtagning och uppföljning av 
läkemedelsbehandling, medicindelning i dosett samt kateter- eller stomivård. 
Enstaka patienter hade fått intravenös läkemedelsbehandling, dropp eller tömning av 
vätska i buken. Två patienter hade hjälp med skötsel av PEG-sond och en av 
trakeostomi.  

Hälften av patienterna som intervjuerna rörde hade förutom insatser från 
hemsjukvården även insatser från hemtjänsten. Alla utom en av de patienter som inte 
hade hemtjänst fick omfattande hjälp av anhöriga. En hade personlig assistans 
dygnet runt. Flera av de patienter som intervjuerna rörde levde ihop med en person 
som liksom de själva också tillhörde en riskgrupp som kan drabbas svårt av covid-19. 
Många var till exempel över 70 år eller hade en hjärt-kärlsjukdom.  

Vårt intervjumaterial visar att upplevelserna av den kommunala hälso- och 
sjukvården är komplexa och går i olika riktningar. Vi kan dock fastslå att de flesta av 
de patienter och anhöriga som vi intervjuade, med några få undantag, upplevde att de 
på det stora hela var nöjda med den vård som de själva och deras närstående fått i 
hemmet. Många beskrev konceptet med hemsjukvård som fantastiskt. Patienter och 
anhöriga till patienter inskrivna i ASIH-team var i allmänhet mer nöjda och uttryckte 
mindre kritik mot den vård de fått i hemmet än patienter och anhöriga till patienter 
inskrivna i allmän hemsjukvård. 

Personalkontinuitet framträder som en viktig förklaring till varför man upplevt sig 
vara nöjd med insatserna från den kommunala hälso- och sjukvården. Flera av de 
intervjuade beskrev att de utvecklat en relation till den personal som genomförde 
hembesöken och att personalen lärde känna både patienter och anhöriga och förstod 
vad som var viktig för dem. Men kontinuitet enbart räcker inte för att skapa en 
tillitsfull relation. Flera patienter ansåg att hemsjukvårdspersonalen inte hann lära 
känna dem trots dagliga insatser eftersom hembesöken var så korta. 

Flera beskrev att det känts tryggare att få vård i hemmet än om den skulle getts på en 
vårdinrättning där risken för smittspridning uppfattades som högre. Andra uttryckte 
att de känt mycket stor oro för att smittas av covid-19 via hemsjukvårdspersonalen, 
särskilt i början av pandemin då personalen inte bar skyddsutrustning vid hembesök. 
Många berättade att de hade särskilda hygienrutiner i kontakten med vårdpersonal 
för att minska risken att smittas. Några patienter bar till exempel själva munskydd 
och visir när vårdpersonal kom på besök, eller kontrollerade att personal spritade 
händerna innan de klev in i bostaden. En del patienter och anhöriga hade köpt in 
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munskydd, visir, handskar och handsprit till personalen och försökt få dem att 
använda detta under hembesöken. 

Två av de patienter som intervjuerna rörde hade tidigare haft hemtjänst men sagt 
upp insatserna på grund av rädsla för att smittas av covid-19. De fick nu istället hjälp 
av anhöriga. Ytterligare en patient hade minskat ner hemtjänstinsatserna till ett 
minimum av rädsla för att smittas. En patient berättade att han avbokat besök inom 
specialistvården eftersom han var rädd för att smittas under sjuktransporten. En 
annan patient hade sagt upp insatserna från den kommunala hälso- och sjukvården. 
Insatserna utfördes nu istället av patientens döttrar som tillfälligt flyttat hem till sin 
förälder. 

De flesta patienter som haft insatser från den kommunala hälso- och sjukvården både 
före och under pandemin tyckte att de fått överenskomna insatser ungefär på samma 
sätt som tidigare och att kvaliteten på vården inte påverkats av pandemin. Flera 
vittnade dock om att rehabiliteringsinsatser dragits in. Några patienter och anhöriga 
berättade att det varit fler vikarier under pandemin och att personalen ibland inte 
kommit på avtalad tid, men att det inte upplevts som ett problem eftersom de ändå 
”bara är hemma”. Flera berättade att en del fysiska besök ersatts med telefonmöten 
under pandemin. Många upplevde det som positivt ur smittspridningssynpunkt. 
Andra ansåg att vårdkvaliteten blev sämre då. En patient berättade att 
hemsjukvårdspersonalen glömt att ringa honom under två veckors tid.  

Flera av patienterna ansåg att deras liv inte påverkats i så stor utsträckning av 
coronapandemin eftersom de redan före pandemin varit begränsade i sin livsföring 
på grund av sjukdom, ålder och funktionsnedsättning. Några hade levt tämligen 
isolerade i sin bostad och bara umgåtts med sina närmast anhöriga under flera års 
tid. 

Studien visar att anhöriga hjälper till med hushållssysslor så som att tvätta, städa, 
handla och lagat mat, men också med personlig omvårdnad, exempelvis dusch och 
toalettbestyr. Att skjutsa till olika vårdbesök och bistå med ekonomi och 
myndighetskontakter var också vanligt. Några utförde även mer eller mindre 
avancerade vårdinsatser så som stomi- och kateterskötsel, läkemedelshantering, 
näringstillförsel via PEG-sond och trakeostomivård. Anhöriga stöttade också i 
rehabiliteringsträning och gav givetvis även känslomässigt stöd. Under pandemin 
hade de också lagt mycket tid på att kontrollera och koordinera sin närståendes vård 
för att på olika sätt försöka minimera risken för att den närstående eller de själva 
skulle smittas med covid-19. 

Vår studie tyder på att de intervjuade patienterna och anhöriga inte upplevde att de 
kunde påverka hemsjukvården i särskilt stor utsträckning. Vissa upprördes av detta 
samtidigt som andra inte tyckte att detta hade påverkat dem eller deras 
sammantagna upplevelse av vården. En patient menade att det i princip var omöjligt 
att vara delaktig på lika villkor eftersom man som patient befinner sig i ett 
kunskapsmässigt underläge i medicinska frågor. Flera patienter berättade att 
hemsjukvårdens personal visserligen lyssnade på dem, men att de ändå inte kände sig 
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särskilt delaktiga i sin vård. Många beslut som rör deras vård och behandling tas när 
de själva inte är med. Flera beskrev att de sedan inskrivningen i den kommunala 
hälso- och sjukvården inte har särskilt mycket direktkontakt med någon läkare. 
Kommunikationen går istället via sjuksköterskorna i den kommunala hälso- och 
sjukvården.  

Flera av de intervjuade ansåg att deras möjligheter att påverka och vara delaktig till 
stor del beror på hur mycket de själva insisterar på något och på den egna 
samarbetsförmågan med personalen. Patienter och anhöriga uppfattade också att det 
fanns gränser för vad de kunde vara delaktiga i. Några patienter berättade att de inte 
lyfte det som verkligen var ett problem för dem med hemsjukvårdspersonalen, 
eftersom de ansåg att just det problemet inte var den kommunala hälso- och 
sjukvårdens ansvar. Flera av de intervjuade beskrev också att de inte ville vara till 
besvär och därför inte uttryckte vad de egentligen ville och kände.  

Studien visar att vården i hemmet inte alltid varit personcentrerad under pandemin. 
Patienter och anhöriga upplevde sig ibland tvungna att acceptera de förhållanden 
som vården gavs på för att över huvud taget få tillgång till den, till exempel att låta 
personal komma in i deras hem utan skyddsutrustning. Flera patienter och anhöriga 
redogjorde också för situationer där deras kunskap om sin eller sin närståendes 
sjukdomar och behandling inte tagits till vara vilket i några fall lett till 
felbehandlingar och att patienten utsatts för onödiga risker. 

Slutsatser 
Det är tänkt att god och nära vård ska utgå från frågeställningen ”Vad är viktigt för 
dig som patient och närstående?”. Därför är det nödvändigt att diskutera hur man ska 
agera om det som patienten upplever som viktigt går stick i stäv med rutiner och 
riktlinjer. Vår studie ger exempel på situationer där det som var viktigt för 
patienterna och deras anhöriga stod i konflikt med det som hemsjukvården fått 
direktiv om. Studien visar att många patienter och anhöriga delvis gav upp 
beslutsrätten över sitt eget hem genom att släppa in vårdpersonal utan 
skyddsutrustning för att få tillgång till den vård de behöver. Studien pekar således på 
att det finns en spänning mellan olika delaktighetsnivåer. Detta tyder på en 
diskrepans mellan patienternas och de anhörigas upplevelse av delaktighet i vården 
och idealet om partnerskap som ofta framhålls som en central del i personcentrerad 
vård.  

Under pandemin har den kommunala vården och omsorgens medarbetare och chefer 
ställts inför svåra utmaningar när de behövt balansera nationella och regionala 
smittskyddsregler mot patienters och anhörigas behov och önskemål som ibland gått 
i en annan riktning. Coronapandemin har därmed synliggjort de inneboende 
dilemman som hemmet som vårdarena innebär. Här möts patienters och anhörigas 
önskemål om inflytande och kontroll över sina liv å ena sidan, med medicinska 
riktlinjer, byråkrati och samhällets begränsade resurser å den andra. I det fortsatta 
arbetet med att utveckla en god och nära vård är det viktigt att diskutera såväl 
individuella, mellanmänskliga som organisatoriska förutsättningar. Denna 
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diskussion kräver att man både tar anhörigas roll i beaktande samt preciserar vilken 
typ av delaktighet som eftersträvas.  
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Inledning  
I den här rapporten presenteras resultaten från en undersökning av patienters och 
anhörigas upplevelser av att få insatser från kommunal hälso- och sjukvård i ordinärt 
boende under coronapandemin. I Sverige pågår en omstrukturering av hälso- och 
sjukvården med målsättningen att mer vård ska ges i hemmet eller i öppna 
vårdformer istället för på sjukhus. Detta brukar kallas för en mer nära vård (se 
exempelvis SOU 2020:19, SOU 2019:29 och SOU 2016:2). Hälso- och sjukvård inom 
omsorgen för äldre personer och för personer med funktionsnedsättning, det vill säga 
kommunalt driven hälso- och sjukvård, står för drygt 26 procent av de totala 
utgifterna för hälso- och sjukvård i riket (SCB, 2019). Under 2019 fick 364 000 
personer minst en insats i den kommunala hälso- och sjukvården. Samma år fick 
nästan hälften av den svenska befolkningen som är 80 år eller äldre insatser inom 
den kommunala hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 2020a). Trots att så många 
patienter får kommunal hälso- och sjukvård görs i nuläget ingen nationell 
patientenkät eller andra regelbundna uppföljningar av denna patientgrupps 
upplevelser.  

I utredningen God och nära vård (SOU, 2020:19) framhålls att personcentrering och 
patientinvolvering är essentiellt i omställningen mot nära vård och frågan ”Vad är 
viktigt för dig som patient och närstående?” måste ställas oftare. I denna studie har vi 
frågat patienter och anhöriga till patienter inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård 
hur de upplevt att få vård i hemmet under pågående pandemi. Studien belyser 
således kommunal hälso- och sjukvård ur ett patient- och anhörigperspektiv. Den 
bidrar med kunskap om vad som är viktigt för patienter och anhöriga när vård ges i 
hemmet och hur man kan arbeta med nära vård under en sådan kris som en pandemi 
innebär. Studiens slutsatser är emellertid giltiga också för verksamhet bedriven 
under mer normala omständigheter. 

Rapportens disposition 
I detta inledande kapitel redovisar vi bakgrund, syfte och frågeställningar. Vi 
beskriver förskjutningen mot att mer vård sker i hemmet istället för på sjukhus, vad 
kommunal hälso- och sjukvård är och hur den kommunala vården och omsorgen 
påverkats av coronapandemin.  

I nästföljande kapitel redogör vi för tidigare forskning om personcentrering vid vård i 
hemmet, delaktighet i vården, hemmet som vårdarena samt anhörigas roll vid vård i 
hemmet. I kapitel tre beskriver vi hur studien genomförts och hur vi analyserat vårt 
material. I kapitel fyra redovisar vi patienters och anhörigas upplevelser av att få vård 
i hemmet under pandemin. Citat varvas med våra reflektioner kring informanternas 
utsagor. I rapportens sista kapitel diskuterar vi svaren på de frågor som låg till grund 
för studien i relation till tidigare forskning om vård i hemmet.  
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Kommunal hälso- och sjukvård 
Kommuner och regioner har ett delat ansvar för hälso- och sjukvården. 
Kommunernas uppgift är att erbjuda hälso- och sjukvård till personer i vissa 
boendeformer och verksamheter ”men inte sådan hälso- och sjukvård som ges av 
läkare” (Socialstyrelsen, 2019a, sidan 14). Kommunen ansvarar för hälso- och 
sjukvård på flera olika platser: 

• på äldreboenden (det som brukar kallas permanent särskilt boende) 

• på boenden med särskild service för vuxna enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) 

• på dagverksamheter och på korttidsboende som är reglerade i 
socialtjänstlagen 

• hemma hos patienter i det som kallas för ”ordinärt boende”, i form av 
hemsjukvård om region och den aktuella kommunen beslutat att 
kommunen ska ta över ansvaret för sådan hälso- och sjukvård (se 12 
kap. 1 och 2 §§ och 14 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen [2017:30]) 

Genom Ädelreformen år 1992 överfördes större delen av den slutna långtidsvården 
och den primärvårdsanknutna långtidsvården vid sjukhem från de dåvarande 
landstingen till kommunerna. Efter psykiatrireformen år 1995 fördes även öppen 
psykiatrisk långtidssjukvård över till kommunen. Av förarbeten kan man göra 
tolkningen att det är ansvar att erbjuda vård på primärvårdsnivå som överförts, 
medan regionerna/landstingen har ansvar för avancerad sjukvård i hemmet (se till 
exempel proposition 1990/91:14 om ansvaret för service och vård till äldre och 
handikappade m.m. samt proposition 2005/06:115 Nationell utvecklingsplan för vård 
och omsorg om äldre). Det kan dock vara svårt att dra en exakt gräns för kommunens 
ansvar då gränsen mellan primärvård och annan specialiserad vård förändras i takt 
med samhällsutvecklingen (SOU 2019:29, sidan 104). 

De största yrkesgrupperna i den kommunala hälso- och sjukvården är sjuksköterskor, 
arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster. I vissa kommuner finns också 
undersköterskor anställda i den kommunala hälso- och sjukvården. Många insatser 
utförs på delegation av undersköterskor, vårdbiträden och medicinskt outbildad 
personal som arbetar inom hemtjänsten och på särskilda boenden. Med delegering 
menas att hälso- och sjukvårdspersonal som är formellt och reellt kompetent för en 
medicinsk arbetsuppgift överlåter uppgiften till en annan person som saknar formell 
kompetens för uppgiften (Socialstyrelsen, 2020b; Vårdförbundet, 2020). 

Det är vanligt att många olika vård- och omsorgsgivare behöver samverka kring en 
patient som är inskriven i kommunal hälso- och sjukvård för att vården ska fungera 
(Arman, 2019). Det är bara sjuksköterskor, arbetsterapeuter och 
fysioterapeuter/sjukgymnaster anställda i kommunerna som har kommunal hälso- 
och sjukvård som enda uppgift. Dessa yrkesgrupper är ofta anställda på olika enheter 
i kommunen – sjuksköterskorna på en sjuksköterskeenhet och arbetsterapeuter och 
fysioterapeuter/sjukgymnaster på en rehabenhet. Det är alltid vårdcentraler och 
sjukhus som ansvarar för läkarinsatser. Den kommunala hälso- och sjukvården 
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förutsätter därför samarbete med patienternas läkare, vilket sker över 
huvudmannagränserna. Till exempel är medverkan i kommunal hälso- och sjukvård 
en del av primärvårdsläkarnas uppdrag, där arbetet på vårdcentraler ofta är 
huvuddelen. Hemtjänsten och omsorgspersonalen på särskilda boenden utför en del 
av de insatser som ges inom kommunal hälso- och sjukvård, men merparten av 
arbetstiden ägnas åt omsorg och tillsyn utifrån socialtjänstlagen, till exempel hjälp 
med dagliga aktiviteter som hygien, mat, städning och förflyttning.  

Avancerad sjukvård i hemmet  
Mycket vård kan sedan länge ges i patientens bostad. I takt med medicinsk och 
medicinteknisk utveckling har en alltmer avancerad sjukvård i hemmet växt fram på 
2000-talet. Utöver den kommunala hemsjukvården utför även regionerna idag hälso- 
och sjukvård i hemmet. Den kan vara ansluten till regionens primärvård eller 
sjukhusanknuten. Den så kallade primärvårdsanslutna sjukvården i hemmet beskrivs 
ibland mer som ett arbetssätt än en särskild vårdform (SOU 2019:29, sidan 104). Den 
tar sikte på vård som utförs av mobila vårdteam med uppsökande verksamhet. Den 
bedrivs då inom ramen för regionernas primärvård i samverkan med kommunens 
hälso- och sjukvård i särskilda boendeformer och kommunal hemsjukvård. I Västra 
Götalands län finns till exempel hemsjukvårdsläkarteam som består av kommunal 
vårdpersonal och läkare från en vårdcentral som tar har hand om vuxna 
hemsjukvårdspatienter som har omfattande vård- och omsorgsbehov 
(Vårdsamverkan i Västra Götaland, 2020).  

Den så kallade sjukhusanknutna sjukvården i hemmet är sådan sjukvård som kräver 
sjukhusens medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens. I de 
fall som patienter i Västra Götalands län behöver mer specialiserad vård i hemmet 
finns särskilda närsjukvårdsteam med specialistläkare och sköterskor från sjukhus 
som har hand om exempelvis medicinskt instabila patienter (Vårdsamverkan i Västra 
Götaland, 2020).  

I vissa kommuner i landet finns särskilda team som bedriver avancerad sjukvård i 
hemmet, så kallade ASIH-team. Det som vanligtvis skiljer avancerad sjukvård i 
hemmet från ordinarie hemsjukvård, ibland också kallad allmän hemsjukvård, är att 
det finns läkare anställda i teamet samt att personalen i teamet ansvarar för färre 
patienter.  

I teamet för avancerad sjukvård i hemmet i till exempel Göteborg ingår 
sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och läkare. Det finns också möjlighet att 
få stöd från kurator och dietist. Kommunen ansvarar för den hälso- och sjukvård som 
utförs av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster medan 
enheten för ASIH på Sahlgrenska Universitetssjukhuset ansvarar för läkarvården och 
kuratorsenheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset för kurators- och 
dietistinsatser. I Göteborg ger ASIH-teamet vård till patienter i alla åldrar. Vården 
finns tillgänglig dygnet runt alla dagar på året (Västra Götalandsregionen och 
Göteborgs Stad, 2018; Nordenhielm, 2017). 
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Vilka får kommunal hälso- och sjukvård? 
Vilka patienter som ska få insatser av den kommunala hälso- och sjukvården regleras 
i lokala avtal mellan regioner och kommuner. I Västra Götalands läns hälso- och 
sjukvårdsavtal (2017, sidan 7) preciseras att kommunerna ansvarar för ”…patienter 
som på grund av somatisk, psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning inte kan ta sig 
till VGR:s mottagningar utan större svårigheter och där det på grund av insatsernas 
omfattning och frekvens motiverar att vården ges i patientens hem”. Detta kallas 
ibland för ”tröskelprincipen” (SOU 2004:68). 

Enligt Socialstyrelsen (2019a) ansvarar kommunerna för en stor del av hälso- och 
sjukvården för många av de sjukaste och sköraste patienterna: äldre, multisjuka och 
personer med stora funktionsnedsättningar. Inom den kommunala hälso- och 
sjukvården finns en större andel äldre som ges vård jämfört med vården som ges av 
regionerna. År 2019 var drygt 82 procent av patienterna 65 år eller äldre. Dessutom 
är andelen kvinnor större, sannolikt eftersom kvinnor lever längre och därför kan 
antas behöva kommunal hälso- och sjukvård i större utsträckning. År 2019 fanns det i 
genomsnitt 51 000 fler kvinnor 65 år eller äldre per månad inskrivna i kommunal 
hälso- och sjukvård jämfört med äldre män (Socialstyrelsen, 2020a).  

Drygt 70 procent av patienterna som var inskrivna i den kommunala hälso- och 
sjukvården år 2019 fick vården i sitt ordinarie boende (Socialstyrelsen, 2020a). En 
nästan lika stor andel av patienterna hade också insatser från socialtjänsten, till 
exempel hemtjänst eller att de bodde på särskilt boende (Socialstyrelsen, 2019a och 
2020a).  

Hälsoproblemen och diagnoserna hos patienterna i den kommunala hälso- och 
sjukvården har stor variation och bredd. Många har flera diagnoser och hälsobesvär. 
Hos patienterna under 18 år är utvecklingsstörning, cerebral pares och epilepsi 
vanligast. Tumörsjukdomar förekommer också i mindre utsträckning. Socialstyrelsen 
(2019a) understryker att många patienter i kommunal hälso- och sjukvård behöver 
vård för vanliga folksjukdomar, som exempelvis hjärtsjukdomar, diabetes, 
lungsjukdomen KOL och depressioner. Ögonsjukdomar, urinvägsbesvär och 
lårbensfrakturer är också vanliga diagnoser – framförallt hos personer 80 år och 
äldre (Socialstyrelsen, 2018). En stor andel av patienterna som får insatser i 
kommunal vård och omsorg har kort återstående förväntad livslängd. Vård i livets 
slutskede och palliativ vård utgör en betydande del av den vård som ges. Av de 
91 000 personer som avled i Sverige år 2016 var 62 procent inskrivna i kommunal 
hälso- och sjukvård och 44 000 av dessa avled i sitt hem (Socialstyrelsen, 2019b).  

Det finns stora variationer mellan kommunerna avseende den kommunala hälso- och 
sjukvården (Larsen och Ljung, 2020). År 2018 fick till exempel drygt 35 procent av 
personerna 80 år eller äldre insatser från kommunal hälso- och sjukvård i 
kommunerna i Göteborgsregionen. Det är betydligt lägre siffror än för riket, där 
nivåerna låg på 49 procent. Lägst andel hade Bjurholms kommun i Västerbotten och 
Partille kommun i Västra Götalands län med 18 respektive knappt 25 procent. Högst 
andel hade Osby kommun i Skåne län och Heby kommun i Uppsala län med drygt 86 
respektive 89 procent (Socialstyrelsen, 2019b). 
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Av alla de personer i Sverige som fick insatser från kommunal hälso- och sjukvård 
2018 fick 43 procent insatser varje månad under året. Även här skiljer sig andelen 
kraftigt åt mellan olika kommuner i landet. Lägst andel hade Håbo kommun i 
Uppsala län och Båstads kommun i Skåne län med 8,6 respektive 8,8 procent. Högst 
andel hade Eda kommun i Värmlands län och Heby kommun i Uppsala län med 77,3 
respektive 82,6 procent (Socialstyrelsen, 2019b). 

Covid-19 har påverkat kommunal vård och omsorg 
På nyårsafton 2019 fick WHO upplysningar av kinesiska myndigheter om upptäckten 
av ett okänt virus. Utbrottet hade ägt rum i Wuhan, huvudstaden för Hubei-
provinsen i centrala Kina. Enligt myndigheterna hade virusinfektionen redan orsakat 
41 fall av lunginflammation i elvamiljonerstaden, varav de första dykt upp redan i 
början av december. Den först avlidne och andra smittade hade handlat mat på en 
marknad med levande djur, som myndigheterna snabbt stängt ned. Ungefär en vecka 
efter den första rapporten meddelade WHO att kinesiska myndigheter nu hade 
identifierat viruset som en tidigare okänd medlem av familjen Coronavirus (WHO, 
2020). Sverige fick sitt första bekräftade fall den 31 januari 2020. Det rörde sig om en 
kvinna i 20-årsåldern, som insjuknat efter besök i Wuhan. Den 11 mars förklarade 
WHO att covid-19 var en pandemi. Samma dag fick Sverige sitt första bekräftade 
dödsfall. Region Stockholm meddelade att en äldre person avlidit, efter att ha blivit 
smittad och sedan inlagd på intensivvårdsavdelningen vid Karolinska 
universitetssjukhuset i Huddinge (Läkartidningen, 2020).  

Den 25 januari 2021 hade 11 005 människor avlidit med diagnosen covid-19 i Sverige. 
Covid-19 drabbar äldre särskilt hårt. De som har störst risk att bli svårt sjuka är 
personer som är över 70 år, särskilt om de också har högt blodtryck, hjärt-
kärlsjukdom, lungsjukdom, fetma eller diabetes. Dödsrisken är högre för män än för 
kvinnor i alla åldersgrupper (Folkhälsomyndigheten, 2020a). Över 90 procent av de 
som avlidit på grund av sjukdomen i Sverige har varit 70 år eller äldre 
(Folkhälsomyndigheten, 2020b). Hälften bodde på särskilt boende och knappt 30 
procent hade hemtjänst (SOU 2020:80, sidan 13).  

Antalet avlidna i Sverige till följd av covid-19 började stiga kraftigt i mitten av mars 
2020 och låg som högst under april avled med mellan 53 och 115 per dag. Under 
sommaren 2020 minskade antalet avlidna och sjukhusvårdade för covid-19 i Sverige 
för att under senare delen av hösten 2020 öka kraftigt igen. Från vecka 47 syns åter 
en överdödlighet i Sverige bland befolkningen 70 år och äldre, och i högre grad för 
män än för kvinnor. Vecka 50 uppgick det totala antalet bekräftat covid-smittade 
personer 70 år eller äldre som bodde på särskilt boende till 10 793 personer i Sverige. 
Motsvarande siffra för personer 70 år eller äldre med hemtjänst var 7 962 personer 
(Socialstyrelsen, 2020c).  

Merparten av de som har insatser från kommunal hälso- och sjukvård, hemtjänst 
eller bor på särskilt boende tillhör de riskgrupper som WHO och 
Folkhälsomyndigheten pekat ut som särskilt sårbara för covid-19. Att skydda äldre 
personer och andra riskgrupper blev ett mål i ett tidigt skede av pandemin. 



   

13 (58) 

Patienters och anhörigas upplevelser av vård i hemmet under coronapandemin 

Regeringen och statliga myndigheter satte under våren 2020 in ett antal åtgärder för 
att minska riskerna för smittspridning i kommunal vård och omsorg, till exempel 
besöksförbud på äldreboenden, rekommendationer att personal skulle stanna hemma 
vid minsta symptom samt nya och skärpta vårdhygienrutiner 
(Folkhälsomyndigheten, 2020c). Coronakommissionen konstaterar dock att 
åtgärderna både kom för sent och var otillräckliga för att minska smittspridningen 
inom äldreomsorgen (SOU 2020:80). Av en enkät riktad till verksamhetschefer för 
särskilda boenden i Stockholms län framkom att covid-19 bekräftats på 212 av 400 
äldreboenden den 15 april (Region Stockholm, 2020). En granskning som Göteborgs-
Posten gjorde visade att smittan fanns på 65 procent av alla äldreboenden som drivs i 
egen regi i Göteborgs stad den 4 maj 2020 (gp.se, 2020). Många som vårdats för 
covid-19 behöver långvarig rehabilitering för att kunna komma tillbaka efter 
sjukdomen. Detta kan öka behovet av kommunal vård och omsorg och innebära 
ytterligare en utmaning för kommunerna även efter det att pandemin klingat av 
(Socialstyrelsen, 2020d). 

Under pandemin har media rapporterat om svårigheter för kommunerna att 
begränsa smittspridningen inom vården och omsorgen. Denna bild bekräftas av 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som pekar på brist på skyddsutrustning, 
oklarheter kring vilken skyddsutrustning som ska användas, otillräcklig kompetens 
hos personalen om bland annat basala hygienrutiner och svårigheter förknippade 
med att isolera äldre personer med covid-19 och demenssjukdom. I en inledande 
tillsyn som IVO gjorde av drygt tusen kommunala verksamheter i april 2020 
noterades allvarliga brister i cirka var tionde av de granskade verksamheterna. 
Exempel på sådana brister var att personal beordrats att arbeta trots att de var 
bekräftat smittade. IVO beskriver också exempel där personal gått mellan smittade 
och friska personer utan skyddsutrustning (IVO, 2020a).  

I en annan rapport konstaterar IVO också allvarliga brister hos regionerna vad gäller 
medicinsk vård och behandling av personer på särskilda boenden för äldre personer 
med misstänkt eller konstaterad covid-19. En granskning av journaler för 847 
personer på 98 särskilda boenden visar att det i 20 procent av fallen inte skett någon 
läkarbedömning alls. I 40 procent av dessa fall har det inte heller skett en individuell 
bedömning av en sjuksköterska. Vidare visar granskningen att inte ens tio procent av 
patienterna/omsorgsmottagarna fått en bedömning på plats i boendet (IVO, 2020b). 

Coronakommissionen anser att den kommunala vården och omsorgen stod 
oförberedd och illa rustad när pandemin slog till och att det bottnade i strukturella 
brister som varit kända långt före virusutbrottet (SOU 2020:80, sidan 22). 
Kommissionen pekar på att det saknades etablerade kanaler mellan till exempel 
Socialstyrelsen och den kommunala hälso- och sjukvården liknande de upparbetade 
kanalerna mellan myndigheten och den regionala sjukvården. Otydliga 
ansvarsgränser mellan regioner och kommuner liksom avsaknaden av en 
patientcentrerad sammanhållen journalföring framhålls som allvarliga 
patientsäkerhetsproblem. Kommissionen lyfter också att smittskyddsåtgärder inom 
ramen för ett särskilt boende strider mot äldreomsorgens värdegrund och det är 
åtminstone osäkert om den lagstiftning som finns ger utrymme för samtliga de 
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smittskyddsåtgärder som behöver vidtas där. Det kan till exempel handla om att 
anordna så kallad kohortvård, det vill säga att en eller flera smittade vårdas avskilt av 
personal som enbart arbetar med dem (SOU 2020:80, sidan 257). 

Kommissionen anser att den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen behöver 
förstärkas. Sjuksköterskekompetens bör som huvudregel finnas på plats på varje 
särskilt boende, dygnet runt under veckans alla dagar (SOU 2020:80, sidan 256). 
Kommissionen menar att detta är en förutsättning för bland annat kontinuerlig 
tillgång till medicinska insatser i form av dropp och syrgas, men också för att den 
övriga personalen ska kunna få stöd och handledning inom såväl omvårdnad som 
medicinsk behandling. Kommissionen är också kritisk till att läkare inte får anställas 
i kommunerna. Det gör äldrevården beroende av regionernas prioriteringar för 
sådana medicinska bedömningar som bara en läkare kan göra. Det medför också att 
läkare i princip inte kan delta i kommunens planeringsarbete på vårdområdet ens i 
det krisledningsarbete som kommunen har att utföra under en pandemi (SOU 
2020:80, sidan 259). 

Kommissionen påpekar att det initialt rådde en stor brist på skyddsutrustning i hela 
landet, liksom i våra nordiska grannländer. Regeringen gav därför Socialstyrelsen i 
uppdrag att säkra tillgången till skyddsutrustning och fördela denna mellan 
regionerna och kommunerna. Vid den tidpunkten fanns det enligt Socialstyrelsen 
ingen utrustning att omfördela. Socialstyrelsen påbörjade tidigt inventeringar av 
akutsjukhusens och regionernas sjukvårdsresurser men det dröjde till slutet av april 
innan myndigheten hade skaffat sig en bild av kommunernas behov av 
skyddsutrustning. Då hade smittan för länge sedan tagit sig in på de särskilda 
boendena och fått en omfattande spridning där (SOU 2020:80, sidan 263).  

Riktlinjer om användning av skyddsutrustning har publicerats av flera aktörer. Dessa 
riktlinjer har inte alltid varit tydliga eller lätta att tillämpa. Olika myndigheter har 
även lämnat något olika riktlinjer. Det har exempelvis varit oklart om visir ger ett 
tillräckligt skydd mot smittan vid patientnära arbete eller om visir alltid ska 
kombineras med munskydd. Oklarheterna har skapat stor osäkerhet hos många 
anställda inom äldreomsorgen, särskilt mot bakgrund av den då rådande bristen på 
skyddsutrustning (SOU 2020:80, sidan 173).  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie var att undersöka patienters och anhörigas upplevelser av att 
få insatser från kommunal hälso- och sjukvård i ordinärt boende under 
coronapandemin. 

De frågeställningar som låg till grund för studien var: 

1. a) Hur har patienter upplevt det att få kommunal hälso- och sjukvård i 
hemmet under coronapandemin?  
b) Hur har anhöriga till patienter upplevt det att deras närstående får 
kommunal hälso- och sjukvård i hemmet under coronapandemin?  

2. a) I vilken utsträckning har patienter upplevt att de kan påverka den 
kommunala hälso- och sjukvård de får i hemmet under coronapandemin?  
b) I vilken utsträckning har anhöriga upplevt att de och deras närstående kan 
påverka den kommunala hälso- och sjukvård de får i hemmet under 
coronapandemin? 

3. a) I vilken utsträckning har patienter upplevt att de fått den kommunala 
hälso- och sjukvård de har rätt till? 
b) I vilken utsträckning har anhöriga upplevt att deras närstående har fått 
den kommunala hälso- och sjukvård de har rätt till? 

4. a) I vilken utsträckning har patienter upplevt att de varit trygga med den 
kommunala hälso- och sjukvård de har fått i hemmet under 
coronapandemin?  
b) I vilken utsträckning har anhöriga upplevt att deras närstående och de 
själva varit trygga med den kommunala hälso- och sjukvård den närstående 
har fått i hemmet under coronapandemin? 

Avgränsningar 
I den studie som redovisas i rapporten har vi valt att avgränsa oss till att undersöka 
patienters och anhörigas upplevelser av kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser 
som ges i ordinärt boende. Insatserna kan ha getts av sjuksköterskor, 
arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster eller på delegation av personal i 
hemtjänsten. Som vi tidigare nämnt benämns denna vård ofta hemsjukvård, ett 
begrepp som också vi använder i denna rapport och som vi använt oss av i 
intervjuerna med patienter och anhöriga. Enligt Socialstyrelsens termbank är 
hemsjukvård ” … hälso- och sjukvård när den ges i patients bostad eller motsvarande 
och som är sammanhängande över tiden”. Här kan det vara på sin plats att påpeka att 
det i delbetänkandet God och nära vård – en reform för ett hållbart hälso- och 
sjukvårdssystem (SOU 2020:19) föreslås att begreppet hemsjukvård ska ersättas med 
begreppet hälso- och sjukvård i hemmet för att tydliggöra att den hälso- och sjukvård 
som utförs i hemmet är likställd övrig vård och att det enda som särskiljer den är 
platsen vården utförs på.  
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När vi ställt frågor till patienter och anhöriga om deras upplevelser av vård i hemmet 
har de ibland berättat om insatser de fått av hemsjukvården, ibland av hemtjänsten. 
Vi har också fått ta del av många berättelser om andra delar av hälso- och sjukvården, 
till exempel vård som getts på vårdcentraler och sjukhus, av mobila 
närsjukvårdsteam och ambulans. Majoriteten av de patienter som intervjuerna rört 
var inskrivna i det som brukar kallas allmän hemsjukvård, men fyra patienter var 
inskrivna i ASIH-team. I den mån de båda patientgruppernas upplevelser skiljer sig 
åt har vi försökt att redovisa det särskilt.  

I den här rapporten fokuserar vi främst på att återge och analysera de utsagor som 
avser insatser som ges inom den kommunala hälso- och sjukvården. Samtidigt är det 
omöjligt att bara studera den vård som ges av kommunen. Den kommunala hälso- 
och sjukvården förutsätter samverkan med en rad olika aktörer över 
huvudmannagränser. Kvaliteten på vården i hemmet kan därför ses som summan av 
mångas insatser och inte bara de som ges av personal i den kommunala hälso- och 
sjukvården. Patienters och anhörigas upplevelser av den kommunala vården och 
omsorgen är delvis beroende av andra aktörers agerande. 

Innan vi hade intervjuat patienter och anhöriga i studien var vi oroliga för att de inte 
skulle kunna skilja på insatser som ges inom ramen för den kommunala hälso- och 
sjukvården respektive socialtjänsten eller av andra aktörer. Vår oro visade sig i de 
flesta fall vara obefogad. Några av de intervjuade använde visserligen begreppet 
”hemvård” synonymt med hemsjukvård medan andra använde det som ett 
samlingsbegrepp för den vård de fått i hemmet av såväl hemtjänst som hemsjukvård. 
Att intervjupersonerna använde delvis olika begrepp med varierande betydelse är inte 
förvånande. I utredningen Sammanhållen hemvård från 2004 föreslogs att just 
begreppet hemvård skulle omfatta ”… hemtjänst i socialtjänstlagen och insatser i 
bostaden enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt 
hemsjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen” (SOU 2004:68, sidan 76). I de fall det 
har varit otydligt vilken vårdgivare som intervjupersonen avsett, har vi ställt 
följdfrågor för att försöka ta reda på det.  
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Tidigare forskning  
Det har forskats mycket kring patienters och anhörigas upplevelser av vård ur olika 
perspektiv. I detta kapitel redogör vi för några studier som vi fått insikter från och 
som vi analyserat vårt empiriska material i relation till.  

Personcentrerad vård i hemmet 
Personcentrerad vård är ett begrepp som sagts ha många förespråkare men få utövare 
(Moore et al., 2017). Definitioner av personcentrerad vård tar ofta sin utgångspunkt i 
vård som ges på sjukhus eller på olika former av vård- och omsorgsboenden. Inom 
slutenvården framhålls vanligtvis att personcentrerad vård innebär en övergång från 
att se patienten som en passiv mottagare av en medicinsk åtgärd, till en modell där en 
överenskommelse görs med patienten, och ofta i samarbete med anhöriga, om aktivt 
deltagande i planering och genomförande av den egna vården. Inom den kommunala 
vården och omsorgen betonas istället övergången från en uppgifts- eller 
insatscentrerad vård till en vård där relationen till vårdtagaren är i fokus 
(Vårdhandboken, 2019).  

Studier som bedrivits vid Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs 
universitet (GPCC) visar bland annat att personcentrerad vård leder till kortare 
vårdtider, minskade kostnader och högre kvalitet vid kronisk hjärtsvikt (Ekman et al., 
2012; Hansson, 2015); högre livskvalitet vid cancerbehandling och palliativ vård 
(Brännström & Boman, 2014, Hansson et al., 2017) samt bättre livskvalitet för 
personer med psykisk ohälsa i öppenvården (Arvidsdotter et al., 2013). GPCC:s 
forskning visar också att personcentrerad vård fungerar på distans (Fors et al., 2018).  

Kunskapen om personcentrerad vård som ges i hemmet är begränsad. Bland annat 
saknas instrument på svenska som mäter om sådan vård är personcentrerad (Larsen 
& Nordenhielm, 2020). En ny studie (Walsh et al., 2020) om patienters preferenser 
vid vård i hemmet visar dock att ett flexibelt tillhandahållande av tjänster, personlig 
kommunikation och utökad tid för vård i hemmet värderas högt av patienter. Studien 
visar också att det finns ett starkt stöd för att vård i hemmet bör vara 
personcentrerad. I en jämförande studie av hemsjukvård i Norge och Sverige 
konstaterar Sundling et al. (2020, sidan 1546) att nyckeln till att åstadkomma 
personcentrerad hemsjukvård är “to both recognise the care needs of older 
individuals and to offer emotional support”.  
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Delaktighet i vården 

Delaktighet framhålls som en central del av personcentrerad vård. Delaktighet i 
vården kan betyda olika saker i olika sammanhang och kan därför definieras på flera 
sätt. I slutbetänkandet för nära vård betonas till exempel att det är skillnad på att få 
information och att ges möjlighet att vara delaktig och verkligen kunna påverka 
innehållet i den egna vårdprocessen. Utredningens målbild är att patienter ska bli 
medskapare i vården och att det därför behöver finnas ” …en lyhördhet från vården 
för patientens behov, förutsättningar och preferenser” (SOU 2020:19, sidan 108).  

Carman et al. (2013) menar att graden av patientdelaktighet karaktäriseras av hur 
mycket information som flödar mellan patient och vårdgivare, hur aktiv roll som 
patienten har i beslut som rör sin vård och hur involverad patienten är i 
organiseringen av vård och policybeslut. Detta illustreras i figur 1 nedan där olika 
exempel på graden av delaktighet anges.  

Figur 1 
Modell över patientdelaktighet 

Källa: Carman et al (2013) [egen översättning från engelska].  
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På den vänstra änden av skalan är patienter involverade men har begränsad 
beslutsmakt. Vårdgivare, organisationer och system definierar sina egna agendor 
själva och efterfrågar först därefter patienternas åsikter. På den högra änden av 
skalan karaktäriseras delaktighet istället av delat ansvar och beslutsfattande där 
patienten är en aktiv partner i hela vårdprocessen.  

Hur delaktig en patient är i sin vård påverkas av en rad faktorer på såväl individ- som 
organisations- och samhällsnivå. Här sätter normer, lagar, regler och rutiner gränser 
för vad som är möjligt. Även patientens hälsolitteracitet spelar roll, det vill säga 
individens förmåga att förvärva, förstå och använda hälsoinformation i syfte att 
bibehålla, främja eller förbättra hälsa samt att fatta självständiga beslut i hälsofrågor 
(Mårtensson & Hensing, 2012; Berkman et al., 2010). Låg hälsolitteracitet kan 
relateras både till individuell förmåga (Sengstock et al., 2012), och till 
sammanhanget, till exempel hur mycket stöd som personen får i hemmet eller 
komplexiteten i de behandlingar som patienten förväntas följa (Topinková et al., 
2012; Garcia-Caballos et al., 2010). Låg hälsolitteracitet är vanligt bland multisjuka, 
sköra äldre personer (Schneider et al., 2006; Falk et al., 2013), alltså den grupp som 
oftast får stöd från kommunal hälso- och sjukvård.  

Forskare i medicinsk sociologi argumenterade redan på 50-talet för att relationen 
mellan läkare och patient är asymmetrisk och att de inte kommunicerar som 
likvärdiga parter (se till exempel Parsons, 1951; Szasz & Hollender, 1956). 
Personcentrerad vård kan ses som försök att kompensera för denna maktskillnad. 
Samtida sociologer har dock påpekat att personcentrerad vård kan innebära att 
maktrelationer och konflikter osynliggörs. Snarare än att balansera upp en ojämlik 
maktrelation menar dessa forskare att nya former av makt introduceras (Cribb & 
Gerwitz, 2012; Mayes, 2009). Cribb och Gerwitz argumentera till exempel för att det 
finns särskilda ramar som patienter måste förhålla sig till när de försöker påverka 
vården. Att fatta informerade beslut om exempelvis val av vårdgivare är någonting 
som främjas, medan att strejka eller hålla demonstrationer för att förhindra 
nedläggningen av ett sjukhus inte brukar uppmuntras. Mayes menar att 
patientcentrerad kommunikation innebär att vårdgivare och patient ingår i en ny 
slags relation som förmår patienten att tänka och agera mot sig själv på ett nytt sätt. 
Även om personcentrering befriat patienten från paternalism så menar Mayes (2009, 
sidan 491) att det nu istället finns krav på att patienten ska dela med sig av sina 
innersta drömmar och önskemål. Som Naldemirci och Lydahl et al. (2018) visat är 
den personcentrerade vården baserad på antaganden om att patienterna både kan 
och vill förmedla sina önskemål på ett klart och autentiskt vis, att de vill samarbeta 
med vårdpersonalen och att de vill vara delaktiga i beslut rörande sin vård.  
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Anhörigas roll vid vård i hemmet 
Szebehely (2017) menar att anhörigas betydelse för omsorgen har ökat i Sverige 
under senare år. Denna slutsats stödjs även av andra forskare. I en longitudinell 
studie som sträcker sig över 17 år undersökte Jegermalm och Jeppsson Grassman 
(2012) bland annat om man kan se skillnader i anhörigomsorgens omfattning över 
tid i Sverige. Genom att studera kvantitativa data insamlade 1992, 1998, 2005 och 
2009 visar forskarna att anhörigomsorgens omfattning var relativt stabil under 90-
talet, ökade mellan 1998 och 2005 för att sedan stabiliseras. Författarna konstaterar 
vidare att anhörigomsorgens omfattning 2009 i internationell jämförelse var 
förhållandevis stor.  

Anhörigomsorgen är dessutom könad eftersom det oftast är kvinnor som ger omsorg 
till anhöriga. Jämfört med män så ger kvinnor dessutom ofta mer omfattande hjälp 
vilket får negativa konsekvenser i relation till arbetslivet (Szebehely, 2017). Statistik 
från Socialstyrelsen visar att fler kvinnor än män i åldersgruppen 65 år och äldre får 
insatser från kommunal hälso- och sjukvård. Skillnaden i antal insatser mellan män 
och kvinnor beror delvis på att det finns fler äldre kvinnor än män i denna 
åldersgrupp, men även på att män oftare än kvinnor har hjälp av en närstående 
(oftast maka) (Socialstyrelsen, 2020a). Även Björk (2015) pekar på betydelsen av kön 
i anhörigomsorg. Björk menar att familjers omsorg om äldre närstående ökat i 
omfattning i takt med neddragningar i den offentliga omsorgen. Björk visar att trots 
att anhörigomsorgen i Sverige är mer jämställd än i många andra europeiska länder 
så är den ofta kvinnodominerad. 

En rapport från Kommunal (2014) som handlar om äldre personer med omfattande 
vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga pekar också på att anhöriga har stor 
betydelse för vård och omsorg. Rapporten visar å ena sidan att anhöriga är nöjda med 
den offentliga vården och omsorgen och att den ger dem värdefull avlastning. Å andra 
sidan visar rapporten att anhöriga ofta lägger runt 40 minuter i veckan på att 
samordna och koordinera sin närståendes vård. Rapporten menar att anhöriga får 
agera ”försvarare, samordnare och inspektör” för sin närståendes vård och omsorg 
(Kommunal 2014, sidan 17). Rollen som försvarare handlar om att anhöriga upplever 
att de måste kämpa för att deras närstående ska få tillgång till offentlig vård och 
omsorg. Samordnarrollen handlar om att anhöriga upplever att de måste samordna 
olika instansers aktiviteter och vara i kontakt med flera myndigheter. I rollen som 
samordnare visar rapporten att det ”inte är ovanligt att anhöriga praktiskt får 
förbereda inför hjälp som utförs av kommunen eller sjukvården” (Kommunal 2014, 
sidan 20). Rollen som inspektör signalerar att många anhöriga uppger att de ägnar 
mycket tid åt att följa upp och kontrollera sin närståendes vård och omsorg.  

I en kvalitativ fokusgruppsstudie om anhörigomsorg i Norge, beskriver Landmark et 
al. (2013) situationen för anhöriga till närstående med demenssjukdom. Deras analys 
identifierar tre övergripande teman. Det första temat handlar om de anhörigas känsla 
av att sitta fast och inte ha någon möjlighet att komma ifrån eller lämna sina 
närstående. Det andra temat handlar om hur de anhöriga upplever att både de och 
deras närstående förlorar sin värdighet. De tredje och sista temat handlar om de 
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anhörigas känsla av maktlöshet i relation till ”the fragmentation of relationships in 
Home Health Care” (Landmark et al., 2013, sidan 220). Mer konkret handlar detta 
om att de anhöriga upplevde vården som uppgiftsorienterad snarare än orienterad 
mot den närståendes behov av social kontakt och omsorg. Flera anhöriga ansåg att 
deras närstående behandlades som ett objekt snarare än ett subjekt. Studien visar 
också att anhöriga upplevde vården som fragmentiserad och utan 
personalkontinuitet, vilket gjorde det svårare att bygga tillit och relationer. Anhöriga 
uttryckte det som att deras närstående ”became a ball that is tossed around the 
system” (Landmark et al., 2013, sidan 221).  

I en studie om äldre personers erfarenheter av att utvärderas för att få hemtjänst och 
vara mottagare av hemtjänst (Janlöv et al., 2005) beskrivs de äldres relationer till 
sina anhöriga. Forskarna argumenterar för att de äldre i processen att beviljas 
hemtjänst balanserade mellan “comfort and guilt” – där de å enda sidan trivs med att 
få mycket stöd från sina anhöriga, men å andra sidan känner skuld för att de belastar 
dem. Flera äldre personer menade också att de inte ville belasta hemtjänsten och 
uttryckte rädslor för att hamna i en utsatt position och få sin integritet kränkt. 
Artikeln visar att när de äldre personerna väl fått hemtjänst, så strävade de efter att 
inkorporera hemtjänsten i sitt dagliga liv för att få en känsla av kontinuitet och 
kontroll (Janlöv et al., 2005, sidan 32). Forskarna noterade att de äldre personerna 
använde olika strategier i sitt sätt att interagera med hemtjänstpersonalen för att 
skapa inflytande: “Informants spoke about subtle or more distinct efforts to gain 
influence by coaxing and negotiating with the care workers to get help over and above 
what was granted” (Janlöv et al., 2005, sidan 32). 

Hemmet som vårdarena 
Sociologisk forskning visar att skiftet till en mer nära vård pågår på båda sidor av 
Atlanten (May, 2012). I en systematisk litteraturöversikt av hemsjukvård visar Genet 
et al. (2011) att demografiska förändringar har lett till ökat intresse för vård i hemmet 
i Europa, men att det finns stora internationella skillnader i policys avseende 
hemsjukvård och hur den organiseras. Hemmet som plats för vård signalerar 
kostnadseffektivitet, en informalisering av vården och att normer om autonomi, 
självständighet, kontroll och produktivitet projiceras på patienten (Pasveer et al., 
2020). I praktiken, menar en grupp äldreforskare, handlar vård i hemmet inte om 
autonomi utan om “learning to become dependent” (Pasveer et al., 2020, sidan 13, 
kursivering i original). Forskning visar också att vård i hemma kräver aktiva och 
engagerade patienter och anhöriga, eftersom vård i hemmet förutsätter en hög grad 
av egenvård. Egenvården kan bli mycket betungande eftersom de som får 
hemsjukvård ofta har flera kroniska sjukdomar (May, 2012). 

Enligt tidigare forskning så tolkas hemmet i vårt västerländska samhälle som en 
privat plats, en plats för relationer, en plats där människor kan uttrycka sin identitet 
och en plats där den boende har rätt att kontrollera vem som får komma in eller inte 
(Twigg, 1999; Milligan, 2003; Angus et al., 2005). Dessa värderingar har stor 
påverkan när vården flyttar in i hemmet, både ur patienternas och vårdgivarnas 
perspektiv, inte minst för att vårdens medarbetare delar denna syn på hemmet och 
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ser sina egna hem som privata och intima platser (Twigg, 1999, sidan 384). Att arbeta 
med vård i hemmet innebär att vårdens medarbetare måste balansera två roller 
samtidigt: å ena sidan är de gäster i ett hem och å andra sidan är de professionella 
som ska utföra en arbetsuppgift (Juhila et al., 2016). Dessutom pekar tidigare 
forskning på att hemmet, trots de starka normer och värderingar som omger det, 
förändras när det blir en plats för hälso- och sjukvård. De starka värderingarna 
tenderar att luckras upp och gränsen mellan publikt och privat suddas ut. Forskare 
menar att detta kan innebära att hemmet institutionaliseras: “in the process of 
transforming homes to the spaces of professional care-giving and care-receiving, 
home-spaces can be institutionalized and even turn into ‘sickrooms’, especially in 
situations where the need for care or control is assessed to be the greatest” (Juhila et 
al., 2016, sidan 104). Andra forskare menar att hemmet blir en slags “suburb of the 
healthcare system itself” (May, 2012, sidan xii). 

Brittiska forskare menar att beslutfattare och politiker noggrant behöver diskutera 
den nära vårdens konsekvenser eftersom det finns en risk att vård i hemmet skadar 
relationen mellan patient och vårdgivare då patienten kan uppleva vården i hemmet 
som en form av integritetsintrång (Exley & Allen, 2007). Forskarna föreslår därför att 
god vård i hemmet som karaktäriseras av personcentrering och flexibilitet “does not 
have to be located within the private sphere; relationships may actually be 
maintained and nurtured by enabling people to have a realistic choice of care in an 
institution” (Exley & Allen, 2007, sidan 2326). Möjligheten att påverka är enligt detta 
perspektiv viktigare än att vården utförs i hemmet. Andra forskare menar att 
patienten får en annan slags makt när vården flyttar in i hemmet eftersom patienten 
inte längre bara är patient utan också värd. När professionella och patienter förhåller 
sig till varandra som gäst och värd kan jämlikhet, symmetri och förtroende skapas 
och således stärka patientens agens (Juhila et al., 2016).  

Alltså 
Det finns en bred acceptans för att vården idag ska vara personcentrerad. Till 
exempel framhålls ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och 
förutsättningar som kärnan i nära vård (SOU 2020:19, SOU 2019:29). Att patienten 
ska vara delaktig i vårdens planering och genomförande lyfts allt oftare som en 
självklarhet. I många sammanhang sätts likhetstecken mellan god vård, delaktighet 
och personcentrerad vård. I denna rapport argumenterar vi för att det inte är så 
enkelt. Delaktighet kan också innebära ett tungt eget ansvar för sin vård och 
förutsätter inte sällan ett stort engagemang från såväl individen själv som anhöriga – 
ett ansvar och engagemang som inte alla självklart vill ha. I intervjupersonernas 
berättelser framträder istället den personliga och kontinuerliga relationen till 
vårdpersonalen som central för upplevelsen av om vården är god eller inte. Men 
studien visar också att gränserna för vad som ses som ett rimligt ansvar i vården för 
både patienter och anhöriga påverkats och förskjutits under pandemin.  
Intresset för att ge mer vård i hemmet är stort i hela västvärlden. Den 
medicintekniska utvecklingen har lett till att allt mer vård kan ges där istället för på 
sjukhus. Samtidigt har förskjutningen mot mer vård i hemmet också ideologiska 
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orsaker där denna vårdform förknippas med allt från kostnadseffektivitet till ökad 
delaktighet och autonomi för patienten. Tidigare forskning visar både på att vård i 
hemmet kan upplevas som ett intrång i den privata sfär som hemmet utgör men 
också att vården kan bli mer jämlik om vårdpersonalen uppfattas som gäster på 
patientens eget territorium. I denna rapport visar vi att pandemin synliggör de 
inneboende dilemman som hemmet som vårdarena innebär. Här möts patienters och 
anhörigas önskemål om inflytande och kontroll över sina liv å ena sidan, och 
medicinska riktlinjer, byråkrati och samhällets begränsade resurser å den andra.  
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Studiens genomförande 
Studien bygger på ett kvalitativt empiriskt material som har samlats in genom 
semistrukturerade intervjuer med 1) patienter inskrivna i den kommunala hälso- och 
sjukvården och med 2) anhöriga till patienter inskrivna i den kommunala hälso- och 
sjukvården. Sammanlagt har vi intervjuat elva patienter som vid tiden för intervjun 
var inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården och hade insatser därifrån i 
ordinärt boende. Vi har också intervjuat åtta anhöriga till patienter som vid tiden för 
intervjun var inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård och hade insatser i ordinärt 
boende. Anhöriga till patienter behövde inte vara anhöriga till de patienter vi 
intervjuade. Intervjuerna rörde sammanlagt 14 olika patienter. 

Hälften av intervjuerna genomfördes av Doris Lydahl och hälften av Theresa Larsen. 
Intervjuerna var i genomsnitt 30 minuter långa med en variation på mellan 15 och 45 
minuter. Intervjuerna genomfördes på telefon, spelades in och transkriberades 
ordagrant.  

Den semistrukturerade intervjun är flexibel och fokuserar på hur intervjupersonen 
uppfattar, upplever och förstår frågor och skeenden. Tonvikten ligger således på det 
”som intervjupersonen upplever vara viktigt vid en förklaring och förståelse av 
händelser, mönster och beteenden” (Bryman, 2011, sidan 301). Inför intervjuerna 
hade vi utvecklat en intervjuguide med ett antal frågor och teman, som vi sedan 
flexibelt förhöll oss till under intervjuerna. Intervjupersonerna hade stor frihet att 
utforma svaren och vi ställde frågorna i den ordning som föll sig naturlig under 
intervjun. En del frågor tillkom och en del frågor utelämnades då dess tematik redan 
diskuterats tidigare i intervjun.  

I början av varje patientintervju ställdes bakgrundsfrågor om patientens 
hemkommun, ålder, utbildning, sysselsättning, kön, anhörigstöd, boendesituation 
och hälsotillstånd. Vi frågade också om patienten hade haft covid-19. Därefter följde 
frågor om patientens upplevelse av kommunal hälso- och sjukvård under pandemin, 
om deras upplevelse av trygghet, om deras möjlighet att påverka och vara delaktiga 
och om de känt att hemsjukvårdens personal lyssnat på dem. 

Anhöriga till patienter behövde inte vara anhöriga till de patienter vi intervjuade och 
vi ställde inga frågor om vem personen var anhörig till. Intervjuerna började med 
bakgrundsfrågor om ålder, utbildning, sysselsättning, kön, om och på vilket sätt de 
hjälpte en närstående som hade kommunal hälso- och sjukvård, den närståendes 
hälsotillstånd och om de trodde att de själva eller deras närstående haft covid-19. 
Därefter följde frågor om hur de anhöriga upplevt de närståendes kommunala hälso- 
och sjukvård under pandemin, om deras egna och närståendes upplevelser av 
trygghet, om de upplevt att de och deras närstående haft möjlighet att påverka och 
vara delaktiga samt om de upplevde att hemsjukvårdens personal lyssnat på dem och 
deras närstående.  
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Rekrytering av patienter och anhöriga till studien skedde via sjuksköterskor anställda 
i den kommunala hälso- och sjukvården i Göteborgsregionens kommuner. I samband 
med ordinarie hembesök delade sjuksköterskorna ut två informationsbrev och två 
samtyckesblanketter med kontaktformulär till patienterna – ett riktat till patienter 
och ett till anhöriga. Patienterna fick sedan själva välja om de ville lämna 
informationsbrevet och samtyckesblanketten med kontaktformulär till anhörig. De 
kunde också välja att lämna informationen vidare till en anhörig utan att själva ingå i 
studien. För att delta i studien kunde patienten och/eller anhöriga fylla i 
samtyckesblanketten och kontaktformuläret och lämna dessa till 
hemsjukvårdspersonalen. Hemsjukvårdspersonalen skickade sedan vidare materialet 
till oss. Patienter och anhöriga kunde också välja att själva posta samtyckeblanketten 
direkt i bifogat förfrankerat kuvert. Två av de intervjuade (båda anhöriga) hade läst 
om studien i Göteborgsregionens nyhetsbrev och kontaktade oss för att anmäla sitt 
intresse att delta. 

Urvalet av patienter gjordes i samarbete med de sjuksköterskor som hjälpte till med 
rekryteringen till studien. Vi bad sjuksköterskorna att dela ut information om studien 
till patienter som de träffade i sitt ordinarie arbete. Patienter med kognitiva 
funktionsnedsättningar, exempelvis demenssjukdom, patienter med mycket kort 
återstående förväntad livslängd eller patienter med hörselnedsättning skulle 
exkluderas liksom patienter under 18 år. Patienter som fick insatser från kommunal 
hälso- och sjukvård på särskilt boende inkluderades inte heller i studien.  

Rekryteringsförfarandet kan ha bidragit till en selektering av patienter och anhöriga 
som inte speglar patient- och anhörigunderlaget i stort. Eftersom studien är kvalitativ 
gör vi inga anspråk på generaliserbarhet i kvantitativ bemärkelse. Inom kvalitativ 
forskning pratar man istället om överförbarhet (Lincoln och Guba, 1985). Enligt 
denna princip är det forskarens uppdrag att tillhandahålla detaljerade beskrivningar, 
vilket vi gör i denna studie, som tillåter läsaren själv att överföra resultaten till andra 
sammanhang. Det är också läsaren själv som måste utvärdera i vilken utsträckning 
som resultaten kan gälla för nya situationer.  Därtill gör vi anspråk på en slags 
analytisk generaliserbarhet. Genom att jämföra resultaten från vår studie med 
resultaten från andra kan skillnader och likheter mellan olika situationer analyseras 
(jämför Mol, 2011). 

Vi startade rekryteringen av patienter i september 2020 och inkluderade patienter i 
studien till och med första veckan i december 2020. I vår planering hade vi räknat 
med att vara färdiga med intervjuerna redan i oktober, vilket innebär att hela 
projektet har förskjutits något i tid. Trots engagemang från flera kommuner har det 
varit svårt att rekrytera patienter och anhöriga. Flera tillfrågade kommuner uppgav 
sig inte ha tid att delta i studien till följd av covid-19 och ökad arbetsbelastning. Vi 
har därför genomfört färre intervjuer än planerat (19 stycken istället för planerade 
45). 

Intervjuerna genomfördes per telefon på grund av rådande pandemi. Genom att göra 
telefonintervjuer fick vi möjlighet att nå personer som vi på grund av 
coronarestriktioner annars inte hade kunnat prata med. Samtidigt finns en rad 
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begränsningar med telefonintervjuer. En sådan är att vi inte har kunnat se 
intervjupersonernas kroppsspråk och minspel. Att inte se kroppsspråk och minspel 
innebär bland annat att det har varit svårare för oss att bedöma om 
intervjupersonerna förstått våra frågor.  

Det empiriska materialet kodades och analyserades tematiskt med en abduktiv ansats 
(Alvesson & Sköldberg, 2017; Tavory & Timmermans, 2014). Abduktion kan 
beskrivas som ett växelspel mellan induktiv och deduktiv metod. Abduktion utgår 
ofta från empirin, men under forskningsprocessen tar man inspiration från teori och 
tidigare forskning: “inte som mekanisk applicering [av teori och tidigare forskning] 
på enskilda fall, utan som inspirationskälla för upptäckt av mönster som ger 
förståelse” (Alvesson & Sköldberg, 2017, sidan 56). Detta innebär en sorts växling 
mellan å enda sida teori och tidigare forskning och å andra sidan empiri, där båda 
delarna tolkas och omtolkas utifrån varandra.  

Referensgrupp 
En referensgrupp bestående av forskare vid Göteborgs universitet och 
tjänstepersoner i två kommuner i Göteborgsregionen samt Västra Götalandsregionen 
har varit knuten till studien (se bilaga 1). Gruppen träffades vid två tillfällen under 
studien och har däremellan fungerat som bollplank via e-post och telefon. 
Referensgruppen har läst och kommenterat manusutkast till denna rapport, men vi 
som författare ansvarar själva för rapportens innehåll, resultat och slutsatser. 

Etiska frågeställningar 
Projektet har följt de etiska principer och lagar som reglerar och ställer krav på att 
forskning inte skadar individer. Studien har godkänts av etikprövningsmyndigheten 
(Dnr 2020–03211). Intervjuer genomfördes först efter att alla inblandade erhållit 
erforderlig information samt gett skriftligt samtycke till sitt deltagande. Alla 
intervjupersoner informerades såväl skriftligt som muntligt innan intevjuerna om 
projektets syfte och villkoren för deras deltagande i studien, att deltagandet var 
frivilligt och att de hade rätt att avbryta sin medverkan utan att ange skäl för detta 
och att de hade rätt att inte svara på frågor utan att ange skäl för detta. 

Beskrivning av intervjupersonerna  
Åtta av de intervjuade patienterna var män och tre kvinnor. Två av de intervjuade 
anhöriga var män och sex var kvinnor. De intervjuade patienterna och de patienter 
som anhörigintervjuerna rörde var bosatta i sju kommuner i Göteborgsregionen. 
Medelåldern bland patienterna var 76 år (62–94 år) och bland de anhöriga 65 år (51–
80 år). Det innebär att de patienter vi intervjuade var något yngre än patienter i 
genomsnitt som har insatser från kommunal hälso- och sjukvård i riket (jämför 
Socialstyrelsen, 2020a). 
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Alla patienter bodde i ordinärt boende varav två patienter var bosatta i ett så kallat 
trygghetsboende1. En av patienterna och en av de anhöriga hade enligt egen utsaga 
testats positiva för covid-19. Fyra av de patienter som intervjuerna rörde var 
inskrivna i ett ASIH-team medan övriga patienter hade insatser från allmän 
hemsjukvård. 

Hälften av de intervjuade anhöriga var sammanboende partner eller make/maka till 
en patient med kommunal hälso- och sjukvård. Två anhöriga var barn till patienter, 
en anhörig vad svägerska och en anhörig var bror till en patient med insatser från 
kommunal hälso- och sjukvård.  

Tabell 1 Intervjupersoner i studien 

Intervjuperson Kön Ålder Patient Anhörig 

1 K 51   A 

2 K 52   A 

3 M 60   A 

4 M 62 P   

5 M 63   A 

6 M 64 P   

7 K 65 P   

8 K 68   A 

9 M 71 P   

10 M 71 P   

11 K 71   A 

12 K 72   A 

13 M 73 P   

14 K 78 P   

15 K 80   A 

16 M 85 P   

17 M 88 P   

18 M 90 P   

19 K 94 P   

  

 
1 En enhetlig definition av trygghetsboenden saknas. Vanligtvis riktar sig dessa bostäder till personer 70 
år eller äldre. Bostäderna ingår i det ordinarie bostadsbeståndet och betraktas som ett slags 
mellanboende. Under åren 2009 till 2014 fanns ett statligt investeringsstöd till trygghetsboenden. Enligt 
Boverkets kriterier för denna subvention skulle trygghetsbostäder ha gemensamma utrymmen där de 
boende kunde umgås, äta, ägna sig åt hobbies samt rekreation. Här skulle också finnas personal som 
under vissa tider gav stöd åt de som bodde där (Lindahl, 2015). 
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Resultat 
I detta kapitel redovisas resultatet från intervjuer med patienter och anhöriga till 
patienter inskrivna i kommunala hälso- och sjukvård. Det vi återger är patienternas 
och de anhörigas egna upplevelser av den kommunala hälso- och sjukvården. Vi har 
inte kontrollerat deras uppgifter med berörd vårdpersonal eller journalanteckningar 
utan bara utgått från deras utsagor om insatser och sjukdomstillstånd.  

Kapitlet består av fyra delar. I den första redogör vi för de hälsobesvär och vilka typer 
av insatser de intervjuade patienterna och de patienter som anhörigintervjuerna 
rörde hade. I detta avsnitt redogör vi också för hur de intervjuade upplevt att 
coronapandemin påverkat dem och deras liv i allmänhet. I den andra delen sätter vi 
ljus på patienternas och de anhörigas upplevelser av hemsjukvården såväl generellt 
som specifikt under pandemin. I den tredje delen belyser vi anhörigstöd och hur 
pandemin påverkat detta. I den fjärde och avslutande delen diskuterar vi 
patienternas och de anhörigas upplevelser av delaktighet och inflytande och på vilket 
sätt som pandemin förändrat de intervjuades uppfattningar och tankar om vård i 
hemmet.  

Hälsobesvär och insatser 
Sex av de intervjuade patienterna och de patienter som anhörigintervjuerna rörde 
uppgav att de hade haft insatser från kommunal hälso- och sjukvård i ungefär två år. 
Fem hade haft insatser kortare tid än ett år, medan två patienter haft insatser i över 
10 år. En patient hade varit inskriven i kommunal hälso- och sjukvård i flera 
omgångar under de senaste fem åren. Tre av de intervjuade patienterna var inskrivna 
i ASIH-team medan övriga hade insatser från allmän hemsjukvård. Två av 
anhörigintervjuerna rörde patienter inskrivna i ASIH-team medan övriga fem rörde 
patienter med insatser från allmän hemsjukvård.  

Patienterna som intervjuerna kretsade kring hade en rad olika hälsoproblem och 
funktionsnedsättningar. Många hade flera diagnoser och hälsobesvär, exempelvis 
cancer, KOL, kraftig synnedsättning, trycksår, smärtproblematik, yrsel, 
gångsvårigheter, mild demens liksom psykiska besvär så som oro, ångest och 
depressiva symptom. Tre av patienterna som intervjuerna rörde var förlamade och 
använde rullstol och lyft vid förflyttning – varav en hade ALS i långt framskridet 
skede. En patient hade återkommande psykotiska episoder som krävt slutenvård vid 
upprepade tillfällen det senaste året. Flera av patienterna använde rollator vid 
förflyttning och vågade inte promenera utomhus utan ledsagning. Många av 
patienterna hade så stora hälsoproblem att de sannolikt inte skulle leva mer än något 
eller några år till. Det var dock sällan som de intervjuade pratade om just detta. 
Tvärtom framhöll flera istället det som patienten faktiskt klarade av och eventuella 
förbättringar i hälsotillståndet som inträffat sedan patienten först insjuknade.  
Patienterna som intervjuerna rörde hade en rad olika insatser från den kommunala 
hälso- och sjukvården. Flera hade hjälp med såromläggningar, provtagning och 
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uppföljning av läkemedelsbehandling, medicindelning i dosett samt kateter- eller 
stomivård. Enstaka patienter hade fått intravenös läkemedelsbehandling, dropp eller 
tömning av vätska i buken. En patient hade hjälp med skötsel av trakeostomi2 och 
PEG-sond3. Flera av patienterna som intervjuerna rörde mådde vid tidpunkten för 
intervjun tillfälligt lite bättre än då de först beviljats insatser från den kommunala 
hälso- och sjukvården och hade därför insatser mer sällan än tidigare.  

Hälften av patienterna som intervjuerna rörde hade förutom insatser från 
hemsjukvården även insatser från hemtjänsten. Alla utom en av de patienter som inte 
hade hemtjänst fick omfattande hjälp av anhöriga – framförallt med hushållssysslor 
så som inköp, städ och tvätt, men några även med personlig omvårdnad, till exempel 
dusch och toalettbesök. En hade personlig assistans dygnet runt. Två hade tidigare 
haft hemtjänst men sagt upp insatserna på grund av rädsla för att smittas av covid-19. 
De fick nu istället hjälp av anhöriga. Ytterligare en patient hade minskat ner 
hemtjänstinsatserna till ett minimum av rädsla för att smittas av covid-19. Detta 
diskuteras ytterligare längre fram i kapitlet.  

Varierande upplevelser av hemsjukvård i allmänhet 
Vårt intervjumaterial visar att upplevelserna av den kommunala hälso- och 
sjukvården är komplexa och går i olika riktningar. Flera anhöriga och patienter var 
mycket nöjda med de insatser de fick medan andra uttryckte skepsis. De flesta av de 
intervjuade patienterna och anhöriga, med några få undantag, upplevde att de på det 
stora hela var nöjda med den vård som de själva och deras närstående fått i hemmet. 
Många beskrev konceptet med hemsjukvård som fantastiskt och uttryckte stor 
tacksamhet för den vård de fick. De kände sig unika och utvalda att få del av en 
vårdform som inte alla patienter har tillgång till. Patienter och anhöriga till patienter 
inskrivna i ASIH-team var i allmänhet mer nöjda och uttryckte mindre kritik mot den 
vård de fått i hemmet än patienter och anhöriga till patienter inskrivna i allmän 
hemsjukvård. En patient, inskriven i ett ASIH-team, berättade att han såg personalen 
från den kommunala hälso- och sjukvården som en del av den ”änglakör” som stöttar 
och hjälper honom i livet. Flera andra uttryckte liknande tankar:  

Ja, jag är nöjd med den hjälp jag får. Mycket nöjd. Jag kan inte tänka mig bättre än att 
få denna hjälp […] Det är en trygghet att ha när man inte själv orkar helt och hållet.  

En anhörig vars närstående hade en obotlig cancersjukdom och bodde i en mindre 
kommun uttryckte dock oro för att det kanske inte fanns tillräcklig kompetens i 
palliativ vård i den kommunala hälso- och sjukvården där. Kommunen har inget 

 
2 Trakeotomi, så kallat strupsnitt, är ett operativt ingrepp som innebär att man gör en öppning på halsens 
framsida för att skapa fri luftväg. Öppningen i halsen kallas sedan trakeostomi. Passagen in till 
luftstrupen hålls öppen med hjälp av en trakealkanyl. Trakeostomi görs när sjukdomar eller skador i 
luftvägarna eller i centrala nervsystemet hindrar patienten från att få ett effektivt gasutbyte i lungorna. 
Ingreppet kan också göras på patienter som har försämrad lungkapacitet och behöver långvarig 
respiratorbehandling (Vårdhandboken, 2021). 

3 PEG (perkutan endoskopisk gastrostomi) eller gastrostomikateter är ett medicinskt hjälpmedel och en 
form av sondmatning, som innefattar att en sond går genom bukväggen till magsäcken eller tarmen 
(Wikipedia, 2021). 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sondmatning
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ASIH-team till skillnad från större kommuner som exempelvis Göteborgs stad. Även 
andra bland de intervjuade beskrev att de ibland kände bristande tillit till den 
kommunala hälso- och sjukvårdspersonalens kompetens. Det gällde särskilt åtgärder 
för att förebygga smittspridning av coronaviruset (som många fann otillräckliga) 
samt insatser som utfördes på delegation (där flera beskrev fel i 
läkemedelshanteringen). Om detta skriver vi mer längre fram i kapitlet. 

Personalkontinuitet är en viktig förklaring till varför man upplevt sig nöjd med 
insatserna från den kommunala hälso- och sjukvården. Flera av de intervjuade 
beskrev att de utvecklat en relation till den personal som genomförde hembesöken 
och att personalen lärde känna både patienter och anhöriga och förstod vad som var 
viktig för dem. Denna iakttagelse stämmer väl med tidigare forskning som pekar på 
betydelsen av att vård i hemmet är personcentrerad i meningen flexibel och 
skräddarsydd efter patientens behov och att kommunikationen är ”expressed in a 
personalised manner” (Walsh et al., 2020, sidan 1). En anhörig berättade om sina 
tankar om hur viktigt det är att få träffa samma personal:  

… det är också naturligtvis en väldigt stor fördel för i och med att man träffar samma 
personer flera gånger och de blir uppdaterade, så får man ett helt annat stöd. Så är det 
bara. Det funkar mycket lättare och de vet direkt vad det är man pratar om och de 
förstår varför man undrar och… också att det är viktigt att man får besked. 

Denna anhöriga pekade på hur kommunikationen förbättras av kontinuitet eftersom 
vårdpersonalen efter hand får veta mer om vad som är betydelsefullt i patienternas 
och deras anhörigas liv. Att kontinuitet är en förutsättning för god kommunikation 
togs även upp av en patient som ibland upplevde att vikarierande personal inte alltid 
lyssnade på honom och att det inte kändes som att det var någon idé att öppna upp 
sig för ny personal eftersom de ändå bara skulle träffas ett fåtal gånger:  

Intervjuare: Finns det någon situation då du inte känt dig lyssnad på? 

Patient: Nja, som jag sa, det har kommit hit vikarier ibland som inte känner mig. Då 
tycker jag… och jag vet att de inte kommer fler gånger, de har bara varit en gång. Då är 
det ingen idé för mig att börja bygga upp en ny historia utan då blir det väldigt kort och 
de tar blodprovet och sen är det bra med det.  

Det tar tid att bygga en förtroendefull relation. Att träffa samma vårdpersonal flera 
gånger räcker inte. Vilken insats som ges och hur länge personalen stannar hos 
patienten har också betydelse. Snabba insatser ger inte alltid förutsättningar för 
dialog och emotionellt stöd. En patient berättade till exempel att han inte tyckte att 
hemsjukvårdspersonalen hann lära känna honom trots dagliga insatser eftersom 
deras hembesök aldrig varade i mer än fem minuter.  

Intervjuare: Tycker du att de känner dig och vet vad som här viktigt för dig? 

Patient: Känner mig? Det hinner de inte på fem minuter […] Jag kan lika gärna ta de 
medicinerna själv. 

Flera patienter och anhöriga utryckte att de var mycket tacksamma över att få vård i 
hemmet och att det var något av en ”lyxtillvaro att ha en personlig sjuksköterska”. 
Samtidigt var man mycket mån om att inte överutnyttja denna resurs. En patient 
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berättade till exempel att han, då hans läge var stabilt, kommit överens med 
hemsjukvården om att de skulle komma var tredje vecka istället för en gång i veckan 
eftersom han ansåg att vårdpersonalen kunde ”lägga den tiden på andra som behöver 
det bättre”. Han förklarade att:  

Jag har en som jag kan sms:a frågor till. Jag missbrukar inte det, jag har kanske… tre, 
fyra… inte mer än fyra gånger har jag gjort det under den här perioden.  

En anhörig reflekterade över att det är viktigt att komma ihåg att vården finansieras 
av gemensamma medel. Flera uttryckte en stark känsla av att man även som patient 
behöver göra rätt för sig och inte överutnyttja vårdens resurser. I detta går också att 
uttyda en medvetenhet om att vården i hemmet skulle kunna försvinna. En patient 
berättade till exempel att hans största oro var att ASIH-teamet skulle läggas ner, 
vilket han läst hade skett i en närliggande kommun. En annan patient, vars 
hälsotillstånd hade förbättrats, var bekymrad över att kanske bli utskriven från den 
kommunala hälso- och sjukvården och då mista den trygghet som vårdformen 
inneburit för honom.  

Pandemin har påverkat upplevelsen av hemsjukvård 
Det är tydligt att de intervjuade patienternas och anhörigas upplevelser av kommunal 
hälso- och sjukvård påverkats av pandemin. Flera beskrev att det känts tryggare att få 
vård i hemmet än om den skulle getts på en vårdinrättning där risken för 
smittspridning uppfattades som högre. Andra uttryckte att de varit mycket oroliga för 
att smittas av covid-19 via hemsjukvårdspersonalen, särskilt i början av pandemin då 
det rådde brist på skyddsutrustning. 

Men innan vi går vidare med att berätta om de intervjuade patienternas och 
anhörigas upplevelser av vård i hemmet under pandemin kan det vara på sin plats att 
säga något om hur de tyckte att deras liv hade påverkats av pandemin i allmänhet, 
utanför det sammanhang som den kommunala hälso- och sjukvården utgör. Under 
pandemin har kritiska röster höjts mot att restriktioner initialt riktades mot alla 
individer 70 år eller äldre, oavsett hälsotillstånd, samt att besöksförbud gällde under 
flera månader på äldreboenden (se till exempel Senioren.se, 2020 och 
Sverigesradio.se, 2020). Flera forskare har påpekat att social isolering kan leda till 
ökad risk för bland annat hjärt-kärlsjukdomar, demensproblematik samt depression 
och ångest (se bland annat Armitage & Nellums, 2020). I länsstyrelsernas rapport till 
regeringen i oktober 2020 avseende ”Lägesbilder och åtgärder i kommunerna för att 
förebygga social problematik och utsatthet med anledning av covid-19” beskrivs att 
landets kommuner har uppmärksammat en större isolering och ett försämrat mående 
under pandemin bland äldre personer (Länsstyrelsen i Hallands län, 2020). I 
rapporten uttrycks särskilt stark oro för isolering bland äldre personer som inte bor 
på äldreboenden och då specifikt de som bor på landsbygd. Minskad kontakt med 
socialsekreterare inom äldreomsorgen leder till att äldre personers vårdbehov ökar 
innan de får hjälp. I rapporten noteras också att primärvården har sett en tendens till 
att kontakterna med äldre personer har ökat på grund av ensamhet. Äldre personers 
isolering samt besöksförbud på äldreboenden riskerar också att skapa psykisk ohälsa 
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hos anhöriga. Flera kommuner har uppmärksammat att inställd daglig verksamhet 
och besöksförbud medfört ökad belastning för anhöriga till äldre personer och 
funktionsnedsatta.  

Mot denna bakgrund förväntade vi oss att de intervjuade patienterna skulle berätta 
om negativa effekter av pandemin på deras livskvalitet. Men istället ansåg flera att 
deras liv inte påverkats i så stor utsträckning eftersom de redan före pandemin var så 
begränsade i sin livsföring på grund av sjukdom, ålder och funktionsnedsättning. 
Några hade levt tämligen isolerade i sin bostad och bara umgåtts med sina närmast 
anhöriga under flera års tid. 

Nä, jag tycker att corona har faktiskt, tack vare min sjukdom… det har inte påverkat mig 
så hemskt mycket för att… det har det i och för sig, men jag känner inte att det har varit 
något problem att vara hemma eller att inte gå ut… pubar eller krogar eller restauranger 
för att… jag tycker att de sista två åren… det har inte blivit mycket ändå. 

Vårdens innehåll har varit ungefär detsamma under pandemin 
De flesta patienter som haft insatser från den kommunala hälso- och sjukvården både 
före och under pandemin tyckte inte att just denna del av vården förändrats i särskilt 
stor utsträckning.  

Nä, det har inte varit annorlunda än vad det har varit hela tiden. Vi har en 
sjuksköterska här, hon är väldigt duktig, tycker jag. Hon ger mig det jag ska ha… hon 
uppfyller de kraven jag har. 

Majoriteten upplevde istället att de fått överenskomna insatser ungefär på samma 
sätt som tidigare och att kvaliteten på vården inte påverkats. 

Den enda skillnaden är att de har visir på sig när de tar blodprov och plasthandskar. 
Det är egentligen den enda skillnaden… och så spritar de sig direkt när de kommer in 
här, men annars är det som vanligt. 

Några patienter och anhöriga berättade att det varit fler vikarier under pandemin och 
att personalen ibland inte kommit på avtalad tid. Denna typ av förändringar hade de 
flesta emellertid stor förståelse för och det var inget som sågs som ett problem. 
Tvärtom betonade flera att eftersom de ändå ”bara är hemma” så spelar det ingen roll 
om personalen kommer en eller ett par timmar senare än planerat. Många uttryckte 
att de hade stor förståelse för att personalen var extra belastad under pandemitider 
och att andra patienter kunde behöva prioriteras.  

En patient berättade dock om en gång då hemsjukvården inte hörde av sig som 
avtalat under en längre period. 

Vid ett tillfälle så glömde de att ringa i två veckor, tror jag… drygt en vecka och tror jag 
kan ha varit corona som kan ha ställt till det. De får prioritera annat, kan jag tänka mig. 

Några patienter och anhöriga berättade att vissa tillsynsbesök genomförts via 
telefonsamtal istället för som fysiska besök sedan pandemin tog fart. Majoriteten 
ansåg att det fungerat bra och var en god lösning i pandemitider för att minska 
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smittspridningen. En patient och dennes anhörige var dock kritiska till 
telefonavstämningar. De upplevde att kontakten blev opersonlig och ytlig, att det var 
lätt att glömma bort vad de ville säga och att samtalen skedde på personalens istället 
för patientens villkor.  

Minskade rehabinsatser 
Några patienter och anhöriga ansåg att möjligheterna till rehabiliteringsinsatser 
försämrats under pandemin. En patient berättade att han inte längre fick stöd att 
genomföra träningsprogram i hemmet och därför blivit mer spastisk. Patienten hade 
då på eget initiativ bett om att få tillgång till en motordriven benträningsmaskin för 
att kunna träna själv, men fått vänta länge och behövt höra av sig flera gånger till 
kommunen innan den levererats. En annan patient berättade att han tvingats avstå 
från rehabiliteringsinsatser på en sjukgymnastikmottagning eftersom de inte längre 
tog emot patienter i riskgrupp. Kommunen hade då försökt ordna så han fick 
rehabträning i hemmet istället, men det visade sig svårt att genomföra eftersom det 
inte fanns tillräckligt med personal. 

Patient: Till en början var det lite besvärligt för jag kunde inte åka ner till rehab på 
grund av corona, de tog inte emot sådana som var sjuttio plus… utan då var jag hemma. 
Det skulle bli en gång i veckan, men det har inte riktigt blivit så. 

Intervjuare: De kommer inte hem till dig istället? 

Patient: Jo, istället gjorde de det, det skulle vara en gång i veckan, men det var inte 
alltid de hann med för det skulle synkroniseras med två personer som skulle kunna 
komma samtidigt. Det räcker inte med en person när de ska träna mig utan de måste 
vara två. 

Både tryggt och otryggt med vård i hemmet 
Flera av de intervjuade berättade att de trodde att vården i hemmet blivit extra 
betydelsefull för många äldre personer under pandemin eftersom de inte kan ha så 
många andra kontakter:  

Jag tror att det är extra viktigt under en sån här period att man har kontakt, antingen 
med hemtjänst eller med hemsjukvård. Att det är någon som bryr sig om en och att… 
ser till att man mår bra, helt enkelt. 

Anhörig  

Flera patienter och anhöriga beskrev att det känts tryggare ur 
smittspridningssynpunkt att få vård i hemmet under pandemin istället för att besöka 
sjukhus och vårdcentraler. Några få uttryckte att de känt sig trygga med vården 
hemma eftersom personalen använt skyddsutrustning.  

Intervjuare: Har det känts tryggt och okej att de har kommit hem till dig trots corona? 

Patient: Jo, det har de. De är väldigt noga med sprit och visir… det funkar. 

Men även om många upplevde att det varit tryggare att få vård i hemmet än på olika 
vårdinrättningar, hade flera känt stor oro för att bli smittade av covid-19 via 
personalen. 
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Intervjuare: Har det känts tryggt att ha dem (hemsjukvårdspersonalen) hemma hos dig 
även under coronapandemin? 

Patient: Ja, det har det, men samtidigt ska man ha lite i baktanken att de träffar inte 
bara mig, de träffar andra människor också så man kan inte vara hundra procent, men 
trygg är jag till 90 procent. 

Flera patienter och anhöriga berättade att de varit särskilt oroliga för att de själva 
eller deras närstående skulle bli smittade av covid-19 i början av pandemin när 
personal från hemsjukvården och hemtjänsten inte bar visir och munskydd. Samtliga 
patienter som intervjuerna rörde tillhörde de grupper som har störst risk att bli svårt 
sjuka eller avlida av covid-19 och flera av de intervjuade trodde inte att de själva eller 
deras närstående skulle överleva infektionen om de blev smittade.  

Många berättade att de vidtagit särskilda hygienrutiner för att minska risken att 
smittas. Några patienter bar till exempel själva munskydd och visir när vårdpersonal 
kom på besök, eller kontrollerade att personal spritade händerna innan de klev in i 
bostaden. En del hade köpt in munskydd, visir, handskar och handsprit till 
personalen och försökt få dem att använda detta under hembesöken.  

Vi till och med köpte hem munskydd, vi köpte kartongvis bara för att vi skulle kunna ge 
dem när de kom hit och de skulle kunna slänga det varje gång de hade varit här och ta 
på nya, men de fick inte lov att använda dem … De blev tillsagda att de inte fick lov att 
använda dem heller. Sen var det ett tag då det inte var någonting, varken visir eller 
munskydd och sen inföll det så att det blev… ett fall här i kommunen där ett hem, ett 
äldreboende fick corona där. Då helt plötsligt fick alla i hela kommunen börja använda 
visir …  

Patient 

En anhörig berättade att hon numera kände sig trygg med hur personalen använder 
skyddsutrustning, men att hon och hennes närstående hade varit bekymrade i början 
av pandemin. 

De visiren som de hade i början som de skulle dela på, det var inte bra. Nu har de egna 
och tvättar av dem… man kan säga att de flesta följer det, sen om de gör det utanför, 
men de sätter på sig dem noga och de sätter på sig handskar och de sätter på sig 
förkläde när de är i hallen. När de kommer in i rummet så har de detta på sig hela tiden 
och det får jag säga till nittionio procent att de verkligen är noga.  

Flera har avstått från hemtjänstinsatser och vårdbesök 
Flera patienter och anhöriga berättade att de sagt upp eller kraftigt dragit ner på 
insatser från hemtjänsten för att minska risken att bli smittade av covid-19.  

Intervjuare: Har du hemtjänst också? 
 
Patient: Det hade jag tidigare, men i samband med den här… utbrottet av pandemin 
så… de började ringa istället för att komma och det var väl i mars, april… då tyckte jag 
att det var lika bra att ställa av dem för jag har larm så ifall jag skulle ramla så kan jag 
kalla på hjälp. 



   

35 (58) 

Patienters och anhörigas upplevelser av vård i hemmet under coronapandemin 

En patient berättade att han avbokat besök inom specialistvården eftersom han var 
rädd för att smittas av covid-19 under sjuktransporten. Patienten var rullstolsburen 
och kunde inte ta sig till sjukhuset på annat sätt.  

Sen är det en oro till, när man ska ut och åka färdtjänst… där är mycket större oro än 
vad det är med hemtjänst och hemsjukvård för där finns inga restriktioner. Jag åker 
minibuss med ramp som man tar in rullstolen i och de har inga restriktioner att de ska 
använda munskydd eller nåt … Jag ifrågasatte det när jag ringde och beställde bil. Det 
är upp till chauffören själv, fick jag till svar. 

Anhörigstöd under pandemin  
Tidigare forskning visar att många personer med stora vård- och omsorgsbehov ofta 
har mycket hjälp från anhöriga utöver det stöd som samhället erbjuder (se till 
exempel Szebeheley, 2017; Kommunal, 2014). Vår studie bekräftar denna bild. 
Intervjupersonerna har berättat att anhöriga hjälper till med hushållssysslor så som 
att tvätta, städa, handla och lagat mat, men också med personlig omvårdnad, 
exempelvis dusch och toalettbestyr. Att skjutsa till olika vårdbesök och bistå med 
ekonomi och myndighetskontakter är också vanligt. Några utförde även mer eller 
mindre avancerade vårdinsatser så som stomi- och kateterskötsel, 
läkemedelshantering, näringstillförsel via PEG-sond och trakeostomivård. Anhöriga 
stöttade också i rehabiliteringsträning och gav givetvis även känslomässigt stöd. Det 
var flera av patienterna som intervjuerna rörde som inte kunde komma ut för att få 
frisk luft eller ta en promenad4 utan hjälp från anhöriga.  

Vi tränar lite hemma med hantlar och så och sen försöker vi komma ut och gå. Så om 
inte annat så blir det en omväxling när han kommer ut, det blir lite annorlunda. 

Anhörig 

Flera patienter uttryckte att deras anhöriga ”tittar till dem” och på så sätt är ett extra 
stöd i vardagen. En patient berättade att hon trodde att hon skulle ha behövt 
hemtjänst om det inte vore för hennes sambo “för det är väldigt svårt att klara det 
själv”. En annan patient menade att han aldrig skulle klara av att bo hemma utan 
stöd från sin fru. En anhörig berättade om liknande erfarenheter: 

Han orkar inte lika mycket som han gjorde tidigare. Då blir det väl jag som får ta ett 
större lass här hemma.  

Samma person beskrev att det ökade ansvaret hemma inte bekom henne eftersom 
hon hade mer tid över som pensionär. Det finns dock många olika upplevelser av 
rollen som anhörig. Vissa beskrev anhörigrollen och tillhörande ansvar för stöd och 
omsorg som betungande, medan andra – som den anhöriga som citeras ovan – inte 
tycktes ha någonting emot det och uppfattade det som en naturlig roll att ta, särskilt i 
pandemitider. 

 
4 Med promenad avser vi dels att patienten går själv med eller utan stöd av rollator eller annat 
gånghjälpmedel, dels promenad där patienten sitter i rullstol. 
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En anhörig vars närstående hade en dödlig sjukdom och led av periodvis förvirring 
berättade att han genom att ta ett större ansvar också fick möjligheten att komma sin 
närstående närmre och tillbringa så mycket tid tillsammans med honom som möjligt. 
Detta gav mening åt den närstående i en period i livet som i övrigt kändes mycket 
svår. Samma anhöriga berättade om sina specifika erfarenheter av att vara anhörig 
till en närstående med kort förväntad återstående livstid. Bland de uppgifter han 
förklarade att han hjälpte till med återfanns flera praktikaliteter så som att hantera 
fullmakter och vara i kontakt med myndigheter, försäkringsbolag och arbetsgivare. I 
en allt mer digitaliserad tid med krav på bank-ID och koder nästan överallt visade sig 
detta vara en stundtals mycket svår uppgift.  

Anhöriga uppgav att de hjälpt till med olika typer av personlig omvårdnad. En del 
saker var av enklare karaktär. Till exempel berättade en anhörig att hon försökte se 
till att hennes närstående äter lite extra eftersom hon fått höra att det är viktigt att 
den närstående inte går ner i vikt. Andra anhöriga bistod med mer intima 
omvårdnadsinsatser, så som att hjälpa till med personlig hygien:  

Hemtjänsten kommer hit och sätter mig på toalettstolen, så rullar de in mig och då är 
min fru med och hjälper mig där. Sen brukar jag gå direkt till duschen efter det också, 
då håller min fru på med mig i en och en halv timme där inne.  

Den anhöriga i detta exempel hade en bakgrund inom hemtjänsten och hjälpte sin 
anhöriga med såväl personlig hygien, som medicindelning och rehabträning.  

Mer anhörigstöd under pandemin 
Flera av de anhörigas stödinsatser har ökat under pandemin. I hjälpen med såväl 
vardagliga sysslor som omvårdnadsinsatser kan vi uttyda en vilja hos de anhöriga att 
finnas till hands och hjälpa till under de svåra perioder i livet som både en sjukdom 
och en global pandemi innebär. I en intervju berättade en patient om hur han fick 
hjälp av sin dotter att göra inköp på internet:  

Jag kan beställa varor [på nätet] varje vecka. Vår dotter hjälper mig att skriva. Jag har 
gula fläcken i ena ögat så jag kan varken skriva eller läsa.   

Flera av de patienter som intervjuerna rörde levde ihop med en person som liksom de 
själva också tillhörde en riskgrupp som kan drabbas svårt av covid-19. Många 
anhöriga var till exempel över 70 år eller hade någon hjärt-kärlsjukdom. En 88-årig 
patient berättade att han fick hjälp med inköp av sin jämnåriga hustru trots att båda 
visste att det inte var optimalt ur smittsynpunkt:  

Ja, det är klart, hon gör kolossalt mycket. Till exempel, hon går och besöker affären här 
vid halv nio, niotiden för att slippa träffa så mycket folk.  

En anhörig som inte bodde tillsammans med sin närstående berättade att hon gick 
till biblioteket var 14:e dag och lånade en påse med ljudböcker som en bibliotekarie 
förberett till den närstående. Hon berättade också att hon försökte ha lite extra 
kontakt med sin närstående eftersom hon befarade att han på grund av pandemin 
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blev ensam och isolerad. Även denna anhöriga tillhörde en riskgrupp för att blir svårt 
sjuk i covid-19 då hon var 80 år.  

Under intervjuerna fick vi ta del av flera vittnesmål om att gränserna för vad som är 
en rimlig anhöriginsats har förskjutits. Ett tydligt exempel på detta är en anhörig som 
berättade att hon och hennes syster tagit över alla hemtjänst- och 
hemsjukvårdsinsatser för att minska risken för att deras närstående skulle smittas 
med covid-19 (en av de anhöriga har en sjukvårdsutbildning). Patienten var 
fortfarande inskriven i den kommunala hälso- och sjukvården och kunde åter få 
hemtjänstinsatser från kommunen om han själv eller de anhöriga hörde av sig, utan 
att behöva ansöka om dem igen. Kommunens sjuksköterskor och rehabpersonal 
konsulterades på telefon vid behov, men alla fysiska besök hade ställts in. Eftersom 
patienten hade så stora vård- och omsorgsbehov turades de anhöriga om att bo 
hemma hos den närstående för att kunna bistå dygnet runt. Till exempel behövde 
patienten hjälp med att hosta upp slem och kissa flera gånger varje natt och assistans 
med näringstillförsel via PEG-sond dagtid. Den närstående hade även vårdats på 
sjukhus under en period, men för att minska risken att smittas med covid-19 hade de 
anhöriga valt att ta hem sin närstående innan kommunen kunde starta upp 
hemsjukvårdsinsatser eller hade levererat hjälpmedel till hemmet.  

En anhörig berättade att hon gjorde sådant som hon ansåg att hemtjänsten och 
hemsjukvården borde ha gjort. Hon upplevde sig ensam med allt ansvar och 
berättade även att hon till följd av allt anhörigansvar höll på att bli utbränd:  

Jag hjälper min mamma med att försöka få i henne näringsdrycker, duschar henne, 
handlar för henne, städar för henne. Gör de uppgifter som hemtjänsten och 
hemsjukvården egentligen ska göra. [----] Det har varit jättejobbigt med corona, just 
tillgängligheten på vård och att de… mer eller mindre, känner jag, lämnar över vården, 
den akuta vården i hemmet och lägger den i knät på mig eftersom det inte finns 
resurser… 

Några av de intervjuade berättade om svårigheter för såväl hemsjukvårdens personal 
som för patienter och anhöriga att komma i kontakt med ansvarig läkare och hur 
detta påverkat deras känsla av trygghet med den kommunala hälso- och sjukvården. 
Eftersom de intervjuade upplever att slutenvård och besök på sjukhusens 
akutmottagningar innebär ökad risk att smittas av covid-19 har de försökt att 
minimera denna typ av vårdkontakter under pandemin. Att inte få tag på ansvarig 
läkare tillräckligt snabbt kan i vissa fall innebära att patienten inte längre kan vårdas 
hemma utan måste uppsöka en annan vårdinstans för att få hjälp. En anhörig 
berättade att hon åkt till akuten vid fyra tillfällen sedan pandemin startade eftersom 
hon upplevde att hemsjukvården inte kunde ge adekvat vård i hemmet till hennes 
närstående. Patienten hade så småningom fått hjälp av sjukhusets mobila team så att 
hon till slut kunde vårdas hemma i alla fall.  

Kontroll och koordinering  
I våra intervjuer har vi kunnat urskilja två saker som anhöriga gör förutom att hjälpa 
till med vardagssysslor och omvårdnadsinsatser. Det handlar om att anhöriga på 
olika sätt hjälper till att dels koordinera, dels kontrollera sin närståendes vårdinsatser 
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eller andra aspekter av den närståendes liv. I det följande kommer vi närmare belysa 
hur detta kan ta sig uttryck.  

En anhörig vars närstående under en längre tid varit sjuk i ALS5 berättade att han 
hela tiden balanserade flera roller samtidigt:  

Jag är både assistent och arbetsledare och anhörig. Så jag har tre roller här och hjälper i 
princip varje dag med något.  

Under pandemin ökade ansvaret för denna anhöriga eftersom han ofta var tvungen 
att vikariera för andra personliga assistenter som var sjukskrivna med milda 
luftvägssymptom. Som kunnig och erfaren anhörig och personlig assistent till sin 
närstående genomförde denna anhöriga dessutom ofta mer komplicerade 
omvårdnadsuppgifter så som att byta trakeostomi och kanyler då han lärt sig detta av 
en erfaren läkare. Den anhöriga upplevde att han ofta stötte på motstånd och blev 
ifrågasatt när han i mötet med andra läkare och sjuksköterskor ville hjälpa till med 
dessa saker.  

En vanligt förekommande uppgift som flera av de anhöriga pratade om var att de på 
olika sätt hjälpte till att koordinera sin närståendes vårdinsatser. Detta påminner om 
det som Kommunal (2014) i sin rapport kallar för en ”samordnaroll”. Flera anhöriga 
uppgav att de skötte kontakten med olika vårdinstanser och på så sätt hjälpte till med 
att samordna sin närståendes vård och konkret förberedde för den ”hjälp som utförs 
av kommunen eller sjukvården” (Kommunal, 2014, sidan 20). En anhörig beskrev det 
som att han var kontaktperson för sin närstående: 

… så jag är kontaktperson för Jubileumskliniken och kommunen ringer mig och jag har 
ansökt åt min närstående för färdtjänst, det får jag sköta. Det är sånt jag hjälper till 
med. 

Många anhöriga pratade om ”vår kontakt” i hemsjukvården eller ”den sköterskan vi 
haft mest kontakt med”. Detta tyder på att de anhöriga var mycket involverade i sin 
närståendes vård och upplevde den som deras gemensamma angelägenhet. Flera 
anhöriga berättade också att de stått i kontakt med sin närståendes läkare, både för 
rådgivning men också för att till exempel få recept förnyade till den närstående.  

Förutom att koordinera sin närståendes vårdinsatser har vi också kunnat se att flera 
anhöriga ägnat mycket tid åt att följa upp och kontrollera sin närståendes vård och 
omsorg. Detta stämmer överens med det som fackförbundet Kommunal i sin rapport 
kallar för en ”inspektörsroll” (2014, sidan 21). Uppföljningen och kontrollen i vårt 
intervjumaterial berör framförallt bristen på skyddsutrustning i hemsjukvården och 
hemtjänsten, särskilt i inledningen av pandemin. En anhörig berättade dock att hon 
upptäckt att hennes närstående fått fel läkemedelsdoser av hemsjukvårdens personal 

 
5 ALS, amyotrofisk lateral skleros, är benämningen på en grupp neurodegenerativa sjukdomar där 
nervceller i hjärnan, hjärnstammen och ryggmärgen dör. Detta leder till muskelförtvining och 
förlamning. Patienterna avlider när andningsmuskulaturen drabbas och inte förmår tömma lungorna på 
koldioxid. Varje år insjuknar cirka 220 personer i Sverige i ALS. De flesta är mellan 50 och 70 år 
(Hjärnfonden.se 2021). 
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vid upprepade tillfällen vilket lett till så allvarliga biverkningar att den närstående 
behövt sjukhusvård.  

Flera patienter och anhöriga berättade att den anhöriga varit i kontakt med 
kommunen för att försöka få personalen att använda skyddsutrustning. En patient 
berättade att hans barn kontaktade vårdens utförare:  

I början var det ganska kämpigt för att det var innan någon började använda visir eller 
munskydd eller något. Jag låg i sängen med dem stående över mig och jobbade. Vi har 
två vuxna döttrar som höll på att ringa och försökte få dem att använda det, men det var 
som att köra huvudet i väggen.  

En anhörig hade vänt sig till hemsjukvårdens chefer och till politiker i kommunen för 
att prata om bristen på skyddsutrustning och vilka konsekvenser det kan medföra för 
patienter inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård:  

Jag sa till någon, du får gärna ha på dig visir, men jag tänkte sen att det var inte rätt väg 
att gå. Jag har pratat med… jag har mejlat till alla chefer och till politiken och pratat 
med hemsjukvårdsansvarig.  

Två anhöriga uppgav att de varit i kontakt med smittskyddsläkare i Västra 
Götalandsregionen för att försöka påverka dem att ändra riktlinjerna för användning 
av skyddsutrustning i kommunen. Den ena anhöriga oroade sig för sin sjuka mamma 
och berättade så här:  

Jag vill skydda mamma eftersom hon är så skör. Och jag har ringt till Smittskydd i dag 
för att nu är det ändå utbrott igen och det är hårdare restriktioner och jag fick nästan en 
chock att de inte var mer noggranna nu igen. 

Den andra anhöriga var också orolig för att hemsjukvårdens personal skulle träffa 
hennes närstående utan skyddsutrustning, men pekade också på vikten av att även 
anhöriga behöver skyddas:  

Nu har jag pratat med smittskyddet i [kommun] också eller skrivit till dem, att man 
måste tänka att alla i hushållet ska man skydda för smittor, inte bara patienten. Det 
räcker inte att ta på visiret när man går in till patienten utan det måste vara på från det 
att man kliver in och då tänker jag, om man inte tänker… man kan ställa sig och prata i 
en hall med en anhörig som är plus sjuttio utan visir, då har man ännu inte riktigt 
förstått eller internaliserat det och det blir en riskfaktor.  

  



   

40 (58) 

Patienters och anhörigas upplevelser av vård i hemmet under coronapandemin 

Delaktighet  
Delaktighet lyfts ofta fram som en viktig del av den personcentrerade vården (se till 
exempel Ekman et al., 2011). I många sammanhang sätts likhetstecken mellan god 
vård, delaktighet och personcentrerad vård (se SOU, 2020:19). Vår studie tyder på att 
de intervjuade patienterna och anhöriga inte har upplevt att de kan påverkan 
hemsjukvården i särskilt stor utsträckning. Vissa har upprörts av detta samtidigt som 
andra inte tyckt att detta påverkat dem eller deras sammantagna upplevelse av 
vården så mycket.  

Flera lyfter fram att det kan påverka vilken tid vårdpersonalen gör hembesök. En 
anhörig berättade till exempel om hennes närstående som gärna tog sovmorgon och 
hur hemsjukvården anpassade sig efter detta: 

ASIH till exempelvis, de vet att [namn] tycker om att sova lite längre på morgonen så de 
kommer aldrig före klockan tio för att de vet om det.  

I de fall tiden när insatsen som ges inte går att påverka finns en stor förståelse för 
detta eftersom man anser att hemsjukvården har mycket att göra och att mer akuta 
saker som dyker upp måste gå före. En 90-årig patient som bodde på 
trygghetsboende reflekterade över att hans kontaktsjuksköterska ibland blev försenad 
eftersom hon var tvungen att prioritera andra, äldre, patienter.  

Nä, jag kan inte påverka det för hon… det kan vara akuta grejer som hon… bland de 
andra gubbarna och kärringarna här i huset. Jag tror att de mesta är ganska gamla. 

Flera anhöriga och patienter berättade att de kände sig delaktiga i beslut som fattas 
och att vårdpersonalen tog sig tid för att lyssna in patientens vilja. Det gällde i 
synnerhet patienter inskrivna i ASIH-team. 

De… går inte härifrån förrän vi är överens om vad som ska göras eller vad som är viktigt 
att tänka på. De rusar inte in och ut och fram och tillbaka mellan patienterna. Jag får 
den tid jag behöver.  

En anhörig berättade att hon var ”jätteimponerad” av hur hon och hennes närstående 
gjordes delaktiga i vården och att man jobbade med delaktighet både i det stora och 
det lilla: 
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Jag tycker att det är förvånansvärt vad bra det fungerar och att… som hon på rehab, för 
då ringer jag och säger, jag ser att pappas toalettstol är förhöjd, men inte jätteförhöjd 
och någon sa att det finns lite mer förhöjning och jag tänker att de centimetrarna kan 
göra stor skillnad och även om vi fixar bara lite på det här handtaget uppåt så kanske 
han inte hamnar med fötterna så mycket nedanför… då kommer hon, en liten tjej med 
skruvmejsel, och fixar och donar och hon är helt svettig och lite lägre… förhöjningarna 
var lite för höga, har ni lite mindre? Inga problem. Det kan jag tycka… och att de förstår 
att det här lilla kan göra så stor skillnad i vardagen.  

Det denna anhöriga berättar om är att vårdpersonalen ser och lyssnar på vad som är 
viktigt för henne och hennes närstående. En patient som hade liknande erfarenheter 
resonerade om huruvida detta kanske kan kopplas till hemsjukvårdspersonalens 
profession där han tyckte sig kunna se en skillnad mellan sjuksköterskor och 
personalen i hemtjänsten:  

Vi har mycket resonemang. De är väldigt öppna… och väldigt trevliga, jag vet inte… det 
är klart, de är inom en viss profession. Det är klart, det är väl naturligt. Det är en 
himmelsvid skillnad mellan hemtjänst och hemsjukvården, men det kanske är naturligt. 

Ojämlik kunskap försvårar delaktighet 
Även om flera av de intervjuade tyckte att de kände sig delaktiga i vården, var det 
andra som berättade om svårigheter med att vara delaktig och kunna påverka.  

Intervjuare: Tycker du att du kan påverka hur du ska få vård i hemmet? 

Patient: Eh… det beror på vad du menar. Den vård jag får är den vård som jag behöver 
så att… jag kan påverka den på olika sätt, men jag tycker att jag får det som jag vill ha. 

En annan patient uttrycket sig så här när vi frågade om det fanns det något med 
hemsjukvården som patienten skulle vilja förändra: 

Patient: Nä, man begriper att det är inte så lätt att ändra på saker och ting. Det är det 
inte. Man får acceptera saker och ting som det kommer. 

Intervjuare: Vad kan det vara för saker man får acceptera? 

Patient: Det vet jag inte, jag kan inte säga säkert vad det är, men för det mesta är allting 
riktigt bra och då kan man inte klaga.  

Flera patienter berättade att hemsjukvårdens personal visserligen lyssnade på dem, 
men att de ändå inte kände sig särskilt delaktiga i sin vård. Många beslut som rörde 
deras vård och behandling togs när de inte själva var med. Flera beskrev att de sedan 
inskrivningen i den kommunala hälso- och sjukvården inte hade särskilt mycket 
direktkontakt med någon läkare. Kommunikationen gick istället via sjuksköterskorna 
i den kommunala hälso- och sjukvården.  

Patient: … jag tror inte att min läkare har sett det någon gång. 

Intervjuare: Såret? 

Patient: Nä … 

Intervjuare: Okej … utan det har bara varit hemsjukvården som har hanterat det? 

Patient: Ja, precis och sen har de rådgjort med någon läkare … de har väl möten och så. 
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En patient menade att det i princip var omöjligt att vara delaktig på lika villkor 
eftersom man som patient befinner sig i ett kunskapsmässigt underläge i medicinska 
frågor. 

Jag har svårt att argumentera emot när det gäller medicinska termer. Jag läser min 
journal på 1177 och tyvärr skriver läkarna på latin så man behöver en ordbok jämte sig 
för att fatta vad de skriver… och jag lyfter det flera gånger och ibland säger jag till 
läkaren, kan du prata svenska nu för jag kan inte latin? Det stör mig, det finns svenska 
ord för det också. Det går att använda det.  

När man som patient får information som är formulerad på ett sådant sätt att man 
inte förstår den är det naturligtvis svårt att vara delaktig. Att som patient ges 
möjligheten att läsa sin journal kan öka graden av delaktighet, men bara för de med 
en viss nivå av hälsolitteracitet eller förmåga att ställa frågor till vårdpersonalen om 
sådant de inte förstår (jämför Carman et al, 2013). 

En patient som föreföll väl medveten om sin rätt att vara delaktig i sin vård berättade 
att möjligheten att påverka tycktes vara avhängig hur mycket man som patient och 
anhörig ligger på vårdpersonal och beslutsfattare om att få igenom sina önskningar:  

Jo, det är väl det här med träningen. Jag har hållit på att tjata ett tag, men då hade de… 
vet jag, de hade dåligt med folk också och sen… det var ett tag det var lite… ovisst om 
jag skulle få cykla eller inte, men nu är det igång med det.  

Patienten fick till slut den träning som han efterfrågade. Samtidigt fanns det andra 
aspekter av vården som han tycktes anse att det var hopplöst att ens försöka påverka.   

Intervjuare: Finns det något mer som du skulle vilja… som du önskar dig från vården 
eller som du känner att det här skulle jag vilja förändra? 
Patient: Nä, inte som de skulle kunna påverka, det tror jag inte. Det är klart att man 
helst hade velat kunna gå ut i skogen och… sådana grejer, men det… så är det, det går 
inte.  

Ur ett personcentrerat perspektiv kan det tyckas självklart att patientens önskemål 
om att kunna ta sig ut i skogen skulle försöka tillgodoses, men patienten såg själv 
detta som en omöjlighet och som något som låg bortom vårdens mandat, ansvar och 
handlingsutrymme. Trots att personcentrering i God och Nära vård handlar om att 
fråga ”Vad är viktigt för dig som patient och närstående?” (SOU 2020:19), framgår 
det tydligt att det finns en gräns för vad som kan ingå i svaret på den frågan. En 
annan patient reflekterade på liknande sätt. Han förstod inte ens vad han skulle 
kunna vara med och påverka, dels eftersom hemsjukvården inte gjorde så stora 
insatser för honom (han hade bara hjälp med medicindelning i dosett), dels för att 
han tyckte sig sakna kunskap: 

Det är inte så mycket att bestämma när det i princip bara handlar om att göra iordning 
dosett […] Jag kan för lite om sjukvård [för att veta om hemsjukvården hade kunnat 
göra något annorlunda]. 

Under intervjuerna gav patienter och anhöriga flera exempel på att vården i hemmet 
inte alltid varit personcentrerad. Patienter och anhöriga upplevde sig ibland tvungna 
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att acceptera de förhållanden som vården gavs på för att över huvud taget få tillgång 
till den. En patient berättade till exempel att både hon själv och hennes sambo hade 
tyckt att det var oansvarigt av hemsjukvårdspersonalen att gå in utan 
skyddsutrustning vid hembesök, vilket de gjort i början av pandemin. Besöken utan 
skyddsutrustning utgjorde en överträdelse av de önskemål som dessa individer 
egentligen hade kring sitt eget hem och sin vård. Patienten hade dock inte sagt något 
till personalen om detta eftersom ”… jag är lite så där att jag säger inte så mycket till 
dem”. Citatet tydliggör att en personcentrerad vård förutsätter att patienten vill och 
vågar förmedla sina önskemål, något som inte var självklart för alla patienter och 
anhöriga som vi intervjuade. Några pratade till exempel om sig själva och sina 
anhöriga ”som lätta kunder” och att de inte ”ville vara jobbiga genom att ställa för 
mycket krav”. 

Flera patienter berättade också att de inte lyfte det som verkligen var ett problem för 
dem med hemsjukvårdspersonalen, eftersom de ansåg att just det problemet inte var 
den kommunala hälso- och sjukvårdens ansvar. En patient hade till exempel svåra 
ryggsmärtor men diskuterade inte det med sjuksköterskorna som kom till henne. 
Patienten berättade att hon beviljats hjälp med att få sina bensår omlagda två gånger 
i veckan i hemmet och ville ”inte belasta dem med annat”. Detta är ytterligare ett 
exempel på att vården i hemmet inte alltid var personcentrerad, men väcker också 
frågor om vems ansvaret är för att det förhåller sig så – vårdpersonalens eller 
patientens? Är ansvaret kanske gemensamt? Eller kan bristerna i första hand 
förklaras av svårföränderliga organisatoriska strukturer och normer för hur patienter 
och vårdpersonal förväntas agera? När vi frågade anhöriga om de ansåg att deras 
närstående fick den vård de behövde och om vården var anpassad till deras 
närståendes behov var det en anhörig som pekade på att vården är ett samspel där 
patientens förhållningssätt har stor betydelse för resultatet och om man som patient 
upplever att man får den vård man behöver: 

Eftersom vi båda två… vi försöker vara raka och [namn] är väldigt öppen och direkt, så 
när han känner något så säger han det. Det gör att… då förstår… mottagarna förstår 
väldigt mycket bättre. 

Flera patienter och anhöriga redogjorde för situationer där de ansåg att deras 
kunskap om sin eller sin närståendes sjukdomar och behandling inte alltid togs till 
vara. En anhörig berättade att hans närstående hade kateter sedan många år tillbaka 
och därför drabbades av återkommande urinvägs- och njurbäckeninflammationer. 
Paret brukar vistas utomlands någon månad eller två varje vinter. Patientens läkare 
hade tidigare skrivit ut antibiotika så att patienten kunde ta med det på resan om hon 
skulle bli sjuk. Men för något år sedan fick patienten en ny läkare som inte ville skriva 
ut antibiotika i förväg. Patienten insjuknade därefter i njurbäckeninflammation 
under en utlandsvistelse och blev så dålig att hon behövde vårdas på sjukhus där, 
något som den anhörige menade hade kunnat undvikas om patienten haft tillgång till 
antibiotika hemifrån. 

En annan anhörig berättade att hennes närstående fått infusionsbehandling med 
vätska av hemsjukvården vid flera tillfällen. Patienten hade sväljsvårigheter och 
problem med att dricka tillräckligt. Vid ett tillfälle upptäckte den anhöriga, genom att 
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kontrollera de vätskelistor hemsjukvårdens personal förde, att hennes närstående fått 
i sig så lite vätska de senaste dygnen att hon sannolikt inte skulle klara sig över helgen 
utan infusionsbehandling. Den anhöriga kontaktade ansvarig läkare på vårdcentralen 
som ville att hemsjukvården skulle faxa vätskelistorna innan infusionsbehandlingen 
ordinerades. Men hemsjukvården skickade fel lista. Trots att den anhöriga kunde 
redogöra för sin närståendes bristfälliga vätskeintag de senaste dygnen ordinerade 
läkaren ingen infusionsbehandling eftersom rätt bedömningsunderlag inte skickats 
från hemsjukvården. Det hela slutade med att den anhöriga fick köra sin närstående 
till akuten och att den närstående vårdades flera dygn på sjukhus. Här är det 
uppenbart att information från den anhöriga och hemsjukvården tillmättes olika 
betydelse och att anhöriga och vårdpersonal inte har möjlighet att agera på lika 
villkor när det kom till vård och behandling. 
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Slutsatser 
Denna rapport handlar om hur patienter och anhöriga till patienter inskrivna i 
kommunal hälso- och sjukvård upplevt att det har varit att få vård i ordinärt boende 
under coronapandemin. Studien visar att upplevelserna av den kommunala hälso- 
och sjukvården är komplexa och går i olika riktningar. De flesta intervjuade upplevde, 
med några få undantag, att de på det stora hela var nöjda med den vård som de själva 
och deras närstående fått i hemmet. Både patienter och anhöriga beskrev att 
hemsjukvården präglas av kontinuitet, vilket skapar trygghet. 

Anhörigas insatser har spelat en viktig roll för de patienter vår studie berör, vilket 
ligger i linje med tidigare forskning om anhörigstöd. Intervjuerna visar också att 
anhöriga har hjälpt sina närstående i högre utsträckning under pandemin och tagit 
ett större ansvar i sina närståendes vård. Anhöriga har framförallt hjälpt till med 
hushållssysslor men har också haft flera roller då de bistått både med personlig 
omvårdnad samt med att koordinera och kontrollera den närståendes vårdinsatser. 
Flera berättade att de eller deras närstående har pausat, sagt upp eller minskat ner på 
hemtjänstinsatser på grund av rädsla för covidsmitta. 

Studien visar att majoriteten av de intervjuade har upplevt det som tryggare att få 
vård i hemmet under pandemin än på sjukhus eller vårdcentral. Samtidigt visar 
studien att flera upplevt stor oro för att smittas med covid-19 via 
hemsjukvårdspersonalen, särskilt i situationer där dessa inte använt 
skyddsutrustning, så som visir och munskydd. Flera beskrev hur de, för att få tillgång 
till den vård de behöver, upplevt att de gett upp beslutsrätten över sitt eget hem 
genom att släppa in vårdpersonal utan skyddsutrustning. 

Många patienter och anhöriga tycks ha gjorts delaktiga i mindre beslut som rör den 
vård de fått i hemmet. Ett flertal beskriver till exempel att de kunnat påverka vilken 
tid hemsjukvården ska göra sina besök och att hemsjukvårdens sjuksköterskor 
lyssnat till dem. Samtidigt är det få som tycks ha fått möjlighet till delaktighet i större 
frågor. Några patienter och anhöriga beskrev att de inte alltid har tillräcklig kunskap 
om sjukdom och behandling eller om hur sjukvården fungerar och organiseras för att 
alltid kunna vara verkligt delaktiga. Förutom patienterna inskrivna i ASIH-team var 
det få som hade direktkontakt med läkare. Hemsjukvårdens sjuksköterskor beskrevs 
som tillgängliga samtidigt som de uppfattades ha en ”gatekeeperfunktion” mellan 
patienten och andra vårdgivare än kommunens sjuksköterskor, till exempel läkare. 
Patienter verkade dessutom sällan involveras i teambeslut. 

Eftersom det är tänkt att god och nära vård ska utgå från frågeställningen ”Vad är 
viktigt för dig som patient och närstående?” så är det nödvändigt att diskutera hur 
man ska agera om det som patienten upplever som viktigt går stick i stäv med rutiner 
och riktlinjer. Vår studie ger exempel på situationer där det som patienterna och 
deras anhöriga upplevde som viktigt stod i konflikt med det som hemsjukvården fått 
direktiv om, bland annat när det gäller användning av visir och munskydd i början av 
pandemin. Liknande dilemman kan uppstå i en rad andra situationer. Det är till 
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exempel inte ovanligt att brukare och patienter har starka önskemål om att få en 
insats utförd av en person av ett visst kön, samtidigt som många kommuner fattat 
beslut om att brukare och patienter inte får välja personal utifrån kön och etnicitet 
(jämför expressen.se, 2021). Under pandemin har den kommunala vården och 
omsorgens medarbetare och chefer ställts inför svåra utmaningar och dilemman när 
de behövt balansera nationella och regionala smittskyddsregler mot patienters och 
anhörigas behov och önskemål som ibland gått i en annan riktning. 

Studien visar således att det finns en spänning mellan olika delaktighetsnivåer. I 
utredningen God och nära vård (SOU 2020:19) förespråkas en delaktighetsnivå som 
ligger lång till höger i Carman et als modell (2013) och som karaktäriseras av delat 
ansvar och beslutsfattande där patienten är en aktiv och jämbördig partner. Den 
delaktighetsnivå vi ser beskriven i intervjuerna är istället en delaktighetsnivå som 
ligger till vänster i Carmans modell och karaktäriseras av att patienten är involverad 
men har begränsad beslutsmakt. Rutiner och riktlinjer sätter gränser för vad 
patienten kan vara delaktig i (jmf Cribb och Gerwitz, 2012) och det är långt ifrån 
självklart att patienter och anhöriga kan delta som jämbördiga parter i vården. I vår 
studie har vi tagit del av flera berättelser där patienters och anhörigas kunskap om 
sin eller sin närståendes sjukdomar och behandling inte tagits till vara vilket i några 
fall lett till felbehandlingar och att patienten utsatts för onödiga risker och lidande. 

När patienter inte involveras i beslutfattande om den egna vården blir personalen en 
slags ställföreträdare för patienterna som förväntas föra deras talan. Vår studie visar 
att flera patienter inskrivna i allmän hemsjukvård upplevt att personalen inte alltid 
har haft tid att lära känna dem. Hur ska man kunna föra en patients talan som man 
bara träffar personen fem minuter i veckan och delar dosett? Patienter inskrivna i 
ASIH-team, där patienterna ofta har mer omfattande och avancerade insatser, 
upplevde i kontrast att personalen kände dem och såg deras behov och intressen. 
Därför är det kanske inte så konstigt att dessa patienter i större utsträckning ansåg 
att de kunde påverka den vård de fick i hemmet. 

De flesta av de patienter och anhöriga som vi intervjuade ansåg att de fått den vård de 
behöver även under pandemin. Samtidigt uttryckte flera att de inte riktigt har 
kompetensen att besvara denna fråga. För att kunna resonera kring vilken vård man 
har rätt till krävs en patient som är påläst och har ett stort mått av hälsolitteracitet. 
Konkreta vårdinsatser i hemmet tycks inte ha förändrats nämnvärt under pandemin 
varken till innehåll eller kvalitet. Flera vittnade dock om att rehabiliteringsinsatser 
dragits in. Några berättade också att en del fysiska besök ersatts med telefonmöten 
under pandemin. Många upplevde att det var bra ur smittspridningssynpunkt. Andra 
ansåg att vårdkvaliteten blev sämre då. 

I Sverige pågår en omstrukturering av hälso- och sjukvården med målsättningen att 
mer vård ska ges i hemmet eller i öppna vårdformer istället för på sjukhus. 
Coronapandemin har synliggjort de inneboende dilemman som hemmet som 
vårdarena innebär. Här möts patienters och anhörigas önskemål om inflytande och 
kontroll över sina liv å ena sidan, och medicinska riktlinjer, byråkrati och samhällets 
begränsade resurser å andra. I det fortsatta arbetet med att utveckla en god och nära 
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vård är det viktigt att diskutera såväl individuella, mellanmänskliga som 
organisatoriska förutsättningar. Denna diskussion kräver att man både tar anhörigas 
roll i beaktande samt preciserar vilken typ av delaktighet man eftersträvar.  
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Studiens finansiering 
Regeringen har tillsammans med SKR ingått flera överenskommelser om god och 
nära vård. Överenskommelsen år 2020 omfattade totalt 6 250,5 miljoner kronor. Av 
dessa gick 500 miljoner kronor till kommunerna för övergripande insatser som skulle 
bidra till att stärka huvudmännens planering av sitt kompetensbehov i syfte att 
utveckla vårdens verksamheter mot en god och nära vård. Medlen kunde exempelvis 
användas till insatser för att utveckla förutsättningarna för primärvårdens 
medarbetare genom utvecklings-, utbildnings- eller forskningsaktiviteter, som stödjer 
omställningen till en nära vård (SKR, 2019 och 2020). 

Medel till kommunerna betalades ut till de regionala samverkans- och 
stödstrukturerna (RSS) där kommunerna eller annan ansvarig huvudman för den 
kommunala hälso- och sjukvården förväntades ha stor påverkansmöjlighet avseende 
hur medlen skulle användas. Socialchefsnätverket i Göteborgsregionen (GR) 
beslutade hur de medel som kommunerna i regionen tilldelats skulle fördelas och 
användas. De socialchefer som är temaansvariga för hälso- och sjukvård på GR 
utgjorde styrgrupp för de projekt som drevs av GR med finansiering från 
överenskommelsen. Den 25 maj enades styrgruppen om att en del av 2020 års medel 
skulle användas till en studie som beskriver patienters och anhörigas upplevelser av 
vård i hemmet under coronapandemin.  
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