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Förord
Denna FoU-rapport tar upp ett mycket angeläget ämne: anhörigas
situation vid omfattande omsorg och vård i hemmet. Rapporten
synliggör på ett utmärkt sätt de paradoxer som många anhöriga lever i.
Viljan att hjälpa och stödja någon som står nära kontra de svårigheter
som kan finnas i att få ihop en fungerande vardag. Genom denna
rapport har vi fått stöd i det vi redan anat men även nya områden att
utveckla för Malmöbon.
Inom flera av de identifierade utvecklingsområdena finns inom
ordinärt
boende
ett
redan
pågående
förbättringsarbete.
Kontaktmannaskapet har under det senaste året fått ett ökat fokus. I
bred samverkan har en ny gemensam rutin tagits fram där vikten av
kvalitet i mötet mellan brukare/patient, anhöriga och medarbetare står i
centrum. Goda relationer är av stor betydelse för den upplevda hälsan
för anhöriga och en viktig aspekt i kontaktmannaskapet är därför att i
dialogen med anhöriga vara lyhörd och sträva efter att skapa en
förtroendefull relation. Precis som rapporten lyfter fram är
helhetsperspektivet på vård och omsorg en viktig ingång i arbetet att
förstå såväl brukares som anhörigas situation. Det handlar om
samverkan med andra aktörer där brukaren och dennes anhöriga står i
fokus. Detta för att vi gemensamt ska bli bättre på att tillsammans
planera vården och omsorgen i en samordnad individuell plan (SIP).
Även i det interna arbetet inom ordinärt boende är helhetsperspektivet
viktigt. Exempelvis är ett arbete påbörjat med att utveckla det
tvärprofessionella
teamarbetet
men
också
att
upprätta
genomförandeplaner av god kvalitet. Det är ett viktigt led i att skapa
trygghet för brukare och anhöriga där vi ska kunna hålla löftet om att ge
den vård och omsorg som vi tillsammans kommit överens om.
I avdelningens utvecklingsarbete i stort strävar vi efter att
anhörigperspektivet alltid ska vara representerat. Genom denna rapport
har det blivit tydligt att det utvecklingsarbetet behöver fortsätta att
utvecklas vidare. Varmt tack Martina och Magdalena för ert gedigna
arbete med denna rapport!
Malmö 2019-09-02
Åsa Ollerstam Lundh, Avdelningschef för ordinärt boende
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Tack
Arbetet med en rapport som denna kräver ett lagarbete med engagemang
från betydligt fler än författarna. Därför riktas ett stort tack till alla de
anhöriga som låtit oss ta del av deras berättelser och upplevelser genom
enkäter och i intervjuer. Tack till deltagarna i referensgruppen som har
arbetat och bidragit i hela processen med exempelvis framtagande av
frågor till enkät och intervjuguide och livliga och givande diskussioner
under arbetets gång. Särskilt tack till representanterna från Malmö
anhörigförening och Centrala pensionärsrådet. Tack också till en
engagerad styrgrupp som varit aktiva i hela arbetsprocessen. I såväl
styrgrupp samt referensgrupp har vi haft gott vetenskapligt stöd från
Malmö universitet genom Finnúr Magnusson. Tack också till de som på
olika sätt hjälpt till att bearbeta texten och läst korrektur. Slutligen tack
till Stiftelsen Uppsala Hemsysterskolas Fond för ekonomiskt stöd som
gjort det möjligt att genomföra studien.
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Sammanfattning
Detta är en studie av anhörigas situation vid omfattande omsorg och
vård i hemmet. Rapporten baseras på tre delstudier bestående av
registerdata, enkäter och intervjuer med anhöriga.
Utifrån resultatet och resonemanget i rapporten är det viktigt att
framhålla vikten av ett helhetsansvar utifrån ett motiverande socialt
arbete anpassat för anhöriga och närstående som komplement till
standardiserade insatser. Anhöriga och brukare ska inte behöva förstå
organisationen och vem som är ansvarig för vad, utan uppleva en
sammanhållen omsorg och vård. Denna rapport synliggör paradoxerna
som många anhöriga lever i. Dels att vilja hjälpa och stödja någon som
står nära och dels att inte få ihop en fungerande vardag. Det är när
vardagslivet inte blir hanterbart som de stora riskerna för anhörigas egen
hälsa och psykosociala risker blir påtagliga. Att synliggöra anhörigas
behov kan ge viktig information om att andra verksamheter och
kompetenser behöver träda in och erbjuda stöd. I dokumentation från
registerdata framgår inte hur vissa behov tillgodoses. Därför behövs en
beskrivning i dokumentationen om att en viss insats bedömts nödvändig
utifrån ett anhörigperspektiv.
Anhöriga som är i arbetsför ålder och arbetar upplever krav och
förväntningar från flera parter. Genom att minimera anhörigas belastning
gynnas inte bara anhöriga, utan även arbetsgivare och samhället i stort.
Exempelvis kan anhöriga behöva få kunskap och information om hur
deras närståendes behov och insatser fungerar.
Beroende på insats och vad som ska göras kan hemmet upplevas
som en offentlig arena där privatlivet blir förminskat till att handla om
det som praktiskt ska utföras. För sammanboende anhöriga finns det en
mer relationell förväntan på personalen men ofta upplevs ett mer
instrumentellt förhållningssätt från dem i realiteten. Det är faktiska
sysslor ska utföras.
Faktorer som påverkar anhöriga är tillit och relationer till den
personal som kommer och ger omsorg till den närstående. Relationer
kan verka som förebyggande kraft och ge upplevd ökad hälsa och
fungera som en skyddande faktor. Att närstående får korrekt och
individuellt stöd medför ökad tillit från anhöriga. Om personalen visar
ett mer instrumentellt förhållningssätt riskerar anhörigas upplevelse att
bli mer negativ. När funktionsförluster och sjukdom uppstår och det inte
ges någon andningspaus för återhämtning vare sig för den närstående
eller anhöriga blir vardagen allt svårare att bemästra både fysiskt och
psykiskt. Även anhöriga kan ha blivit sköra under den närståendes
9
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sjukdomsprocess. För dessa grupper räcker inte standardiserade insatser.
Den relationella aspekten vid varje insats blir viktig. Det kan behövas att
någon, bildligt talat, tar den anhörige i handen och lotsar hen genom
processen och som stärker och skapar tillit.
Resultatet visar att även om anhöriga både känner till och har behov
av stöd för egen del, i form av samtal eller deltagande i grupp, upplever
ingen av dem att det är relevant för just dem. Det kan kräva att de olika
kompetenser som möter anhöriga, ger stöd i vardagslivets olika faser.
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Inledning
I ett beslut i kommunstyrelsen (KS) 2016 gavs ett uppdrag till
stadskontoret i Malmö stad ”att löpande följa utvecklingen och analysera
kvalitativa och ekonomiska konsekvenser av utökad sjukvård i ordinärt
boende, ur ett anhörigperspektiv med en årlig återrapportering” (STK2015-518). Efter omorganiseringen till fackförvaltningar i Malmö stad,
har nämnden för hälsa-, vård- och omsorg beslutat om en strategi för ett
anhörigperspektiv i nämndens verksamheter (HVO-2018-760). Strategin
ger respektive verksamhet ansvar att inom ramen för
uppföljningsskyldigheten även inkludera att följa upp att ett
anhörigperspektiv tillämpas. Denna rapport är en inledande beskrivning
av nuläget. Fortsättningsvis förväntas den årliga återrapporteringen som
uttrycks i beslutet från KS 2016 att ingå i respektive verksamhets
årsanalys.
Begreppsförtydligande
Med begreppet anhörig avses person som stödjer, hjälper eller ger vård
och omsorg till någon som på grund av långvarig sjukdom,
funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller beroendeproblematik inte
klarar sin vardag på egen hand.
Närstående avser den person som tar emot stöd, hjälp, vård eller
omsorg och jämställs med begreppen patient eller brukare.
Begreppet hälsa används som en sammanfattning av upplevd hälsa,
välbefinnande, oro och belastning av börda med inspiration av Brülde
och Tengland (2011). I begreppet upplevd hälsa inkluderas exempelvis
känsla av identitet, personlig utveckling, stresstålighet, autonomi, korrekt
perception och att kunna bemästra sin omgivning.
Rapportens upplägg
Rapporten är uppdelad på följande sätt. I ett inledande avsnitt Stöd till
anhöriga presenteras aktuell lagstiftning och sammanhang. I därpå
följande avsnitt presenteras Studiens upplägg och tillvägagångssätt. Här
redovisas rapportens material och olika delstudier samt tillvägagångssätt
och urval. I avsnittet Omsorg i hemmet, redogörs för perspektiv och
tidigare forskning för förståelse av forskningsfrågan. Detta knyts
samman i sista avsnittet Slutreflektioner, och utgör referenser för tolkning
och förståelse av resultaten. Avsnitten Demografi och behov - registerdata,
Situation och belastning - enkätresultat, Anhörigas upplevelser av sin livssituation 11
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intervjustudie samt Anhörigas behov av stöd och hjälp är redovisning av resultat
från registergenomgång, enkäter samt intervjuer med anhöriga.

Stöd till anhöriga på nationell nivå
År 2009 förstärktes kommunernas skyldighet i socialtjänstlagen (SoL) att
erbjuda stöd till de personer som frivilligt stödjer, hjälper eller ger
omsorg till någon som inte klarar sin vardag på grund av långvarig
sjukdom,
funktionsnedsättning,
psykisk
ohälsa
eller
en
beroendeproblematik. Riksrevisionen konstaterade, i en rapport fem år
efter införandet av skyldigheten om stöd till anhöriga, att det fortfarande
var ovanligt med behovsbedömt bistånd till anhöriga. Därtill konstateras
svårigheter att följa omfattning av bistånd till anhöriga på grund av
bristande dokumentation (RIR 2014:9).
I förarbeten till socialtjänstlagens ändring beskrivs att med stöd till
den person som hjälper ”avses olika insatser som primärt syftar till att
fysiskt, psykiskt och socialt underlätta den anhörigas situation” (prop.
2008/09:82 s.12). Vidare beskrivs vikten av en preventiv ansats och att
syftet är att underlätta för de personer som frivilligt stödjer, hjälper eller
vårdar. Socialtjänsten förutsätts ha en ”god och förtroendefull dialog”
med både de som stödjer och den hjälpbehövande personen (prop.
2008/09:82 s.22).
Omfattning av anhöriga i Sverige
Resultatet av Socialstyrelsens befolkningsstudie 2012 visar att det finns
drygt 1,3 miljoner anhöriga som stödjer, hjälper eller vårdar en
närstående med omfattande behov. Det innebär att cirka var femte
person har ett anhörigskap utifrån definitionen i socialtjänstlagen. Kring
900 000 av dessa är förvärvsarbetande och cirka var tredje person över
65 år ger stöd, hjälp, vård eller omsorg till någon närstående. Vidare visar
resultatet att omsorgsgivande kvinnor skattar sin hälsa som sämre än
omsorgsgivande män (Socialstyrelsen 2012).
Strategi för ett anhörigperspektiv i Malmö
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har antagit en strategi för ett
anhörigperspektiv i förvaltningens verksamheter (HVO-2018-760).
Nedanstående figur 1 åskådliggör strategin.
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Specialiseratstöd för den
anhöriges egen del
Gemensamt anhörigabrukare/klient/patient
Anhörigperspektiv i förvaltningens
verksamheter

Figur 1. Strategi för ett anhörigperspektiv.

Basen utgörs av ett grundläggande anhörigperspektiv i förvaltningens
verksamheter. Denna inkluderar samhällsinformation och kunskap om
vart Malmöborna kan vända sig för att få stöd eller hjälp. I basen ska
finnas information om vilka möjligheter som finns tillgängliga och hur
offentlig verksamhet fungerar. Ett anhörigperspektiv innebär en
förståelse för att människor är delar av varandras vardag. Triangelns
mittnivå avser verksamheter där både de närstående och anhöriga
kommer i kontakt med förvaltningen. Ett mer systemiskt perspektiv, där
helheten kring den närståendes särskilda behov inkluderar ett beaktande
av anhörigas situation och behov. Där verksamheterna tar ett ansvar för
att implementera ett anhörigperspektiv i sina respektive verksamheter.
Slutligen finns i den specialiserade toppen, stöd till anhöriga för egen del
t.ex. kontakt med funktioner som anhörigkonsulent, biståndshandläggare
eller andra specialistfunktioner för vägledning, information och stöd.
Mobilt vårdteam, en ny vårdform
Region Skåne och Skånes kommuner slöt 2016 ett utvecklingsavtal med
införande av bland annat ett så kallat mobilt vårdteam, till målgruppen de
mest sjuka (Kommunförbundet 2016). Vårdformen avser att ge vård i
hemmet och i hemliknande boendeformer, med utökat läkarstöd för
målgruppen. Liknande satsningar har gjorts på olika platser runt om i
landet. Bland annat har Västra Götalands län, Örebro län och Region
Östergötland sedan flera år haft liknande vårdformer i ordinärt boende
för vissa patientgrupper (se webbhänvisningar i referenslistan). I
utvärderingar gjorda på dessa satsningar mellan kommuner och regioner
finns ett tydligt patientfokus. Ofta uttrycks patient och anhöriga som en
enhet med ett gemensamt fokus på patientens behov. De utvärderingar
som gjorts är generellt positiva till vårdformer i ordinärt boende. Vid de
utvärderingar då anhöriga tillfrågats om synpunkter har dessa frågor
främst handlat om anhörigas syn på vården av patienten.
13
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Sjukvården har ett uttalat patientfokus men vid vårdformer då
vården ska utföras i ett ordinärt boende, tillkommer frågeställningar som
inte varit aktuella vid vård i slutenvården eller annan sjukvårdsmiljö.
Kommunerna har genom socialtjänstlagen yttersta ansvaret för den
sociala välfärden för de personer som vistas i kommunerna. Genom
myndighetsutövningen ska invånarna tillförsäkras skäliga levnadsvillkor
(SoL). Vård i hemmet innebär en kombination där hälso-, och
sjukvårdslagen (HSL) ska tillämpas inom socialtjänstlagens (SoL)
domäner. Detta kan ge anledning till andra insatser från socialtjänsten än
de befintliga insatser som tillämpas idag och ett behov av ökad
flexibilitet.

Omsorg i hemmet
Som utgångpunkt för tolkning och förståelse av denna studies resultat
som till största del omfattar äldre närståendes anhöriga, följer här ett kort
sammandrag av teori och analytiska verktyg som använts. Det handlar
om förståelse av hemmet, den åldrande människans identitet och
förhållande till tid. Det inkluderar ett kort stycke om barn som anhöriga
samt ett avsnitt om dokumentation i kommunal vård och omsorg. I
slutreflektionerna knyts resultat och resonemang samman.
Hemmet, identitet och tid
Hemmets betydelse för den åldrande individen har påpekats i en rad
forskningssammanhang. Perspektiv som tid och hemmets vikt för den
äldre människans identitet har exempelvis Alftberg (2012) diskuterat i sin
doktorsavhandling. Ett lugnare tempo och en långsammare livsrytm hör
till åldrandet. Detta får betydelse i mötet med andra människor. Alftberg
ger exempel från en situation i en butik, där långsamheten blir avvikande.
Den äldre personen blir genom sitt långsammare tempo avvikande.
Personens identitet avskärmas till att omgivningen fokuserar på
åldrandet. Ett annat exempel som diskuteras är en man som beskriver en
upplevelse av att hans kognitiva snabbhet minskat och han känner att det
tar längre tid innan han förstår. Mannen beskriver det som att han
förlorat en del av umgängeskonsten. Alftberg fortsätter sin diskussion
kring hemmets betydelse för den åldrande människan. Samma person
som i exemplet från butiken blir en helt annan i sitt hem. I sitt hem blir
personen en individ och den som anger tempot. Det blir strukturerna
kring själva mötet som anger om personen blir bemött som individ eller
en kategori. I det här fallet till kategorin av en åldrande person som
14

14

avviker från gängse temponorm i butiken eller i sociala sammanhang. I
det egna hemmet är det individen själv som avgör strukturen och
hemmets identitetsbevarande funktion förstärks. Hemmet och sakerna
där har ofta en identitetsbärande och normaliserande funktion. På
liknande sätt beskriver Alftberg smuts, smuts som ett hot mot normalitet
och värdighet. För den åldrande personen blir det ofta viktigt att det är
ordning och städat i hemmet som en normalitetssträvan för att bibehålla
identiteten. Anhöriga blir ofta ”väktare” för att kontrollera att
värdigheten och normal mänsklighet upprätthålls (ibid. s 58).
Minderåriga barn som anhöriga
Den 1 januari 2020 kommer Barnkonventionen att inkorporeras i svensk
lagstiftning. Inkorporeringen innebär ett förtydligande från riksdagen att
rättstillämpare på alla nivåer ska beakta rättigheterna i konventionen.
Barnkonventionen ställer redan krav på verksamheter inom offentlig
förvaltning, men med en inkorporering tillkommer ett ytterligare ansvar
för verksamheterna att tillämpa lagstiftningen. Verksamheter, som
exempelvis kommunal vård och omsorg, behöver därmed säkerställa att
barnets rättigheter tillgodoses i de fall barn finns i familjen eller hushållet
där insatser ges till någon hjälpbehövande person och där barnets vardag
och livssituation kan påverkas.
Dokumentation
Ett anhörigperspektiv är ofta osynliggjort och återfinns sällan i
dokumentation eller beslut som fattas kring den närståendes situation
och behov. Dokumentation inom socialtjänstens vård och
omsorgsverksamheter skall omfatta den enskilde och det är hens behov
som ska utredas (Socialstyrelsen 2015). Detta gör strukturerna för att ge
stöd till anhöriga komplicerade, framför allt då det avser att synliggöra
stöd i det gemensamma hemmet. I de fall den närstående inte samtycker
till föreslagna insatser har myndigheten begränsat utrymme då det inte
tillämpas motsvarande bedömningar för den anhöriges behov relaterat
till situationen i hemmet. I praktiken innebär det ett spänningsfält där
myndighetens motivationsarbete, den enskildes vilja och behov samt
anhörigas behov, behöver enas för att uppnå en hållbar situation och ge
skäliga livsvillkor för båda parter (Takter 2017).
För att förtydliga ett anhörigperspektiv vid omfattande vård i
hemmet behövs en förståelse både för den närstående och vilka formella
insatser den personen beviljats. Ett anhörigperspektiv behöver
förtydligas i sammanhanget vilket görs genom att använda data från
15

15

dokumentationssystemet Procapita, som underlag. Underlaget ger
möjligheter att synliggöra det osynliga. Det vill säga att synliggöra
tendenser och ge exempel på situationer där det kan antas att ett
anhörigperspektiv bör inkluderas.

Syfte
Syftet med studien är att analysera kvalitativa och ekonomiska aspekter
av vård i ordinärt boende, ur ett anhörigperspektiv.

Studiens upplägg
Ett anhörigskap kan vara mångfacetterat. Samtidigt som mycket är
gemensamt så skiljer sig behoven åt beroende på ålder, livssituation, den
närståendes diagnos och behov, samt om parterna är sammanboende
eller inte (Socialstyrelsen 2012). I denna studie fokuseras på två
anhöriggrupper i relation till att vård ges i den närståendes hem. Den
första gruppen är sammanboende anhöriga och den andra icke
sammanboende anhöriga som är vuxna barn. Studien är godkänd av
regionala etikprövningsnämnden i Lund (2018/248).
Organisering av projektet
Projektet har organiserats med en styrgrupp bestående av FoUkoordinator och närståendekoordinator i Malmö stad (i texten kallade
rapportens författare), förvaltningsdirektörerna i hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen (HVOF) respektive funktionsstödsförvaltningen
(FSF), samt avdelningschef ordinärt boende HVOF, enhetschef
strategiska avdelningen FSF och forskare från Malmö universitet.
Referensgruppens består av representanter från verksamheter, från
anhörigorganisationer samt forskare från Malmö universitet, FoUkoordinator HVOF och närståendekoordinator Malmö stad. Stiftelsen
Uppsala Hemsysterskolas Fond har bidragit med medel.
Design och urval
I projektet har både kvantitativa och kvalitativa metoder använts. Två av
studierna registerdata och enkät har en kvantitativ ansats. Granskning av
registerdata har som avsikt att tydliggöra behov, insatser och situationen i
det gemensamma hemmet genom att studera insatser till närstående.
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Enkäterna syftar till att synliggöra anhörigas situation och belastning. Den
tredje studien har kvalitativ ansats och är en intervjustudie med syfte att få
en förståelse för anhörigas situation (tabell 1).
De olika ansatserna och metoderna undersöker anhörigas situation
ur olika perspektiv och kan därför beskrivas som en metodtriangulering.
Metodtriangulering kan användas för att belysa ett fenomen ur flera
synvinklar (Denzin & Lincoln, 1994), men även för att undvika bias
genom att närma sig ett problem på olika sätt, vilket styrker resultatet
(Polit & Hungler, 1999). Materialet från mobilt vårdteam har till största
del inhämtats i Malmös västra delar, då det är där som mobilt vårdteam
först implementerats. Materialet från hemsjukvården till största del har
inhämtats i Malmös östra delar.
Tabell 1. Studiernas design och urval

Registerdata
Enkät
Intervju
Registerdata
Enkät
Intervju
Tvärsnitt
Tvärsnitt
Kvalitativ
Tvärsnitt
Tvärsnitt
Kvalitativ
Registerdata
Enkät
Intervju
Hemsjukvård
Mobilt
vårdteam
Mobilt vårdteam Hemsjukvård
Tvärsnitt
Tvärsnitt
Kvalitativ
281
195
24
1313
281
195
24
Urval (n)
Mobilt vårdteam
Hemsjukvård
Ålder
281
24 Under
Ålder(n)
(n) 195
Under30300130 Under
Under3030 0 0
31–55
2
31–55
2
31–50
2
31–50
Ålder (n)
Under
30
0
Under
30
01 1
31–55
2
31–55
2 31–50
2 31–50
31–55
2 10 51–65
31–50
15 5
56–70
56–70
51–65
56–70 5 25 31–55
56–70 21717 31–50
51–65 10
51–65
71–70
5
56–70
17
51–65
10
51–65
71–70
19
71–80
65
66–75
3
66–75
71–70 19
71–80 65 66–75
3 66–75 51 1
56–70
19
71–80
65
66–75
3 7 76–85
66–75
15
81–90
96
81–90
147
76–85
81–90 96
81–90 147 76–85
7 76–85
5
81–90
96
81–90
147
76–85
7
76–85
51
91+
73
91
+
50
86
+
2
86
+
91+
73
91 +
50 86 +
2 86 +
1
91+
73
91 +
50
86 +
2
86 +
1
Kön
(n)
Kön
(n)
Kön
(n)
Kvinna
144
178
1515(62%)
Kvinna
144(74%)
(74%) 178 (63%)
178(63%)
(63%)15 (62%)
(62%) 1010
10(77%)
(77%)
Kvinna
144 (74%)
(77%)
Man
51
(26%)
103
(37%)
8
(33%)
3
(23%)
Man
51 (26%) 103 (37%)
103 (37%) 8 (33%)8 (33%) 3 (23%)
3 (23%)
Man
Annan
-51- (26%)
-1 1(4%)
-Annan
(4%)
Annan
1 (4%)
DataRegisterdata
FrågeÖppen
intervju
DataRegisterdata
Fråge- Öppen
Öppen
DataRegisterdata
Frågeformulär
intervju intervju
insamling
formulär
insamling
insamling
formulär
Instrument
BSFC
Tematisk
Instrument
BSFC
Instrument BSFC Tematisk
Tematisk
intervjuguide
intervjuguide
intervjuguide
Analys
Deskriptiv,
jämförande
Deskriptiv,
KvalitativAnalys
Deskriptiv,
Deskriptiv,
Kvalitativ
Analys
Deskriptiv,jämförande
jämförande
Deskriptiv,
Kvalitativ
jämförande
innehållsanalys
jämförande
innehållsanalys
jämförande innehållsanalys
Design
Design
Urval
Urval(n)
(n)
Design

BSFC=Burden Scale for Family Caregivers

Registerdata
Urvalet i granskningen av registerdata kommer från två olika delar. Dels
innehåller det data om personer som uppfyller fyra av de sex kriterierna
nedan och är inskrivna i mobilt vårdteam i Malmö stad (figur 2) och dels
data kring personer i hemsjukvården som uppfyller kriterierna och bor i
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ordinärt boende, dvs sitt eget hem. Materialet från Procapita omfattar
inte statistik på om anhöriga åtagit sig att utföra insatser eller vem som
utför insatser som städ, tvätt eller handla för den närståendes räkning. I
kommande stycke beskrivs insatser till närstående som erhöll vård och
omsorg från mobilt vårdteam. Vidare beskrivs även insatser till de som föll
inom ramen för inklusionskriterierna för mobilt vårdteam, men som inte
var inskrivna utan vid datainsamlingen erhöll hemsjukvård. Dessa två
datakällor ger ett underlag av kontext och sammanhang för
målgrupperna som skattats enligt kriterierna.
Mobilt vårdteam
Införandet av mobilt vårdteam i Malmö stad har av olika skäl fördröjts.
Urvalet i denna studie omfattar de 195 första personerna som skrivits in i
mobilt vårdteam i Malmö stad och som får vård i hemmet genom
hemsjukvård i kommunens regi. Insatserna som används i studien ges till
personer som skattats att uppfylla fyra av de sex kriterierna (figur 2).
Hemsjukvård
Den andra delen omfattar 281 personer som uppfyller kriterierna. Dessa
har skattats utifrån samma kriterier som används för att erhålla mobilt
vårdteam. Skattningen har gjorts av distriktssköterskor i Malmö stad om
att uppfylla minst fyra av sex kriterier (figur 2).

Kriterier för urval
Minst fyra av kriterierna ska vara uppfyllda för att mottaga
Kriterier
urval vårdteam med läkarstöd i Malmö stad.
Kriterier
för för
urval
vårdformen
mobilt
Minst
fyra
av
ska vara
uppfyllda
för att mottaga
Minst
aveller
kriterierna
ska vara uppfyllda
för att
mottaga vårdformen
• fyra
Tre
flerkriterierna
kroniska
diagnoser
vårdformen
vårdteam
med läkarstöd
i Malmö stad.
mobilt
vårdteammobilt
med läkarstöd
i Malmö
stad.
•
Inlagd på sjukhus tre gånger eller mer de senaste tolv
• • Tre
Tre eller
fler
kroniska
diagnoser
eller
fler
kroniska
diagnoser
månaderna
• • Inlagd
Inlagd på
tretre
gånger
eller
mermer
de senaste
tolv månaderna
påsjukhus
sjukhus
gånger
eller
de senaste
tolv månaderna
•
Sex stående
mediciner
eller
fler (exkl.
ögondroppar,
salvor
• • Sex
flerfler
(exkl.
ögondroppar,
salvorsalvor
etc.) etc.)
ståendemediciner
medicinereller
eller
(exkl.
ögondroppar,
etc.)Sex stående
Klarar ejejsin
personliga
omvårdnad
personliga
omvårdnad
•• • Klarar
Klarar ejsinsin
personliga
omvårdnad
• • 75
75 år
år eller
äldre
eller
äldre
•
75 år eller äldre
•
Inskriven i hemsjukvården
• • Inskriven
Inskriveni hemsjukvården
i hemsjukvården
Figur 2. Kriterier för urval till mobilt vårdteam
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Enkät
Urvalet till deltagande i enkätstudien är gjort genom en förfrågan från
sjuksköterskor i hemsjukvården. Initialt var tanken att sammanboende
anhöriga skulle inkluderas men då ett antal särboende vuxna barn anmält
sitt intresse för deltagande inkluderades även dessa. Totalt har 24
personer som är anhöriga till en person som uppfyllt kriterierna, deltagit i
att besvara enkäten. Dessa personer är sammanboende partner eller icke
sammanboende vuxna barn.
Intervju
Urvalet till intervjustudien består av 13 personer som är anhöriga till en
person som uppfyller kriterierna att ha minst fyra av sex kriterier för att
mottaga mobilt vårdteam. Urvalet är gjort genom att respondenterna
besvarat sista frågan i enkäten som är en fråga om deltagande i intervju.

Datainsamling
Registerstudien har genomförts för att tydliggöra behov, insatser och
situationen i det gemensamma hemmet. Data som granskats är hushållets
sammansättning och om patienten är sammanboende med partner/barn.
Även beviljade insatser som ges i hemmet, både serviceinsatser samt
omvårdnadsinsatser utifrån SoL exempelvis genom hemtjänst och
avlösning, har granskats.
Mobilt vårdteam
All information är inhämtad från dokumentationssystemet Procapita där
avidentifierade underlag på hushållssammansättning, kön och insatser
inhämtats. Underlaget från Procapita omfattar avidentifierade data på de
195 första personerna som skrivits in i mobilt vårdteam i Malmö stad vid
studiens start.
Hemsjukvård
Vid informationsmöten med HS-koordinatorer och enhetschefer för
HSL-legitimerad personal har studien och inklusionskriterier för
inkludering i studien beskrivits. Därefter har informationen spridits
vidare till sjukskötskor/distriktssköterskor inom ordinärt boende.
Sjuksköterskorna/distriktssköterskorna har identifierat personer som
varit möjliga att ingå i studien. Personer som uppfyllt kriterierna och som
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bor i ordinärt boende, dvs sitt eget hem, har ingått i urvalet. Dokument/
akter har utlämnats avidentifierade till forskarna. Datainsamlingen
genomfördes under maj-september 2018.
Enkät
Efter att sjuksköterskorna identifierat personer som var möjliga att ingå i
studien enligt inklusionskriterierna har anhöriga tillfrågats av
sjuksköterska/distriktssköterska om kontakt fått tas av författarna. Efter
anhörigas samtycke har kontaktuppgifter lämnats till författarna för
vidare kontakt. Författarna har kontaktat anhöriga och informerat om
studiens syfte och vad det innebär att ingå i studien. De anhöriga som
fortsatt visat intresse för att delta har fått information, enkät och
frankerat kuvert skickat till sig. Tjugoåtta personer har kontaktats och 24
anhöriga har valt att svara och skicka in en enkät. Inga påminnelser har
skickats ut. Från enkäten har bland annat demografiska data såsom ålder,
boendesituation, utbildningsnivå och arbetssituation använts. Även
frågor kring vård- och omsorgsinsatser till närstående, stöd och
information finns med i enkäten. Frågeformuläret har tagits fram av
författare tillsammans med en referensgrupp.
Burden Scale for Family Caregivers (BSFC)
I enkäten ingår även instrumentet/anhörigvårdskalan Burden Scale for
Family Caregivers (BSFC) (Gräßel & Adabbo, 2011; Moniz-Cook et al,
2008). Detta instrument mäter anhörigas upplevelse av belastning.
Graden av belastning har en betydande inverkan på anhörigas psykiska
och fysiska hälsa och inverkar även på umgänget mellan anhöriga och
den närstående varför det är en viktig faktor att undersöka.
Enkätinstrumentet visar indikatorer på omsorgstyp (caring style), den
anhöriges fysiska hälsa (physical health of caregivers), risk för dödlighet
hos anhöriga (mortality risk) och sannolikhet för att ge upp
omsorgsgivandet (give up homecare). Upplevelsen av hög belastning kan
ge indikatorer på exempelvis en ökad aggressivitet mot den närstående,
medan en lägre grad av belastning ger en lägre risk (Grafström 1993).
Instrumentet ger indikationer om anhörigas upplevelser av belastning
och ohälsa. Anhöriga som upplever hög belastning anger fler fysiska
symtom på ohälsa (Gräsel 1998). För de anhöriga som upplever hög
belastning över tid, ökar också dödligheten med 63% i jämförelse med
personer som lever utan omvårdnadssituation. För anhöriga med låg
belastning är dödligheten jämförbar med personer utan
omvårdnadssituation (Schultz & Beach 1998). Anhöriga med hög
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belastning har lättare att ”ge upp” omsorgsgivandet tidigare än anhöriga
med upplevelse av låg belastning (Gräsel 1998; Yaffe 2002).
Intervju
De anhöriga som angett i enkäten att de vill delta i en intervju har blivit
kontaktade av författarna och informerade om studien och
överenskommelse om tid och plats för intervjun har gjorts. Om anhöriga
inte velat eller om det inte varit möjligt att genomföra intervjun i deras
hem har en neutral plats erbjudits för intervjun. Inför intervjun har
information om studien och fastställd intervjutid skickats ut till anhöriga.
Vid intervju har skriftligt samtycke för intervjun och deltagande i studien
inhämtats.
Intervjuerna som ingår i projektet är öppna intervjuer med tematiska
frågeområden. Öppna intervjuer har valts för att fånga informantens
upplevelser utifrån dennes eget perspektiv och med dennes egna ord
(Kvale, 1997). Intervjuerna har skapats som ett gemensamt samtal mellan
intervjuaren och anhöriga där förtydliganden och följdfrågor kunnat
ställas av båda parter (Mishler, 1986). Vid intervjuns slut har intervjuaren
åter läst upp de olika frågeområdena för att försäkra sig om att samtliga
områden blivit berörda och för att ge anhöriga ytterligare en möjlighet att
berätta om det varit något som inte berörts. Informanten har uppmanats
att kontakta intervjuaren om hen kom på något ytterligare att tillföra
intervjun. Likaså har informanten tillfrågats om intervjuaren får
återkomma om det senare skulle uppstå några oklarheter. Intervjuerna
har spelats in och transkriberats ordagrant av ett upphandlat
transkriberingsföretag men lästs och lyssnats igenom av rapportens
författare för att kontrollera kvaliteten av utskrifterna. Intervjuerna ägde
rum juni till oktober 2018. Fyra av de 13 intervjuerna är genomförda av
rapportens båda författare. Vid en intervju har en tolk deltagit. En
intervju genomfördes enbart av en medarbetare med aktuell
språkkompetens för den specifika intervjun. Övriga åtta intervjuer har
genomförts av en av författarna.
Då avsikten varit att undersöka anhörigas livssituation har
intervjuerna inledningsvis börjat med uppmaningen att berätta om en
vanlig dag och sin upplevda situation i hemmet. Därefter har det
tematiskt frågats om livssituation, trygghet, eget mående (livskvalitet),
effekter av att vara anhörig och privatekonomi. Under intervjun har
anhöriga uppmuntrats av intervjuaren till att försöka utveckla sina
berättelser genom att ställa följdfrågor såsom ”Vad menar du med det?”
eller ”Hur upplevde du det?”. Intervjuerna varade mellan 51 och 76
minuter (i genomsnitt 55 minuter).
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Deskriptiva analyser
Granskningen av registerdata och enkätstudien presenteras i deskriptiv
statistik. Ingen jämförande statistisk analys har genomförts.
Innehållsanalys
Den öppna intervjun har analyserats med kvalitativ innehållsanalys. Den
kvalitativa innehållsanalysen syftar till att organisera och integrera
berättelser och kvalitativ information efter tema och begrepp (Polit &
Hungler, 1999). Analysen har genomförts i flera steg, inledningsvis med
att texten genomlästs i sin helhet. Därefter har författarna träffats för att
diskutera intrycket av texten. Därefter har beslut gjorts om att utgå ifrån
de områden hälsa, kvalitet, stöd och ekonomi som ingår i syftet och
identifierade meningsbärande enheter har skapats i relation till detta. I
det sista steget av analysen har kategorier (i detta fall underrubrikernas
benämning) skapats och utvecklats. Båda författarna har deltagit i alla
steg i analysen.

Resultat
Resultatet av de olika delstudierna presenteras nedan under rubrikerna
Demografi och behov - registerdata, Situation och belastning – enkät och Anhörigas
upplevelser av sin situation – intervju.

Demografi och behov - registerdata
Registerdata Mobilt vårdteam
Underlaget från mobilt vårdteam består av de 195 personer som först
skrevs in i mobilt vårdteam i Malmö stad. Initialt anslöts först särskilda
boendeformer (SÄBO) vid implementeringen av vårdformen. Totalt är
74% av samtliga i underlaget kvinnor och 26% män. Av de som är
inskrivna i mobilt vårdteam är 37% 91 år eller äldre. Underlaget omfattar
130 personer i SÄBO vilket utgör 67% samt 65 personer i ordinärt
boende, vilket utgör 33%.
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Mobilt vårdteam i ordinärt boende
Hushållssammansättning
Av de 195 personerna finns det i underlaget 65 personer som bor i
ordinärt boende, varav 47 personer (72%) är ensamboende. Antalet
sammanboende är 18 personer vilket utgör 28%. Av dessa sammanbor
två personer med yngre vuxna.
Födelseland, kön och åldersgrupper
Av de som är inskrivna i mobilt vårdteam i ordinärt boende är 78%
födda i Sverige. En procent är födda i övriga Norden och 20% är födda i
utomnordiska länder. En övervägande majoritet av gruppen med mobilt
vårdteam är kvinnor, närmare bestämt 66%. Åldersgruppen 81 år eller
äldre består av 52 personer och dessa utgör 80% av gruppen med mobilt
vårdteam i ordinärt boende.
Brukarens behov påverkar anhöriga
Att synliggöra behov utifrån ett anhörigperspektiv är komplicerat då den
enda dokumenterade insatsen som kan följas ur ett anhörigperspektiv är
avlösning. Det vill säga att det är den enda biståndsbedömda insats som
kan beviljas om det finns en anhörig i det gemensamma hemmet som
blir avlöst. Andra dokumenterade insatser till en närstående kan också
ges med syfte att avlasta anhöriga, men detta framkommer inte i
materialet då insatser bedöms och dokumenteras i den närståendes
ärende. Därför får de insatser som inte ges utifrån vissa förutsättningar
belysa och utgöra exempel. Underlaget är inte tillräckligt för att utgöra
något annat än exempel och försök att synliggöra nyanser.
Ändra grundläggande kroppsställning
Insatsen ”ändra grundläggande kroppsställning” används för jämförelse
av insatser och mellan grupper och kön. Insatsen innebär att personen
själv inte kan ändra sin kroppsställning utan behöver hjälp från andra
och att denna hjälp beviljats och ges genom hemtjänst. Det kan finnas
fler personer som inte själva kan ändra sin kroppsställning, men där detta
löses utan formella insatser. Här fokuseras på beviljade insatser i relation
till andra beviljade insatser. Exempelvis om en ensamboende person har
insatsen ”ändra grundläggande kroppsställning” men inte har insats för
städ eller handla. Materialet har avgränsats till att omfatta insatser städ,
tvätt, handla och avlösning i relation till insatsen grundläggande
kroppsställning. Redovisning av fördelning utifrån kön görs inte då
underlaget är för begränsat.
23

23

Ensamboende
I underlaget om mobilt vårdteam är sju personer (11%) ensamboende i
ordinärt boende och har insats att ”ändra grundläggande
kroppsställning”. Det vill säga att hemtjänstens personal kommer hem
till brukaren och hjälper denne att byta kroppsställning ett antal gånger
per dag. Samtliga ensamboende har insats städ. Det vill säga att
hemtjänstpersonal städar hemmet åt brukaren. Av de ensamboende
brukarna som har insats att ändra grundläggande kroppsställning, har två
personer ej insats tvätt medan fem personer har insatsen. Tre personer
har ej insats hjälp med att handla men fyra personer har hjälp med att
handla. Hur de personer som inte har formell hjälp med tvätt och att
handla, får detta utfört eller vem som utför tvätt och handling till
brukaren framgår inte i materialet.
Sammanboende
Åtta personer (12%) i underlaget från mobilt vårdteam är
sammanboende med någon i ordinärt boende och har beviljad insats att
”ändra grundläggande kroppsställning”. Av dessa har två personer inte
beviljad insats städ medan sex personer har det. Det är sex personer som
inte har insats tvätt, men två personer som har insatsen. Tre personer har
inte hjälp med att handla medan fem personer har det. Av de åtta
sammanboende brukarna med insats att ändra grundläggande
kroppsställning, är det i materialet två personer som har beviljad insats
avlösning.
Underlaget är begränsat men kan ändå bidra till en dialog, dels kring
hur och vad som ska dokumenteras för att kunna följa ett
anhörigperspektiv. Dels hur insatser kan eller bör användas ur ett
anhörigperspektiv. I de båda grupperna syns skillnader i insatser som kan
antas att de utförs av anhöriga. En person som får hjälp med att ändra
sin kroppsställning kan antas att inte själv kunna städa, tvätta eller gå och
handla. Men det framgår inte i underlaget varken om anhöriga utför det
eller att behoven blir tillgodosedda.
Registerdata Hemsjukvård
Insamlingen av material från hemsjukvården i Malmö har gjorts utifrån
samma kriterier som används vid urval för vårdformen mobilt vårdteam.
Bedömningen för vilka kriterier som uppfyllts och vem som omfattas i
underlaget från hemsjukvården är gjord av sjuksköterskor i
hemsjukvården i Malmö stad. Underlaget omfattar 281 individer och är
inhämtat från de tidigare geografiska områdena Rosengård (31%), Husie
(40%), Oxie (3%), Hyllie (18%) samt Limhamn (8%). Underlaget
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omfattar således inte hela Malmö stad utan ska ses som exempel. I figur
3 nedan visas antal individer som uppfyller respektive kriterier.
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Figur 3. Antal personer som uppfyller respektive urvalskriterier i underlaget från
hemsjukvården.

Värt att notera är att kriteriet att ha varit inlagd på sjukhus 3 gånger eller
fler under det senaste året omfattar färre än hälften av samtliga i
materialet.
Hushållssammansättning och könsfördelning
Totalt består underlaget från hemsjukvården av 281 personer varav 178
personer är kvinnor och 103 är män. Sextiofyra procent är ensamboende
och av dessa är 126 kvinnor och 55 män. Övriga 52 kvinnor och 48 män
(totalt 36%) är sammanboende med annan vuxen varav sju är
sammanboende med minderåriga barn (figur 4).
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Figur 4. Antal personer efter kön och hushållssammansättning.
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Födelseland
I underlaget med personer som har hemsjukvård, är gruppen som är
födda i ett utomnordiskt land något högre än det som redovisat i
underlaget från mobilt vårdteam. Personer födda i Sverige utgör 67,5%
(190 personer). Personer födda i övriga Norden utgör 4,5% (13
personer) och 28% (78 personer) är födda i utomnordiska länder. En
majoritet av underlaget från hemsjukvårdens sjuksköterskor är hämtat
från Malmös östra delar där en högre andel av befolkningen är född i
utomnordiska länder.
Åldersfördelning i materialet från hemsjukvården
Den största åldersgrupp som uppfyller fyra av de sex ställda kriterierna är
gruppen 81–90 år som utgör 52% av helheten i materialet från
hemsjukvården. I diagrammet nedan redovisas fördelningen i underlaget
procentuellt utifrån åldersgrupper och kön (figur 5).
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Figur 5. Procentuell åldersfördelning av helheten n= 281.

Klarar ej personlig omvårdnad
I underlaget som omfattar personer med hemsjukvård finns kriteriet
”klarar ej personlig omvårdnad”, det vill säga den sjuke har skattats att
inte klara sin personliga omvårdnad och hygien utan stöd och hjälp från
någon annan. Sjuksköterskorna i hemsjukvården har bedömt att 254
personer uppfyller kriteriet att inte kunna sköta sin personliga
omvårdnad. Av dessa är 93 personer sammanboende med annan/andra
personer. I gruppen sammanboende har 84 personer biståndsinsats
”tvätta sig” vilket innebär hjälp med dusch från hemtjänstens personal.
Nio brukare av de sammanboende har inte hjälp med dusch från
hemtjänsten. Av de ensamboende brukarna har 38 personer inte insatsen
”tvätta sig”, men har skattats i kriteriet att inte klara sin personliga
omvårdnad.
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Ändra grundläggande kroppsställning
Precis som tidigare beskrivits används insatserna städ, tvätt, handla,
avlösning och växelvård för att synliggöra behov ur ett
anhörigperspektiv. Även här används insatsen ”ändra grundläggande
kroppsställning” som jämförelse. Det kan finnas fler individer i
materialet som inte själva kan ändra sin kroppsställning, men där detta
löses utan formella insatser. Även här relateras beviljade insatser till
varandra. Materialet har avgränsats till att omfatta insatser städ, tvätt,
handla, växelvård och avlösning i relation till insatsen att ändra
grundläggande kroppsställning. Sjuttio personer av de brukare som
underlaget omfattar har insats att ”ändra grundläggande
kroppsställning”.
Ensamboende
Trettiofyra personer som har insats ”ändra grundläggande
kroppsställning” är ensamboende. Av dessa är 28 personer kvinnor och
sex personer män. Fyra personer av dessa har inte insats städ. Dessa är
samtliga kvinnor. Åtta ensamboende personer har inte insats tvätt. Dessa
är samtliga kvinnor. Elva personer har inte insats som innebär hjälp med
att handla. Även dessa är samtliga kvinnor. Vem som utför insatserna
hjälp med tvätt och handling till den ensamboende brukaren framgår inte
av materialet.
Sammanboende
Trettiosex personer som har insats ”ändra grundläggande
kroppsställning” är sammanboende. Könsfördelningen visar att av dessa
är 14 brukare kvinnor och 22 är män. Det är 11 brukare som inte har
insats städ och av dessa är tre kvinnor och åtta män. Det är 18 brukare
som inte har insats tvätt, vilket är fördelat på sex kvinnor och 12 män.
Tjugoen brukare har inte insats som ger hjälp med att handla, av dessa är
sju kvinnor och 14 män. Fyra brukare har insats avlösning och en
brukare har insats växelvård.
Nedan ges en sammanställning av antal personer som har insats
”ändra grundläggande kroppsställning” i relation till andra valda insatser
(figur 6).
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Figur 6. Tabell över antal personer som har insats ”ändra grundläggande
kroppsställning” i relation till andra standardiserade insatser.

Reflektion
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Vid insamlingen av material användes data från Procapita SoL över
biståndsbedömda insatser. Viktigt i sammanhanget är att poängtera att
materialet från mobilt vårdteam omfattar de först inskrivna då
vårdformen mobilt vårdteam befann sig i en implementeringsfas.
Underlaget i vissa delar jämförbart med de grupper som redovisas under
rubriken hemsjukvård. En skillnad är till exempel åldersfördelningen. I
mobilt vårdteam befinner sig en övervägande majoritet av personerna i
de högre åldrarna. Detta kan vara en bidragande orsak till att majoriteten
med mobilt vårdteam i ordinärt boende är ensamboende kvinnor, då
kvinnor har en högre medellivslängd än män.
Materialet från hemsjukvården visar däremot en knapp majoritet
med personer över 80 år. Värt att notera är att grupperna 70 år och yngre
sammanslaget utgör 25% av underlaget som uppfyller fyra av återstående
kriterier (utöver ålderskriteriet) från hemsjukvårdens skattning. Det vill
säga att trots de inte uppfyller ålderskriteriet för mobilt vårdteam utgör
de en stor grupp som skattats att ha behov av vårdformen.
Det finns en viss skillnad i andel födda i ett utomnordiskt land
mellan gruppen som får hemsjukvård och gruppen som är inskrivna i
mobilt vårdteam. Detta kan bero på att inskrivningarna till mobilt
vårdteam startade i de västra delarna av Malmö, som har en hög andel av
befolkningen som är svenskfödd. Materialet från hemsjukvården är till
största del hämtat från Malmös östra delar som har en högre andel av
befolkningen som är född i utomnordiska länder.
Vid en jämförelse av beviljade insatser blir en del könsskillnader
synliga. Däremot kan orsakerna till dessa skillnader inte fastställas i
denna studie. Om skillnaderna reproduceras utifrån stereotypa könsroller
hos närstående och deras anhöriga eller genom organisationens struktur,
kan enbart spekuleras kring då anhörigas frivilliga åtaganden inte
dokumenteras systematiskt och inte heller kan inhämtas på aggregerad
nivå. På samma sätt väcks frågor om hur individer som inte själva kan
28

ändra kroppsställning och inte har bistånd för exempelvis städ, tvätt och
att handla varor får dessa vardagliga behov tillgodosedda.
I socialtjänstlagen står att ”den som inte själv kan tillgodose sina
behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd
[…]” (SoL 4:1). Den formuleringen kan vara en orsak till att det inte förs
dokumentation på insatser som anhöriga gör, då dessa kan bedömas att
omfatta ”tillgodosedda på annat sätt” och inte uppfattas som att det ska
dokumenteras i ärendet. Vad som ska dokumenteras och hur
dokumentationen i ärenden kan förändras för att synliggöra ett
anhörigperspektiv öppnar upp för en egen utredning och juridisk
diskussion.
Att göra en jämförelse med insatser som exempelvis att få hjälp att
ändra grundläggande kroppsställning, är för att synliggöra det osynliga.
Ett antagande är att om man inte kan ändra grundläggande
kroppsställning på egen hand förväntas hen behöva hjälp med
exempelvis tvätt, städ och att gå och handla. Om dessa insatser inte finns
beviljade, väcks funderingar kring hur tillgodoses behovet.
I denna studie har inte några hälso- och sjukvårdsjournaler
granskats. Det har inte gjorts någon medicinsk bedömning eller
bedömning av funktionsförmåga (ADL) av brukarna utöver de
skattningar som gjorts enligt kriterierna för mobilt vårdteam. Från
tidigare studier framgår dock att anhörigas situation kan vara ytterst
påverkad av exempelvis att en närstående med demensdiagnos har
utåtagerande symptom. Det innebär att den psykosociala situationen i
hemmet är ytterligare en faktor som behöver dokumenteras vid
inskrivning i mobilt vårdteam.

Situation och belastning – enkät
Beskrivningen av insatserna hos brukarna i det föregående kapitlet visar
på den komplexa situation som de och deras anhöriga befinner sig i.
Brukarna är sjuka, hjälpbehövande och ofta beroende av hjälp och
omsorg, vilket även påverkar anhöriga i olika grad. Detta förtydligas i
enkäterna som besvarats av 24 anhöriga. Enkäterna omfattar samma
geografiska områden som registerunderlaget från hemsjukvården. I
enkäten ingick frågor kring områdena hälsa, kvalitet, stöd och ekonomi. I
enkäten ingick också en öppen fråga där anhöriga fick skriva vad de
upplevde hade varit till gagn för dem i sin situation. Då denna fråga även
ställdes vid intervjuerna redovisas resultatet av dem i en annan del i
rapporten kallad ”Anhörigas behov av stöd och hjälp”. Då underlaget är
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begränsat bör resultatet ses som exempel och deskriptivt och inga andra
statistiska beräkningar är genomförda på materialet.
Hälsa
Begreppet hälsa avser upplevd hälsa och inkluderar både fysiska och
psykiska symtom. Känslor som oro, stress, välbefinnande och att kunna
bemästra sin vardag, ger sammantaget en bild över graden av upplevd
belastning och förhöjd risk för psykosomatiska besvär.
Förhöjd risk för psykosomatiska besvär
I detta material mäts hälsa genom det validerade mätinstrumentet Burden
Scale for Family Caregivers (BFSC). Instrumentet (BFSC) mäter graden
av belastning och dess inverkan på anhörigas psykiska och fysiska hälsa
som även inverkar på umgänget mellan anhöriga och den sjuke.
Resultatet baseras på varje enskild deltagares poäng som därefter
delas in i grupperna föreligger Inte förhöjd /Förhöjd /Mycket förhöjd risk för
psykosomatiska besvär. Sammanställningen av enkäterna visar att det inte
föreligger någon förhöjd risk för psykosomatiska besvär hos 16 av de 24
deltagarna. Av dessa är 11 maka/make i åldern 66 år och äldre, och av
dessa bor tio anhöriga tillsammans med den sjuke. Övriga fem enkätsvar
har besvarats av vuxna barn/annan och i åldersgruppen 51–65 år.
Hos fem informanter föreligger det däremot en förhöjd risk av
psykosomatiska besvär. Av dessa är två make/maka (66 år och äldre) och
tre vuxna barn (31–65 år). Det återfinns även tre informanter som har en
mycket förhöjd risk för psykosomatiska besvär. Dessa är alla i
åldersgruppen 51–65 år. Två av dem är vuxna barn och den tredje
make/maka.
Om den förhöjda risken för psykosomatiska besvär studeras utifrån
om anhörig är sammanboende eller ej återfinns en tendens att de som
inte bor med den närstående har en något mer förhöjd risk för psykisk
ohälsa (tabell 2).
Tabell 2. Sammanställning av risk för psykosomatiska besvär.
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Sammanboende
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anhöriga
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Inteförhöjd
förhöjd
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Förhöjd
Förhöjd
Mycket förhöjd
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10 (77%)
10 (77%)
2 (15%)
2 (15%)
1 (8%)
1 (8%)

Inte sammanboende

Inte sammanboende
anhöriga
anhöriga
(n) (n)
(% inom
1111
st.st.
(% inom
grp) grp)
6 (55%)
66(55%)
(55%)

33(27%)
(27%)
3 (27%)
22(18%)
(18%)

2 (18%)
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De flesta informanter som besvarat enkäten ligger utanför värdena
för förhöjd risk för egen ohälsa och de flesta av dem är sammanboende
med den hjälpbehövande. Däremot har nära hälften av de vuxna barnen
som inte sammanbor med den närstående förhöjd eller mycket förhöjd
risk för egen ohälsa.
Kvalitet
Under området kvalitet finns frågor om upplevelsen av hur insatser och
bemötande från hemtjänst och andra utförare fungerar. Enkätfrågorna
behandlar bland annat hur anhörigas behov tillgodoses, information och
utbildning i tekniska hjälpmedel samt hur anhöriga uppfattar
ansvarsfördelningen kring den närståendes olika behov.
Vård i hemmet
I enkäten har en fråga ställts om det tagits hänsyn till anhörigas behov
vid beslutet att vården ges i hemmet. Sju personer har angett att hänsyn
tagits, medan tretton svarat nej. Av de som svarat nej är sex
sammanboende och sju särboende.
Information och utbildning i tekniska hjälpmedel
I enkäten har även en fråga ställts om anhöriga har fått
information/utbildning i de tekniska hjälpmedel som används i hemmet.
Av de anhöriga som svarat på enkäten så anger tio att de har fått
information/utbildning och sju anhöriga att de inte fått
information/utbildning.
Ansvar för vården
På frågan om anhöriga vet vem som har ansvar för vård och omsorg för
deras närstående anger fem anhöriga ”vet ej”. I övrigt anger de såväl
”Kommunen” (18), ”Region Skåne” (8) och ”Jag som anhörig” (6).
Samtliga som svarade ”Jag som anhörig” har angivit både sig själv och
”Kommunen” och/eller ”Region Skåne”, dvs ingen angav att de hade
ensamt ansvar för vården och omsorgen.
Känsla av att vara använd/utnyttjad
I enkäten finns dessutom frågan om anhöriga känt sig
använda/utnyttjade av professionella vårdgivare. Sex personer anger att
de känt sig använda/utnyttjade och 18 har svarat nej på denna fråga.
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Stöd
Enkäten innehåller även ett antal frågor kring stöd. Dels om den
anhörige upplevt att de har någon stödjande kontakt, om den anhörige
känner till vilka stöd som finns att tillgå och om anhöriga har tillräcklig
kontaktinformation och kunskap om organisationens strukturer.
Stödjande kontakter
I enkäten lyfts frågor om stöd från andra genom frågan om de har någon
stödjande kontakt. Sju anhöriga anger att de inte har någon stödjande
kontakt. Tre anger att de inte har någon, men skulle behöva. De tio
anhöriga som uppger att de har stödjande kontakter med någon och har
det från ”familj/vänner” (10), men även ”grannar” (5) och annan (3)
personal, ledsagare och sjuksköterska.
Kännedom om stödjande insatser
Utöver detta så har en fråga ställts om anhöriga har kännedom om vilka
stödjande insatser en anhörig har möjlighet att få. Tolv anhöriga uppger
att de inte känner till vilka stödjande insatser som de som
sammanboende anhörig har möjlighet till, medan sex anhöriga anger att
de känner till det.
Ekonomi
En del av anhörigas personliga ekonomi belyses i enkäten, nämligen om
de som förvärvsarbetade har gått ner i arbetstid på grund av rådande
situation. Av de åtta som förvärvsarbetar har två gått ner i arbetstid på
grund av nuvarande omsorgssituation.
Reflektion
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Sammanboende anhöriga är involverade i omsorg men även i vissa fall i
upplåtande av hemmet till vård och omsorg för närstående utan att det är
självklart att det tas hänsyn till anhörigas behov. Dessutom kan anhöriga
vara i en situation där det används tekniska hjälpmedel som de inte har
information och kunskap om. Om de anhöriga som dessutom upplever
sig utnyttjade av professionella vårdgivare kan situationen undermineras
ytterligare. Detta medför att anhörigas handlingsutrymme begränsas då
det saknas möjligheter och förutsättningar för att bistå till för den
närstående. Utifrån detta är det inte överraskande att anhörigas hälsa blir
negativt påverkad med förhöjd risk för psykosomatiska besvär som följd.
Även då anhöriga inte delar hem med närstående kan hälsan påverkas
negativt. Detta kan tolkas som att utebliven kontroll, information,
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kunskap och ansvar för situationen påverkar dem. Anhöriga ser sällan
sina egna behov och att söka stöd hos andra verkar vara ett steg som
anhöriga inte tar. Addera dessutom en okunskap om vilka stödjande
insatser som finns, så minskar anhörigas möjlighet för andrum och
återhämtning ytterligare.

Anhörigas upplevelse av sin livssituation intervju
I nedanstående avsnitt redovisas resultatet av intervjuer med anhöriga
utifrån de anhörigas livssituation. Frågorna omfattar beskrivning och
upplevelse av livssituationen i stort, hälsa, trygghet, insatser i det
gemensamma hemmet och ekonomi. Sammanlagt har 13 personer
intervjuats, dessa är fördelade på tre män och tio kvinnor. Åtta personer
är sammanboende med den sjuke och fem (vuxna barn) är inte
sammanboende. Oavsett om anhöriga är sammanboende med brukaren
eller inte så påverkas deras livssituation. I nedanstående del redogörs för
anhörigas situation och upplevelser utifrån intervjuerna. Resultatet
presenteras utifrån om anhöriga är sammanboende eller inte.

Sammanboende anhöriga
De anhöriga som är sammanboende med den hjälpbehövande personen
är samtliga maka/make. För de flesta har den närståendes hälsa gradvis
förändrats över tid och diagnoser och sjukdomstillstånd tillkommit. För
några är det plötsliga sjukdomsfall som tillstött som exempelvis att den
närstående fått en eller flera stroke. Några närstående har en instabil
hälsa som hastigt kan skifta.
Livssituation
Inledningsvis har den anhöriga uppmanats att beskriva en vanlig dag.
Deras berättelser är mycket likartade. För de flesta av de sammanboende
anhöriga består dagen till stor del att ge omsorg, sköta hushållssysslor,
sköta matlagning, förbereda inför hemtjänst eller likande funktioners
dagliga besök och samordna läkarbesök och andra möten för den
närståendes räkning. Så här kan en vanlig situation beskrivas.
Jag stiger oftast upp vid halv sju. Jag ligger på ovanvåningen och min man ligger
där nere eftersom han inte kan gå i trappan. Så kollar jag hur det är med honom,
om han är bra eller låter konstigt, så man ska behöva ringa något sjukhus och
kolla någonting. Ja, då duschar jag, och sen så stiger då maken upp också. Och

33

33

sen så kommer de och ger honom insulin, och sen fixar jag frukost, och sen
kommer de och ger honom blodförtunnande. Och sen så kollar jag så han får all
sin medicin, och jag kanske går till apoteket och hämtar eller ringer till doktorn
ifall de behöver skriva ut flera mediciner. Och så kan där ligga åtta ombyte
kläder när jag kommer ner på morgonen, för att han svettas något enormt på
nätterna. Så då gör jag tvätt. Ibland är jag nere på nätterna och byter lakan i
sängen och är ofta nere två, tre gånger på natten och kollar så allting är okej. Ja,
kan han och är vid något sånär bra vigör så att säga, så kanske vi försöker köra
ut en liten runda, eller kör och handlar eller någonting sånt där. Och sen är det
mycket med tvätt, disk, trädgården och försöka städa huset och, ja. Alla
kontakterna är jag alltid med på inom sjukvården, alltid med när han är hos
läkare och det. Ibland både två och tre gånger i veckan.
Intervjuperson 3

Flera av de sammanboende anhöriga beskriver att de kände oro för
den andres hälsa. En del känner oro för att lämna hemmet vilket har lett
till att några valt bort sociala aktiviteter och att t.ex. delta i stödgrupper.
En anhörig beskriver att hon lämnar hemmet först då hon ”säkrat upp”
så mannen inte ska kunna skada sig. Genomgående beskriver anhöriga
större oro och emotionell påfrestning när den närstående har risk för
hastigt sjukdomstillstånd eller har en kognitiv påverkan som gjort hen
utåtagerande eller om det finns ett stort rörelsebehov hos brukaren.
Oron och den emotionella påfrestningen uppvägs till viss del av att
anhöriga beskriver relationen mellan parterna som bra och att de är vana
vid varandra efter många år tillsammans. Utöver det så uttrycker en del
anhöriga att de ”försöker så länge det går”, men även en acceptans över
förändringar i hemmet och i relationen och att de försöker anpassa
vardagslivet efter de nya förutsättningar som uppstått efter ena partens
sjukdom.
Socialt nätverk och delaktighet i samhällslivet
Flera av de intervjuade anhöriga har vuxna barn boende i närheten, men
också andra närstående som vänner och grannar. Även vuxna barn som
bor på längre avstånd beskrivs som viktiga och behjälpliga på olika sätt,
både som emotionellt stöd, de hjälper till med myndighetskontakter och
bistår med praktisk hjälp. Flera av de anhöriga upplever att de kan ringa
grannar när det behövs och få hjälp av dem. Bland de äldre anhöriga
beskrivs att det sociala nätverket tunnats ut då äldre vänner avlidit. En
anhörig berättade att vänner inte längre kommer på besök för att inte
belasta den anhörige ytterligare med att behöva ordna fika och dylikt.
Ingen anhörig har uttryckt att de träffar andra som är i liknande situation.
Däremot framkommer det att husdjur är ett socialt positivt inslag i
vardagen. Några av de anhöriga har egen hund eller lånar hund av
grannar. De beskriver att det ger dem tid för dem själva, men att umgås
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med en hund också ger en möjlighet till en gemensam aktivitet att göra
med den närstående.
Vi lånar en liten grannhund ganska ofta när de jobbar, så frågar de om vi kan ta
hand om … det är en liten Jack Russel. Och min man han älskar henne också, så
det är väldigt bra för honom också. Vi hade själv hund innan, men det är för
fem år sen. Och vi sa, nu är vi för gamla, det går inte att skaffa en hund med
tanke på hur vårt liv ser ut. Så därför lånar vi gärna den här lilla, och då går jag
ut med henne flera gånger om dagen.
Intervjuperson 3

Flera anhöriga beskriver att de ”väntar in” personal från hemtjänst
eller hemsjukvård och anpassar livet därefter. Andelen formella insatser
påverkar också möjligheten att vara själva i hemmet och få andrum. Flera
anhöriga uttalar ett behov av egen tid och utrymme för sin egen del.
Någon beskriver sjukhusbesök som en av möjligheterna till andrum, då
de vid besök på sjukhuset exempelvis ges tillfälle till att äta på restaurang
tillsammans i anslutning till sjukhuset. I de fall där den anhörige upplever
sig som isolerad beskrivs också en högre emotionell belastning.
Ja, vad hade jag behövt? Jag hade nog egentligen behövt mer avlösning. Mm.
Det tror jag. Det hade nog lättat upp mycket. Alltså, inte för att jag … jag
vantrivs inte, alltså, som vi har det. Det ska jag inte säga. Men det är klart att …
Hur ska jag uttrycka mig för [skratt] att det ska bli rätt? Det är klart att man
skulle kanske önska att man skulle kunna säga ”ja, men i dag ska jag göra det”,
och så inte veta att ”nej, det kan jag ju inte, för att ledsagaren kan nog inte ta
detta” och si och så. Typ.
Intervjuperson 1

Anhörigas hälsa
När anhöriga berättar om sin hälsa beskriver de såväl sina egna
sjukdomar och hälsotillstånd, men också hur deras hälsa påverkas av att
leva med en närstående som vårdas i det gemensamma hemmet.
Att ha ständig jour
När anhöriga som lever tillsammans med en sjuk närstående beskriver
sin hälsa, berättar de att de påverkas av att de ständigt har jour. Detta är
extra tydligt om den sjuke snabbt kan bli sämre i sitt sjukdomsförlopp.
En del anhöriga upplever att de kan lämna hemmet under några timmar,
medan andra inte vågar göra det med rädsla för att det ska hända den
sjuke något.
Jag är orolig för att lämna hemmet. Det är jag. Även om han har larm, så blir
han riktigt dålig, så kommer inte han ihåg att han ska larma. Så är det helt enkelt.
Intervjuperson 3
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Dessa anhöriga är mycket aktiva exempelvis i samordning och
deltagande vid sjukhusbesök. De flesta anhöriga beskriver att de tar ett
stort ansvar för koordineringen av allt som rör den sjuke, vilket medför
en oro och belastning.
Påverkad sömn
Sömnen påverkas hos flera anhöriga. Detta beror på att de bidrar i
hjälpen av den sjuke på natten. Men anhörigas sömn påverkas också av
att de ligger och lyssnar på hur den sjuke har det, för att vara beredd om
något händer. En del har däremot utvecklat ett förhållningssätt till
eventuella händelser nattetid. De menar att om det händer något på
natten så gör det det. En del har avsagt sig hjälpen på natten för att få ro
vilket medfört att de själva tar på sig uppdrag som att hjälpa den sjuke på
natten vilket därför ändå stör deras sömn.
Men jag fick tacka nej till dem som kommer på natten. De klampade in då på
natten. Då så stod dem så om jag ställer mig här invid dig. Hur är det här ikväll?
Man vaknar och blir rent rädd ju. Oh, vem är du? Ja, det är nattjänst. Jamen sa
jag, åh, får inte komma in och skrämma en på det viset. Jag fick säga till hon,
biståndshandläggaren det får vi ta väck för när vi har somnat så somnar vi.
Skulle där hända nåt då vet vi ju inte om det. Så hon tog väck det.
Intervjuperson 9

Ett flertal justerar sin sömn efter de insatser som finns till den sjuke,
vilket kan innebära att anhöriga går upp tidigare för att förbereda inför
att hemtjänstpersonal ska komma på morgonen.
Man känner det att man vill i alla fall vara klädd och sånt när de kommer.
Intervjuperson 4

Trygghet
Vid intervjuerna med de anhöriga som lever tillsammans med den sjuke
beskrivs faktorer som bidrar till trygghet, men också det som leder till
otrygghet.
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Relationer och stöd
När den sjuke och anhöriga har en acceptans för sin situation medför det
en slags trygghet för situationen i stort. Finns det dessutom en bra
relation och tillit mellan den anhöriga och den sjuke blir detta en grund
för trygghet i situationen. När de har ett nätverk av vänner, släkt eller
grannar som de kan vända sig till bidrar även detta till trygghet. De som
har andra nära anhöriga som kan träda in vid svåra situationer eller vid
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exempelvis beslut om förändring av boendeform för den sjuke, beskriver
den anhörige som bor med sjuke, sig mer trygg. Men även fungerande
relationer och kontakter med personal är en återkommande beskrivning
av trygghet för anhöriga. När de känner personalen och vet att
personalen känner den sjuke upplever anhöriga trygghet.
Ja, med ledsagaren funkar det jättebra, alltså. Det är samma till avlösare och
ledsagare. Och hon är jättekär på alla vis och sätt och … Hon bor faktiskt bara
något … ja, bara någon gång här emellan. Så det är väldigt smidigt, så. Men jo,
då. Så att det är inga problem. Men det är klart att det är en begränsad tid man
har med det också. Så är det.
Intervjuperson 1

Närståendes hälsotillstånd
Om den sjuke har ett hälsotillstånd med plötsligt insjuknande medför
detta en oro och otrygghet för anhöriga. Detta innebär att den anhörige
inte lämnar den sjuke mer än för korta stunder. När det gäller svåra
sjukdomar och slutenvården är involverad vänder sig anhöriga oftare till
dem istället för till kommunen. Sjukvårdens kännedom om personen,
sjukdom och behandling gör att anhöriga känner sig tryggare med dem.
Några anhöriga beskriver även en oro för sin egen hälsa vilket påverkat
deras upplevelse av trygghet.
Kunskap, information och stabilitet i verksamheten
Det som bidrar till otrygghet för anhöriga är när det sker förändringar i
verksamheten, t.ex. omorganisation och personalbyte. Genom att inte
riktigt känna tillit till att verksamheten fungerar och det kommer ny
personal som inte har kännedom om den sjuke, gör att anhöriga blir
oroliga och otrygga. Anhöriga upplever att otydlighet, informationsbrist
och begränsade möjligheter till att få kontakt och svar på frågor bidrar
till otrygghet. Några anhöriga berättar om när det inte fungerar när de
trycker på larmet.
Alltså, speciellt detta här med toabesöken. Det är någonting fruktansvärt, alltså.
Säger han så här ”åh, jag har så ont i magen”. ”Ja, men”, säger jag, ”då larmar
vi.” Även om jag vet att de har sagt att ”nu kommer vi tio i dag, på
förmiddagen”, då, om man säger. Och även om jag vet att de ska komma då,
och han börjar oroa sig halv tio, så larmar jag. Och har jag tur så kommer de,
den personalen som ska komma, då vid tio. Så kommer de kanske lite tidigare.
Men har vi otur så kan man få vänta på personal också. Och det är så
fruktansvärt jobbigt just när det är magen. Allting annat [skratt] kan man väl stå
ut med, om man ska vänta. Men just detta här med toabesöken, det är väldigt…
Intervjuperson 1
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Oro bidrar till otrygghet. Anhöriga beskriver att de känner sig
otrygga med att lämna den sjuke ensam hemma eftersom den sjuke blir
orolig. Någon beskrev hur denne placerade telefon, larm och förberedde
den sjuke så hen kunde vara ensam hemma. En del anhöriga har tillgång
till avlösning, vilket fungerar bra för både den sjuke och anhöriga och
gör det möjligt för anhöriga att lämna hemmet och ändå känna sig
trygga.
Att bli sedd och förstå ansvarsfördelningen
När anhöriga känner sig delaktiga exempelvis i vårdplanering eller
upplägg av vården och omsorgen känner de sig även trygga. Om
bristande kommunikation och otydlighet visar sig redan i början av
omsorgsperioden leder det till en otrygghet, bland annat om vem som är
ansvarig för de olika insatserna. Anhöriga kan därmed känna ett ansvar
även för det som är de formella vård och omsorgsgivarnas ansvar.
Insatser i det gemensamma hemmet
När vård och omsorg bedrivs i det gemensamma hemmet påverkar detta
den fysiska miljön i bostaden. Vid insatser i hemmet möblerar anhöriga
om hemmet för att anpassa till insatserna. De som har stora bostadsytor
möblerar ofta enskilda rum för att passa situationen och har därmed kvar
vissa ytor som förut i hemmet.
Sen brakade de in i hemmet. De fick ju flytta undan alla möbler. Så det hade
varit bra på ett vis att ni hade kommit hem och hälsat på mig och tittat för då
kunde jag demonstrerat men jag flyttade undan soffgruppen och förde ihopa
och tog undan alla prydnadssaker, satte undan. Sen kom de in ungefär som om
de gick i en lagerlokal. Och skitta ner där ju så det. Hon fick ju flytta ut där, hon
kunde inte ligga i sovrummet ju. Och då hade hon legat i den hörnan av huset
mot gatan och alla människor som kom in då hade ju kommit in i hallen och sen
kommit in till mig då i köket. ”Jag vill inte ligga där inne i en hörna.” Nej sa jag,
du ska ligga mot trädgården. Vi flyttar undan här och tömmer det rummet och
så sätter vi sängen vid fönstret till trädgården. Lyfte upp TVn och satte den på,
där i ögonhöjd så hon fick en stor panoramabild och kunde titta på tv. Och sen
kom de med hissanordningar och de kom med den där rullstolen. Jag har så
mycket grejor och gåstolar och allt, jag placerade det runt om så. Ja, sen gick det
rätt bra så.
Intervjuperson 9

Bland dem som lever i mindre bostäder påverkas däremot hela
bostaden, vilket har till följd att det gemensamma hemmet inte längre är
gemensamt på samma sätt som tidigare. Insatserna påverkar även
livssituationen i stort.
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[…] Jag sa så här som hustru att ”i det tillståndet vägrar jag ta hem honom”, sa
jag, ”för jag tänker inte ha hela mitt liv grusat på detta viset och han måste vara i
bättre tillstånd för att kunna komma hem”, sa jag. Nu bor vi rätt så begränsat,
det är en liten lägenhet och skulle vi ha hemtjänst och hela baletten springandes?
Intervjuperson 7

Anhöriga uttrycker ett fokus på den sjukes behov och beskriver att
de justerar och anpassar hela dagen efter den sjuke och dennes behov.
Anhöriga gör mycket praktiska göromål i hemmet och i omsorgen om
den närstående. Flera anhöriga upplever att deras insatser medför att den
sjuke kan bo hemma.
Normalitetssträvan och möjligheter till återhämtning
Flera anhöriga berättar i intervjuerna att det ges insatser från hemtjänst
och hemsjukvård återkommande flera gånger om dagen i det
gemensamma hemmet. Hemtjänstens återkommande insatser blir som
att få gäster och anhöriga är de som förbereder inför besöket.
Exempelvis gör sig anhöriga själva klara i god tid varje morgon och
förbereder exempelvis med tvättfat, vatten och tar fram
förbrukningsmaterial inför att hemtjänsten ska komma.
Jag behöver inte köra upp henne kl 7. Hon sover men jag brukar vara uppe och
krana fram vatten och ta fram baljor och handdukar och göra allting klart, så de
bara kunde tåga in. Och sen när de hade gått så lagade jag frukost och det tog vi
lugnt och sen kom dom…[…]
Intervjuperson 9

Anhöriga beskriver en normalitetssträvan för att få vardagen så
hanterbar och normal som möjligt trots förändringarna och antal besök
av personal under dagen. Ett exempel på det kan vara hur personliga
tillhörigheter och hemmet hanteras av personalen. Men också att
anhöriga har önskningar om insatsernas utformning, exempelvis att
själva få avgöra frekvens av antal duschtillfällen. Det kan också medföra
att de avstått insatser på grund av för stor påverkan på det ”normala”
vardagslivet. Flera anhöriga har tackat nej till insatser på grund av att de
upplevt en ökad belastning att ta emot hemtjänst och utför i möjligaste
mån insatserna själva. I de fall den närstående har beviljats växelvård
upplevs tiden och frekvensen inte som tillräcklig av de anhöriga för att
själva kunna få återhämtning.
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Kvalitet
Anhöriga som bor tillsammans med den sjuke upplever vård och omsorg
på nära håll. I dessa hem har ofta närstående omfattande insatser vilket
leder till flertal besök under dygnet.
Ja, nu har jag väl vant mig. Men i början, då kom det två stycken var gång och så
fyra gånger om dagen, och sen kom sjukgymnaster och terapeuter. Så jag frågade
ett slag om jag bodde här faktiskt [skratt]. Men nu har jag vant mig vid det.
Intervjuperson 4

Bemötande
Flera anhöriga beskriver mötet med personalen som positivt och då
framförallt mötet med sjuksköterskorna. När personalen var flexibel och
såg den sjukes behov upplevde anhöriga att det var god kvalitet. Likaså
upplever anhöriga god kvalitet när personalen stannar upp och pratar
med anhöriga och den sjuke och inte bara ”rusar in” och utför insatsen.
Det vill säga den personal som har skapat en relation med anhöriga och
närstående upplevs som mer kvalitativ. I andra fall var anhöriga mindre
nöjda, men menar att de har förståelse för personalens stressiga
arbetssituation samtidigt som de ser brister i insatserna. I flera fall
uttrycker anhöriga att de upplever att personalen inte har de resurser och
den tid som behövs för att ge god vård och omsorg.
Anhöriga träder in istället för personalen
Flera anhöriga berättar, att de får träda in och utföra insatser då
personalen inte kan. Utöver att medla och föra kommunikationen mellan
den sjuke och personalen så innebär det att de tar över vissa insatser.
Anledningen till detta beskriver de handlar om en upplevelse av att
personalen inte kan utföra insatsen på ett kvalitativt sätt eller att det är en
situation med brist på tid. En del beskriver larmtjänsten som en sådan
insats. Uteblivna eller glömda svar på larm leder ibland till att anhöriga
får hjälpa den sjuke för att de ska få hjälp överhuvudtaget. I några fall
beskrivs att anhöriga köpt in extra stöd eller insatser privat, utöver det
som de är beviljade, eftersom de upplever att insatsen från hemtjänsten
inte är av den kvalitet som de förväntat sig.
Ekonomi
Vid samtal om privatekonomi med anhöriga som lever tillsammans med
den sjuke berättar anhöriga om extra kostnader för sjukhusinläggningar,
kostnader för korttid/växelvård, läkemedel och sjukresor som påverkar
deras gemensamma ekonomi. Några anhöriga har låga pensioner vilket
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påverkar situationen ytterligare. En del uttrycker det som tufft
ekonomiskt en del månader och berättar att ekonomin räcker till medicin
och mat, men inget mer. Exempelvis beskriver de att de ändå inte kan
resa på semester pga. den rådande situationen med den närståendes
sjukdom. Trots att ekonomin påverkas uttrycker en del det som att det
inte kan vara annorlunda, det vill säga de uttrycker en form av acceptans
för situationen. Samtidigt uttrycktes frustration över att kommunen inte
uppmärksammar anhörigas engagemang och allt de gör för sina
närstående.
Alltså, man upplever inte att man har någon större … vad ska jag säga, respons
eller tacksamhet eller någonting sånt från kommunen för att man ställer upp 24
timmar om dygnet, dygnet runt, året runt. Och det är klart, det är väldigt
tacksamt för kommunen att det finns vi som gör det, för de går på knäna redan.
Så att ...
Intervjuperson 3

Några anhöriga använder sparpengar, andra anpassar sina utgifter
och livet efter ökade kostnader. De gör justeringar i vardagen såsom att
en bil sålts för att hantera ekonomin utifrån den nuvarande situationen.
För jag sa att jag … för det var dyrt att ha bil. Även om det var en frihet och jag
saknar det lite grann, så blev det ändå dyrt.
Intervjuperson 13

Vissa beskriver också att de inte har någon ekonomisk möjlighet att
förändra exempelvis sin boendesituation för att förbättra sin
livssituation.
Oro inför förändringar, framtiden och okunskap
Den ekonomiska situationen väcker tankar och oro för att exempelvis
inte kunna bo kvar i det gemensamma hemmet om den sjuke skulle
behöva flytta in på särskilt boende. En del anhöriga reflekterar över att
ekonomin kommer att ytterligare försämras då pensionen minskar vid
högre ålder (70 år).
Vad ska man göra? Det finns inte mycket att göra. Men alltså, jag är helt
övertygad om att skulle L behöva komma på ett boende … vilket jag tror att det
kommer nog till att behövas inom en ganska snar framtid, med tanke på att hans
sjukdom blir mer och mer, va. Så är jag helt övertygad om att jag inte kan bo
kvar här.
Intervjuperson 1

41

41

Några anhöriga beskriver att de inte har tillräckligt med information
för att veta om de kan få något ekonomiskt stöd från kommunen. Likaså
upplever en del att det är svårt att förstå kostnader för insatser från
kommunen och att det finns otydligheter vid debitering från Malmö stad
och hur avgifterna beräknas utifrån parternas olika inkomster.
Reflektion
Det finns en dubbelhet i anhörigskapet för de sammanboende anhöriga.
De flesta upplever att det inte finns alternativ till den situation de
befinner sig i. De vill undvika att partnern flyttar och de vill att hen ska
få det så bra som möjligt och de vill göra allt de kan. Samtidigt finns
frustration över att kommunen inte uppmärksammar det engagemang
och arbete som anhöriga gör. De delar mediciner, sköter hem och
hushåll, tvättar sängkläder ofta dagligen, koordinerar läkarbesök och
undersökningstider, guidar hemtjänstpersonal, medlar mellan brukare
och hemtjänstpersonal, hjälper hemtjänstpersonal när brukaren inte är
samarbetsvillig, vakar på nätterna, osv. I intervjuerna lyser frustrationen
igenom över att inte kunna värja sig mot sjukvårdens och kommunens
normer om hur och var vård och insatser ska utföras. Den anhöriges
situation blir inte tagen på allvar.

Inte sammanboende anhöriga - vuxna barn
De anhöriga som intervjuats och som inte är sammanboende med den
närstående är samtliga vuxna barn. Frågor kring samma områden har
ställts till barnen som till de sammanboende anhöriga. De flesta vuxna
barnen förvärvsarbetar men några har gått ner i arbetstid antingen med
anledningen av att föräldrarnas/förälderns behov eller på grund av egen
ohälsa. En del av dem har själva gått i pension. Genomgående beskrivs
en oro som dels är grundad i bristande information om organisationen
och strukturerna och dels i begränsad kännedom om vad som händer
eller inte händer i förälderns hem.
Jag känner mig ganska hjälplös ibland, eftersom jag inte riktigt vet vad som
händer och sker. Jag är inte riktigt säker på det som han säger stämmer i
ärlighetens namn. Han vill ha min hjälp och jag vill gärna hjälpa honom, men jag
vet inte vad jag kan hjälpa honom med alltid.
Intervjuperson 8

En känsla av hjälplöshet och oro över om föräldern får sina behov
tillgodosedda återfinns i flera av intervjuerna. De vuxna barnen upplever
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genomgående en brist på information, både kring hur organisationen
fungerar och om insatsernas kvalitet och utförande.
Livssituation
Livssituationen är komplex även för de anhöriga som inte är
sammanboende med den som får vård och omsorg i sitt hem. Det är
påtagligt att anhöriga värnar om sin närstående och att det upplevs
betungande att se dennes ”förfall” och hjälplöshet.
Det gör det, det gör ont att se ens förälder vara så hjälplös. Jag blir nästan ledsen
när vi pratar om det faktiskt.
Intervjuperson 6

En del uttrycker det som att situationen inte är värdig för den
närstående. De uttrycker också att de saknar att ha en socialt normal
situation med den sjuke och att inte alltid behöva göra praktiska göromål
när de träffas.
Vi har k... Hon har köpt en bostadsrätt, därför det var ju också så vi ansökte om
annat boende till henne för det ville hon hemskt gärna men det blev avslaget,
den hjälpen hon behövde, den kunde hon få i hemmet, så att ... Och sen gick vi
ju in och tittade på det här, man kan bo 70+ eller vad det heter.
Intervjuperson 6

De vuxna barnen bistår exempelvis med göromål som skaffa ny
bostad till föräldern, flytt, handla, tvätta, följa med till läkare och
sjukvård, kontakter med myndighet och följa upp att insatser utförs och
att det görs på ett korrekt sätt.
[…] jag menar att man har ingått ett avtal med mina föräldrar. Och man
fullföljer inte det avtalet, man gör inte det som är överenskommet. Mina
föräldrar köper en tjänst, och de levererar inte vad som är överenskommet. Då
måste jag få lov att ha synpunkter på det. Och jag har full förståelse att det är
svårt att rekrytera kunnig personal och motiverad personal, men
semesterperioden är hemsk, hemsk, hemsk. Mina föräldrar är väldigt nöjda med
hemtjänsten ändå, för att de vill inte klaga. Och de vill inte att jag och min syster
ska klaga och de har ingen aning om hur mycket vi har slagits för att de ska få
den vården de har i dag, vilket inte är mer än vad som är överenskommet. Men
de är av den generationen där de tycker att nej, men man ska inte klaga.
Intervjuperson 5

En del anhöriga uttrycker en känsla av uppgivenhet i situationen,
men också att de får ”ta en dag i taget”. En anhörig beskrev att
situationen har påverkat hen och upplevs numera som mer allvarlig av
43

43

omgivningen. Några anhöriga ger uttryck för att de är i en stressig
situation och de upplever att de ska vara i så många olika roller i livet
(make/maka, barn, förälder). En del uttrycker det som att de skulle
”behöver åka på semester” för att komma ifrån och att inte ha en så
stressig tillvaro.
Vuxna barns oro
Anhöriga upplever en emotionell påfrestning i form av att de bekymrar
sig och känner oro för den sjuke. De har genomgående en känsla av
dåligt samvete och det upptar mycket av deras tankar samt bidrar till en
känsla av att alltid behöva vara till hands.
Men då när min pappa var så dålig att vi trodde att han inte skulle klara sig, alltså
då fick jag sömnrubbningar och sånt. För att det har hänt några gånger att mitt i
natten fick vi åka in med honom och sånt. Så man var liksom standby hela tiden.
Intervjuperson 2

Vissa bär denna känsla konstant, medan andra inte uttrycker den lika
tydligt. Det dåliga samvetet kan stundtals förstärkas exempelvis då
närstående ringer frekvent eller när de vill att anhöriga ska stanna längre
eller besöka dem oftare. Anhöriga beskriver det som att den närstående
är socialt isolerad och känner sig ensam, vilket ökar anhörigas känsla av
dåligt samvete.
Hon är absolut kristallklar i huvudet men har väldigt svårt för att röra sig så hon
kan liksom nästan ... Hon går med sin rullator från stolen till soffan. Hon kan
inte gå ur sängen själv, det får hon hjälp med på morgonen, så att hon ... Hon
kräver mycket hjälp och sen är det ju ensamheten naturligtvis. Hon känner sig
jätteensam och det ...
Intervjuperson 6

Andra anhöriga upplever det motsatta och mer som att de känner sig
utnyttjade av närstående.
Fast när jag har sagt såna saker så har han sagt ”jag är bara till besvär, jag vet att
jag bara är till besvär. Det hade varit mycket bättre om jag hade dött. Det hade
varit mycket bättre om jag hade … Ja, jag vet hur man tar livet av sig.”
Intervjuperson 8

En del anhöriga upplever ett överhängande hot och oro om att
närstående inte ska klara av sin situation i hemmet. Detta består av att
det inte fanns kontinuitet för den sjuke, speciellt om denne har en
kognitiv nedsättning eller demenssjukdom.

44

44

Hantera sin egen livssituation
Flera anhöriga beskriver att de planerar och justerar sina dagar och sitt
arbete i den mån de kan för att kunna bistå de sjuka så mycket som
möjligt. En del har förståelse för detta från sina arbetsplatser. Dock
förekommer det arbetsplatser som inte har tillräcklig kunskap om den
anställdes rättigheter t.ex. ledighet med närståendepenning vilket
försvårar för anhöriga. En del har andra anhöriga att dela liknande
situation med. De anhöriga som kan dela erfarenheterna med vänner
eller syskon uttrycker att det är en lättnad att få möjlighet att prata med
någon som vet hur det kan vara. När det finns flera anhöriga till den
sjuke kan det ändå finnas skillnader i deras upplevelser, även inom
samma familj. Exempelvis har de nödvändigtvis inte samma syn på
vården kring den sjuke. De kan också bo på olika geografiska avstånd till
den sjuke.
Jag har eget företag och kan styra min tid ganska så bra jämfört med min syster
som har ett ”åtta till fem-jobb”. Och det har gjort att jag har dragit det tyngsta
lasset då.
Intervjuperson 5

De vuxna barnens egna olika sociala situationer kan också bidra till
en ojämn fördelning av vad de bistår med. Till exempel upplevde
anhöriga som bor själva, att de ofta tog på sig ett större ansvar och gör
mer hos den sjuke jämfört med andra syskon med egna familjer.
Hälsa
Hälsobegreppet används här som en sammanfattning av upplevd hälsa,
välbefinnande, oro och belastning av börda. I begreppet upplevd hälsa
inkluderas exempelvis känsla av identitet, personlig utveckling,
stresstålighet, autonomi, korrekt perception och att kunna bemästra
omgivningen. Den självupplevda hälsan bland anhöriga som inte är
sammanboende med den sjuke påverkas både av deras egna sjukdomar
och besvär, och av situationen av att vara anhörig till en sjuk och
hjälpbehövande person.
Emotionell påfrestning
Anhöriga som inte är sammanboende med den sjuke beskriver en
emotionell påfrestning som påverkar deras hälsa. De berättar om att det
är energikrävande även om de inte deltar i den direkta omvårdnaden av
sina föräldrar. Den emotionella påfrestningen kan te sig i form av
upplevelse av stress eller att de blir lättirriterade. Den emotionella
påfrestningen består även av att en del har dåligt samvete då föräldern
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upplever ensamhet och en önskan att barnet ska stanna längre var gång
de ses. Anhöriga prioriterar inte stöd- eller samtalsgrupper för egen del.
Oro och dåligt samvete
En del anhöriga beskriver sin egen hälsa som bra, men att de blir
påverkade av situationen på så sätt att det tar energi och att de blir trötta.
För de anhöriga som har en egen fysisk ohälsa blir påfrestningarna ännu
större. En ständig oro, dåligt samvete, trötthet och många insatser hos
den sjuke läggs till deras egna ohälsa och en anhörig uttryckte det som
”går fanimej snart själv i väggen”. Dessa situationer påverkas ytterligare
för de anhöriga som förvärvsarbetar och särskilt för de anhöriga som
upplever att de behöver följa med på sjukhus och läkarbesök, eller om de
behöver kommunicera med vårdgivarna om insatser/uteblivna insatser.
Jag justerar först min almanacka så att när jag får hans läkartider och försöker få
dem i god tid för att jag ska kunna ta ledigt. Och annars försöker jag justera
hans tider om jag har något viktigt som inte jag kan omboka på jobbet. Så han
får en tid så att jag kan följa med.
Intervjuperson 8

Anhöriga berättar också om hälsan hos den andra parten som lever
tillsammans med den sjuke (anhörig till en anhörig). Det beskrivs en oro
för den ”anhörige till en anhörige” när de upplever att hen tar på sig för
mycket ansvar och uppgifter.
Men jag har märkt att min mamma har mått väldigt dåligt också, fortfarande.
Och därför tog jag sån ledighet. Och det var då sköterskan … Alltså min pappas
sköterska tipsade mig om det, att det finns sån anhörigvårds…
Intervjuperson 2

Dags att betala tillbaka
En del av de vuxna barnen upplever att de tar ett tungt lass, men att det
är viktigt att göra det för att föräldern/-arna ska få det så bra som
möjligt. Det uttrycks som att det är payback time (dags att betala tillbaka)
till föräldrarna och att föräldrarna är värda det.
[…] även om jag vet att det påverkar min inkomst och pension och allt det här,
men det är en period nu, och det är payback time för mig, för att det är mina
föräldrar värda helt enkelt. Men det blir många gråa hår.
Intervjuperson 5

En del anhöriga har en acceptans för deras föräldrars sjukdom och ser
det som en naturlig del i åldrandet. Andra tycker att det är jobbigt att se
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ökad sjukdom och skörhet, vilket medför att de själva blir påverkade och
nedstämda.
Trygghet
Som vuxet barn och inte sammanboende med föräldern är det flera saker
som påverkar upplevelsen av trygghet. När vården och hjälpen fungerar
hos den sjuke känner anhöriga sig trygga. När den sjuke lever med en
annan anhörig kan även detta medföra en viss trygghet för de vuxna
barnen. Anhöriga berättar att om ”delat anhörigskap”, det vill säga när
det finns fler anhöriga som man kan dela situationen med, så ger detta en
ökad trygghet. Om den sjuke uttryckt att hen och dennes
sammanboende är trygga med varandra och att de är nöjda med
insatserna, blir även icke sammanboende anhöriga tryggare. Dock
berättar de vuxna barnen om att den sjuke och eventuellt annan
sammanboende anhörig partner inte alltid vet hur barnen kämpade med
att insatserna ska fungera. De menar att den sjuke egentligen upplever en
”falsk” trygghet och att de kan känna oro för hur det ska bli när en av
föräldrarna avlider eller flyttar och den andre bor kvar själv.
Pappa är frisk såtillvida att han tar inga mediciner. Eller han har begynnande
Alzheimers, svårt att röra sig, men har inga krämpor och så, behöver ingen
omvårdnad mer än hjälp med tabletter. Medan mamma har haft ont efter
fallskador och så, så hon behöver lite mer omvårdnad, men de har varandra. Så
länge de har det så kommer det att funka något så när, för att de känner
tryggheten i varandra. Även om … skulle det vara något så kan den ena inte
hjälpa den andra, så det är en väldigt falsk trygghet, men den är viktig för dem.
Intervjuperson 5

Anhöriga beskriver också en otrygghet när den sjuke (som bor själv)
uttrycker sin ensamhet.
Men, som sagt, ensamheten och se föräldrar bli så gamla, det är på gott och ont
alltså, det är det.
Intervjuperson 6

En anhörig beskriver att upplevelsen av trygghet hade ökat om den
sjuke fått mer social tid med personal, det vill säga inte var så ensam. När
den sjuke har en social situation runt sig känner anhöriga större trygghet,
vilket leder till att anhöriga försöker knyta kontakter och skapa relationer
åt den sjuke t.ex. med grannar.
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Insatser och kontakt med personal
Anhöriga som inte lever tillsammans med den sjuke berättar att de
upplever otrygghet när det inte är kontinuitet i hjälpen till brukaren, om
det inte är ordning med mediciner eller om insatserna uteblir. Om
anhöriga i efterhand får kännedom om att brukaren exempelvis inte har
fått frukost förrän vid lunchtid blir anhöriga oroliga. Speciellt om misstag
upprepas skapas otrygghet och resulterar i ett minskat förtroende för
organisationen. Har den sjuke bristande sjukdomsinsikt på grund av
kognitiv svikt påverkar detta anhörigas känsla av oro och otrygghet
eftersom de upplever att de inte fullt ut kan lita på det som den sjuke
berättar. Anhöriga har i denna situation upplevelsen att de har det
övergripande ansvaret för den sjukes situation. En anhörig uttryckte det
som ”Jag har trott att det har legat på mig, helt enkelt.”. Oro och
otrygghet förstärks om den sjuke lämnar hemmet och har svårt att hitta
hem igen. Vid dessa situationer blir det extra viktigt att
kommunikationen med personal fungerar. Anhörigas otrygghet kan
förstärkas av att personal eller chefer inte kan nås, antingen för att
anhöriga inte har kontaktuppgifter eller att ingen svarar i telefon när
anhöriga ringer.
Och sen ibland tackar han nej till det och då … till dusch och liknande och då
blir det ju ingenting. Och sen ibland vet jag inte riktigt vad som … hur det
fungerar, eftersom han vid ett antal tillfällen har sagt att inte han har fått någon
dusch för att de inte har haft tid. Men det vet jag inte om det stämmer. Och där
kan jag känna en brist, att jag har ingen kontakt med hemtjänst. Och det hade
jag känt att jag hade nästan behövt för att veta, eftersom han är dement och det
inte är allting som stämmer som han säger. Men det är inte alla som uppfattar
honom som det, som märker det så tydligt, om det han säger ibland om
hemtjänsten, om det verkligen stämmer med verkligheten.
Intervjuperson 8

Anhöriga beskriver också att de upplever trygghet när hemsjukvård,
hemtjänst och ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) fungerar. Särskilt
berättade de om kommunens sjuksköterskor som de har stort förtroende
för och deras insatser som de upplever fungerar bra.
Jag har kontakt med hans sköterska i hemsjukvården som är fantastisk, som är
jättebra som jag … Vi ringer varandra med jämna mellanrum och är det
någonting så kan jag alltid ringa upp henne och så ringer hon tillbaks och
liknande. Men inte hemtjänst.
Intervjuperson 8

48

48

Informationsöverföring
Svårigheter med informationsöverföring påverkar också tryggheten,
särskilt om det är information från läkare till hemtjänstpersonal som inte
känner den sjuke så väl. Detta medför att anhöriga känner sig tvungna att
följa med vid läkarbesök.
En sak som jag tycker är jättejobbig med hemtjänsten, eller över huvud taget
kontakten, det är att man har inte en person, alltså du anar inte hur mycket
telefonnummer jag har till hemtjänsten i Malmö. Och den ena säger ”Ja, men du
ska ringa till den och du ska ringa ...” Alltså, man skulle haft en kontaktperson,
varje person skulle haft en kontaktperson.
Intervjuperson 6

Anhöriga försöker hitta vägar och skapa egna strukturer för att
bemöta och lösa organisatoriska problem för att skapa trygghet.
Ansvar och att driva vård och omsorg
Anhöriga har förväntningar på att de formella insatserna ska vara en
avlastning för dem. I vissa fall beskrivs insatserna som avlastande och
anhöriga kan ”bara vara anhöriga”, men i andra fall uttrycker de att det
istället blivit en belastning. Några anhöriga är aktiva och bistår med
mycket hjälp och omsorg. Dessa insatser inkluderar allt från inköp till
direkt omvårdnad. Detta medför att anhöriga tar ett helhetsansvar och
flera av dem upplever att de koordinerar vården och omsorgen kring den
närstående. Flera anhöriga upplever också att hemtjänsten och
sjukvården förväntar sig att de som anhöriga ska lösa situationer, sköta
kontakter och följa med den närstående vid olika besök vid sjukvården
och likande.
Så jag tänkte ”varför ringer de mig om detta?” Men det var återigen det att de
hade … Då sa morsan det, ”nej, det kan min son ta hand om”. Så lyssnar de på
det. Så ringer de till mig. Så jag blev ju…var precis uppstigen. Vadå fotvård? Så
förstod jag nu på eftermiddagen, att när jag var där att jaha, det här var
någonting som de hade flaggat upp för på sjukhuset ju. Att hon skulle ha den
hjälpen. Så nu fick jag skriva på lappen som låg på … om fotvård. Fick jag
skriva där, att det får ni boka, hemtjänsten.
Intervjuperson 12

Anhöriga uttrycker också att de tar på sig ansvar när det brister i
omsorgen och att de får driva på att få till stånd vårdplaneringar, möten
med biståndshandläggare, delta på läkarbesök, säkerställa så att inte något
faller mellan stolarna och fånga upp då insatser inte blir utförda. Flera av
de anhöriga som inte bor tillsammans med den sjuke beskriver att de inte
vet var ansvaret för de olika delarna ligger.
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Trots att det kan vara ansträngande att driva vården är anhörigas
motivation i flera fall att de vill att närstående ska ha det så bra som
möjligt. En del uttrycker att det ger dem själsfrid att de har gjort vad de
har kunnat.
Nej, det är inte frivilligt så, utan det är min själsliga hälsa som står på spel. Ja,
fysiska också, men nej, jag vill ändå kunna känna att jag har gjort vad jag har
kunnat för mina föräldrar. För annars så kan jag inte sova gott i natt.
Intervjuperson 5

En del vuxna barn beskriver att de inte har tillräckligt med kunskap
och information för att avgöra om ansvaret och uppgifterna ligger på
dem, på kommunen eller på någon annan. Detta medför en osäkerhet
och ytterligare oro samt sjunkande tillit till insatserna.
Kvalitet
Vid intervjuerna berättar de vuxna barnen hur de upplever kvaliteten på
vård och omsorg och insatserna som närstående får och hur det påverkar
dem och deras närstående. Anhöriga som inte är samboende med den
sjuke beskriver både positiva och negativa upplevelser. Upplevelsen av
kvalitet kom fram i flera sammanhang såväl i kvalitet på insatser som i
kontakt och mötet med personalen.
Om vi nu pratar om sköterskan så tycker hon att hon är jättebra, och hon
kommer när hon ska och där är inga konstigheter med det. Men hon känner sig
inte riktigt trygg med hemtjänsten just nu, gör hon inte, men det har vi ju sagt,
det är ju en övergångsperiod och försöker förklara för henne att det tar lite tid
innan de ...
Intervjuperson 6

Insatser
Flera anhöriga berättar om insatserna som deras närstående får. Flera
som var nöjda uttryckte det som att när insatserna genomförs enligt
planering upplevs insatsen om positiv. Det vill säga att insatsen inte
behöver vara extraordinär, utan enbart efter överenskommen planering
för att anhöriga ska vara nöjda.
När insatser däremot justerats och information uteblivit, eller då
behov och överenskommelser negligerats påverkar detta anhörigas
upplevelse av kvalitet negativt. Utöver detta berättar några anhöriga om
personalens kunskapsbrister när det gäller en del insatser, men även om
okunskap om närstående som påverkar såväl närstående som anhöriga.
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Anhöriga har i vissa fall fått träda in och komplettera felaktiga insatser.
Dessa brister leder till minskad tillit till personal och insatser.
Kontakt, samverkan och helhetssyn
Anhöriga beskriver att då det finns en god och regelbunden kontakt med
personalen känner de sig trygga och får tillit till verksamheten. Flera
berättade speciellt om tilliten och kontakten med sjuksköterskorna i
kommunen. En del menade att de har en regelbunden kontakt och
upplever att de kan ringa dem närsomhelst, vilket ger dem en trygghet.
När kommunikationen däremot inte fungerar och anhöriga inte vet vart
de ska vända sig blir de oroliga.
Jag tror hon har en ny handläggare igen nu ja, för jag ringde ett nummer som jag
hade tidigare, (namn) eller vad hon heter, nej hon jobbar nog inte kvar där … Så
att nu vet jag inte vem som är handläggare heller. Så att det kunde de gott
presentera, tycker jag. Det har de varit dåliga på. Handläggare, telefonnummer,
hemtjänst, vem man kan nå, telefonnummer, hemsjukvården, telefonnummer.
Bara på ett litet enkelt A4. Det hade varit på sin plats faktiskt. Det är vad jag
saknar.
Intervjuperson 12

Någon beskriver också hur en hemgång från sjukhusvistelse blivit
lyckad och gett trygghet för både närstående och anhöriga genom att
personal från kommunen mött upp i hemmet. Andra beskriver
upplevelsen av professionalitet från kommunens sida vid vårdplanering
på sjukhus. Däremot är det flera anhöriga som berättar om avsaknaden
av samverkan mellan huvudmän, såväl sjukhus, kommun som färdtjänst.
De upplever inte att det finns en helhetsbild av deras närståendes
situation, vilket leder till svårigheter för dem i vardagen. Anhöriga har
också erfarenhet av att alla yrkeskategorier av kommunens personal inte
kommer till möten/vårdplaneringar i hemmet. Flera anhöriga beskriver
att de sett fram emot dessa möten för att skapa sig en uppfattning om
vård och omsorg. Utöver att de inte haft möjlighet att få behövd
kunskap har det också lett till att de tagit ansvar för delar av vård och
omsorg som de inte skulle behövt göra.
Kunskap och ansvar
För anhöriga är det inte alltid tydligt vem som har ansvar för vad. En del
anhöriga har inte kunskap om hur vård och omsorg fungerar. De vet inte
vart de ska vända sig eller var ansvaret ligger. Detta har i en del fall
medfört att anhöriga trätt in och gjort insatser som kommunen skulle
utfört. Det vill säga, de har inte aktivt valt att utföra insatserna utan
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genomfört dem för att de att trott inte dessa annars inte skulle bli
utförda.
Det påverkar mitt jobb ju väldigt mycket. Så vi har tur att jag har ganska
förstående arbetsledare. För att ja, att jag tagit ledigt skitmycket. För detta här
och hållt på och dona … försöka få saker och ting på sin plats, och sånt där.
Och speciellt nu i sommar. Och som tur var jag fick offra rätt stor del av min
semester faktiskt, att vara uppe och bevaka morsan med medicineringen. Det
funkar ju inte. Jag provade det ena med det andra, jag fick tips med almanackan.
Man skulle kryssa då. Nej, det funkade inte det heller. Nej, det kommer … Det
här fungerar inte. Det måste tillbaka till det att de tar hand om det här, för att jag
ska kunna känna mig trygg i det. För jag har liksom … jag kände på mig att det
här börjar bli lite moment 22, va. För hon förstör för sig själv, morsan, när hon
inte sköter sin medicin som hon ska, sin dagliga medicin.
Intervjuperson 12

Anhöriga som har erfarenhet eller själv arbetar inom vård och
omsorg använder sig av sina kunskaper och kontakter för att påverka.
Dessa anhöriga har en förståelse för vården, men också förväntningar.
Det kan vara att de känner till ”rättigheter” och därmed kan påtala när
det brister.
Ekonomi
Anhöriga som inte bor med den närstående beskriver att anhörigskapet
till viss del påverkat deras ekonomi. Detta är framförallt om de har gått
ner i arbetstid för att klara av den nuvarande situationen.
Närståendepenning. Och då var jag hemma lite med min pappa för att … Det
var mest för att stötta min mamma. För jag såg att hon mådde ganska dåligt. För
att då, vid den perioden var min pappa ganska orolig på natten, så min mamma
fick ingen sömn. Så … Och jag tyckte det var jättebra.
Intervjuperson 2

I ett enstaka fall har anhöriga fått närståendepenning, vilket hjälpt till
att hantera den nuvarande situationen både ekonomiskt och tidsmässigt.
Påverkan på arbete
En del av dem som är förvärvsarbetade kunde i vissa fall styra om sina
arbetstider genom att ta ut flex och ledighet för att kunna följa med vid
läkarbesök. De som är egenföretagare har tex minskat antalet uppdrag,
vilket påverkar deras ekonomi negativt.
Ja, det har jag gjort [gått ner i arbetstid], för att jag känner att jag vill att mina
föräldrar ska ha det så bra som möjligt. Så länge de är så pass klara, eller jag har
sagt att så länge de känner igen mig och vet att det är jag som kommer så vill jag
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kunna hjälpa dem så mycket jag kan. Och eftersom jag då har möjlighet att styra
min tid mer än min syster till exempel så gör jag det, även om jag vet att det
påverkar min inkomst och pension och allt det här, men det är en period nu,
och det är payback time för mig, för att det är mina föräldrar värda helt enkelt.
Men det blir många gråa hår.
Intervjuperson 2

Utöver att lägga tid på att ge praktisk hjälp så gavs exempel på att
anhöriga ibland tog färre arbetsuppdrag på grund av sitt eget mående
och en påfrestande situation. En anhörig uttrycker det som att hen ”hade
kunnat jobba mer, men mått sämre och haft mer dåligt samvete”. Andra
har berättat om att ekonomin påverkas genom att de lägger ut pengar för
den sjuke då den exempelvis besöker sjukhus eller när medicin hämtats
ut. Även inom detta område beskrev en del anhöriga det som att de
”betalade tillbaka” till föräldrarna.
Reflektion
De vuxna barnen uttrycker mer oro och stress än de sammanboende
anhöriga. Faktorer som t.ex. brist på information om hur det fungerar i
hemmet, vem som är ansvarig för omsorgen, vem som är förälderns
kontaktman i hemtjänsten, vem som har ett helhetsansvar för förälderns
ohälsa och sjukdom är en del av det som beskrivs. Föräldrar med
kognitiv svikt, som inte själva kan redogöra för vad som händer eller inte
händer under dagen, ökar ytterligare oron för anhöriga som inte får insyn
och information. Kontakter med myndigheter och sjukvård, sköta
förälderns ekonomi, följa upp behandlingar och praktiska göromål i och
kring förälderns hem och boende är några andra faktorer. Hos de vuxna
barnen som är anhöriga till en anhörig dvs där ena föräldern ger mycket
omsorg till den andre föräldern, finns också en oro att hen tar för stort
ansvar kring vård och omsorg. Ofta har den omsorgsgivande föräldern
egen ohälsa eller skröplighet vilket ökar oron från barnen.
I intervjuerna är också sorgen över föräldrarnas tilltagande
funktionsförluster och spår av ålderdom och ensamhet en bidragande
orsak till barnens ibland ambivalenta förhållningssätt till sitt anhörigskap.
Samtidigt som det kan uttryckas frustation över vad som inte fungerar i
insatserna finns ett tydligt behov av att få hjälpa till och vara nära
föräldern men utifrån sina egna möjligheter och inte av upplevt tvång.
Önskan om att föräldern ska få det så bra som det är möjligt driver
barnen även om det innebär förlorad inkomst eller sömnlösa nätter.
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Anhörigas behov av stöd och hjälp
I detta avsnitt finns samlat anhörigas beskrivningar och tankar om sina
behov för att underlätta vardagssituationen. I slutet av enkäten har
anhöriga svarat på en öppen fråga om vilket stöd eller hjälp som de
upplever att de hade behövt i sin situation. Anhöriga uppger att de
önskar ledsagare, tips och guidning av personal, men också information
om rättigheter och möjligheter och om hur vården planeras i hemmet.
Det finns också önskemål om mer hjälp i hemmet, bättre läkarkontakt,
mer avlastning, mindre personalomsättning och större boende samt
gruppboende till den sjuke. Utöver det önskar de förståelse och
uppmuntran för sin situation samt stöd från andra anhöriga.
Sammanboende anhöriga
Vid intervjuerna fick anhöriga också möjlighet att uttrycka sig lite mer
utförligt om vad de ytterligare önskar sig, det vill säga om de fick önska
fritt, i sin nuvarande situation.
De som bor tillsammans med den sjuke önskade fler eller utökade
insatser för den sjuke så att de själva kan få en bättre situation. Dessutom
önskades större möjligheter att leva sitt eget liv och ett mer självständigt
liv, men också om behov av stöd efter det att den sjuke avlidit.
Utökade insatser till den sjuke
Utöver att få möjlighet att ta beslut om involveringen i vården ansåg
några anhöriga att utökade insatser till den sjuke skulle kunna bidra till en
bättre tillvaro både för den sjuke och anhöriga. Detta skulle kunna vara i
form av mer avlösning så att anhöriga kan bli avlastade.
Ja, vad hade jag behövt? Jag hade nog egentligen behövt mer avlösning. Mm.
Det tror jag. Det hade nog lättat upp mycket. Alltså, inte för att jag … jag
vantrivs inte, alltså, som vi har det. Det ska jag inte säga. Men det är klart att …
Hur ska jag uttrycka mig för [skratt] att det ska bli rätt? Det är klart att man
kanske skulle önska att man skulle kunna säga ”ja, men i dag ska jag göra det”,
och så inte veta att ”nej, det kan jag ju inte, för att ledsagaren kan nog inte ta
detta” och si och så. Typ.
Intervjuperson 1

Men de utökade insatserna skulle också kunna innebära fler dagar
för den närstående på dagverksamhet. Både för att avlasta anhöriga, men
också för att bidra till den sjukes livskvalitet.
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Det kunde ha varit någon dag mer. Men tydligen är det så att de kan in… får
inte vara där varje dag. Det tror … vet jag inte… Jo, men det skulle vara skönt
att de kunde vara flera dagar, ja, mm...
[Intervjuaren: Verkar han till att uppskatta de här dagarna?]
”Ja, ja, han var jätteglad när han kom hem… men han var jättetrött så det var
sängen direkt och sen så …
Intervjuperson 13

Möjlighet till att leva sitt eget liv
Några anhöriga beskrev att om de fick önska fritt så ville de bli tillfrågade
om de kunde ta hand om sin närstående. Det vill säga att de fick en
möjlighet till att bestämma över sitt eget liv.
Ja, de kunde ju börja med att inleda med att fråga … Som nu makan eller …
Alltså just den här som bor tillsammans och är partner ”kan du ta hand om
personen i vardagen? Vill du ta hand om personen?” det är det första. Ja, för det
har ju något … Alltså att bara uppleva händelsen som sådan och all denna oro
och krisläge man hamnar i … Ja, det vänder upp och ner på livet fullständigt,
det är vad det gör. Att sedan hela tiden hålla den anhörige som tvingas ta
ansvaret så fort sjukhus eller kommun, eller vem, det är skriver ut vederbörande,
alltså det är för mycket.
….
Och jag har aldrig i mitt liv fått lägga så mycket åt sidan och försaka i stort sett
allting som jag över huvud taget har haft, alltså jag ställer mig frågan varje …
”Vem är jag? Var kom jag ifrån?” jag har ingen identitet mer än som
anhörigvårdare till … Jag förlorar bekanta, jag förlorar kontakter. Alltså hela
livet undermineras något så fruktansvärt, inte bara för den som blir sjuk, utan
även för den andre.
Intervjuperson 7

Kunna vara mer självständig
När de anhöriga som levde tillsammans med den sjuke svarade på frågan
om vad de önskade eller behövde beskrev några att de önskade en
tillvaro som var mer självständig. För att lyckas med detta så föreslogs
insatser/stöd i form av hjälpmedel, tillgänglighet och flexibelt stöd.
Ja, det hade det varit om jag själv kunde fått han i bilen plus rullstol. Men det
kan jag ju inte, för det är svårt att förflytta han.
…..
Det var där en av de killarna som jobbade på [hemtjänstgrupp]. Han sa just det
att ”är det någonting så kan jag gärna hjälpa till, om du behöver hjälp med
någonting”.
Intervjuperson 4
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Stöd och kontakt efter den sjuke har avlidit
En anhörig berättade att livet förändrats efter att den sjuke hade avlidit
och det behov av stöd som hen behövde. Upplevelsen av stor skillnad
både genom förlusten av närstående, men också från att ha haft mycket
personal i hemmet till att det blivit helt tomt i hemmet och både tyst och
ensamt.
…ja, jag upplever att det är ju ett jäkla liv där hemma och mycket människor
och så dör hon sen blir det ju tyst. …och det är jävligt jobbigt.
Intervjuperson 9

Någon anhörig berättade att hen har eget nätverk, men visste också
att andra inte har det. Att hantera situationen genom att skapa nya
kontakter beskrivs inte vara så lätt.
Ja, man kan ju inte hänga på andra människor.
Intervjuperson 9
Alltså jag har ju mitt nätverk, så det är väl det, att jag … och då kan jag … för
det kan vara en människa som är ensam som inte har någon. Den skulle behöva
jättemycket.
Intervjuperson 13

Inte sammanboende anhöriga
För de vuxna barnen som inte levde tillsammans med den sjuke beskrivs
önskemål om att personal bättre skulle känna till den närstående och
dess behov, men det uttrycktes också en önskan om insatser mot
minskad ensamhet.
Kännedom och kunskap om närstående och dess behov
Någon har svarat att de önskar att det skulle vara färre antal personal och
om dessa kände till den sjuke bättre hade det varit en stor vinst. En
anhörig som inte bor tillsammans med den sjuke sa:
[…] att färre människor besöker samma brukare för att öka trygghet och få en
bättre kvalitet och omsorg helt enkelt. Att man vet hur (namn) och (namn) ska
se ut när de är som de brukar. Eller om de mår halvkasst, så att man kan slå larm
då innan det går för långt.
Intervjuperson 5

Detta behovet har uttryckts även hos anhöriga till de som har en
demenssjukdom. De beskriver att personal behöver tid för att prata med
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den sjuke och försöka få den till att agera för det som är bäst för dem.
Det handlar inte om att övertala, utan att motivera.
Till exempel att ta på sig ordentligt på morgonen, att ta av sig när man ska gå
och lägga sig. Att man inte sover med kläderna på för att det är lättare sen på
morgonen. Att när han tackar nej till saker för att inte han orkar, att han är lite
apatisk eller liknande, att någon skulle motivera honom. Inte tvinga, men att
motivera honom till att ta den där duschen som kan verkligen behöver. Och så.
Det hade jag önskat. För att han inte förstår det. Och han reder inte ut det. ….
För att då hade jag inte behövt tänka lika mycket på det, jag hade inte behövt
känna samma ansvar.”
Intervjuperson 8

Men även kontinuitet bland läkare har efterfrågats. Läkaren skulle då
kunna ha kännedom om den sjuke och dess behov.
Ja, att du hade en läkare till dig hela tiden och den läkaren visste exakt vad du
hade för behov och var det så att du blev sjuk så kunde han ringa till en annan
”Du, här har jag (namn), kan du ta hand om henne för hon ... Jag misstänker att
hon har det och det” Alltså, det är nummer ett, så att du inte hela tiden träffar
nya personer.
Intervjuperson 6

Minskad ensamhet
Flera anhöriga uttrycker att det borde finnas möjlighet till boende där det
finns möjlighet att träffa andra och där den närstående inte skulle vara
ofrivilligt ensam i lägenheten.
Så ett kollektiv där jag bodde med goda kompisar och blev jag sjuk så hade jag
både dem och så kom det här läkarteamet, och samma läkare var gång [skratt].
Det hade varit idealiskt, men det förstår jag ju att det inte går. Men, ja, man vet
aldrig.
Intervjuperson 6
Nej, det är att där finns personal runt omkring henne 24 timmar om dygnet
alltså. Och då, om det nu fungerar så som du säger, att det är också att hon kan
prata med andra. Kanske i samma situation som hon (mamman). Det är min
önskan att det kunde falla på plats.
Intervjuperson 12

Reflektion
Att vara anhörig till någon som har stort vård- och omsorgsbehov i
ordinärt boende medför att anhörigas egna liv begränsas och deras
oberoende minskar. Att närstående får rätt och anpassade insatser
medför en större möjlighet för anhöriga. Då personal har goda
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kunskaper om närstående och har ett bemötande som uppmuntrar till
samtal ökar möjligheterna till att de ska få den individuellt rätt vård och
omsorg. Det kan tyckas märkligt att anhöriga önskar och har behov av
dessa självklara delar inom kommunal verksamhet, men det visar på att
det saknas något. Antingen uppfylls inte närståendes grundläggande vård
och omsorgsbehov eller så kommuniceras de inte tillräckligt väl med
såväl anhöriga som närstående.

Aspekter av vård i ordinärt boende, ur ett
anhörigperspektiv
Denna rapport synliggör paradoxerna som många anhöriga lever i. Dels
att vilja hjälpa och stödja någon som står nära och dels att inte få ihop en
fungerande vardag. Det är när vardagslivet inte blir hanterbart som de
stora riskerna för anhörigas egen hälsa och psykosociala risker blir
påtagliga. Att synliggöra anhörigas behov kan ge viktig information om
att andra verksamheter och kompetenser behöver träda in och erbjuda
stöd. En skör familj kan behöva ett tätt vävt nät av olika insatser och
aktörer att landa hos och känna trygghet och tillit till att det fungerar
samtidigt som det ges stöd att stärka och bibehålla de egna resurserna.
I resultatet i studien kan flera olika faktorer uppmärksammas. Det
kan handla om förväntningar och löften som upplevs att de inte infrias.
Det handlar också om nya livsfaser. Den planerade ålderdomen blir inte
alltid som vi har föreställt oss och hoppats på. Ohälsa och sjukdom kan
komma stegvis eller landa som en plötslig krasch. Det kräver både
bearbetning och nyorientering för att hantera en ny livsfas där
förutsättningarna för vardagslivet inte längre är desamma.
Andra faktorer som påverkar är tillit och relationer till de som
kommer och ger omsorg till den närstående. Beroende på insats och vad
som ska göras kan hemmet upplevas som en offentlig arena där
privatlivet blir förminskat till att handla om det som praktiskt ska utföras.
Även om det hos anhöriga och närstående finns en intellektuell
förståelse för att en utomstående ska bistå med omsorg eller praktiska
sysslor kan det bli känslomässiga kollisioner.
Enkätstudien belyser hälsa utifrån risk för psykosomatiska besvär.
Resultatet visar att det hos två tredjedelar inte föreligger någon förhöjd
risk för psykosomatiska besvär. Däremot föreligger det en förhöjd, eller
mycket förhöjd risk hos en tredjedel, och hälften av dessa är vuxna barn i
åldern 56–65 år och en majoritet är kvinnor.
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Vuxna barn beskriver i intervjuerna att de upplever en emotionell
påfrestning i form av upplevelse av stress som påverkar deras hälsa, men
också oro och dåligt samvete. De anhöriga som har egna hälsoproblem
känner än mer belastning. Både denna och andra studier visar att även
icke sammanboende anhöriga är involverade i omsorgen av deras
närstående (Andersson m fl 2009, Andershed m fl, 2006). I vår
registerstudie syns att det finns brukare som behöver hjälp med att ändra
kroppsställning, men som inte har andra insatser t.ex. tvätt och handling.
Antagandet är att anhöriga är de som bistår med detta. Förutom att
känna en stress och oro, så är dessa anhöriga involverade i insatser som
skulle kunna genomföras med kommunala insatser.
En individuell påfrestning på anhöriga påverkar även samhället
Bland de anhöriga i studien som är i arbetsför ålder så arbetar en del av
dem, vilket innebär att det finns krav och förväntningar från flera parter.
I denna studie har det inte undersökts i detalj vilka insatser anhöriga
bistår med och inte heller om de varit sjukskrivna. Däremot har det
framkommit ett flertal exempel och att flera anhöriga ”gör mycket” för
sina närstående. Flera anhöriga är trötta och påverkade av situationen.
Tidigare studier har också påvisat att anhöriga är den största hjälpkällan
för äldre människor och att den stora gruppen av alla som ger
anhörigomsorg är i medelåldern, en ålder där de förväntas
förvärvsarbeta. Forskaren Ann-Britt Sand skriver i antologin Vem ska
betala för det obetalda omsorgsarbetet? – om socialt hållbar utveckling (2015) att
det finns mycket kunskap om hur individer, såväl fysiskt som psykiskt
och ekonomiskt, kan belastas av anhörigomsorg. I förhållande till
arbetslivet finns ett mönster som innebär att ju mer omfattande hjälp
anhöriga ger, desto mer påverkas såväl arbetsliv som livskvalitet till det
sämre. Precis som denna studie visar, menar Sand (2015) att en del
anhöriga på grund av anhörigomsorg har gått ner i arbetstid eller slutat
arbeta. Andra fortsätter att arbeta men får då en stressig vardag. Ökade
sjukskrivningar på grund av anhörigomsorg är inte ovanligt. Utöver att
de enskilda anhöriga drabbas får denna situation en större samhällelig
påverkan. Ur ett Malmö stad perspektiv kan detta även påverka
verksamheterna
negativt.
Kvinnor
har
fler
och
längre
sjukfrånvaroperioder och i Personalredovisningen - Malmö stad (2018)
framgår att kvinnor i åldersgruppen 50–59 år hade cirka 8% sjukfrånvaro
i jämförelse med män som hade 4,8%. I åldersgruppen 60–69 år hade
kvinnor 9,6% och män 6,5% sjukfrånvaro. Det är framförallt kvinnor
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inom yrkeskategorierna förskollärare, stödassistent, undersköterska,
vårdbiträde och sjuksköterska som har hög sjukfrånvaro. Dessa siffror
visar ingen anledning till sjukfrånvaron. Utifrån tidigare nämnd forskning
kan det ändå förstås som att kvinnor som är anhöriga och
förvärvsarbetar, riskerar en högre sjukfrånvaro. Detta påverkar även
vård- och omsorgsverksamheterna i kommunen. Genom att minimera
anhörigas belastning gynnas således inte bara anhöriga, utan även
arbetsgivare och samhället i stort.
Skydd mot ohälsa
Det finns dock flera aspekter att ta hänsyn till. I denna rapport
framkommer det tydligt att en del anhöriga upplever att det är dags att ge
tillbaka till sina föräldrar. De vill att insatser ska fungera och kunna
känna tillit till att den närstående får sina behov tillgodosedda. Deras oro
och stressymptom är påtagliga. En kombination av sorg över den
närståendes funktionsförluster och sjukdom samt frustration över
upplevda brister ökar risken för ohälsa. Anhöriga vill ofta vara
involverade och bidra till den närståendes välmående. Detta är inte unikt
för vår studie utan är välkänt i annan forskning (Andersson m fl 2009,
Andershed m fl, 2006). Anhöriga behöver få kunskap och information
om hur deras närstående har det. Relationer kan verka som förebyggande
kraft och upplevd ökad hälsa och fungera som en skyddande faktor.
Hemmet och identitet
Hur hemmet hanteras av personal är viktigt ur ett anhörigperspektiv.
Alftberg (2012) skriver om hur hemmet blir en förstärkning av
identiteten när funktioner förloras eller åldrandets konsekvenser gör sig
påminda. Om personal inte förstår vikten av hur hemmet behöver
hanteras riskerar det också att bli en kränkning mot individens identitet.
För sammanboende anhöriga finns det en mer relationell förväntan på
personalen men ofta ett mer instrumentellt förhållningssätt från dem i
realiteten. Det är faktiska sysslor som ska utföras. Att närstående får
korrekt och individuellt stöd medför ökad tillit från anhöriga. Om
personalen visar ett mer instrumentellt förhållningssätt riskerar anhörigas
upplevelse att bli mer negativ. När hemtjänstpersonalens mobiltelefoner
ringer och personalen uttrycker att de måste svara, förminskas den äldres
behov. Det finns någon annan vars behov är viktigare än mina. På
samma sätt påverkar upplevelsen av personalen är stressad och har
strikta tidsmarginaler. Samma signaler skickas till anhöriga. Både vuxna
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barn och sammanboende anhöriga går in och försöker lösa situationer
och hjälpa den närstående även när den anhörige själv har ohälsa.
Boendeytan är väsentlig, framförallt vid insatser i små lägenheter, för
om det är socialt hållbart att ge insatser i ett gemensamt hem. Det är en
aspekt som behöver problematiseras ytterligare. Biståndshandläggarna
har ingen möjlighet att söka boende på den öppna bostadsmarknaden åt
par/familjer med begränsade resurser. Det som ligger utanför
biståndshandläggarnas möjligheter att hantera behöver adresseras rätt för
att inte bli ett etiskt dilemma hos biståndshandläggaren.
Värdighetsgarantier för hemtjänstens uppdrag infördes i Malmö stad
2013. Flera av de anhörigas beskrivningar indikerar att ett fortsatt arbete
behövs kring garantierna. Insatserna riskerar att endast fungera för en
normativ medelklass som har en relativt stabil social grund, som
inkluderar ett fungerande boende och tillgång till andra personliga
resurser.
Dokumentation
Resultaten visar att insatser som t.ex. att ändra grundläggande
kroppsställning inte innebär att andra insatser som t.ex. städ, tvätt eller
hjälp med att handla beviljas per automatik. Det framgår inte vem som
utför eller om dessa grundläggande behov tillgodoses. Resultaten i
registerstudien synliggör det osynliga. Vem tillgodoser behoven?
Vid arbete inom ramen för socialtjänstlagen omfattas både
dokumentation av utredning och insatser, men även dokumentation då
myndighetsutövning inte avses. Om ett behov beslutats att kunna
tillgodoses på annat sätt ska även detta dokumenteras. Genomförande av
sociala åtgärder hos utförare så som stödåtgärder, vård och behandling
inkluderas också i dokumentationskravet. Dock omfattas inte rådgivning,
information eller så kallade öppna verksamheter. I förvaltningslagen §15
(FL) uttrycks också en anteckningsskyldighet. Det innebär att även de
bedömningar som ligger till grund för åtgärder ska dokumenteras. Varje
personakt ska avse en person. Detta innebär att utredningar om
anhörigas behov inte ska dokumenteras i den enskildes personakt. Men
om den anhöriges behov är direkt knutna till den enskildes situation blir
det svårt att inte dokumentera anteckningar utifrån ett anhörigperspektiv.
Den anhöriges personuppgifter blir i sammanhanget inte relevanta.
Däremot kan en beskrivning om att en viss insats bedömts nödvändig
utifrån ett anhörigperspektiv behöva ingå i dokumentationen.
Om dokumentationen är utförlig är det också möjligt att identifiera
om det finns minderåriga barn i hushållet. Detta är ett av de områden
som är viktigt att beakta. Dels för att tydliggöra barns behov med
61

61

anledning av situationen i hemmet, och dels för att barnkonventionen år
2020 blir gällande lagstiftning med högre krav på offentlig förvaltning
kring barnrätt.
Helhetsansvar - socialt arbete
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Socialtjänstens uppdrag handlar inte om att sätta guldkant på vardagen
utan att bistå människor med att få skäliga levnadsförhållanden och sina
grundläggande behov tillgodosedda. Det som i dagligt tal kallas för
äldreomsorg är en stor del av socialtjänstens uppdrag och en viktig del av
socialt arbete. Det innebär ett spänningsfält med en balans mellan
ytterligheter. Från ett absolut självbestämmande till paternalism i andra
änden. Socialtjänstens ansvar är att väga individens behov utifrån dennes
förmåga eller oförmåga att göra egna val. Ibland är det svårt som anhörig
eller närstående att veta vad man ska fråga efter. Vid brusten tillit eller
stora omställningar kan det vara svårt att tro på att det finns lösningar
när tillvarons hanterbarhet är tillsynes olöslig. Tryggheten i det man
känner till kan vara stark även om det man känner till är destruktivt och
svårhanterligt. Personer med omfattande behov och sjukdom har ofta en
lång historia bakom sig med många sjukhusbesök, undersökningar,
utredningar och möte med nya människor. Nya livsfaser och livskriser är
en del av livet men det gör dem inte lättare att bemästra eller förstå. När
funktionsförluster eller sjukdom uppstår och det inte ges någon
andningspaus för återhämtning vare sig för den närstående eller anhöriga
blir vardagen allt svårare att bemästra både fysiskt och psykiskt. Det
innebär att även anhöriga kan ha blivit sköra. Det är här socialt arbete
kommer in. För dessa grupper räcker inte standardiserade insatser. Den
relationella aspekten vid varje insats blir viktig. Det kan behövas att
någon, bildligt talat, tar den anhörige i handen och lotsar hen genom
processen och som stärker och skapar tillit. Resultatet visar att även om
anhöriga både känner till och har behov av stöd för egen del, i form av
samtal eller deltagande i grupp, upplever ingen av dem att det är relevant
för just dem. Det kan kräva flera olika kompetenser som möter den
anhörige och ger stöd i vardagens olika faser. Från läkaren på
vårdcentralen,
färdtjänstchauffören,
biståndshandläggaren
och
distriktsköterskan till hemtjänstpersonalen som på olika sätt bistår med
stöd. Den anhörige ska inte uppleva tvång av att vara det organisatoriska
navet kring den närståendes behov. Det som syns tydligast i intervjuerna
är en efterfråga på en social dimension som skapar trygghet och tillit.
Grundläggande för detta är att insatser fungerar och bidrar konstruktivt
till vardagslivet. Det innebär att organisationen behöver reflektera över
vad som är individcentrerad omsorg. Vem är individen och hens sociala
62

sammanhang? Vad är det organisationen ska tillhandahålla utifrån ett
socialt perspektiv som dessutom inkluderar omsorg och vård?
Resultaten i rapporten visar att anhörigas situation vid omfattande
omsorg och vård i hemmet behöver tydliggöras och tas hänsyn till.
Vardagen med omfattande vård och insatser gör hemmet till en offentlig
arena. Hemmets förutsättningar, det sociala sammanhanget, den
personliga upplevelsen av hälsa och psykisk påfrestning hos anhöriga och
närstående är viktiga delar i beaktandet av vilka insatser som ska utföras
och på vilket sätt. Ett anhörigperspektiv med en systemisk ansats, som
innebär ett helhetsperspektiv, att anhöriga och närstående är delar av
varandras helhet, behöver inkluderas i omsorg och vård.

Utvecklingsmöjligheter
Det finns faktorer som är påverkbara för verksamheterna. Genom den
antagna strategin för ett anhörigperspektiv i förvaltningens verksamheter
ges möjligheter att implementera ett mer systemiskt perspektiv med ett
helhetsansvar. Detta bör göras utifrån ett motiverande socialt arbete som
är anpassat för anhöriga och närstående som komplement till
standardiserade insatser. Utifrån denna rapports resultat och resonemang
är det viktigt att framhålla vikten av ett helhetsansvar utifrån ett
motiverande socialt arbete anpassat för anhöriga och närstående som
komplement till standardiserade insatser. Anhöriga och brukare ska inte
behöva förstå organisationen och vem som är ansvarig för vad, utan
uppleva den som en sammanhållen omsorg. Eftersom organisationen är
indelad i avdelningar och uppdrag lyfts ett urval av
utvecklingsmöjligheter utifrån olika områden fram som stöd till
förvaltningens fortsatta arbete med ett implementerat anhörigperspektiv.
Hemtjänst
I hemtjänsten arbetar de som träffar anhöriga och närstående allra mest
och som därmed är de som bör känna dem bäst. För hemtjänsten är
strukturen, kvaliteten, bemötande och rutinerna påverkbara. Däremot är
rekrytering av personal och budgetläge svårare för verksamheten att
förändra. Information, bemötande och kommunikation är de främsta
verktygen i mötet med närstående och anhöriga, exempelvis gällande
kontaktmannaskapet, information om insatser och utförande. Ett
beaktande av anhörigas situation är här viktig.
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Hemsjukvård och samverkan med regional sjukvård
Vård utförs av flera parter och organisationer. Anhöriga är ofta de som
håller samman dessa insatser. För att verksamheten ska hålla en god
kvalitet och för att anhöriga inte ska behöva vara den sammanhållande
länken är en fortsatt utveckling av samverkan med sjukvården och
kommunens hemsjukvård nödvändig. Det innefattar också fortsatt
arbete med att tydliggöra ansvarsfördelningen samt tydliggöra ett
anhörigperspektiv i de olika delarna.
Myndighetsutövning
Biståndshandläggaren är viktig i mötet med närstående och anhöriga. Vid
biståndshandläggningen finns påverkbara faktorer exempelvis att
inkludera ett mer systemiskt perspektiv, att se helheten kring den
närståendes och anhörigas sammanhang och som delar av varandras liv.
Kommunikationen med utförande hemtjänst är också en påverkbar
faktor. Biståndshandläggarens uppdrag att bedöma behov och därmed
insatser som stödjer anhöriga är avgörande för den fortsatta omsorgen.
Att använda biståndshandläggarens fulla kompetens inom sitt
yrkesområde, där möjligheter för att tillgodose behoven är en stor
potential i det fortsatta arbetet med strategin för ett anhörigperspektiv.
I genomgången av registerdata upptäcktes inga markeringar i
Procapita SoL om brukaren var inskriven i mobilt vårdteam, trots att
biståndshandläggaren är en central funktion i detta samarbete. Vidare
finns ett behov av att utveckla och att tydliggöra anhörigas situation i
dokumentationen som ett viktigt steg i att synliggöra anhöriga och
därmed bidra till en helhetsbild av närståendes och anhörigas situation.
Stöd till anhöriga
Anhöriga identifierar sig inte till att ha behov av stöd för egen del. Det
innebär att de inte tar del av det stöd som finns tillgängligt för anhöriga i
form av information, samtalsstöd och liknande. Därför blir
anhörigperspektivet viktigt i samtliga verksamheter; att stödja, stärka och
bevara anhörigas hälsa under hela processen. Kommunen ska bidra till
att skapa en hanterbar vardag och att ge människor möjligheter till social
delaktighet och tillit till att få sina eller sina närståendes behov
tillgodosedda vid funktionsförluster, sjukdom och vid livets slut.
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