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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Att vårdas på sjukhus kan för äldre personer ge en upplevelse av 

minskad autonomi, och förlust av förmågor/funktioner. Den äldre personen 

efterfrågar att få bli sedd av sjuksköterskan som autonom person och utifrån deras 

resurser 

Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskors uppfattning av arbetet med den äldre 

personens resurser under vårdtiden på en geriatrisk slutenvårdsavdelning. 

Metod: Metoden är en kvalitativ intervjustudie med fenomenografisk ansats. 

Resultat: Sjuksköterskors uppfattning av arbetet med den äldre personens resurser 

under vårdtiden på en geriatrisk slutenvårdavdelning beskrevs i en övergripande 

kategori och med fyra kategorier. Den övergripande kategorin var att sjuksköterskor 

har olika förståelse för begreppet resurser. De fyra kategorierna var; möjligheter ges 

att låta den äldre personen göra det hen kan själv, arbetet med den äldre personens 

resurser bottnar i ett personcentrerat tankesätt, den äldre personens resurser kan vara 

dolda och den äldre personens resurser tas inte tillvara. 

Konklusion: Sjuksköterskor uppfattar frånvaro av arbetet med den äldre 

personens resurser trots teoretisk medvetenhet. Genom ett personcentrerat 

arbetssätt kan den äldre personens resurser tas tillvara. Att som sjuksköterska 

identifiera resurser är ett sätt att stärka den äldre personens hälsa och livskvalitet. 
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ABSTRACT 

 
Background:  Hospitalization can bestow a feeling of autonomy deprivation and 

loss of abilities for the elderly persons. The elderly person expects to be seen by 

the nurse as an autonomous person and have their individual assets identified. 

 

Purpose: Purpose is to describe the nurses´ perceptions of the work with elderly 

persons´s assets during inpatient stay at a Geriatric ward. 

 

Method: Method is qualitative interview study with a phenomenographic 

methodology. 

 

Results: Nurses’ perceptions of the work with elderly person’s assets during 

inpatient stay at a Geriatric ward can be described in an overriding category and 

four categories. The overriding category was nurses have different understanding 

for the term assets. The four categories were; possibilities given to let de elderly 

person do what him/herself can do, the work with the elderly persons assets is 

sprung from a person-centered mindset, the elderly persons assets can be hidden 

and the elderly persons assets is not taken at use.   

 

Conclusion: Nurses’ percept an absence of work with the elderly persons assets 

despite theoretical awareness. Thru a person-centered way of working can the 

elderly persons assets be taken care of. As a nurse identify assets is a way of 

strengthen the elderly persons health and quality of life.  
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BAKGRUND 

Den äldre personen och geriatriska patienten 

Medellivslängden i Sverige, som nu är 84 år för kvinnor och 80 år för män, ökar 

(Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2012) . Ökar gör också den äldre delen 

av befolkningen, vilken beräknas utgöra 28 procent av den totala befolkningen i 

Sverige 2060 (Statistiska centralbyrån [SCB], 2015). Äldre definieras i 

Socialstyrelsens (2018) rapporter som personer över 65 år. I takt med ökad 

medellivslängd, följer ett utökat behov av hälso- och sjukvård, då fler äldre personer 

lever tillräckligt länge för att få kroniska sjukdomar och lever längre med sjukdom 

och åldersrelaterade försämringar (Socialstyrelsen, 2018). Det är svårt att särskilja 

vad i den äldre personens tillstånd som uppkommit till följd av åldrande eller till 

följd av sjukdom (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 

2013). Men Santoni et al. (2015) fann i sin studie att efter att ha fyllt 85 år hade 

många äldre funktionshinder.  

 

När äldre drabbades av kronisk sjukdom eller akut sjukdom upplevdes det ibland 

som en kris, skapade ängslan och oro samt gav en känsla av hopplöshet (Lennartsson 

& Heimerson, 2012). Inläggning på sjukhus kunde för äldre personer innebära en 

upplevelse av att vara värdelös och en känsla av att ha ett minskat självbestämmande 

(Bridges, Flatley & Meyer, 2010). Många äldre fick också förluster av 

förmågor/funktioner de hade före sjukhusinläggning. Dessa förändringar kunde bero 

på fysiologiska förändringar relaterat till ålder och multisjuklighet (Brummel et al., 

2015; De Brauwer et al., 2014; SBU, 2013). Men även påverkbara faktorer som 

immobilitet (Brummel et al., 2015; Zisberg, Shadmi, Gur-Yaish, Tonkikh & Sinoff, 

2015), bristande inkontinensvård och otillräckligt nutritionsintag identifierades vara 

faktorer som påverkade funktionsnivån negativt med en fortsatt försämring efter 

utskrivning (Zisberg et al., 2015). Äldre personer var medvetna om risken att förlora 

funktioner och bli beroende under och efter sjukhusvistelse (Lafrenière, Folch, 

Bédard & Ducharme, 2017) och det var något de känt rädsla inför (Skotnes, Omli, 

Einarsen & Dahlhaug, 2010; van Wijngaarden, Leget & Goossensen, 2015). En 

studie utförd på en akutmottagning visade att sjuksköterskor under hög 

arbetsbelastning prioriterade bort patienter med en komplex bild till förmån för 
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känslan av tillfredsställelse att iallafall erbjudit en bra vård till den “enklare” 

patienten (Maben, 2012), att bortprioritera uppfattades som respektlöst gentemot 

den äldre personen (Rutz, Junius-Walker & Dierks, 2017). 

 

I vården av den äldre personen är det inte realistiskt att låta huvuddiagnosen stå i 

centrum (Socialstyrelsen, 2012). Den geriatriska kompetensen innefattar istället att 

en bedömning görs av hela livssituationen och tillståndet utifrån ett förhållningssätt 

där personen står i centrum för vården (Socialstyrelsen, 2012). Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) har alla personer rätt till en individualiserad 

vård, vilken ska ske i samråd med patienten, där respekt för individens 

självbestämmande och integritet ska utgöra grunden. Patientlagen (PL, SFS 

2014:821) stärker patienten och dennes rätt till medverkan i vården, att själv få 

utföra vissa vård- eller behandlingsåtgärder och att vården ska utgå från individuella 

önskemål och  förutsättningar. Rätten till självbestämmande, autonomi är en av 

grundprinciperna inom den medicinska etiken (Statens medicinsk-etiska råd 

[SMER], u.å). Principen behandlar rätten till att  få bestämma över sitt eget liv och 

sina egna handlingar så länge det inte kränker någon annans autonomi (SMER, u.å). 

Patientautonomi fann Lindberg, Fagerström, Sivberg och Willman (2014) började i 

relationen mellan sjuksköterska och patient som en föränderlig process, där det 

rådde ett samspel mellan att ses som en person, användandet av den egna kapaciteten 

och att ta ansvar för sina handlingar. För att främja patienters autonomi framkom 

det som viktigt att ha en medvetenhet kring den sårbarhet det kunde innebära för en 

person att behöva vård (Lindberg et al., 2014). Äldre personer önskade bli sedda 

som autonoma, att individuella behov identifierades och att deras kunskap 

tillvaratogs (Bridges et al., 2010). 

 

I kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskor med examen i vård av äldre 

(2012) står beskrivet att sjuksköterskan ska arbeta utifrån identifierade behov och 

resurser hos den äldre personen. Vilka behov sjuksköterskan identifierar i vårdandet 

och bemötandet av den äldre personen påverkas av den egna uppfattningen om 

åldrandet och av den äldre personen (Wadensten, 2010). När äldres hälsa bedömts 

utifrån diagnos hindrades tillvaratagandet av deras resurser (Summer Meranius, 

2010). Taghizadeh Larsson (2016) framhöll ett synsätt på funktionshinder och 
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begränsningar som drabbat den äldre personen som normala och höra åldrandet till. 

Även äldre kopplade delar av funktionell förlust till åldrandet (Thumala-

Dockendorff, 2014). Taghizadeh Larsson (2016) menar att detta synsätt kunde 

inverka på vilka insatser och resurser personen erhöll och 

begränsningen/funktionsnedsättningen kunde bli något den äldre personen fick leva 

med och acceptera. Andersson (2013) framhåller att det i samhället finns stereotyper 

av äldre. Vidare beskriver Andersson (2013) att det utgör ett problem att alla 

betraktas ha egenskaper som tillskrivs den grupp som personen anses tillhöra istället 

för att se till den enskilda individen och dennes förmågor. 

Äldre personer som vårdades inneliggande på sjukhus beskrev att ha hälsa som 

något annat än bara frånvaro av sjukdom, istället framhölls att ha förmåga till att 

göra det som önskas och förmåga till att vara sig själv som hälsa (Berg, Sarvimäki 

& Hedelin, 2006). Trots multisjuklighet upplevde äldre förmåga till att hantera 

vardagen och livet med närvaro av symtom från sjukdomar (Summer Meranius, 

2010). Många äldre skattade sin hälsa som god, även då de hamnat på sjukhus 

relaterat till akut sjukdom (Helvik, Engedal, Bjorklof & Selbaek, 2012). Äldre 

personer inneliggandes på sjukhus beskrev hälsopromotion som uppmuntran till att 

bibehålla och lära sig hantera vardagliga funktioner (Berg et al., 2006), vilket också 

var något de efterfrågade av sjuksköterskor (Tyrrell, Levack, Ritchie & Keeling, 

2012).  

Äldre personer upplevde att vårdpersonal underskattade deras förmågor, vilket de 

uppgav som hinder för att använda sina egna strategier för att bibehålla eller återfå 

sina funktioner under och efter sjukhusvistelsen (Lafrenière et al., 2017). Äldres syn 

på sig själva kunde också påverkas av en samhällssyn på äldre som improduktiva 

och osjälvständiga (Tornstam, 2005). Äldre personer med en positiv föreställning 

av åldrandet återhämtade sig bättre efter allvarliga funktionshinder än de med 

negativ föreställning (Levy, Slad, Murphy. & Gill, 2012).  I van Wijngaarden et als 

(2015) studie kunde ett starkt samband ses mellan negativ syn på sig själv och ökad 

grad av beroende av andra. Äldre uppgav i studier (Kleinspehn-Ammerlahn, Kotter-

Grühn & Smith, 2008; Öberg & Tornstam, 1999) att de kände sig yngre än de var, 

och yngre än de trodde att de uppfattades av andra. Men känslan av att vara gammal 

kunde bli mer påtaglig under påverkan av stress, försämrad hälsa och hög grad av 
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negativa känslor som missnöje, låg självkänsla, otålighet, ängslan, vilsenhet, 

skuldkänslor och oro (negativ affekt) (Kotter-Grühn, Neupert & Stephan, 2015). 

 

Sjuksköterskan och omvårdnaden av den äldre personen 

Omvårdnadsteori 

Redan på 50-talet lyftes behovet av att fokusera sjuksköterskans roll i förhållande 

till behov av egenvård hos personer vilka erhåller vård (Berbiglia, 2002).  Dorothea 

Orem´s omvårdnadsteori ser på människan som en helhet, med egna resurser, 

förmåga och ansvar att kunna uppnå hälsa. Orem menar att övervinna människors 

hinder är målet för omvårdnad och hennes teori benämns som Orem´s 

egenvårdsteori “Self-care Deficit Nursing Theory” (Berbiglia, 2002). Teorin 

framhåller att genom egenvård kan välbefinnande nås, och att det är sjuksköterskans 

roll att hjälpa, stötta och undervisa till egenvård. Patientens individuella 

förutsättningar och livssituation ska ligga till grund för sjuksköterskans arbete. 

Miljön ska möjliggöra för patienten att nå sina mål och verka motiverande. Orem 

menar att sjuksköterskan alltid ska se den kapacitet till egenvård som finns hos den 

person som vårdas (Berbiglia, 2002). 

Personcentrerad vård 

Socialstyrelsen ålägger vården att vara personcentrerad (Socialstyrelsen, u.å.). 

“Personcentrerad vård utgår ifrån patientens upplevelse av situationen samt 

individens förutsättningar, resurser och hinder. Patienten blir därmed en partner i 

vården” (GPCC, u.å.). 

En personcentrerad vård bygger på ett partnerskap och på personens berättelse om 

sig själv, sin situation och livsvärld. Förutsättning för en en personcentrerad vård är 

en syn på patienten som del i teamet vilket sätter upp plan och mål för vården 

(Ekman & Norberg, 2013). Denna förutsättning framhölls även av sjuksköterskor 

(Ross, Tod & Clarke, 2014). Plan och mål för vården ska utgå ifrån de resurser till 

hälsa som framkommit i personens berättelse (Ekman & Norberg, 2013). Plan och 

mål dokumenteras i en hälsoplan (Ekman, 2014). Att vårdaren lyssnar på personens 

berättelse och är lyhörd för personens egna framhållna resurser är avgörande för 

personcentrerad vård (Ekman & Norberg, 2013).  Tyrrell et al. (2012) visade på att 
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äldre personer och dess anhöriga upplevde att den äldre personens motivation till 

rehabilitering stärktes när de mött en sjuksköterska som var öppen och ville ta del 

av den äldre personens livsvärld och situation samt ämnat skapa ett partnerskap. 

Omvårdnadsprocessen/ Dokumentation 

Legitimerade sjuksköterskor är enligt lag ålagda att dokumentera i patientjournalen 

(Patientdatalagen [PDL], SFS 2008:355). VIPS-modellen är en i Sverige 

vedertagen dokumentationsmodell för omvårdnad. Den står för välbefinnande, 

integritet, prevention och säkerhet och är framtagen av Ehnfors, Ehrenberg och 

Thorell-Ekstrand (2013). VIPS-modellen behandlar hela omvårdnadsprocessen där 

omvårdnadsdiagnostik är en del vilken utförs efter det att anamnes och status 

kartlagts. Omvårdnadsdiagnoser tydliggör fokus för varje persons vård och ligger 

till grund för val av åtgärder syftade till att åtgärda problem (problemdiagnos), 

förebygga risker (riskdiagnos) samt att stödja befintliga resurser (resursdiagnos), 

vilka resulterar i en vårdplan (Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2013). I sin modell 

beskriver Ehnfors et al. (2013) att omvårdnadsdiagnoser och vårdplaner ska vara 

baserade på data vilka också ska finnas tillgängliga i journalen och att diagnoserna 

utvecklas tillsammans med, och bekräftas av patienten. Det finns flera 

internationella system för omvårdnadsdiagnostik med syfte att använda 

gemensamma termer (Sävenstedt & Florin, 2016). International Council of Nurses 

har tagit fram en terminologi för omvårdnadsdiagnostik, interventioner och mål; 

International Classification for Nursing Practice (INCP) (Florin, Graaf & Sjöberg, 

2017). Översättning har gjorts till svenska på delar av terminologin vilken 

presenteras under VIPS-sökorden (Björvell, Busck Håkans, Jansson & Karlsson, 

u.å.). Författarna (Björvell et al., u.å.) till den svenska översättningen menar att det 

går att använda samma term till att formulera en problem- eller en resursdiagnos 

som till att formulera ett mål eller ett resultat. I översättningen formuleras större 

delen av termerna som problem eller riskdiagnoser.  Någon enstaka är formulerad 

som: “potential för” (Björvell et al., u.å.). Granskningar utförda på journaler 

tillhörandes äldre personer inneliggande på sjukhus visade att risk- och problem-

diagnoser var mest använda, vanligast var; risk för infektion, försämrad fysisk 

förmåga, nedsatt nutrition, ängslan/ångest/oro, fallrisk och försämrad hudstatus 

(D'Agostino et al., 2017; Dias de Araujo, Rodrigues de Carvalho & Machado 

Chianca, 2014). 
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Resurser 

Den äldre människans resurser kan innefatta och förstås utifrån flera begrepp och 

teorier. 

Salutogenesen och KASAM 

Antonovsky (1991) presenterar med Salutogenesen ett synsätt skilt från det 

traditionella patologiska, vilket istället för att utgå från problemet och det sjuka, 

framhåller det friska, de befintliga resurserna och potentiella resurserna. Han byggde 

sin teori om hälsa på frågeställningen; vad upprätthåller hälsa, vilka faktorer kan få 

just denna människa att röra sig mot hälsa? Antonovsky (1991) menar att hälsa kan 

förstås utifrån begreppet KASAM, känsla av sammanhang. Begreppet bygger på 

uppfattningen om att människor genom begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet kan upprätthålla hälsa. Genom begriplighet upplever människan det 

som händer som förutsägbart eller förklarligt oavsett om det var önskat eller inte. 

Om personen känner till sina egna resurser eller de som finns runt om personen, om 

dessa synliggjorts finns förutsättning att hantera det denne möter, därav begreppet 

hanterbarhet. Vidare påpekar Antonovsky (1991) hur meningsfullhet är den del i 

begreppet KASAM som står för motivation, personens upplevelse av att ha något 

som är viktigt som vinner dennes engagemang. KASAM är mätbart och att ha ett 

starkt KASAM är att betrakta som resurs hos människan. 

Inre och yttre resurser 

Carnevali har beskrivit de resurser en patient behöver använda för att klara sitt 

dagliga liv. Dessa resurser delas in i inre och yttre resurser. De inre resurserna är 

styrka/viljestyrka, uthållighet, perception, kunskap, vilja och motivation, färdigheter 

och kommunikation. Inom de externa resurserna så finns ekonomi, bostad och 

närmiljö, människor, husdjur, yrkesmässig och teknisk service, sjukvårdsmateriel, 

kommunikationer, arbete samt sysselsättning (Carnevali, 1996). 

Inre styrka   

Lundman et al. (2010) har genom en teoretisk analys tagit fram en modell, vilken 

beskriver att inre styrka innefattar samhörighet, fasthet, flexibilitet och kreativitet. 

Samhörighet behandlar gemenskapen med andra, med samhället och världen. 
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Möjligheten att kunna kommunicera med andra, vara en del av ett sammanhang och 

att kunna träffa och hålla kontakt med vänner. Fasthet kan förklaras med ett bra 

självförtroende, självkännedom, att inneha mod att möta svåra situationer och se på 

det som händer som begripligt. Flexibilitet beskrivs med att vara lösningsorienterad 

och öppen. Kreativitet innefattar att kunna se på det som händer med förståelse för 

att det ger lärdom och erfarenhet, en vilja att övervinna tragedier och en acceptans 

för att det är en del av livet. När äldre personer ombads beskriva vad styrka innebar 

för dem, uppgav de styrka som en resurs att klara sin livsföring och till att känna 

livskvalitet (Rush, Watts, & Janke, 2013). Inre styrka beskrevs av äldre personer 

vara att fokusera på möjligheter, vara aktiv i sin egen vård och behandling under 

sjukdom, acceptera det som möts och att kunna ta sig i kragen (Viglund, Jonsén, 

Lundman, Nyberg & Strandberg, 2017). Vidare beskrevs att erfarenhet av 

att  tidigare klarat motgångar och kriser och att kärlek från nära och kära är en källa 

till inre styrka (Viglund et al., 2017). 

Resursförmåga (resourcefulness) 

Zauszniewski (2016) utgår i sin teori om resursförmåga och livskvalitet, att alla har 

kognitiva grundresurser. Dessa beskrivs vara personers, medvetna eller omedvetna 

sätt att reflektera och lösa det som händer. De är resurser som används för att hantera 

känslor, upplevelser och tankar i vardagen för att ge livskvalitet. Teorin framhåller 

en syn på att dessa resurser ständigt kan utvecklas och läras in. Teorin beskriver två 

delar av resursförmåga; personlig och social. Den personliga resursförmågan 

handlar om självhjälp (self-help) och utgöras av copingstrategier för att självständigt 

klara sin vardag, positivt tänkande, och problemlösande. Social resursförmåga 

innefattar att söka hjälp (help-seeking) när förmågan inte längre kan tillgodose 

behoven. I teorin framhålls att resursförmåga, både social och personlig kan läras 

(Zauszniewski, 2016), vilket hos äldre personer kunde resultera i bättre upplevd 

hälsa och ökad funktionsförmåga (Zauszniewski, Eggenschwiler, Preechawong, 

Roberts & Morris, 2006). 

Gerotrancendens 

Tornstam (2005) presenterar socialgerontologiska teorin om gerotranscendens, 

vilken tar utgång i att åldrandet har sin egen mening och inte bara är ett fortsättande 

av medelålderns livsmönster. De erfarenheter som kommer med åren är att betrakta 
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som resurs då åldrandet kan innebära en positiv utveckling och tillfredsställelse med 

livet. Tornstam (2005) menar att åldrandet kan ge en ny syn på den egna tillvaron, 

medmänniskor och på sig själv. Begreppet åldrande kan medföra både nedgång och 

uppgång, såsom eventuell förlorad fysisk kapacitet men uppgång i livserfarenhet 

(Tornstam, 2005). 

   

Problemformulering 

Med ökad medellivslängd och större andel äldre i befolkningen lever fler personer 

med kroniska sjukdomar och fysiologiska försämringar. Behovet av hälso- och 

sjukvård för äldre personer ökar. Kronisk sjukdom eller akut sjukdom och att vårdas 

på sjukhus kan för äldre personer medföra en kris, upplevelse av minskad autonomi, 

känsla av att vara värdelös och förlust av förmågor/funktioner. Men ålder och 

multisjuklighet till trots beskriver äldre att de kan hantera vardagen och livet med 

närvaro av symtom från sjukdomar och överkommer hinder de möter, vilket de 

också kopplar till god hälsa. För fortsatt hälsa och välbefinnande under och efter en 

sjukhusvistelse behöver de och efterfrågar av sjuksköterskan att bli sedda som 

autonoma personer och behov av stöd till att identifiera, bibehålla och använda sina 

resurser. Vårdandet av den äldre personen påverkas av sjuksköterskans uppfattning 

om åldrandet och den äldre personen. För att kunna tillgodose äldres behov av 

tillvaratagandet av resurser och kunna förbättra verksamheter gentemot den äldre 

personen är det av vikt att beskriva hur sjuksköterskor uppfattar arbetet med den 

äldre personens resurser under vårdtiden på en geriatrisk avdelning. 

  

Syfte 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors uppfattning av arbetet med den äldre personens 

resurser under vårdtiden på en geriatrisk slutenvårdsavdelning. 

METOD 

Design 

För att svara på studiens syfte valdes en kvalitativ fenomenografisk design. Då syftet 

med studien var att beskriva sjuksköterskors uppfattning av fenomenet: arbetet med 
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den äldre personens resurser (andra ordningens perspektiv) och inte att beskriva hur 

arbetet med den äldres resurser faktiskt utfördes (första ordningens perspektiv) 

valdes en fenomenografisk analys (Marton, 1981). Fenomenografin utgår från 

antagandet att människor, så också sjuksköterskor har en individuell variation hur 

de upplever omvärlden, och fokuserar på innehållet i beskrivningar av uppfattningar 

(Sjöström & Dahlgren, 2002). Varje individuell sjuksköterska har erfarenheter som 

anses unika, vilket gör att med utgång ur detta blir sanningen relativ (Sandelowski, 

1986). Inom fenomenografin presenterar resultatet variationer och likheter av 

uppfattningar om ett visst fenomen baserat på innehållet i en grupp människors 

beskrivningar (Sjöström & Dahlgren, 2002).  

Urvalsmetod 

Fenomenet önskades förstås så brett som möjligt, och ett grundantagande inom 

fenomenografin är att det finns fenomen i världen som har olika innebörd för olika 

människor (Marton, 1981) varpå ett ändamålsenligt urval; maximum variation har 

valts (Polit & Beck, 2017). 

Inklusionskriterier 

För möjligheten till att fånga olika uppfattningar har informanter med variation i 

erfarenhet, ålder, utbildningsnivå och ansvarsområde eftersökts (Polit & Beck, 

2017). Inklusionskriterierna för studien var att vara sjuksköterska som arbetat på en 

geriatrisk slutenvårdsavdelning minst ett år, då informanten ska ha upplevt 

fenomenet. Endast sjukhus vilka dokumenterar omvårdnadsdokumentationen enligt 

VIPS (Ehnfors et al., 2013) har inkluderats. Sjuksköterskans arbete ska 

dokumenteras, varpå det betraktats som stor del av sjuksköterskans dagliga arbete. 

Då VIPS är en vedertagen modell för omvårdnadsdokumentation, vilken innehar 

resursdiagnos, valdes endast sjukhus vilka dokumenterar enligt denna modell. 

Därefter söktes en variation av informanter utifrån följande kriterier; sjuksköterska 

som inte arbetat mer än 3 år på avdelningen, dokumentationsansvarig sjuksköterska, 

sjuksköterska vilken arbetat minst 5 år på avdelningen, specialistutbildad 

sjuksköterska, yngre sjuksköterska, äldre sjuksköterska. 
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Undersökningsgrupp 

Sjuksköterskor arbetandes på geriatriska slutenvårdsavdelningar valdes. 

Fenomenet: arbetet med den äldre personens resurser kan förstås utifrån variation i 

de beskrivningar som fångats av informanterna, det är beskrivningen i sig som 

ämnats fångas och inte källan till beskrivningen. Det är inte jämförelser i 

uppfattningar utifrån informantens bakgrundsdata som legat i intresse, såsom till 

exempel hur erfarenhet påverkat uppfattningen (Dahlgren & Fallsberg, 1991). 

Undersökningsgruppen presenteras i resultatdelen och redovisar variation på 

informanternas bakgrundsdata ur vilken fenomenet beskrivits ifrån. 

Datainsamlingsmetod 

Data samlades in via enskilda intervjuer med sjuksköterskor. 

Tillvägagångssätt 

Inför intervjuerna togs en intervjuguide fram med förutbestämda öppningsfrågor för 

att kunna samla in sjuksköterskors uppfattningar om fenomenet: arbetet med den 

äldre personens resurser, för att insamlad data sedan skulle kunna utgöra beskrivning 

av fenomenet och svara mot syftet. Frågorna skrevs med förhoppning om att vara 

öppna, för möjlighet till breda svar och för att kunna få variation av uppfattningar 

från informanterna.  I samband med informerat samtycke till deltagande i studien 

har informanterna erhållit ett förberedande brev (Bilaga 3). I brevet, som innehåller 

intervjuguide, efterfrågas de att fram tills intervjutillfället reflektera och observera 

kring arbetet med äldres resurser under vårdtiden på en geriatrisk 

slutenvårdavdelning för att kunna erhålla rikare innehåll i beskrivningar av deras 

uppfattningar. 

Kontakt togs via mail med två verksamhetschefer/klinikchefer på tre olika sjukhus 

i mellansverige, där informationsbladet bifogades (Se Bilaga 1). 

Verksamhetscheferna gav godkännande till studien. Efter att tillåtelse givits att 

genomföra studien kontaktades  åtta avdelningschefer, vilka tog del av 

informationsbladet (se Bilaga 1). En avdelningchef kontaktades direkt på grund av 

att berörd verksamhetschef var svår att få tag på. Avdelningschef gav sitt 

godkännande till studien och bedömde att verksamhetschefen inte behövde 
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kontaktas. Intresserade avdelningschefer ombads ge information till sjuksköterskor 

på avdelningarna (se Bilaga 2). Sjuksköterskor från två sjukhus och två avdelningar 

anmälde intresse att delta och kontakt togs med dessa via mail och telefon. 

En testintervju genomfördes för att träna förmågan att intervjua, testa 

mediautrustningen samt att undersöka om intervjuguiden svarade mot, och täckte 

syftet (Polit & Beck, 2017).  Efter genomförd testintervju ändrades tre frågor 

gällande formulering, samt två frågor fick byta plats i ordningsföljden. Testintervjun 

inkluderas inte i resultatet då informanten arbetar på samma avdelning som 

författarna.  Slutligen var det sex sjuksköterskor som intervjuades. De 

sjuksköterskor som deltog i studien fick förberedande information inför intervjun 

och plats och tid valdes. Intervjuerna har skett i anslutning till arbetspass och 

arbetsplats enligt informanternas önskemål. Vid samtliga intervjuer har en ostörd 

lokal tillhandahållits och intervjuerna har kunnat ske enskilt. Samtliga intervjuer har 

genomförts gemensamt av författarna till studien. Intervjuerna spelades in på två 

olika mediaenheter. Mediafilerna kodades så de inte går att koppla till en enskild 

person. Kodningen användes igenom studien och i resultatet. Mediafilerna 

transkriberades och raderas därefter. Analysens tillvägagångssätt beskrivs under 

rubriken Analys. 

Då studien utförts på geriatriska avdelningar har begreppet den äldre personen 

används i resultatet för att beskriva den population arbetet avser. Det val har gjorts 

utifrån att det är äldre personer som vårdas som patienter på geriatriska avdelningar. 

I citat har de uttryck sjuksköterskor använt inte ändrats.  

Forskningsetiska överväganden 

En etisk egengranskning har utförts (se Bilaga 4). Etisk egengranskning utförs för 

att lyfta fram vilka etiska problem som studien kan beröra.  Enligt Sykepleiernes 

Samarbeid i Norden [SSN] (2003) ska följande krav betraktas vid utförandet av 

studien; informationskravet, krav på samtycke, krav på konfidentialitet och krav på 

deltagarnas säkerhet. 

Informationskravet tillgodoses genom att ansvariga chefer och deltagande erhållit 

informationsbrev. För att för att kunna ta ett beslut om deltagande eller icke-
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deltagande innehöll informationsbrevet; syfte, metod, eventuella risker, 

kontaktuppgifter till författare och handledare, att deltagandet i studien är frivillig 

och går att avbryta utan närmare förklaring (SSN, 2003), (se Bilaga 1 och 2). 

Deltagarna delgavs också denna information muntligen före intervjun (SSN, 2003). 

Krav på samtycke har beaktats i och med det samtycke som efterfrågats och 

mottagits från berörda chefer och deltagare. Deltagarna har efter inhämtat samtycke 

kunnat avsluta sitt deltagande när som helst under studiens gång. 

Krav på konfidentialitet har följts genom att respondenternas konfidentialitet 

bevarats i största möjliga mån under studiens genomförande. Inga personuppgifter 

tillhörande respondenterna har sparas. Efter att intervjun genomförts har ljudfilen 

kodas med ett nummer. Det transkriberade materialet har enbart funnits tillgängligt 

för författarna och under arbetet med analysen handledaren.   

Krav på deltagarnas säkerhet har tillgodosetts genom lyhördhet för eventuellt 

obehag hos respondenterna under intervjuerna (SSN, 2003). I den etiska 

egengranskning har punkt 4 markerats som “tveksamt”, för anledning att det inte 

kunnat förutses om en respondent kommer att kunna uppleva intervjun som 

obehaglig eller väcka obehagliga minnen till liv. Om en sådan händelse skulle ha 

uppstått skulle intervjun ha avbrytits.  

Analys 

Intervjuerna analyserades enligt Dahlgren och Fallsberg (1991), fenomenogafisk 

analys. Analysen utfördes i sju steg; 

1. Orientering 

De utskrivna transkriberingarna rättades, lästes och lyssnades igenom flera gånger 

för att få en helhetsbild av innehållet. Varje transkriberad intervju kodades med en 

unik kod.  

2. Kondensering 

De uttalande som svarade mot syftet plockades ut gemensamt och kodades för att 

kunna spåras till den dialog de kom från. Tillsammans lästes återigen 
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transkriberingarna för att säkerställa att inget uttalande som svarat mot syftet 

uteblev. Utplockade uppfattningar kopierades in i ett nytt dokument.  Var för sig 

kondenserades utplockade uppfattningar för att sedan läsas igenom gemensamt och 

en slutgiltig kondensering utfördes. Se Tabell 1. Kondenseringen resulterade i ett 

dokument med förkortade versioner av uttalande från dialogen. När kondenseringen 

var klar lästes återigen transkriberingarna igenom och jämfördes med det 

kondenserade materialet för att se att andemeningen från den ursprungliga dialogen 

var kvar och justeringar gjordes i det kondenserade materialet. 

3. Jämförelse 

De kondenserade uttalandena jämfördes för att hitta variationer eller likheter i 

sjuksköterskors uppfattning. 

4. Gruppering 

Var för sig parades uttalande som liknande varandra ihop i grupper. När funna 

grupper sedan jämfördes konstaterades att de flesta uttalandena hade parats ihop 

med liknande uttalanden. Gemensamt sattes sedan liknande uttalande ihop med 

varandra och grupperingar framkom. 

5. Förtydligande 

Inom grupperingarna gjordes ett slutgiltigt försök att sammanfatta essensen ur varje 

enskild grupp. Steg 4 och 5 gjordes om flera gånger för att erhålla en 

tillfredsställande och genomarbetad analys. Grupperna placeras i kategorier. 

6. Benämning 

Kategorierna benämns var för sig med ett lämpligt kategorinamn som återspeglar 

innehållet. 

7. Kontrastering 

De olika kategorierna jämförs sinsemellan gällande de likheter och olikheter som 

förelåg. 
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Tabell 1, Exempel på transkriberat uttalande och kondenserat uttalande. 

Transkriberat uttalande Kondenserat uttalande 

Kod 1-10 

“För det tycker jag inte att det tillgodoses alla 

gånger utan att där är vi väldigt snabba på att 

ge sprutan åt patienten fast den kan det själv. Det 

kan till och med va insulin patienter som har 

skött sin medicinering och behandling själv 

hemma och sen kommer de in på sjukhuset och 

så tar vi insulinpennan och så ger vi dom 

injektionerna ändå” 

Kod 1-10 

Moment som antas att 

patienten klarar själv tas ifrån 

dem i och med inläggning på 

sjukhus.  

Kod 2-5 

“Och sen finns det dom som är ensamma, 

jättemånga äldre är ensamma, och dom har 

ingen motivation alls att träna, för dom vill inte 

hem dem vill vara här. Och då söker man 

sjukdomsvinst i stället för att liksom skjuta fram 

det här utskrivnings datumet. Så där ser man 

också att; dom som inte vill hem, dom hjälper 

inte till, visar inte sina resurser, ingenting.” 

Kod 2-5 

  

Alla vill inte vill komma hem 

r/t ensamhet. 

Saknar  motivation och döljer 

sina resurser för att få vara 

kvar längre på sjukhus. 

  

RESULTAT 

När sjuksköterskors uppfattning av arbetet med den äldre personens resurser under 

vårdtiden på en geriatrisk slutenvårdavdelning efterfrågades framkom en 

övergripande kategori;   Sjuksköterskor hade olika förståelse för begreppet resurser. 

Ordet resurs framhölls utifrån en bred förståelse med en variation i innehåll och  i 

användande. Sjuksköterskors uppfattning av arbetet med den äldre personens 

resurser under vårdtiden på en geriatrisk slutenvårdavdelning fångades i fyra 
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kategorier;  Möjligheter ges att låta den äldre personen göra det hen kan själv, 

Arbetet med den äldre personens resurser bottnar i ett personcentrerat tankesätt, 

Den äldre personens resurser kan vara dolda och Den äldre personens resurser tas 

inte tillvara. 

Uppfattningarna är beskrivna utifrån variation i informanternas utbildningsnivå 

(grundutbildad och specialistutbildad), ansvarsområden (dokumentationsansvarig, 

studenthandledare och ledarroll), antal arbetade år som sjuksköterska (1 år - 24 år), 

tidigare eller ingen erfarenhet från olika arbetsplatser, informanter arbetandes på 

olika sjukhus och i varierande ålder (23 år - 63 år).  

 

Tabell 2, Övergripande kategori och kategorier  

 

 

Sjuksköterskor har olika förståelse för begreppet resurser 

Något som visades vara en beskrivning som återkom i intervjuerna var att 

sjuksköterskor har olika förståelse för begreppet resurser. Då detta spelgade 

innehållet i hela intervjuerna blev det en kategori övergripande de andra 

Sjuksköterskors 
uppfattningar 

om arbetet 
med den äldre 

personens 
resurser:

Sjuksköterskor har olika förståelse för 
begreppet resurser 

- Möjligheter ges att låta den äldre personen 
göra det hen kan själv

- Arbetet med den äldre personens resurser 
bottnar i ett personcentrerat tankesätt 

-Resurser kan vara dolda

- Den äldre personens resurser tas inte tillvara
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kategorierna. Ordet resurs beskrevs utifrån en bred förståelse med en variation i 

innehåll och i användande. Det framkom uppfattningar om ordet som använt men 

också inte använt i arbetet. Istället för ordet resurser uppfattades ordet förmågor vara 

synonymt och använt. Att arbeta med personens resurser beskrevs av sjuksköterskor 

vara syftet med sjuksköterskans arbetsroll och kärnan i omvårdnaden. 

 

“ ...resurser ...som sagt, jag tycker det är helt underbart, det är syftet med min 

yrkesroll” (Sjuksköterska 4) 

  

Vad som utgjorde resurser uppfattades med variation i om resurser fanns inom 

personen eller både inom och utanför personen. 

  

“En äldre persons resurser, alltså jag tänker ju, det att vad patienten kan 

själv...”  (Sjuksköterska 1) 

  

“… det finns ju så många olika resurser. Vi kan prata om ekonomiska resurser, 

alltså vad jag själv har för resurser, åh jag menar socialt, psykosocialt, alltså, när 

man börjar fundera så blir det så otroligt stort liksom...” Sjuksköterska 3. 

  

Sammantaget beskrevs patientens resurser kunna vara fysiska, mentala, kognitiva, 

ekonomiska, psykosociala, avdelningens resurser, anhöriga, patientens mål och det 

personen kan själv. 

 

Möjligheter ges att låta den äldre personen göra det hen kan själv 

Här visades tre underkategorier som beskriver sjuksköterskornas uppfattningar. De 

var att: Det den äldre personen kan göra själv kan tillvaratas i vardagliga 

omvårdnadssituationer, Det finns förutsättning för att ge stöd till att låta personen 

göra det hen kan själv, Teamarbete främjar arbetet med den äldre personens 

resurser och Att identifiera resurser är en viktig del i arbetet. 

Det den äldre personen kan göra själv kan tillvaratas i vardagliga situationer 

Sjuksköterskor uppfattade att resurser kunde tillvaratas i alla 

omvårdnadssituationer. De beskrev att det var något de hela tiden hade i fokus. Det 
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framhölls som viktigt att hela tiden tänka på att låta den äldre använda sina resurser 

och att stödja med hjälp av personens befintliga resurser till självständighet. 

Sjuksköterskans arbete att hjälpa den äldre personen att hitta tillbaka till sina 

resurser uppfattades som en balansgång då personens behov av vård kom ur ett 

hinder. Sjuksköterskor ansåg att äldre personer kunde reagera på en ny livssituation 

med depression och då glömma sina resurser, här uppfattade sjuksköterskor vikten 

av att ge stöd till personen att återigen hitta dessa. Det framkom uppfattning om att 

sjuksköterskans stöd kunde uppmärksamma personen på vilka resurser hen hadde 

trots en svår livsomställning. Denna uppfattning exemplifierades med en person som 

förlorat gångförmågan och känt hopplöshet, men efter stöd kunnat omvärdera och 

se att det som upplevts viktigt i livet fortfarande kunde göras, så som att läsa och 

skriva. Det beskrevs som ett tydligt exempel på tillvaratagande av resurser.  

 

“... jag hade en patient …  som hade amputerat båda benen, men hon hade världens 

resurser att hantera det. Hon sa det “men jag har i hela mitt liv varit lärare, ägnat 

mitt liv åt att läsa och skriva och prata och sitta vid ett skrivbord.” Så det var inget 

problem för henne. Men i början så var hon ju helt ute och famlade tills hon kom 

själv på, och liksom (genom) vårat samarbete att; men hon har ju händerna kvar, 

hon har minnet kvar, hon har talförmågan. Så till slut så gick hon hem och klarade 

sig helt själv. Det tycker jag är verkligen att ta tillvara på någons resurser.” 

(Sjuksköterska 4)  

 

I arbetet med att stödja den äldre personen till att kunna göra själv uppfattades 

motivation och en positiv syn hos individen som en förutsättning. 

  

“Förutsättningar är ju, amen just motivation hos den äldre så, att vilja göra, 

använda de resurser de har, på ett så bra sätt som möjligt “ (Sjuksköterska 5) 

 

Även att ge tid lyftes av sjuksköterskor som en viktig  förutsättning för att kunna 

tillvarata den äldre personens resurser. Det framkom att sjuksköterskor ansåg att den 

äldre personen ska ges möjlighet att göra så mycket som möjligt själv och att 

personen ska få  använda sina resurser trots den extra tidsåtgång det tar. 
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Sjuksköterskor erfor att den extra stund det tog att låta någon göra själv i 

förlängningen gav  kortare vårdtid för individen.  

 

“Förutsättningarna för att man ska typ tillgodose det är väll tid, att man känner att 

jag har tid, till att den får ta på sig tröjan själv, fast det går mycket långsammare 

än om jag skulle hjälpa...”. (Sjuksköterska 1) 

 

“... ibland tar det ju längre tid om man ska få, få göra saker själv och lära sig saker 

på ett nytt sätt...” (Sjuksköterska 6) 

Teamarbete  främjar arbetet med den äldre personens resurser 

Rehabilitering som bedrevs i team uppfattades främja arbetet med den äldre 

personens resurser och var något teamet var bra på.  Det fanns en uppfattning om att 

sjuksköterskans roll i teamet var att lyfta resurser. 

“... men här känner jag att vi verkligen är den, läkaren fokuserar på medicinska 

diagnosen, sjukgymnasten på hinder, och vad ska dom göra för att liksom lära 

någon att gå igen till exempel. Arbetsterapeuten kontrollerar ja men rullstol, 

hjälpmedel och så. Undersköterskan gör ju den grundläggande omvårdnaden och 

så sitter ju sjuksköterskan där och ska föra processen framåt och där är ju just 

plocka upp resurserna.” (Sjuksköterska 4) 

Sjuksköterskor uppfattade att det i teamet diskuterats vad vårdpersonalen pratat med 

personen om, vad personen hade för vilja, vilka hinder som förelåg för att komma 

hem och vilka resurser som fanns hos personen. 

Att identifiera resurser är en viktig del i arbetet 

Att belysa och identifiera den äldre personens resurser uppfattades av sjuksköterskor 

vara  viktigt. De beskrev förståelse för att äldre personer kan ha tappat mycket 

funktioner, både kroppsliga och funktion i samhället. Det var då viktigt att framhålla 

de resurser personen fortfarande hade. Sjuksköterskor berättade att det var 

betydelsefullt för den äldre personen att som sjuksköterska ha identifierat vilka 

resurser personen hade och att det lett till att personen känt sig ha blivit stärkt och 

fått bra vård. 
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"... när man hittat fram till vilka resurser man kan plocka fram hos patienten, så är 

det ju, då sträcker dom på sig och känner att dom har fått en bra vård, och kan gå 

hem och känna sig; ni har gett mig redskapen att hantera den här nya sjukdomen 

eller skadan” (Sjuksköterska 4) 

 

Vissa sjuksköterskor uppfattade att den äldre personens resurser efterfrågades under 

inskrivning, andra att det gjordes relaterat till utskrivning. 

  

“... vi måste ju veta vilka hinder och resurser patienten har för den ska kunna gå 

hem från sjukhuset på bästa sätt; behövs det en vårdplanering? Behövs det 

anpassning hemma? Vilka anhöriga kan stötta och följa upp och? och vad kan 

patienten själv? Så det vi gör ganska mycket på en rehabavdelning för äldre, det är 

ju just kartlägga resurser…” (Sjuksköterska 4) 

 

Sjuksköterskor menade att avdelningar för rehabilitering arbetar med att identifiera 

och kartlägga resurser. Det framkom också att sjuksköterskor erfor att andra 

yrkesgrupper kunde uppmärksamma sjuksköterskan på resurser och ge en mer 

komplett bild genom sin syn och vad de identifierat, då olika professioner 

identifierat olika saker.  I identifierandet av resurser fanns också erfarenhet av att 

anhöriga kunnat hjälpa till att ge en bild av personen som vårdats när denne inte haft 

resurs att göra det själv. Då sjuksköterskan hade uppmärksammat huruvida en 

person var adekvat och/eller hade sjukdomsinsikt uppfattades som att ha identifierat 

resurser. 

 

Arbetet med den äldre personens resurser bottnar i ett personcentrerat 

tankesätt 

Underkategorierna som framkom under denna kategorie utifrån sjuksköterskornas 

uppfattningar var: Livsberättelsen är ett verktyg i arbetet med resurser, att 

Den äldre personens delaktighet ligger till grund för arbetet med resurser och att 

När arbetet utgår ifrån patientens resurser kan en vårdplan upprättas utifrån 

patientens önskemål. 
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Livsberättelsen är ett verktyg i arbetet med resurser  

Sjuksköterskor beskrev hur en förståelse för den äldre personens levda liv var ett 

verktyg för arbetet med resurser. De menade att äldre personer har massor av 

resurser genom att den äldre personen klarat sig och levt i ett helt liv. Det uppfattades 

också att den äldre personens livsöde påverkade arbetet med dennes resurser. I mötet 

med personer med samma åkomma, vilka hanterade denna olika, uppfattade 

sjuksköterskor anledningen vara att det var olika personer med olika livsberättelse. 

 

“... i vissa fall så tillvaratas det just att man tar in personen man har framför sig, 

och att trots att det liksom två patienter har samma diagnos så kan det ju se så olika 

ut, och att man måste vara medveten om det, dom har så olika bakgrund, och att 

utifrån det … förutsättningar...” (Sjuksköterska 5) 

  

Utifrån en vetskap om de olika personernas livsberättelse förstods deras hantering 

av situationen genom att deras individuella resurser påverkat vilka hinder bristande 

funktionsförmåga utgjorde. Att inte se hela den äldre personen och hens resurser 

uppfattades ta ifrån den äldre personen sina rättigheter. Enligt sjuksköterskor var det 

viktigt att fånga vad för resurser personen hade med sig från livet eftersom att när 

den äldre personen hamnade på sjukhus kunnat tappa sin person och personlighet. 

Det uppfattades också viktigt inför arbetet med en utskrivning att ha fått en bild av 

hela personen 

  

“... det är ju jätteviktigt, tycker jag, återigen, för ja menar vi jobbar för att patienten 

ska gå hem och må bra, och då måste man ta tillvara på alla resurser, för ja menar 

det spelar ingen roll om benet är läkt, om det är en psykisk trasa vi lämnar iväg. 

För ja menar, varför ramla patienten och bröt sig för då? Den kanske var 

jätteledsen, den har ingen hjälp hemma, snubbla på matter, alltså det är ju så mycket 

runtomkring, så det känns som man måste se helheten”  (Sjuksköterska 2) 
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Den äldre personens delaktighet ligger till grund för arbetet med resurser 

Delaktighet uppfattades av sjuksköterskor utgöra en stor del av arbetet med resurser. 

Sjuksköterskor såg på delaktighet som grund till arbetet med den äldre personens 

resurser. 

“... patienter är delaktiga idag, man läser på på journalen åh på nätet... och 

delaktighet är ju grunden till att man tar hand om resurser. Så, det är jätteviktigt” 

(Sjuksköterska 4) 

Sjuksköterskor uppfattade att den äldsta generationen äldre inte tog för sig i vården. 

Denna uppfattning kom ur en mening om att äldre personer levt i ett samhälle där 

delaktighet i vården inte erbjudits. Sjuksköterskor ansåg att  det var viktigt att äldre 

personer gavs delaktighet i beslut.  

Vidare erfors att äldre personer med nedsatt kognitiv förmåga inte fått möjlighet att 

delta i beslut och att inte heller dennes resurser tillvaratagits. Det beskrevs också 

uppfattningar om att äldre personer inte varit delaktiga och inte fått säga sitt. 

Sjuksköterskor menade att  äldre personers verbala förmåga setts som resurs till att 

öka patientens delaktighet i vården.  

I arbetet med den äldre personens resurser såg sjuksköterskor det som viktigt att 

efterfråga och föra en dialog kring hens förväntningar på vården för att främja till 

delaktighet. Det framkom att sjuksköterskor sett behov av att informera den äldre 

personen om sjuksköterskans förväntningar på hen för att kunna arbeta med resurser. 

Sjuksköterskor uppfattade vidare att äldre personer på sjukhus skulle behövt 

information, om hur vården varit utformad samt att det sker ett kunskapsutbyte 

mellan sjuksköterska och den äldre personen, för att de skulle ha kunnat använda 

sina resurser och stärka personens delaktighet.  
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När arbetet utgår ifrån patientens resurser kan en vårdplan upprättas utifrån 

patientens önskemål 

Ett personcentrerat synsätt i vården uppfattades som viktigt i tillvaratagandet av den 

äldre personens resurser. Sjuksköterskor menade att arbeta personcentrerat varit att 

tillvarata en persons resurser och de associerade personcentrerad vård med geriatrisk 

vård. Sjuksköterskor menade att sedan de börjat arbeta med personcentrerad vård, 

ha ökat den äldre personens delaktighet och möjlighet till att kunna delge sina mål. 

“Vi har börjat mer med det här med den nya lagen som kom för nått år sedan, 

personcentrerad vård, så känns det som patienterna själva är mera delaktiga också 

i liksom att kunna berätta hur det varit tidigare och vad de har för mål…” 

(Sjuksköterska 6) 

Enligt sjuksköterskor blev inte äldre personer delaktiga i vården när uppsatta mål 

inte delades av hen själv. Det framkom att sjuksköterskor uppfattade ett behov av 

att få den äldre personer med sig, och att de fått ha säga vad de önskar. De framhöll 

att samsyn på mål för vårdtiden var viktigt för att ha kunnat ge delaktighet och arbeta 

med resurser. Sjuksköterskor uppfattade att när arbetet utgick ifrån den äldre 

personens resurser kunde en vårdplan upprättas utifrån hens önskan.   

 

Resurser kan vara dolda 

Denna kategori visade sig innehålla endast två underkategorier: Resurser döljs 

bakom diagnosen och Resurser döljs bakom patientrollen. 

Resurser döljs bakom diagnosen 

Sjuksköterskor uppfattade att den äldre personens diagnos/diagnoser var det som 

stått i fokus och att äldre personer setts ur ett medicinskt perspektiv där hens resurser 

inte lyfts. 

  

“Det som vi lyfter fram på avdelningen är problemområden. Man pratar om 

medicinska diagnoser, det som är sjukt hos patienten”  (Sjuksköterska 5) 
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Sjuksköterskor menade att när arbetet inte utgått  utifrån den äldre personens 

resurser gavs ingen helhetsvård, då sågs bara en skada, och inte personen bakom 

sjukdomen. I vilken omfattningen den äldre personens resurser tillvaratogs 

förklarade sjuksköterskor kunde vara beroende av diagnos och orsak till inskrivning. 

Sjuksköterskor beskrev att hos äldre personer som lades in på avdelningen för 

rehabilitering arbetades det mer med resurser, till skillnad från personer som lades 

in på grund av en demenssjukdom. 

  

“Är det en strokepatient till exempel som kommer hit för liksom, där man vet, ja den 

kommer hit för rehabilitering. Då tror jag att man tänker automatiskt att “okej, men 

då ger jag den lite extra tid” Så att den hinner kanske borsta tänderna eller ta på 

sig tröjan själv för att träna upp *hör ej* den svaga sidan. Medan om det är, till 

exempel en dement patient så upplever jag i alla fall att jag känner mig mer stressad 

att låta den göra saker själv…” (Sjuksköterska 1) 

 

Resurser döljs bakom patientrollen 

Det uppfattades att äldre personer inte alltid visat sina resurser vilket verkade som 

hinder till att arbeta med dennes resurser. Orsaker till det beskrevs från varierande 

uppfattningar.  Vård på sjukhus beskrevs för äldre personer kunnat innebära att 

komma ifrån ensamheten hemma och att de då av rädsla för att komma hem igen 

inte visade sina resurser. Ibland förstods att resurserna inte visats relaterat till en ny 

livssituation, den roll en sjukhusvistelse kunnat innebära eller av att hellre få hjälp 

än att göra själv. Den äldre personen uppfattades ha känt att det fanns förväntningar 

på hur hen skulle vara som patient, såsom att överlämna sig åt personalen och åt 

deras beslut. Uppfattningar om att resurser inte visades beskrevs också tänkas 

komma ur en syn på att äldre personer i sjukhusmiljö kanske inte visste vad de fick 

göra själva och inte vågade ta för sig. Det uppfattades också kunna bero på en ny 

livssituation. 

  

“… ett hinder kan ju vara att man inte är van med den här nya livssituationen man 

kanske inte vet vad man får göra själv” (Sjuksköterska 2) 
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“... man kanske inte vågar, man kanske inte tror att man får göra vissa saker utan 

när man kommer in på avdelningen så tror man oftast att man måste överlämna sig 

till avdelningen...” (Sjuksköterska 3) 

Den äldre personens resurser tas inte tillvara 

Här framkom fem stycken underkategorier, dessa var: Resurser finns inte med i 

dokumentationen och att Önskan fanns om att arbeta med den äldre personens 

resurser i dokumentation. De ansåg också att Sjuksköterskan tillvaratar inte den 

äldre personens resurser, Teamarbetet hindrar arbetet med resurser och att Hur 

vården är organiserad utgör hinder för att ge stöd åt den äldre personen att klara 

sig själv. 

 

Resurser finns inte med i dokumentationen  

Resurser återgavs inte i dokumentationen enligt sjuksköterskor. Det som 

uppfattades vara dokumenterat var personens hinder och problem. Vem den äldre 

var som person framgick inte av det som dokumenterats.  

 

“... för ja menar patientens privata del den hamnar ju inte alls i journalen, men det 

är ju det storheten att patienten, sen att den har ett brutet ben. Det är liksom bara 

en bisak.” (Sjuksköterska 2) 

 

Sjuksköterskor beskrev att när personens behov dokumenteras, så som exempelvis, 

“Behov av hjälp vid ADL”, utelämnas de delar personen faktiskt har att resurser till 

att klara själv. Personen kanske har behov av hjälp vid viss ADL men klarar vissa 

delar självständigt. Det dokumenterades då inte när hjälpen behövdes och när den 

inte behövdes. Det uppfattades behövas muntlig rapport för att få en bild av 

personen.   

  

“... det är svårt i dokumentationen verkligen åh läsa vad till exempel vad är det som 

gäller, utan det är svårt, man, man måste också få det här muntliga för att, att det 

är inte riktigt dokumenterat som, som det kanske borde…” (Sjuksköterska 3) 
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Det framkom också att sjuksköterskor uppfattade att resurser dokumenterades men 

att det var sällan. De gånger resurser framgått i dokumentation uppfattades vara i 

status, under sökordet egenvård och anamnes resurser dokumenterades. 

Sjuksköterskor beskrev att resurser återges i anamnesen i större utsträckning än i 

status genom beskrivning av vad personen har kunnat tidigare. 

Önskan fanns om att arbeta med den äldre personens resurser i dokumentation  

Sjuksköterskor framhöll en ambition att dokumentera den äldre personens resurser. 

Sjuksköterskor beskrev att de skämdes över hur arbetet med den äldre personens 

resurser i dokumentationen såg ut. De såg potential för och behov av att lyfta 

resurserna i dokumentationen. Det uppfattades av sjuksköterskor att det fanns en 

intention att dokumentera resurser oavsett om det gjordes eller inte. Sjuksköterskor 

önskade ett användande av alla omvårdnadsdiagnoser (problem, risk och resurs) 

och menade att dessa behövdes.  

 

” Där är ju ett stort skäms-område... vi försöker att man ska skriva så lite som 

möjligt, man ska inte skriva avvikande saker, och då blir det ju så att man skriver 

hinder. ... jag pratar med alla nya kollegor och nya studenter om att ... man har ju 

dom här omvårdnadsdiagnoserna, det ska vara risk och problem och resurs. Men 

det som dokumenteras är ju sällan resurser” (Sjuksköterska 4) 

Det framkom också att sjuksköterskor tyckte att det var svårt med dokumentation, 

de uppgav att de saknade idéer och kreativitet till att resurser dokumenterades och 

att använda resursdiagnoser. Detta uppfattades vara orsak till att resurser inte 

dokumenteras.  Sjuksköterskor beskrev hur de i arbetet tog stöd i övriga teamets 

dokumentation för att kunna läsa sig till identifierade resurser hos patienten. De 

ansåg sjukgymnaster och arbetsterapeuters dokumentation ofta vara mer detaljerad 

och gav överblick av patientens tidigare resurser.  

Sjuksköterskan tillvaratar inte den äldre personens resurser 

Sjuksköterskor berättade att stöd inte gavs till personen att klara sig själv och att den 

äldre personens resurser inte tillvaratogs under tiden på en geriatrisk vårdavdelning. 

Den äldres resurser var inte något som personalen tänkte på i det praktiska arbetet. 
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Sjuksköterskor återgav att moment som patienter klarade själva ändå togs ifrån dem. 

När resurser inte tillvaratogs uppfattades det kunna bero på vem sjuksköterskan 

var.   

 

“Sen är det också väldigt olika på dem som arbetar såklart också, vad man har för 

erfarenhet ... en tung stroke patient som fysioterapeuter kan göra förflyttningar med 

enkelt för dom vet hur man gör ... jag vet inte riktigt vart jag ska va eller så, så då 

kanske det blir lättare att jag tänker då tar jag med mig en kollega och så kör vi, 

jag och kollegan, förflyttning medan patienten själv kanske inte hjälper till så 

mycket som den kan. ” (Sjuksköterska 1) 

 

Sjuksköterskor förklarade att de kunnat känna en osäkerhet kring att låta personen 

utföra uppgifter själv i situationer där sjuksköterskan känt ett ansvar för att det blev 

rätt utfört. Det beskrevs handla om rädsla för att personen skulle göra fel, trots en 

medvetenhet om att personen hade erfarenhet av- och själv tagit sitt insulin eller 

inhalationer under många år. De uppfattade att det kunnat innebära att den äldre 

personen kränkts när sjuksköterskan gjort saker som personen kan utföra 

självständigt. Det framkom också uppfattning om hur en persons förmåga ibland 

inte ges stöd utifrån att sjuksköterskan gjort en prioritering mellan olika behov. 

Personens förmåga att klara att hjälpa till med delar av sin förflyttning fick stå 

tillbaka för behovet av sömn på natten.  

 

 “... där försöker de ju var mer smidiga, komma in snabbt till en patienten, lyfta upp 

den, alltså dra upp den (patienten) i sängen och sen gå ut igen så den kan fortsätta 

sova. Ehm, fast patienten kanske egentligen kan fly.. alltså hjälpa till ganska mycket, 

va aktiv vid förflyttningen...” (Sjuksköterska 1)  

 

Den äldre personens resurser tillvaratogs inte alltid heller på grund av hur 

sjuksköterskan uppfattat den äldre personen som person. Om sjuksköterskan upplevt 

personen negativ sågs inte meningen i att tillvarata resurser.  
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“... om en patient ehm är negativ till sin personlighet, då går man ju in med den 

förutfattade meningen att: det är väll ingen ide, hon är ju bara trumpen i alla fall…” 

(Sjuksköterska 2) 

 

Teamarbetet hindrar arbetet med resurser 

En motstående uppfattning till att teamet var bra på att tillvarata resurser var att 

teamarbetet kring den äldre personens resurser var något som fanns behov av att 

arbeta mer med. Sjuksköterskor hade erfarenhet av att det ibland var personens 

problem och hinder som låg som utgångspunkt på teamträffar och att resurser inte 

diskuterades. Sjuksköterskor framhöll också att  problem som identifierats ihop på 

teamträffar, inte alltid överensstämde med personens syn på vad som utgjorde 

problem, och då hindrades arbetet med den äldre personens resurser. 

” Vi har ju våra teamkonferenser ... så vi är ju ganska duktiga på ... att  lyfta 

problemen, vad man ska jobba med men... det är oftast ... vi som dirigerar, det är vi 

som talar om att det här är ett problem istället för att patienten ... får säga sitt, det 

är oftast  vi, vi i personalen som liksom lyfter fram ett problem som kanske inte är 

ett ... problem för patienten.” (Sjuksköterska 3) 

Hur vården är organiserad utgör hinder för att ge stöd åt den äldre personen att 

klara sig själv 

Det förelåg uppfattning om att avdelningsrutiner och bemanningen kunde utgöra 

hinder för sjuksköterskor att tillvarata resurser. Bemanningens påverkan 

exemplifierades genom att personen fått hjälp att lägga sig tidigt för att det inte 

funnits personal nog för att få lägga sig senare. Enligt sjuksköterskor förbisågs äldre 

personens resurser när de gått in till personer och hjälpt till för mycket, en känsla av 

tidsbrist kopplad till bemanning beskrevs som en orsak. Vanligt förekommande 

beskrevs situationer vara, där sjuksköterskan kom in till personen, reste upp denne i 

sängen till sittande, och överlämnade läkemedel. När läkemedel skulle delas ut 

uppfattades dessa stunder inne hos personen som för korta för att kunna tillvarata 

personens resurser genom att låta personen själv sätta sig på sängkanten eller träna 

på uppresning.  
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“... då  patienten själv kan mer än vad vi kanske gör, (vi sjuksköterskor) som 

kommer in i all hast och ska putta upp dom på sängkanten så dom kan ta lite 

mediciner typ …. ” (Sjuksköterska 1) 

DISKUSSION 

Sammanfattning av resultat 

Ordet resurser och dess innebörd uppfattades med stor variation av sjuksköterskor. 

Arbetet med den äldre personens resurser  uppfattades vara syftet med 

sjuksköterskans roll. Sjuksköterskors uppfattning av arbetet med den äldre 

personens resurser under vårdtiden på en geriatrisk slutenvårdavdelning beskrevs i 

resultatet under fyra kategorier; möjligheter ges att låta den äldre personen göra det 

hen kan själv, arbetet med den äldre personens resurser bottnar i ett personcentrerat 

tankesätt, den äldre personens resurser kan vara dolda och den äldre personens 

resurser tas inte tillvara. 

Sjuksköterskor var av uppfattningen att det den äldre personen kan göra själv kan 

tillvaratas i vardagliga omvårdnadssituationer, att det finns förutsättning för att ge 

stöd till att låta personen göra det hen kan själv, teamarbete främjar arbetet med den 

äldre personens resurser och att identifiera resurser är en viktig del i arbetet.   

Sjuksköterskor menade att livsberättelsen är ett verktyg i arbetet med resurser, att 

den äldre personens delaktighet ligger till grund för arbetet med resurser 

och att när arbetet utgår ifrån patientens resurser kan en vårdplan upprättas utifrån 

patientens önskemål. De ansåg att resurser döljs bakom diagnosen och att resurser 

döljs bakom patientrollen.  Vidare uppfattade de att resurser inte finns med i 

dokumentationen och att önskan fanns om att arbeta med den äldre personens 

resurser i dokumentation. De ansåg också att sjuksköterskan inte tillvaratar den äldre 

personens resurser, teamarbetet hindrar arbetet med resurser och hur vården är 

organiserad utgör hinder för att ge stöd åt den äldre personen att klara sig själv. 

 

Resultatdiskussion 

I föreliggande studie beskrevs arbetet med resurser vara syftet med 

sjuksköterskerollen, att sjuksköterskans arbete ska utgå ifrån den äldre personens 
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livsberättelse, resurser och förutsättningar. Dessa uppfattningar ligger nära de 

antagande Orem beskriver i sin egenvårdsteori. Orem lyfter en syn på människan 

som en helhet med egna resurser och hur patientens individuella livssituation ska 

ligga till grund för vården där sjuksköterskans roll är att stödja till egenvård 

(Berbiglia, 2002).  

I likhet med att ordet resurser kan förklaras och förstås utifrån olika begrepp och 

teorier, framkom det i resultatet en övergripande kategori; sjuksköterskor hade olika 

förståelse för begreppet resurser. Ordet resurser framhölls utifrån en bred förståelse 

i både användande och innehåll gällande arbetet med den äldre personens resurser 

under vårdtiden på en geriatrisk slutenvårdsavdelning. Det framkom att andra ord 

användes istället för ordet resurser. Ordet förmågor sågs synonymt med ordet 

resurser, likaså begreppet “det man kan göra själv”. Sjuksköterskor såg i likhet med 

Carnevali (1996) på resurser som både något vi kan ha inom oss, inre resurser, och 

något som kan vara utanför oss, yttre resurser.  

Funna uppfattningar visar på att sjuksköterskor förstår resurser genom hanterbarhet, 

begriplighet och meningsfullhet. Sjuksköterskor beskrev uppfattningar med 

exempel vilka visar på att arbetet med en äldre persons resurser förstås ur ett 

salutogent synsätt där coping hålls som viktig resurs, även om uttrycket coping inte 

använts i sjuksköterskornas beskrivning. Helvik et al. (2012) påvisar i sin studie att 

viktiga faktorer till att äldre personer inneliggandes på sjukhus upplevt hälsa var 

fysisk hälsa och förmåga till coping. Det är då angeläget att sjuksköterskor uppfattar 

coping som viktig resurs och viktig i tillvaratagandet av den äldre personens 

resurser. Det uppfattades av sjuksköterskor att identifiering av resurser är en viktig 

del i sjuksköterskans arbete. Det anser även  Helvik et al. (2012) som menar att 

förmåga till coping ska identifieras och mätas i klinisk verksamhet. Behovet av att 

arbeta med coping hos personer som vårdas på sjukhus framhålls också av 

Dietscher, Winter och Pelikan (2017) som framhåller att för en mer salutogen vård 

på sjukhus måste fokus vara på att stärka det starka och tillvara de coping resurser 

personer har.   

Sjuksköterskor i föreliggande studie uppfattade i likhet med Antonovsky (1991), 

Orem (Berbiglia, 2002) och Carnevali (1996), motivation och vilja hos den äldre 

personen som viktig resurs. Det framkom uppfattningar om att motivation hos den 
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äldre personen gjort att sjuksköterskor i större utsträckning arbetat med att tillvarata 

dennes resurser.  Lundman et als (2010) teori om inre styrka lyfter också att som 

person vilja att överkomma möta de hinder livet kan medföra som viktig resurs. Att 

ha motivation, vara delaktig i sin egen vård och att kunna fokusera på möjligheter 

beskrevs av äldre personer i Viglund, Jonsén, Lundman, Nyberg och Strandbergs 

(2017) studie om inre styrka.  I enighet med Tornstams teori om gerotancendens 

(2005) och de erfarenheter sjuksköterskor beskriver och exemplifierar uppger även 

äldre personer (Viglund et al., 2017) att erfarenhet av att  tidigare klarat motgångar 

och kriser som källa till inre styrka. Rush, Watts och Janke (2013) visade på att äldre 

personer beskrev inre styrka som en resurs att klara sin livsföring och till att känna 

livskvalitet. I föreliggande studie exemplifierar och framhåller sjuksköterskor hur 

tidigare livserfarenheter kunnat användas som styrka och resurs. Föreliggande 

studies resultat och aktuell forskning visar på vikten av att som sjuksköterska 

identifiera äldres resurser och inre styrka för att kunna stötta till att överkomma nya 

hinder och livssituationer äldre möter. Att se och stödja till tillvaratagande av 

resurser och styrkor är en del i sjuksköterskans arbete att färmja den äldre personens 

livskvalitet. 

Sjuksköterskor beskrev att äldre personer inte alltid visade sina resurser för 

vårdpersonalen. De uppfattade detta kunna bero på att äldre personer inte alltid vill 

visa sina resurser eftersom de kanske har små sociala resurser och upplever 

vårdtiden som ett avbrott från ensamhet. Lee, Kahana och Kahanas (2016) har 

påvisat att ha goda resurser gällande socialt stöd kunna ge bättre förutsättning att 

möta andra hälsoproblem än om de sociala resurserna knappa. Borg, Hallberg och 

Blomquist (2006) menar att känna sig ensam och ha lågt skattad hälsa, minskad 

egenvårdskapacitet och oro påverkat äldres tillfredsställelse med livet (Borg et al., 

2006). Att äldre personer inte alltid visade sina resurser antogs också kunna bero på 

att äldre inte alltid vet vad de får göra på sjukhus eller vad som förväntas av dem, 

de ber inte alltid om den hjälp de behöver. Zauszniewski (2016) menar att 

hjälpsökande är att se som en resurs, och att inte klara att söka hjälp är avsaknad av 

denna resurs.  Zauszniewski (2016) lyfter i sin teori att resursförmåga, både social 

och personlig kan läras (Zauszniewski, 2016) vilket påvisats i en studie av 

Zauszniewski et al. (2006) att hos äldre personer kunna resultera i bättre upplevd 

hälsa och ökad funktionsförmåga. Föreliggande studies funna uppfattningar  visar 
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på en medvetenhet hos sjuksköterskor om sociala resurser och hjälpsökande som 

resurs betydelse även om det inte tillämpas praktiskt. Sjuksköterskor kan genom att 

arbeta med befintliga sociala resurser, förmåga eller icke-förmåga till hjälpsökande 

med beprövade metoder stärka personens upplevelse av hälsa, tillfredsställelse med 

livet och funktionsförmåga.  

Sjuksköterskor uppfattade att resursdiagnoser inte används i 

omvårdnadsdokumentationen utan att det är problem- och risk-diagnoser som främst 

används vilket också D'Agostino et al. (2017) och Dias de Araujo et al. 

(2014)  påvisar i sina studier. Det uppfattades av sjuksköterskor att äldre personer 

behandlats efter medicinsk diagnos och att det varit diagnosen som stått i fokus i 

stället för personens resurser både i teamarbetet och i det praktiska arbetet. Dessa 

uppfattningar visar på avsaknad av ett personcentrerat och salutogent arbetssätt. 

Socialstyrelsen (2012) poängterar att i vården av den äldre personen kan inte 

diagnosen stå i fokus utan att  geriatrisk vård ska utgå från individen och dennes 

livssituation. Att patienten inte alltid ses som en helhet, utan att det fokuseras på 

skadan som patienten har kan enligt Brummel et als (2015), De Brauwer et als 

(2014) och SBU (2013),  leda till att många äldre som vårdas på sjukhus förlorar 

förmågor, funktioner och att deras resurser minskar under sjukhusvistelsen.  

Resultatet visar att sjuksköterskor hade uppfattningar samstämmiga med en 

personcentrerad vård vilken fokuserar personen och dennes berättelse (Ekman & 

Norberg, 2013) och hur det påverkar arbetet med den äldre personens resurser. 

Beskrivningar och exempel på hur sjuksköterskor uppfattar att det arbetar med 

tillvaratagande av den äldre personens resurser i föreliggande studie stämmer väl 

överens med forskning vilken lyfter äldre personers perspektiv (Bridges et al., 2010; 

Ross et al., 2014; Swenne & Skytt, 2014; Thórarinsdóttir & Kristjánsson, 2014). 

Även äldre personer uppgav i studier att de upplevt en miljö vilken bjuder in till 

delaktighet, när sjuksköterskan visat intresse för hela ens person, ett respektfullt och 

jämlikt bemötande och att ha getts tid som viktigt för att vården ska vara 

personcentrerad (Bridges et al., 2010; Ross et al., 2014; Swenne & Skytt, 2014, & 

Thórarinsdóttir & Kristjánsson, 2014). Föreliggande studie visar på att se hela 

personen och att hjälpa denne till delaktighet uppfattades av sjuksköterskor vara att 

tillvarata den äldre personens resurser. Tobiano, Bucknall, Marshall, Guinane och 
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Chaboyers (2016) visar med sin studie att delaktighet gav den äldre personen 

möjlighet att nå sina mål och förutsättning för kortare sjukhusvistelse. 

Thórarinsdóttir & Kristjánsson (2014)  och Ross et al. (2014) visar i enighet 

föreliggande studies resultat på vikten av att patienter fått den information som 

behövts för att kunna vara delaktig och ta beslut  som förutsättning  för 

personcentrerad vård. Framkomna uppfattningar i föreliggande studie  om att dialog 

och kunskapsutbyte mellan sjuksköterska och den äldre personen stärkte delaktighet 

bekräftas av  Svensk sjuksköterskeförening (2008), Swenne och Skytt (2014) samt 

Tobiano et als (2016) som visar på samma resultat. Trots funna uppfattningar om 

vikten av en personcentrerad vård, aktuell forskning och lagstiftning vilken betonar 

patientens rätt till delaktighet och en vård som utgår från hela personen (HSL, SFS 

2017:30; PL, SFS 2014:821) fanns också uppfattningar om att den äldre personens 

resurser inte tillvaratogs i arbetet på en geriatrisk slutenvårdsavdelning. I resultatet 

menar sjuksköterskor att de inte alltid gav den äldre personen delaktighet, de satte 

mål för vården utan personen det gällde, personens resurser identifierades inte och 

hela människan uppfattades inte stå i fokus för vården. Detta är ett uttryck för att 

patienter inte får en fullt personcentrerad vård, ges inte delaktighet, och får inte sina 

resurser tillvaratagna under vårdtiden på en geriatrisk slutenvårdsavdelning. 

Föreliggande studie och aktuell forskning visar att börja med ett personcentrerat 

förhållningssätt skulle den äldre personens resurser tillvaratas och delaktighet 

stärkas.  

Beskrivna uppfattningar visar på ett personcentrerat tankesätt hos sjuksköterskor, 

men att det är stor variation i uppfattningar om det praktiseras eller inte. På samma 

sätt visar funna uppfattningar på en medvetenhet hos sjuksköterskor om betydelsen 

av att tillvarata och arbeta med den äldre personens resurser, där de betraktar 

personcentrerad vård och delaktighet som viktigt i det arbetet. Men ändå skiljer det 

sig i hur sjuksköterskor uppfattade teamarbetet. Teamarbetet framhölls som en 

förutsättning för arbetet med den äldre personens resurser. Men det framkom också 

att sjuksköterskor uppfattade teamet som hinder till arbetet med den äldre personens 

resurser, då teamet tog beslut utan att involvera den äldre personen. Den 

personcentrerade vården lyfter patienten som en i teamet, med expertkunskap om 

sig själv (Ekman & Norberg, 2013). Att funna uppfattningar av teamarbete skiljer 

sig beskrivs också av Carlström, Kvarnström och Sandberg (2013) som  menar att 
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ett fungerande teamarbete ger stor nytta för patienten, medan icke fungerande team 

istället ger mindre patientnytta än ett traditionellt vårdförlopp där professioner 

arbetar var för sig och remitterar till varann. Carlström, Kvarnström och Sandberg 

(2013) anser att om ett team fungerar eller inte beror till stor del på 

teammedlemmarnas initiativkraft och samarbetsförmåga. Vid ett välfungerande 

teamarbete kan inte verksamheten ha en hierarkisk kommunikation med 

dominerande roller, alla i teamet måste kunna göra sig hörda och alla behöver vara 

villiga att arbeta mot samma mål (Carlström, Kvarnström & Sandberg, 2013). 

Traditionellt sett har modeller för sjukvård hämtats från produktionsindustrier där 

vården beskrivits som en produkt. En ny modell av vård ser i stället på vården som 

en tjänst. Det kräver nya synsätt på vården, vård skapas i mötet mellan vårdpersonal 

och den person som behöver vård. Detta förändrar den traditionella rollfördelningen 

som funnits inom svensk sjukvård. De nya rollerna bygger på att patientens roll i 

teamet är som expert på sig själv (Svensk sjuksköterskeförening & Svenska 

Läkaresällskapet, 2013). 

Genom fenomenografi som metod för studien ges möjlighet till att ta lärdom ur 

andra människors uppfattningar, lärdomar som kan ligga till grund inför att 

genomföra förbättringar inom den kontext vilken uppfattningarna fångats. 

Föreliggande studies resultat visar på en stor vidd i vilka uppfattningar som hålls av 

sjuksköterskor arbetandes på geriatriska slutenvårdsavdelningar. I resultatet 

framkommer uppfattningar vilka visar att det finns förståelse för och teoretisk 

kunskap om vikten av att arbeta med resurser och en önskan om att tillvarata den 

äldre personens resurser under vårdtiden på en geriatrisk slutenvårdsavdelning. 

Däremot är det stor skillnad i hur det uppfattas att det praktiseras. Många 

beskrivningar av sjuksköterskor lyfter en frånvaro av att arbeta med den äldre 

personens resurser. Medvetenheten och kunskapen finns, vilket de visar med 

beskrivna reflektioner, men det kan tänkas att arbetssätt saknas, då det i det praktiska 

arbetet uppfattas så olika om det arbetas med resurser eller inte. Föreliggande studie 

visar att Orem´s egenvårdsteori, Antonovskys KASAM och förhållningssättet; 

personcentrerad vård tycks förstås och plockas upp tankemässigt, men inte så att det 

genomsyrar sjuksköterskans arbetssätt. Taghizadeh Larsson (2016) lyfter att vem 

sjuksköterskan var som person och vilket förhållningssätt och kunskap hen haft 

påverkat om den äldre personens resurser tillvaratagits eller inte. Inför framtida 



 

34 

 

implementeringar av arbetssätt riktade att stärka tillvaratagandet av den äldre 

personens resurser kan föreliggande studie användas för att utgöra underlag i det 

arbetet.   

Metoddiskussion 

För studien valdes en kvalitativ design då syftet var att beskriva sjuksköterskors 

uppfattning om arbetet med den äldre personens resurser under vårdtiden på en 

geriatrisk vårdavdelning. Med syfte att undersöka personers uppfattningar är det 

lämpligt med en beskrivande design (Polit & Beck, 2017). Inom kvalitativ 

omvårdnadsforskning finns många metoder att välja på, varav fenomenografi är en 

(SBU, 2017). Sjöström och Dahlgren (2002) framhåller dock att fenomenografin 

inte är en forskningsmetod utan är ett antal antaganden om världen vi lever i, om 

vetenskap och hur vi kan lära oss om andra personers upplevelser. Vidare beskriver 

Sjöström och Dahlgren (2002) att omvårdnadsforskning historiskt syftat till att ta 

fram ny kunskap till sjuksköterskeyrket eller sjuksköterskeutbildningen, finna 

konstateranden eller evidens i omvårdnaden. Den fenomenografiska ansatsen 

beskrivs bidra till omvårdnadsforskning genom att skapa förberedelse för att anta 

olika åtgärder utifrån variation i behov och uppfattningar hos olika människor 

(Sjöström & Dahlgren, 2002). 

För att fånga sjuksköterskors uppfattningar ansågs intervjuer vara en lämplig 

datainsamlingsmetod. Totalt genomfördes sju intervjuer, varav en testintervju. För 

att stärka tillförlitligheten användes mediautrustning för att spela in intervjuerna 

(Beck, 1993). Testintervjun inkluderades inte i resultatet då informanten arbetar på 

samma arbetsplats vilket skulle kunna påverka trovärdigheten på denna informants 

svar. Relationen mellan intervjuare och informanten för testintervjuer utgjorde inte 

hinder för syftet med själva testintervjun, vilket var att träna på situationen att 

intervjua, testa mediautrustningen samt att se om de aktuella frågorna svarade på 

syftet. Några mindre justeringar av frågeguide utfördes efter testintervjuer. Under 

analysdelen blev det tydligt att med tidigare erfarenhet av att utföra en 

fenomenografisk analys hade frågeguiden utformats annorlunda. Färre fasta frågor 

och fler förslag på följdfrågor sågs i efterhand kunnat ge djupare svar. Under 

intervjuerna  uppmärksammades att uppfattningarna av fenomenet inte bara 

beskrivits olika av informanterna utan att också frågorna tolkats olika av 
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informanterna. När olika personer fått frågan om sin uppfattning av något, kan även 

dennes tolkning av frågan påverkat vilken beskrivning som getts. Vissa 

beskrivningar från informanterna kan antas utgå ifrån att de besvarat frågan utifrån 

efterfrågad beskrivning av befintliga rutiner, eller hur det egentligen förhåller sig. 

Samma fråga har också beskrivits på ett sådant sätt att de kan antas komma ur en 

tolkning av frågan som hur de tidigare erfarit det efterfrågade. Det bedöms dock 

vara en styrka för trovärdigheten att informantens tolkning har styrt hur 

följdfrågorna utnyttjats eftersom det är sjuksköterskans uppfattning som efterfrågas 

(Beck, 1993).    

I skrivandet av intervjuguiden fanns en förförståelse och uppfattning om att 

dokumentation är en del i sjuksköterskans arbete. Under analysen väcktes en 

reflektion kring hur intervjuguiden och förförståelsen i skrivandet av den påverkat 

insamlad data. Intervjuguiden efterfrågar uppfattningen av arbetet med den äldre 

personens resurser i dokumentationen. Syftet var att beskriva sjuksköterskors 

uppfattning av arbetet med den äldres resurser under vårdtiden på en geriatrisk 

avdelning. Kanske ingick inte dokumentationen i sjuksköterskornas uppfattning om 

arbetet med den äldre personens resurser före det att frågan lyfts? Beskrivna 

uppfattningar av arbetet den äldre personens resurser rörande- eller i 

dokumentationen har fått vara kvar då legitimerade sjuksköterskors enligt lag är 

ålagda att dokumentera sitt arbete i patientjournal och att frågor kring ämnet 

dokumentation ställts för att täcka av hela syftet under intervjuerna (PDL, SFS 

2008:355). 

Intervjuerna ägde rum i anslutning till sjuksköterskornas arbetsplats, innan eller 

efter arbetspass samt en intervju genomfördes under  arbetspass efter önskemål. Att 

platsen är en familjär plats ses som en möjlig styrka för studien. Alla intervjuer 

skedde i ett rum, där intervjun genomfördes ostörd, endast under en intervju kom en 

person in för att hämta något i rummet där intervjun pågick. Detta bedöms inte ha 

påverkat studien, överlag så ses det som en möjlig styrka att intervjuerna bedrevs på 

detta sätt. Deltagande sjuksköterskor hade möjlighet att välja tidpunkt för intervjun, 

till viss del, vilket ses som en styrka för studien.  De fick berättat för sig innan, och 

ibland även under att det inte kunde finnas rätt eller fel på uppfattning och att det 

fanns utrymme att tänka fritt (Sjöström & Dahlgren, 2002).  



 

36 

 

Samtliga intervjuer genomfördes gemensamt. En nackdel med att båda författarna 

deltog var att det kunnat utgöra ett underläge för sjuksköterskorna att vara själva. 

Fördelar med att utföra intervjuerna gemensamt var att följdfrågor kunde ställas 

naturligt samt att den som lyssnade kunde uppmärksamma om informantens svar 

kunde fördjupats och då ställa följdfrågor (Sjöström & Dahlgren, 2002). 

Tillförlitligheten i studiens resultat ökas genom att ett fördjupat resultat förväntats 

framkomma till följd av att intervjuerna utfördes gemensamt (Beck, 1993). 

Följdfrågor gav möjlighet att fånga en större variation i sjuksköterskornas 

uppfattning, vilket styrker studiens tillförlitlighet (Sjöström & Dahlgren, 2002). 

Intervjutekniken förbättrades under studiens gång. Mer improvisation under 

intervjuerna hade kunnat ge rikare beskrivningar och tydligare bild av beskrivna 

uppfattningar Vid transkribering tydliggjordes det att det på vissa ställen att det 

skulle ha behövts en följdfråga för att informanten kanske inte hade pratat klart om 

ämnet. En tydlig beskrivning och reflektion kring hur intervjuerna upplevdes av de 

olika parterna ger studien en ökad trovärdighet (Beck, 1993). 

I urvalet av deltagare vid en fenomenografisk studie ska en så stor och varierande 

erfarenhet som möjligt eftersträvas bland informanterna (Sjöström & Dahlgren, 

2002 ). Deltagande sjuksköterskor representerar en vidd i erfarenhet, 

utbildningsnivå och ålder vilket ökar möjligheten till att studiens resultat får en 

överförbarhet (Wihlborg, 2017). Tillförlitligheten av studien stärks genom att de 

deltagande sjuksköterskorna finns beskrivna, men även hur rekryteringen för 

studien är utförd finns tydligt beskrivet (Beck, 1993).  

Användandet av fenomenografi som design har varit utmanande och utvecklande då 

det var första för gången författarna. För att öka trovärdigheten har stor ansträngning 

lagts på att punktligt följa analysstegen beskrivna av Dahlgren och Fallsberg (1991). 

Genom att urval och analysarbete finns noggrant beskrivna, med tillhörande 

exempel på transkribering och kodning samt hur analysen har gått till stärks studiens 

trovärdighet (Sjöström & Dahlgren, 2002; Beck, 1993). Vidare styrks även studiens 

tillförlitlighet genom att alla steg i analysen utförts gemensamt. Vid svårigheter så 

diskuterades tolkningsmöjligheter vilket erfors som en styrka. Genom att 

gemensamt kommit fram till resultatet kan det antas att ett enhetligt reflekterat 

resultat uppkom. Även handledaren har varit behjälplig i denna process och har 
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kommit fram till samma resultat (Beck, 1993). Överförbarheten ökas då rätt 

information kan återses i studiens resultat genom att resultatet går att utläsa i den 

transkriberingar som utgör analysmaterialets grund (Beck, 1993).  

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiska överväganden har diskuterats under arbetets gång. Frivilligheten 

var  mycket viktigt och har genom studien varit i fokus. Genom att  kontakt med 

deltagarna först gått via avdelningschef som lämnat ut information antas att ingen 

har känt sig tvingad. I informationsbladet för deltagare (Bilaga 2) samt vid 

intervjutillfället informerades informanten muntligen om frivilligheten, att de 

närsomhelst kunde avbryta sitt deltagande utan närmare förklaring. Informanterna 

fick även ett informerat samtycke som skrevs på. Informanterna hade även möjlighet 

att i efterhand och avbryta sitt deltagande om de så önskade. Genom kvalitativa 

studier som resulterar i att sjuksköterskors uppfattningar presenteras på ett 

genomtänkt och reflekterat sätt är förhoppningen att studiens resultat kan bidra till 

en ökad medvetenhet kring sjuksköterskors uppfattning om arbetet med den äldre 

personens resurser på en geriatrisk slutenvårdsavdelning (Sjöström & Dahlgren, 

2002). 

Konklusion 

En övergripande kategori identifierades; sjuksköterskor hade olika förståelse för 

begreppet resurser. Sjuksköterskor uppfattningar fångades i fyra kategorier; 

möjligheter ges att låta den äldre personen göra det hen kan själv, arbetet med den 

äldre personens resurser bottnar i ett personcentrerat tankesätt, den äldre personens 

resurser kan vara dolda och den äldre personens resurser tas inte tillvara. 

Beskrivningar av sjuksköterskor lyfter en frånvaro av att arbeta med den äldre 

personens resurser. Det saknas verktyg för att överföra den evidens och den 

teoretiska medvetenhet sjuksköterskor visat sig ha till praktisk handling och 

etableradearbetssätt.  Genom att införa och arbeta med en personcentrerad  vård i 

hela vårdorganisationen kan den äldre personens resurser tas tillvara.  Vården bör 

utgå från individen och de resurser person har. För en mer salutogen vård på sjukhus 

bör fokus vara på att stärka det starka och tillvara de coping resurser personer 

har.  Sjuksköterskan behöver identifiera äldres resurser och inre styrka för att kunna 

stödja till att överkomma nya hinder och livssituationer äldre möter. Att se och 



 

38 

 

stödja till tillvaratagande av resurser och styrkor är viktig del i sjuksköterskans 

arbete att färmja den äldre personens hälsa och livskvalitet. 

 

Klinisk implikation och förslag på fortsatt forskning 

Förhoppningen med studiens resultat är att det ska kunna leda till en ökad 

medvetenhet kring hur sjuksköterskor uppfattar arbetet med den äldre personens 

resurser för de som tar del av rapporten. Äldre personer på sjukhus har en risk att 

under vårdtiden uppleva minskad autonomi, tappa funktioner och bli sedda utifrån 

sin diagnos. Genom att synliggöra sjuksköterskors uppfattningar om arbetet med 

den äldre personens resurser kan adekvata åtgärder och strategier planeras och vidtas 

vid förbättringsarbete. Resultatet hoppas väcka en nyfikenhet och reflektion hos 

sjuksköterskor hur de själva tänker, upplever och uppfattar arbetet med den äldre 

personens resurser. 

Vidare forskning skulle kunna lyfta äldre personers uppfattning av hur dennes 

resurser betraktas och tillvaratas under vårdtiden för att beskriva om det finns 

likheter eller skillnader mellan sjuksköterskor uppfattning och patienters 

uppfattning. Forskning skulle också kunna lyfta resurser i förhållande till specifika 

sjukdomar då föreliggande resultat visat på att sjuksköterskor uppfattar diagnosen 

spela in på hur sjuksköterskan arbetar med resurser. 
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BILAGA 1 – INFORMATIONSBREV CHEF 

Information om deltagande i en intervjustudie om sjuksköterskors uppfattning 

om arbetet med äldres resurser inom slutenvård. 

Du tillfrågas härmed om godkännande att denna undersökning får utföras på din 

avdelning. 

Befolkningsgruppen äldre, över 65 ökar och förväntas fortsätta öka. Detta leder även 

till ökat behov av att äldre vårdas sjukhus. Vården ska fokusera hela personen och 

inte bara sjukdomen. Syftet är att undersöka sjuksköterskors uppfattning av arbetet 

med den äldre personens resurser under vårdtiden på en geriatrisk 

slutenvårdsavdelning. 

Vi söker 6 till 8 legitimerade sjuksköterskor att intervjua. Vi önskar att få kontakt 

med sjuksköterskor som Du upplever skulle kunna vara intresserade av deltagande. 

Vi önskar en variation gällande informanternas erfarenhet, utbildningsnivå och 

ålder, vi önskar också gärna intervjua dokumentationsansvarig sjuksköterska. 

Förfrågan sker eftersom Din avdelning uppfyller inklusionskriterier för studien. Vi 

önskar att du ger informationsbrev för deltagare till tilltänkta deltagare. Intervjuerna 

kommer ske som individuella intervjuer. Innan intervjun kommer informanterna 

erhålla en intervjuguide med frågorna som kommer ställas under intervjun. De 

kommer uppmanas att i sitt dagliga arbete under en tid innan intervjun tid reflektera 

över dessa frågor, för att kunna ge möjlighet för en intervju som bygger på eftertanke 

och reflektion. Intervjuerna kommer ske avskilt i ansluting till din avdelning. 

Beräknad tidsåtgång är 30 till 60 minuter. Önskvärt är om verksamheten kan frigöra 

tid för sjuksköterskor som önskar delta så detta kan ske på betald arbetstid. 

Det kommer att råda tystnadsplikt från vår sida. Materialet från intervjuerna kommer 

kodas och behandlas konfidentiellt. Intervjuerna spelas in på band, transkriberas och 

därefter förvaras utan tillgång till obehöriga i fem år. Deltagande i undersökningen 

är helt frivilligt. Sjuksköterskan kan när som helst avbryta sitt deltagande utan 

närmare motivering. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats 

vid Högskolan Dalarna. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Anngela Ingvarsson                   Veronica Björk                           Ingrid From (handledare) 

0708820403                                0722251593                                023-778482 

h16annin@du.se                      h16vebjo@du.se                        ifr@du.se 

Underskrift, ort/datum; 
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BILAGA 2 – INFORMATIONSBREV DELTAGARE 

Information om deltagande i en intervjustudie om sjuksköterskors uppfattning om 

arbetet med äldres resurser inom slutenvård. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Befolkningsgruppen äldre, över 65 ökar och förväntas fortsätta öka. Detta leder även 

till ökat behov av att äldre vårdas sjukhus. Vården ska fokusera hela personen och 

inte bara sjukdomen. Studiens syfte är att undersöka sjuksköterskors uppfattning av 

arbetet med den äldre personens resurser under vårdtiden på en geriatrisk 

slutenvårdsavdelning. 

Vi söker 6 till 8 legitimerade sjuksköterskor att intervjua. Förfrågan sker eftersom 

du uppfyller inklusionskriterier för studien samt att din avdelningschef bedömt att 

du kan ha eventuellt intresse av att medverka i studien. Intervjuerna kommer ske 

som individuella intervjuer. Innan intervjun kommer du erhålla en intervjuguide 

med frågorna som kommer ställas under intervjun samt område vi önskar att du 

reflekterar kring i ditt dagliga arbete, för att kunna ge möjlighet för en intervju som 

bygger på eftertanke och reflektion i syfte att fånga din uppfattning. Intervjuerna 

kommer ske avskilt i anslutning till din avdelning. Beräknad tidsåtgång är 30 till 60 

minuter. Vid intresse ombeds du kontakta Anngela eller Veronica via mail för att 

erhålla ytterligare information om studien. 

Det kommer att råda tystnadsplikt under och efter intervjuerna. Materialet från 

intervjuerna kommer kodas och behandlas konfidentiellt. Intervjuerna spelas in på 

band, transkriberas och därefter förvaras utan tillgång till obehöriga i fem år. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. Undersökningen kommer att presenteras i 

form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Anngela Ingvarsson                   Veronica Björk                           Ingrid From (handledare) 

0708820403                                0722251593                                023-778482 

h16annin@du.se                      h16vebjo@du.se                        ifr@du.se 

Underskrift, ort/datum; 
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BILAGA 3. BREV TILL INFORMANTER 

  

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors uppfattning av arbetet med den 

äldre personens resurser under vårdtiden på en geriatrisk slutenvårdsavdelning. 

Vi vill be dig tänka kring dessa frågor inför intervjun 

Hur uppfattar du arbetet med den äldre personens resurser? 

Hur uppfattar du arbetet med den äldre personens resurser i det praktiska arbetet? 

Hur uppfattar du att den äldre personens resurser diskuteras/lyfts i teamarbetet? 

Eventuell följdfråga: 

På vilket sätt uppfattar du att den äldres resurser tillvaratas alternativt förbises? 

Hur uppfattar du att den äldre personens resurser återges i dokumentationen? 

Vad är din uppfattning om omvårdnadsdiagnoser som tar ursprung i resurser 

(resursdiagnos)? 

Uppfattar du att det föreligger förutsättningar och/eller hinder för att arbeta med 

den äldre personens resurser? 

Vad är din uppfattning gällande betydelsen för den äldre personen av att vården 

arbetar utifrån dennes resurser? 
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BILAGA 4 – ETISK EGENGRANSKNING 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar 

människor 

Projekttitel: Sjuksköterskors uppfattning om arbetet med den äldre personens 

resurser                 

Studenter: Anngela Ingvarsson och Veronica Björk Handledare: Ingrid 

From                                                         JA     Tveksamt

 NEJ 

  

1 Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 

innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv 

förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt personer 

i beroendeställning i förhållande till den som utför studien (ex. 

på personer i beroendeställning är patienter och elever)? 

    X 

2 Innebär undersökningen att informerat samtycke inte kommer 

att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer inte att få 

full information om undersökningen och/eller möjlighet att 

avsäga sig ett deltagande)? 

    X 

3 Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 

forskningspersonerna? 

    X 

4 Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt eller 

psykiskt? 

  X   

5 Används biologiskt material som kan härledas till en levande 

eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 

    X 

6 Avser du behandla känsliga personuppgifter, som etnicitet, 

politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 

medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv? 

    X 

7 Avser du behandla personuppgifter om lagöverträdelser, som 

brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller 

administrativa frihetsberövanden? 

    X 

8 Avser du behandla personuppgifter på ett strukturerat sätt, t.ex. 

i ett register eller en databas? (Observera att även avkodade och 

krypterade personuppgifter betraktas s 

    X 
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