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Inledning och bakgrund
Som en del i uppföljningen av avtalet om hemsjukvård i ordinärt boende har FoU-centrum
under våren 2015 genomfört en enkätundersökning och en intervjuundersökning med fokus på
hur patienternas uppfattar den hemsjukvård de får. Enkätundersökningen genomfördes under
vecka 23 och intervjuundersökningen vecka 19 till 21. I föreliggande arbetsrapport redovisas
utfallet av dessa undersökningar.
Ambitionen har varit att i möjligaste mån kunna basera undersökningen på ett representativt
urval av respondenter för såväl enkät- som intervjuundersökningen. Eftersom antalet patienter
som erhåller hemsjukvård i regionen är ganska stort och att denna population förändras
kontinuerligt behövdes en metod som var såväl effektiv som praktiskt genomförbar och
dessutom genererade ett godtagbart representativt stickprov. Den metod som tillämpades för
enkätundersökningen innebar att personal inom hemsjukvården delade ut enkäter till de
patienter de besökte en viss dag, och att respondenterna enskilt besvarade sin enkät och
skickade denna (anonymt) i ett svarskuvert till Enheten för statistik och utredningar i
Linköpings kommun. Enheten för statistik och utredningar har sedan scannat in enkäterna. Alla
beräkningar har sedan genomförts av FoU-centrum. Totalt delades 251 enkäter ut och 184 svar
erhölls, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 73 procent (svarsfrekvensen för de olika
kommunerna redovisas nedan).
Enkäten omfattar 15 frågor och täcker bakgrundsvariabler (kommun, kön, om man bor ensam
eller ej, ålder, om man fått hjälp att fylla i enkäten, vilka insatser man får och hur ofta, samt åtta
skattningsskalor om hur man uppfattar hemsjukvården, och slutligen en öppen fråga). Analysen
av data från enkätundersökningen är kvantitativ och redovisas i form av frekvenser,
procentandelar och medelvärden för skattningsskalor, samt eventuella samband med
bakgrundsvariabler (t-test och envägs variansanalys).
Vad gäller intervjuundersökningen så tillfrågades kontaktpersonerna i de olika kommunerna
för att skaffa kontaktuppgifter till intervjupersoner. Av de 32 namngivna respondenterna så
genomfördes intervjuer med totalt 27 stycken. Bortfallen berodde på att respondenterna avböjde
att delta eller att telefonnumret inte längre var i bruk. Analysen av intervjuerna är en enklare
kvalitativ analys där olika teman i respondenternas uppfattningar belyses och exemplifieras
med citat.

Enkätundersökningen
Respondentgruppens sammansättning i enkätundersökningen
I tabellen nedan redovisas hur många enkäter som kommit in från de olika kommunerna. Totalt
omfattar stickprovet 184 besvarade enkäter vilka fördelas på de olika kommunerna enligt
nedan.
Tabell 1. Antal utdelade och besvarade enkäter från de olika kommunerna.
Kommun
Boxholm
Finspång
Kinda
Linköping
Mjölby
Motala
Norrköping
Söderköping
Valdemarsvik
Vadstena
Ydre
Åtvidaberg
Ödeshög
Totalt

Utdelade
Besvarade
Svarsfrekvens
enkäter
enkäter
(%)
(10 ej utdelade)
0
0
20
18
90
15
13
87
50
43
86
20
14
70
44
34
77
50
27
54
20
14
70
(10 ej utdelade)
0
0
10
4
40
2
0
0
10
10
100
10
7
70
251
184
73

Notera att det inte inkommit några svar från Boxholm, Valdemarsvik eller Ydre. Vidare har
några kommuner så få respondenter att resultaten från dessa bör tolkas med stor försiktighet, t
ex i jämförelser med andra kommuner. Detta gäller främst Vadstena och Ödeshög. Bortfallet
för några kommuner är också så stort att resultaten bör tolkas med försiktighet för dessa
kommuner. Detta gäller främst Norrköping och Vadstena.
Tabell 2. Respondenternas kön.
Kön
Man
Kvinna
Bortfall
Totalt

Frekvens
62
120
2
184

Procent
33,7
65,2
1,1
100,0

Vad gäller bakgrundsvariabeln kön så är cirka en tredjedel män och två tredjedelar kvinnor.

Tabell 3. Respondenternas ålder.
Ålder
Under 65 år
65-69 år
70-74 år
75-79 år
80-84 år
85-90 år
Över 90 år
Totalt

Frekvens
10
9
17
30
32
51
35
184

Procent
5,4
4,9
9,2
16,3
17,4
27,7
19,0
100,0

I genomsnitt är respondenterna cirka 85 år gamla.
Tabell 4. Om respondenterna bor ensamma eller ej.
Bor ensam
Ja
Nej
Bortfall
Totalt

Frekvens
111
66
7
184

Procent
60,3
35,9
3,8
100,0

Strax under två tredjedelar av respondentgruppen bor ensamma.
Cirka en tredjedel av respondenterna uppger att de har fått hjälp att fylla i enkäten och i
instruktionerna angavs att de inte ska be personalen om hjälp med detta, utan att be närstående,
god man eller bekant om hjälp.
Tabell 4. Om respondenterna fått hjälp med att fylla i enkäten.
Har fått hjälp med att
fylla i enkäten
Ja
Nej
Bortfall
Totalt

Frekvens

Procent

63
117
4
184

34,2
63,6
2,2
100,0

Typ och frekvens av insatser
Respondenterna har fått besvara vilken form av hjälp (insats) de får av hemsjukvården, vilket
redovisas i form av procentandelar i figuren nedan. Notera att en patient kan ha angett flera
insatser.
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Figur 1. Frekvenser för olika typer av insatser (procent).

Den mest förekommande insatsen är provtagning, vilket anges av 54 procent. Något lägre
frekvens har insatserna dosettdelning respektive såromläggning vilket anges av 44 respektive
37 procent. Kontroll av blodtryck anges av 26 procent och injektioner av 20 procent. Resterande
insatser är mindre frekventa och varierar mellan 14 och 5 procent; nämligen i fallande skala
annat, medicinska plåsterbyten, linda ben, byte av kateter samt ögondroppar.
I figuren nedan redovisas antal insatser som en patient kan ha.
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Figur 2. Antal insatser som en patient kan ha (procent).

Antalet insatser varierar från ett till sju per patient, med ett medelvärde på 2,4. Det vanligaste
är att en patient har endast en insats, vilket anges av 34 procent. 24 procent av respondenterna
anger att de har två insatser, 19 procent har tre insatser och 16 procent har angett fyra insatser.
Fem, sex eller sju insatser är ovanligare och anges av 4, 0,5 respektive 0,5 procent av
respondenterna. Vidare har respondenterna fått uppge hur ofta de får hjälp från hemsjukvården,
vilket redovisas i figuren nedan.
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Figur 3. Hur ofta patienterna får hjälp från hemsjukvården (procent).

Det vanligaste är att man får hjälp någon eller några gånger per vecka, vilket anges av 55
procent, näst vanligast är att man får hjälp en eller flera gånger per dag, vilket anges av 24
procent. Hjälp var 14:e dag anges av 10 procent och hjälp cirka en gång per månad av 8 procent.

Respondenternas skattningar av den hemsjukvård de får
Respondenterna har också får bedöma den hemsjukvård de får i ett antal skattningsskalor,
nämligen:









Hur nöjd man är med sina möjligheter att snabbt få kontakt med hemsjukvårdens
personal vid behov
Att få träffa samma sjuksköterska när man får hjälp från hemsjukvården
Att personalen kommer vid överenskommen tid
Hur nöjd man är med personalens sätt att lyssna på synpunkter och ta hänsyn till dem
Om man känner obehag att säga ifrån om det är något man är missnöjd med
Det bemötande man får från personalen
Hur trygg man känner sig om att i framtiden kunna få den hemsjukvård man behöver i
sin bostad
Helhetsomdöme om den hemsjukvård man får

De flesta frågorna har fyra svarsalternativ som anger graden av upplevd nöjdhet, bemötande,
trygghet etc. (t ex Mycket nöjd, Ganska nöjd, Något missnöjd, samt Mycket missnöjd). En fråga
har enbart tre svarsalternativ, nämligen frågan om upplevt obehag (Nej, inget obehag, Ja,
ganska stort obehag, samt Ja, stort obehag). I analysen har samtliga frågor kodats så att ett högt
värde innebär en positiv/bra uppfattning. Detta innebär att utfallet på en fråga kan variera
mellan 1 och 4, med undantag för frågan om upplevt obehag som kan variera från 1 till 3, där
3 innebär inget obehag och 1 stort obehag.
I figuren nedan redovisas utfallet för dessa skattningsskalor för hela respondentgruppen.
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Figur 4. Medelvärden för samtliga skattade variabler för hela undersökningsgruppen.

Genomgående är respondenternas skattningar av de olika aspekterna om hemsjukvården
positiva och medelvärdena ligger på den övre delen av skalan. Frågan om bemötande erhåller
det högsta medelvärdet, nämligen 3,8, följt av frågorna om att snabbt kunna få kontakt,
personalens sätt att lyssna och ta hänsyn samt helhetsomdömet om hemsjukvården vilka
samtliga ligger kring ett värde på 3,7. Något lägre skattas upplevelsen av trygghet att kunna få
hemsjukvård i framtiden med ett medelvärde på 3,5. Något lägre värde får frågan om personalen
kommer vid överenskommen tid (3,3) och att få träffa samma sjuksköterska (2,9). Frågan om
obehag erhåller ett medelvärde på 2,9 men observera att maxvärdet för denna fråga är 3.

Respondenternas skattningar av den hemsjukvård de får fördelat på de olika kommunerna
Svaren från de olika skattningsskalorna har också fördelats på de olika kommunerna vilket
redovisas i figurerna 5 till 12 nedan. Notera att antalet svar från några kommuner är mycket
lågt, vilket innebär att enskilda svar då kan påverka den kommunens medelvärde i hög grad,
varför utfallet då bör tolkas med försiktighet. Detta gäller främst Vadstena (n=4) och Ödeshög
(n=7). Kom också ihåg att tre kommuner saknas i denna sammanställning (Ydre, Boxholm och
Valdemarsvik). Genomgående är skillnaderna mellan de olika kommunerna små och är enbart
i något enstaka fall signifikanta.
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Figur 5. Respondenternas skattning av möjligheterna att snabbt få kontakt med personalen vid behov
fördelat på kommun.

Svaren på första frågan om möjligheten att snabbt få kontakt med hemsjukvården varierar
mellan 4,0 för Vadstena och 3,6 för Åtvidaberg med övriga kommuner däremellan. Skillnaden
mellan kommunerna är inte signifikant.
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Figur 6. Respondenternas skattning av om man får träffa samma sjuksköterska när man får hjälp
fördelat på kommun.

Svaren på frågan om man får träffa samma sjuksköterska varierar mellan 3,1 för Motala och
2,1 för Ödeshög. Här finns den enda signifikanta skillnaden mellan olika kommuner i
respondenternas skattningar, men detta bör tolkas med stor försiktighet då Ödeshögs
medelvärde basera på enbart 7 svar.
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Figur 7. Respondenternas skattning av om personalen kommer vid den tid som överenskommits
fördelat på kommun.

Skattningarna av om personalen kommer vid den tid som överenskommits varierar från 3,6 för
Söderköping till 3,0 för Mjölby. Skillnaderna är inte signifikanta.
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Figur 8. Respondenternas skattning av hur nöjd man är med personalens sätt att lyssna på synpunkter
och att ta hänsyn till dem fördelat på kommun.

Skattningarna för frågan om hur nöjd man är med personalens sätt att lyssna på synpunkter och
ta hänsyn till dessa varierar från 3,9 för Finspång till 3,3 för Åtvidaberg. Skillnaderna är inte
signifikanta.
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Figur 9. Respondenternas skattning av om man känner obehag för att klaga eller säga ifrån om det är
något man är missnöjd med fördelat på kommun (ett högt värde innebär att man inte känner obehag).

Vad gäller frågan om man känner obehag för att klaga eller säga ifrån så varierar medelvärdena
från 3,0 för Kinda och Vadstena till 2,6 för Mjölby. Notera att värdet 3 är skalans maxvärde.
Skillnaderna är inte signifikanta.
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Figur 10. Respondenternas skattning av hur nöjd man är med det bemötande man får från personalen
fördelat på kommun.

Frågan om bemötande erhåller medelvärden från 4,0 för Ödeshög och Finspång till 3,6 för
Åtvidaberg. Skillnaderna är inte signifikanta.
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Figur 11. Respondenternas skattning av hur trygg man känner sig om att man i framtiden kan få den
hemsjukvård man behöver fördelat på kommun.

Frågan om trygghet inför att kunna få hemsjukvård i framtiden erhåller medelvärden från 3,8
för Finspång till 3,3 för Mjölby. Skillnaderna är inte signifikanta.
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Figur 12. Respondenternas skattning av ett helhetsomdöme om den hemsjukvård man får fördelat på
kommun.

Den avslutande frågan gäller ett helhetsomdöme för hemsjukvården. Medelvärden varierar
från 3,9 för Finspång till 3,5 för Mjölby. Skillnaderna är inte signifikanta.

Respondenternas skattningar av den hemsjukvård de får fördelat på de olika länsdelarna
och på små respektive stora kommuner
Analysen har också omfattat att se om det finns några skillnader i respondenternas uppfattning
av hemsjukvården i relation till olika länsdelar samt om man bor i en stor eller liten kommun.
Östra länsdelen omfattar Norrköping, Finspång, Söderköping och Valdemarsvik, centrala
länsdelen omfattar Linköping, Kinda, Ydre och Åtvidaberg och västra länsdelen Boxholm,
Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög. Vad gäller stora och små kommuner så har Norrköping
och Linköping kodats som stora kommuner och resterande som små.
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Figur 13. Medelvärden för samtliga skattade variabler fördelat på respektive länsdel.

Skillnaderna mellan de olika länsdelarna är genomgående små. Enbart för en fråga föreligger
en signifikant skillnad och det gäller frågan om man upplever obehag för att säga ifrån om man
är missnöjd där Västra länsdelen ligger något lägre än Östra och Centrala länsdelen. För flertalet
frågor gäller att Östra länsdelen erhåller marginellt högre värden än Centrala och Västra
länsdelarna.
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
Möjlighet att Få träffa samma
Kommer
Personalens sätt Obehag att säga
snabbt få
sjuksköterska
personal vid
att lyssna på
ifrån vid
kontakt vid
överenskommen synpunkter och
missnöje
behov
tid
ta hänsyn till
dessa

Liten kommun

Bemötande

Trygghet att i Helhetsomdöme
framtiden få
med
hemsjukvård vid hemsjukvård
behov

Stor kommun

Figur 14. Medelvärden för samtliga skattade variabler fördelat på små respektive stora kommuner.

I denna beräkning har Norrköping och Linköping kodats som stora kommuner och resterande
som små kommuner. Generellt är skillnaderna mellan små och stora kommuner mycket liten
och är inte för någon fråga signifikant.

Respondenternas skattningar av den hemsjukvård de får i relation till olika
bakgrundsvariabler
Nästa steg i analysen är att undersöka om det finns några samband mellan olika
bakgrundsvariabler och respondenternas uppfattningar om hemsjukvården. I denna analys ingår

bakgrundsvariablerna kön, om man bor ensam eller ej, ålder, antal insatser och hur ofta man får
hjälp.
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Figur 15. Medelvärden för samtliga skattade variabler fördelat på män respektive kvinnor.

Vad gäller skillnader mellan män och kvinnor så erhåller kvinnorna genomgående lägre
medelvärden än männen på samtliga frågor utom en, nämligen om man får träffa samma
sjuksköterska. D v s kvinnorna skattar hemsjukvården generellt något sämre än männen och för
tre av frågorna är skillnaden signifikant, nämligen personalens sätt att lyssna på synpunkter och
ta hänsyn till dessa, obehag att säga ifrån om man är missnöjd samt upplevelsen av trygghet att
i framtiden få hemsjukvård vid behov.
Nästa bakgrundsvariabel är om man bor ensam eller ej och respondenternas skattningar för de
olika frågorna för denna variabel redovisas i figuren nedan.
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Figur 15. Medelvärden för samtliga skattade variabler fördelat på ensamboende och icke
ensamboende.

Genomgående anger de som bor ensamma något lägre skattningar än de som inte bor ensamma.
För tre av de olika frågorna är skillnaderna signifikanta, nämligen personalens sätt att lyssna på
synpunkter och ta hänsyn till dessa, obehag att säga ifrån om man är missnöjd samt bemötande.
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Figur 16. Medelvärden för samtliga skattade variabler fördelat på respondenternas ålder.

Genomgående är skillnaderna i respondenternas skattningar små vad gäller bakgrundsvariabeln
ålder men med en svag tendens att de äldre skattar hemsjukvården något lägre än de yngre. För
en av variablerna är skillnaden signifikant, nämligen trygghet att i framtiden få den
hemsjukvård man behöver.
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Figur 17. Medelvärden för samtliga skattade variabler fördelat på antal insatser en respondent har.

Vad gäller antalet insatser i relation till upplevelsen av hemsjukvården så är tendensen att de
med flera insatser ger en något positivare skattning. Ingen av skillnaderna är dock signifikant.

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
Möjlighet att Få träffa samma
Kommer
Personalens sätt Obehag att säga
snabbt få
sjuksköterska
personal vid
att lyssna på
ifrån vid
kontakt vid
överenskommen synpunkter och
missnöje
behov
tid
ta hänsyn till
dessa

Dagligen

Varje vecka

Bemötande

Trygghet att i Helhetsomdöme
framtiden få om hemsjukvård
hemsjukvård vid
behov

1-2 ggr per månad

Figur 18. Medelvärden för samtliga skattade variabler fördelat på hur ofta en respondent får hjälp.

För de flesta frågorna ger de som ofta har hjälp en något positivare skattning jämfört med de
som har hjälp mera sällan. Ingen av skillnaderna är dock signifikant.

Sammanfattande kommentarer för enkätundersökningen
Avslutningsvis sammanfattas nedan de huvudsakliga resultaten i enkätundersökningen.1
Bakgrundsvariabler




Undersökningsgruppen utgörs av två tredjedelar kvinnor och en tredjedel män.
Medelåldern är cirka 85 år.
Cirka 60 procent bor ensamma.

Insatser




De vanligaste insatserna är Provtagning, Dosettdelning och Såromläggning.
De flesta har endast en insats. Genomsnittet för hela gruppen är 2,4 insatser.
Det vanligaste är att man har någon eller några insatser per vecka.

Uppfattningar om hemsjukvården



1

Överlag är respondenterna mycket eller ganska nöjda med den vård de får.
Att snabbt kunna få kontakt, personalens sätt att lyssna och ta hänsyn, att man inte
upplever obehag att klaga eller säga ifrån, bemötande, upplevelsen av trygghet att få

I kommentarerna till skattningsskalorna med fyra svarsalternativ har följande benämningar använts vad gäller medelvärden: 1,0 till 1,5 =
mycket lågt; 1,5 till 2,0 = lågt; 2,0 till 3,0 = medelhögt; 3,0 till 3,5 = högt; samt, 3,5 till 4,0 = mycket högt. För frågan om obehag, som enbart
har tre svarsalternativ, är benämningarna följande: 1,0 till 1,3 = mycket lågt; 1,3 till 1,7 = lågt; 1,7 till 2,3 = medelhögt; 2,3 till 2,7 = högt,
samt, 2,7 till 3,0 = mycket högt.




hemsjukvård i framtiden, samt helhetsomdömet om hemsjukvården erhåller mycket
höga skattningar.
Att personalen kommer vid överenskommen tid skattas högt.
Möjligheten att få träffa samma sjuksköterska skattas medelhögt.

Uppfattningar om hemsjukvården i relation till kommun, länsdel och bakgrundsvariabler







Skillnaderna mellan olika kommuner, mellan länsdelar och mellan små och stora
kommuner är små.
Män ger högre skattningar än kvinnor.
Yngre ger högre skattningar än äldre.
Sammanboende ger högre skattningar än ensamboende.
De som har flera insatser ger något högre skattningar än de med färre insatser.
De som har insatser ofta ger något högre skattningar än de som har mera sällan.

Intervjuundersökningen
Intervjuundersökningen omfattade totalt 27 respondenter. Överlag ger respondenterna positiva
omdömen om hemsjukvården i intervjun.
Erfarenheter av hemsjukvården
Den första frågan i intervjun gällde respondenternas erfarenheter av hemsjukvården och svaren
är genomgående positiva men med några kritiska aspekter i ett fåtal av svaren. Flera av
respondenterna berör också spontant förändringen i och med hemsjukvårdsreformen. De flesta
av utsagorna som berör övergången är klart positiva, t ex:
Fungerar bra. Ingen skillnad. Har besök cirka en gång per vecka. Har Waran, provtagning och dosering.
Fungerar precis likadant som tidigare, jag känner sjuksköterskan och det är bara positivt.
Det fungerar bra! HSV kommer varje morgon - insulin. Dosettdelning, (dom) hämtar ibland ut medicinen.
Har bra kontakt med både hemtjänsten och HSV. Fungerade bra även förut. Pålitligt och tryggt!

Respondenternas uppfattning om personalen vad gäller kompetens och bemötande är
genomgående mycket positiv:
Bra erfarenheter, fungerar bra. Ingen större skillnad. Jag får hjälp vid behov. Bra tjejer överlag, någon
kanonbra.
Bra. Får hjälp av flickorna. Flera gånger om dagen - hemtjänst. Sjuksköterskan kommer med medicin.
Hjälp med inhalator.
Har bensår, av och till, ibland mycket värk. De lägger om mina sår, det är bättre nu. Skiljer inte så mycket
jämfört med tidigare, kanske att det oftare är undersköterskor som kommer nu. Duktiga och vänliga.
Sjuksköterskan kommer och gör bedömningar. Resultatet av omläggning ger ingen skillnad mot tidigare.
Har varit bra, bra bemötande. Sjuksköterskan kommer en gång per vecka, och hjälper med mediciner.
Ingen skillnad efter reformen.
Jag tycker det är bra, bättre nu. De kommer snabbare nu, det kunde dröja längre. Dom lägger om mina
ben cirka 1 gång per vecka.
Jättebra att slippa åka iväg alla gånger. Har ramlat, har besvär med sår som behöver läggas om. Vänliga
och duktiga, går ej att klaga på något. Jag får mina mediciner.
Mycket nöjd! Dom kommer var 14:e dag och det räcker.

En respondent nämner också spontant kopplingen mellan hemtjänsten och hemsjukvården:
Fungerar alldeles utmärkt. Opererad för cancermärke på magen. Sköterskorna byter smärtplåster måndag
och torsdag. Lätt att kunna (prata) direkt till sköterskan. Är väldigt nöjd både med hemtjänst och HSV.

Något svar tyder på att respondenterna troligen inte kan skilja på hemtjänst och hemsjukvård:

Bra! Behöver hjälp att handla i gång per vecka, det är för lite. Mjölken surnar. Förut var det 2 gånger per
vecka det var bättre. Morgon är det frukost, dom bäddar och diskar, klädsel, middag klockan 12 och att gå
ut.

I de fall respondenterna är kritiska så gäller det främst kostnader:
Fungerar rätt bra, lite turbulens först, lite dålig information först. Samma som tidigare, jag tycker det är
bra. Har hepatit C och hade fri sjukvård från Landstiget, nu måste jag betala. Vem vet hur man ska göra.
PK ben, Waran, besök 1-2 gånger per vecka, ibland mera sällan.
Goda erfarenheter, har haft kontakt med sjukvården i cirka 10 år pga. makens stroke. Skillnaden är
kostnaden då högkostnadsskyddet inte gäller. Betalar max 400 kr/månad. Tycker systemet verkar
ogenomtänkt i vissa delar. Sköterskorna är bra, bättre finns inte. Maken har hemsjukvård för Waran
(provtagning och behandling), kateterbyte mm.

På frågan om erfarenheter av hemsjukvården så är det endast en respondent som är odelat
negativ, men då gäller det inte vården eller bemötandet utan kontakten med läkaren:
Var tidigare kopplad till vårdcentralen. Har blivit svårare att få kontakt med läkaren. Läkaren och
sjuksköterskan har inte samma journal, det ser jag som ett problem. Idag får jag besök cirka var 3:e vecka.
De är trevliga och kunniga men vi får inte riktigt samma kontakt nu.

Vad som uppfattas som viktigt när hemsjukvården kommer
På frågan om vad man uppfattar som viktigt när hemsjukvårdens personal kommer nämner
respondenterna ofta bemötande och att personalen är lyhörd:
Att det fungerar, att de lyssnar.
Att vi kommer överens, att de lyssnar när jag har synpunkter.
Bra bemötande.
Bra kemi, tycker jag. Fungerar bra.
Dom bryr sig och frågar och sedan lyssnar hur jag vill ha det.
Viktigt att de lyssnar på mig.
Vänligt bemötande.

Även den sociala aspekten i hemsjukvården nämns av några respondenter:
Att få en pratstund och hjälp med det ena och andra. Jag klagar ej.
Trevligt att det kommer någon och att få prata lite, sällskap och möjlighet att få fråga om det behövs. En
förlängd arm.

Andra respondenter berör frågor om att känna sig trygg med personalen och med deras

kompetens:
Sjuksköterskan är perfekt, sagolikt bra!
Att jag har lärt känna den person som kommer för att känna mig trygg. Vädjar om att sjuksköterskorna
också är kunniga när det gäller kostfrågor.
De ska veta om min bakgrund eftersom jag har hepatit C - det felar ibland, de säger att de inte får läsa.
Får lita på att det är rätt person som kommer - jag är synskadad och ser inte på legitimationen.
Viktigt att känna igen dem, att det inte blir en massa byten. Har haft god kontakt.

Några respondenter nämner att det är positivt att kunna få vård i sitt hem:
Att de kan hjälpa till med det som man behöver hjälp med. Att man får vara i sitt hem.
Jättebra att de kommer hem till mig, jag har ont och kan inte ta mig till vårdcentralen själv. Mycket
bättre för mig att de kommer hem till mig.
Viktigt att få omläggningen gjord hemma, det skulle vara jobbigt att gå till vårdcentralen.

Vem hör man av sig till och var träffar man sin läkare?
Av de totalt 27 respondenterna anger majoriteten, nämligen 21 stycken, att man oftast ringer
till sjuksköterskan på hemsjukvården:
Kan ringa direkt till sjuksköterskan på HSV.
Till sjuksköterskan i kommunen.

Några respondenter använder larm, får hjälp av hemtjänsten eller anhöriga:
Om inte jag ringer till HSV så kan hemtjänsten göra det.
Säger till HSV eller larmar.
Ringer på larmet och anhöriga hjälper en del.
Maken ordnar med kontakten annars ringer jag själv till sjuksköterskan på HSV.

Några svarar att de ringer 112 eller vårdcentralen:
Ringer sjuksköterskan som hjälper vidare. Annars vårdcentralen.
Ringer HSV eller 112 om det är riktigt akut.

På frågan om var man träffar sin läkare så svarar de flesta att de gör det på vårdcentralen. Andra

anger lasarett/sjukhus men även att det sker i hemmet, men kombinationer är vanliga i svaren:
Har en läkare på urologen Eksjö. Har en läkare på endokrin Linköping. Någon gång även vårdcentralen
Österbymo.
Vårdcentralen eller de gör hembesök.
Åker till vårdcentralen, har också haft läkare på hembesök.

Önskemål om hur hemsjukvården bör organiseras och övriga synpunkter
Som avslutning på intervjun ställdes frågan om hemsjukvården skulle fungera på något annat
sätt om man själv fick bestämma samt om man har några övriga synpunkter. Så gott som alla
respondenter svarar att det fungerar bra nu och att det inte behövs några förändringar:
Perfekt som det är nu. Tacksam att få hjälp.
Svårt att se det. Tror det skulle vara som nu ungefär.
Har ingen anledning att ändra på något.

De enda kommentarer som berör önskemål om förändringar gäller kostnader eller kontakterna
med sjukvården:
HSV fungerar så bra så det vet jag inte. Det enda är att högkostnadsskyddet inte gäller.
Ja, man skulle slippa betala!
Att sjuksköterskan har närmare kontakt med läkaren och att de ska kunna läsa vad läkaren skrivit i sin
journal.
Jag vet inte hur det skulle vara i så fall, möjligen att få en bestämd läkare, husläkare som jag fått välja
själv.

Sammanfattande kommentarer för intervjuundersökningen
Överlag är respondenterna mycket nöjda med den hemsjukvård de får.






Övergången till hemsjukvården har fungerat bra.
Samverkan mellan hemtjänst och hemsjukvård uppfattas fungera.
Hemsjukvårdens personal uppfattas som kompetent, ha ett bra bemötande, är lyhörda
och bidrar till trygghet.
Kontakten med hemsjukvården fungerar bra.
Den kritik som finns gäller främst kostnader.

