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Vård och omsorg av äldre personer
Andel äldre personer i befolkningen ökar
Åldrande och sjukdom påverkar den äldres vardag
Många äldre personer behöver hjälp för sin dagliga livsföring
Allt mer vård sker i dag i den äldres hem
Att åldras väcker frågor om hälsa, liv och död
Allt mer fokus på att vård och omsorg av äldre ska vara personcentrerad

Att kommunicera på äldres villkor.

Handlar om att se personen som man vårdar – om att utgår från personens
situation och behov

Kommunikation och möten med äldre personer i behov
av vård och omsorg

Att se hur personens hälsa och livssituation påverkas av åldrande och
sjukdom

Annelie J Sundler, sjuksköterska och biträdande professor i
vårdvetenskap, Högskolan i Borås
annelie.sundler@hb.se

Personcentrerad vård och
kommunikation
Kommunikationen och mötet med personen viktigt
Samtal kan lindra oro, rädslor och lidande samt ge stöd för hälsa och välbefinnande ‐
goda möten och en bra kommunikation kan göra skillnad!
Ordet kommunikation betyder ursprungligen ”att göra gemensamt”
Kommunikation i möten med äldre personer används för att :
•

beskriva och sätt ord på personliga upplevelser, känslor, behov, hälsoproblem,
bekymmer, funderingar och förväntningar.

•

inhämta information och fråga om den äldre personens situation och behov, för att
lyssna, besvara frågor, ge information, undervisa samt förmedlar hopp, tröst och
empati

Tankar inför de studier vi gjort…
• Tidigare forskning saknas om vad kommunikationen i vårdande
möten med äldre personer handlar om. Finns forskning om
kommunikationen mellan läkare och äldre patienter, men inte
kommunikationen i möten mellan äldre personer och andra
yrkesgrupper inom vården, eller vid vård i hemmet.
• Vad har äldre personer för behov?
• Vad för behov eller funderingar kan komma upp i vårdande samtal
med äldre personer?
• Hur uttrycker äldre personer sina behov?

Målet ‐ att relationen ska vara så vara så jämlik som möjligt och bygga på ömsesidig
respekt
Kan finnas en obalans – någon som behöver hjälp och någon som ger hjälp och vård

Ett forskningsprojekt om
kommunikation med äldre som får
vård i hemmet
• Ljudupptagningar av 188 hembesök i Sverige hos äldre personer i deras
hem under 2014‐2015
• 20 undersköterskor, 11 sjuksköterskor och 81 äldre personer deltog
• Studien har beviljats av en etikprövningsnämnd
• Alla hade fått information och ställt sig positiva till att vara med innan
studien påbörjades. Vårdpersonal hade en liten bandspelare med sig som
de bar på armen under inspelningarna.
• Arbete pågår med flera studier för att beskrivs vilka personliga
angelägenheter och bekymmer äldre personer ger uttryck för och vad man
tar upp i samtal med vårdpersonal, olika kommunikativa svårigheter, vad
som kännetecknar goda samtal och bra möten, samt hur vårdpersonalen
svara an mot äldre personer bekymmer i mötena.

Svårigheter och utmaningar
•
•
•
•
•
•

Kan handla om frågor som berör meningen med livet, hur det är
att åldras, om döden eller kroppen.
Existentiella frågor och funderingar kommer oväntat, vilket kan
göra att de är lätta att missa eller att man blir osäker och inte vet
vad man ska svara.
Kommunikation i möten med äldre är viktig, men ibland
svårhanterlig.
Många äldre personer bär också på funderingar över hur de ska
klara sig eller är oroliga för något annat, som att de kanske inte
ska få den hjälp de behöver när så krävs.
Förekommer att man missar att fånga upp den äldre personens
funderingar eller omedvetet skojar bort något viktigt, och det
blir en typ av ickebekräftelse.
Kan vara svårt när det är generationsskillnader och stor
åldersskillnad mellan vårdare och den äldre

1

2016‐11‐15

Att möta äldre personers
skörhet och beroende av hjälp
Finns många situationer där vårdarna får möta de äldre personers skörhet och
beroende av hjälp.
Att fånga upp och bemöta äldre personers uppleveler i vardagen kan vara
betydelsefullt och skapa en positiv mening. Små saker som kan tyckas obetydliga kan
vara viktigt för den äldre personen.
Ett exempel på det är ett morgonbesök hemma hos en kvinna som ska få hjälp med att
klä sig och äta frukost. En stund in i besöket säger hon:
”Åh herre gud, kutryggig, gammal och skröplig. Usch!”

Kvinnan tycker det är hemskt att bli gammal och att det är besvärligt. Till svar möts
hon av att vårdaren säger: ”Men trevlig!” vilket blir en positiv återkoppling som ger
värme i samtalet.
Att fånga upp små nyanser och bekräfta den äldres upplevelse kan skapa en positiv
mening i vardagen.

Ibland kan det vara svårt att möta åldrande och skörhet i samtalen. Under ett annat
hembesök säger en äldre kvinna:
”Det går runt i huvudet på mig, jag har inte kommit igång. När jag har tagit min
tablett, då går det så här.”

Hon pratar på om att det är jobbigt att bli gammal och att inte må bra. Vårdaren
uppmanar henne flera gånger att ta det lugnt och vila, och att det går bra att larma om
det behövs. Kvinnan är uppgiven och utmattad, och menar att det är bedrövligt att
vara så gammal.
”Det blir svart till slut, men jag är ju gammal.” säger den äldre.

Vårdaren berömmer kvinnan och menar att hon kämpar på bra, hon gör det bra, vilket
blir ett sätt att ge stöd och bekräfta hennes upplevelser.
Detta är ett exemplet på hur det kan vara att möta äldre personers uttryck av oro och
förtvivlan över att vara gammal och inte må bra, och att leva med en kropp som sviker,
vilket på olika sätt komma upp i samtalen. Även om man inte kan hjälpa går det alltid
att visa förståelse genom att lyssna eller kanske bekräfta det den äldre personen säger.

De goda samtalen
Under hembesöken kommer det också upp existentiella frågor som kan handla om
meningen med livet eller att livet är på väg att ta slut.
Under ett annat besök får en äldre person hjälp med medicin och frukost. Det händer
inte särskilt mycket under det besöket. Till och från är det lite småprat, och däremellan
är det också ganska tyst. Mot slutet av besöket pratar personen om sin trötthet. Efter
en stunds tystnad säger personen spontat att:
”Det är slut med gubben snart”

Vårdaren har svårt att hitta något bra att säga i stunden och försöker vänligt muntra
upp mannen, men lyckas inte. Efter ytterligare lite tystnad säger han att han börjar
märka på sin kropp att den är gammal, den har varit med länge, menar mannen.
Samtal där det kommer upp funderingar om att livet börjar ta slut kan vara svårt att
hantera och bemöta. Det finns sällan några bra svar att ge, och det kan komma i de
mest oväntade situationerna.

Att se den äldre personen
Att se personen handlar om att göra mötet personligt. Här är man som vårdpersonal
medveten om att man är gäst i någon annans hem. Här finns ett intresse för den äldre
som en person, vad han eller hon gör eller är bekymrad för.
Ett exempel kan hämtas från ett besök hos Lisa. När vårdaren kommer in hälsar den
med namn, och säger:
Hej Lisa.
Hej, svarar Lisa också.
Hej, sov du nu? Fortsätter vårdpersonalen.
Ja, svara Lisa.
Sov du när ja kom?
Nej
Nej, du låg o lyssna på.
Ja, jag gjorde de.
Ja. Vad är det du lyssnar på nu?
Det är tidningen.

På enkla sätt, och utan att det tar så mycket tid kan personliga möten skapas.
Det kan också handla om att till exempel fråga innan man slår sig ned hemma hos den
äldre, och att man på så sätt visar respekt för den äldres autonomi och
självbestämmande.

En god kommunikation handlar om:
• Att se den äldre personen
• Att bjuda in till samtal
• Att göra den äldre personen delaktig i sin vård
Bra kommunikation skapas i möten som är personliga
Där bjuds de äldre in till samtal och görs delaktiga i sin
vård, och tillåts vara huvudpersoner i samtalet
Vårdaren är gäst hos den äldre och försöker möta
personen utifrån deras villkor

Att se den äldre handlar också om att kunna ge stöd och att stärka.
Flera gånger återkommer äldres oro och bekymmer i samtal. Det är inte alltid
roligt att vara gammal, att inte kunna klara sig själv och känna att man är i
vägen och till besvär. På olika sätt kan vårdpersonalen i samtalen ge stöd och
underlätta på ett sätt som är viktigt för de äldres självkänsla och
välbefinnande. Ett annat exempel kan hämtas från samtal med en äldre
kvinna som varit sjuk och sängliggande sedan en längre tid, men nu börjar
återhämta sig.
Ja, det var jobbigt ... Men, ni var ju otroligt duktiga till att … stötta mig.
Ja, vad fint.
Ja, det kan man inte nog uppskatta.
Nej, vad fint att du säger.
Det är likadant nu, ni gör vad ni kan men jag förstår hur jobbig jag är.
Nej. Vet du Sonja, du är inte jobbig.
Jo, men jag har en känsla utav det genom att jag inte kan göra någonting själv.
Vet du vad, det är viktigt att du vet om att vi tycker om att hjälpa dig. Det känns viktigt och
meningsfullt för oss. Och du är otrolig på att göra det du kan.
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Att bjuda in till samtal
För att skapa positiva möten är det viktigt att kunna bjuda in den äldre till
samtal. Det handlar om att ha en vänlig framtoning och skapa trygghet och
förtroende. Men det kan också handla om att på ett naturligt sätt kunna
småprata om saker i vardagen och att vara intresserad för hur den äldre mår
eller hur personen har det.
Är det något som du oroar dig för?
Nej, det är ju ingenting jag oroar mig för direkt. Det är ju det livet det är ju inget liv att leva, när man bara är
beroende av andra hela tiden. Det är bedrövligt. Men vad gör man, man är ju tvungen.
Ja… Känner du dig trygg?
Ja, det har jag ju gjort sen jag kom hit. Jag har ju bara talat gott om det här stället ända sedan jag kom hit. Jag
kände första början att här kommer jag att trivas.

Och så pratar de vidare om det som händer under besöket.

Ett sätt att skapa positiva möten handlar också om att kunna vara
följsam och känna in vad som är lämpligt i olika situationer. Ibland kan
humor användas för att lätta upp stämningen eller för att distrahera
från något negativt. Men det är då viktigt att känna vad som är
lämpligt och hur det går att göra på ett bra sätt med hänsyn till olika
personer och deras behov.
Det är så roligt om man kan få slänga lite käft.
Javisst är det kul. Det tycker jag också.
Men tänk såna surpuppor som inte har humor för fem öre.
Nej. Det är tråkigt eller hur?
Ja, men framförallt, dom måste ju ha tråkigt.

Vårdande
Vårdande handlar om att främja och stödja människors hälsa och välbefinnande –
stärks i bemötande och kommunikationen.
Mål – Att den äldre personen ska leva ett gott.
Vårdande sker i möten, samtal och närvaro.
Möten, samtal och närvaro – handlar om både verbal och icke verbal kommunikation,
dvs det du säger och gör i mötet och innefattar också ansiktsuttryck, ögon och din
hållning
Bemötande – olika behov för olika personer
och vid olika tidpunkter.

Att göra den äldre personen delaktig i
sin vård.
Att göra den äldre delaktig handlar om att skapa en teamkänsla i mötet
och att försöka få till en jämlik kommunikation. Det kan också innebär
att vara tydlig, att ge information som är viktig och behövs eller att
motivera den äldre till egenvård.
Ja, men jag tänkte ju du skulle få göra det här själv när jag tittar.
Ja,ja.
Ja, så vi går in i badrummet du och ja.
Ja.
För du var ju så duktig sist.
Jo, jag brukar ju klara, jag har ju det här stomi och allt.
Ja, då, du kan.
Jodå, jag måste försöka.

Äldre personers bekymmer
Vi har sett att det är vanligt att de äldre kommer med vaga uttryck eller
hintar om sina bekymmer.
Kan vara svåra att upptäcka.
Vanligt att man använder metaforer, kraftuttryck, eller osäkerhet när
man pratar om något man är bekymrad över eller besväras av.
Det förekommer fler uttryck av bekymmer i längre samtal än i de korta.
Förekom fler bekymmer i hembesök där vårdaren var kvinna jämfört
med hembesök där vårdaren var man.
Äldre kvinnor uttryckte fler bekymmer än äldre män.

Några avslutande ord …
Att vara gammal och behöva vård och hjälp från någon annan kan
innebära en utsatthet.
Att vårda innebär att stödja och stärka den äldres hälsa och
välbefinnande.
Samtal och möten med den äldre viktigt för god vård och omvårdnad.
Det du säger eller gör i mötet har betydelse!
Viktigt att lyssna på de äldres upplevelser och berättelse. Att förstå
personens situation är viktigt för att kunna ge en bra vård och skapa
goda möten.

Kommunikation och mötet centralt!
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Tack för uppmärksamheten!
Annelie.sundler@hb.se
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