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SAMMANFATTNING 

Skador bland äldre är ett stort folkhälsoproblem där fallolyckor utgör den vanligaste orsaken 

till skada. De flesta fallskador sker inomhus och åldersgruppen 80 år och äldre har den näst 

högsta incidensen bland de studerade åldersgrupperna. Fallrelaterade skador hos äldre är 

resultatet av en komplex interaktion av individrelaterade, miljörelaterade och sociala faktorer.  

Ett tydligt exempel på ett skadeförebyggande folkhälsoarbete i Sverige är konceptet ”En trygg 

och säker kommun” som vägleds av sex indikatorer formulerade av WHO. Karlstads kommun 

ansöker om att bli en certifierad ”Trygg och säker kommun” med ett tvärsektoriellt projekt 

som pågår i stadsdelen Gruvlyckan under perioden november 2006 – augusti 2007.  Ett 

delprojekt är med inriktning mot att förebygga skador och öka trygghet hos äldre, där en del 

av arbetets struktur innebär att erbjuda och genomföra hälsosamtal av en arbetsterapeut till 

personer från 75 år och äldre. Kommunens delmål med projektet är att öka medvetenheten hur 

man kan förebygga fallolyckor, öka aktivitet, delaktighet och öka känslan av trygghet och 

trivsel hos de äldre på Gruvlyckan. Syftet med min studie var att få en ökad förståelse för de 

äldres upplevelser av att delta i ett hälsosamtal i projektet ”Säker och trygg på Gruvlyckan”. 

En annan aspekt var att se om det fanns en upplevd medvetenhet och följsamhet i givna 

rekommendationer och en känsla av trygghet och säkerhet hos de äldre efter hälsosamtalet. 

Som metod har djupintervjuer med fem personer genomförts och bearbetats med den 

kvalitativa metoden innehållsanalys. Resultaten i denna studie genererade kategorierna 

kunskap, insikt om risker, positiv självbild, osäkerhet och social trygghet.  
De äldre har generellt en positiv upplevelse av att delta i hälsosamtalen och de har fått en ny 

kunskap gällande trygghet och säkerhet, men även svårigheten att greppa för mycket 

information framkom. De äldres erfarenheter av insikt om risker, att tänka sig för och vara 

aktsam i olika situationer framkom. Även en viss omedvetenhet framgick gällande orsaker till 

fallsituationer. En positiv självbild var framträdande, som uttryckte sig i en stolthet av att 

klara av vardagsaktiviteter på en rimlig nivå. De äldres upplevelser av osäkerhet kunde 

uttryckas i en rädsla för ålderdom och sjukdom eller som självanklagelse och skuld i samband 

med uppkomna risksituationer. Vikten av social trygghet var utmärkande och har en stor 

betydelse för de äldre gällande trygghet och säkerhet. Detta bör vi ta fasta på, speciellt när det 

gäller de ensamstående äldre. Att skapa fler platser för social gemenskap och besökande 

verksamhet ex. studiecirklar och Fixarservice, torde ha en effekt ur ett trygghets- och 

säkerhetsperspektiv. 
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ABSTRACT 

Damages among older is a big public health problem there case accidents constitute the most 

common reason to damage. Most case damages happen indoor and the age group 80 years and 

older has it second highest incident among the studied age groups. Fall related damages at 

older is the result of a complex interaction of individual related, environment related and 

social factors.  A clear example on a damage preventive public health work in Sweden is the 

concept ”it safe and safe municipality” that is served as a guideline of six indicators 

formulated of WHO. Karlstad municipality applies for about becoming one certified ”secure 

and safe municipality” with a crossway sectoral project that is taking place in the town part 

Gruvlyckan during the period November 2006 - August 2007. A part project is with direction 

against preventing damages and to increase safety at older, where a part of the work's 

structure mean to offer and to implement health deliberation off a work therapist to persons 

from 75 years and older. The municipality's secondary objectives with the project are to 

increase the awareness how one can to prevent case accidents, activity increase, participation 

and to increase the feeling of safety and comfort at the older on Gruvlyckan. The aim with my 

study was to get an increased understanding for they older experiences of attending in a health 

deliberation the project ”secure and safe on Gruvlyckan”. Another aspect was to see if there 

was an experienced awareness and adaption in obvious recommendations and a feeling of 

safety and security at the older after the health deliberation. As method depth interviews with 

five persons, content analysis has been implemented and been processed with the qualitative 

method. The results in this study the generated categories knowledge, understanding about 

risks, positive self-image, uncertainty and social safety. The older has generelly a positive 

experience of attending wholesome taking smooth and they have got a new knowledge current 

safety and security, but also the difficulty to grasp too much information arrive. Those older 

experiences of understanding about risks, to intend themselves pursue and to be cautious in 

different situations arrive. Also one certain unconscious showed current reasons to fall 

situations. A positive self-image was appearance, as expressed itself in a pride of coping with 

of everyday existence activities on a reasonable level. Those older experiences of uncertainty 

could be expressed in a dread for old age and disease or as alone accusation and debt in 

connection with arisen risk situations. The weight of social safety was significant and has a 

big importance for they older current safety and security. This should we take permanent on, 

special when it comes to the single older. To create more places for social community and 

visiting activity ex. study circles and “Fixarservice”, willed probably to have an effect from a 

safety's - and security perspectives. 
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FÖRORD 

 

 

Denna studie är vald utifrån min erfarenhet som arbetsterapeut och mitt intresse för de äldres 

hälsa och säkerhet. De senaste tio åren har jag varit verksam inom Vård och 

omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun där mitt arbete innefattar teamsamverkan med 

sjukgymnast och rehabiliteringsassistenter på enheten Resurscentrum. Arbetssättet är grundat 

utifrån ett funktionshöjande respektive funktionsbevarande perspektiv. Funktionshöjande 

åtgärder innebär specifik rehabilitering relaterad till sjukdom och medicinsk behandling inom 

Hälso- och sjukvårdslagen. Funktionsbevarande arbetssätt innebär att stärka och bevara 

funktioner och aktiviteter hos varje individ och ingår som en naturlig del i all personals 

utförande inom Socialtjänstlagen.     
Inom teamet upplever vi en ökad problematik runt säkerhetsfrågor i det egna boendet när det 

gäller äldre, då de ofta drabbas av fallolyckor i det egna hemmet. Det senaste året har arbetet 

därför varit riktat mer mot hembesök och träning i den enskildes hemmiljö, där vi också 

kommer i kontakt med de anhöriga och hemtjänstpersonal. Vår strategi är att genom kunskap 

och information främja och förebygga sunda vanor med ett säkert beteende för att undvika 

nya fall. Det nya arbetssättet känns meningsfullt, där vi försöker arbeta utifrån ett 

fallförebyggande synsätt. Den här studien är ett försök att söka nya kunskaper och få en 

förståelse för hur de äldre upplever trygghet och säkerhet i sin vardag, för att kunna utveckla 

nya arbetssätt inom skadeförebyggande insatser ur ett hälsopedagogiskt perspektiv. 

Det här arbetet har jag kunnat genomföra med hjälp av några viktiga nyckelpersoner. 

Framförallt vill jag rikta ett stort tack till de äldre i projektet ”Säker och trygg på Gruvlyckan” 

som vid varje intervju delat med sig av sina erfarenheter och upplevelser. Dessutom ett varmt 

tack till min trogne handledare Helene Hjalmarson som med sina värdefulla kunskaper inom 

folkhälsovetenskap och metodik lotsat mig genom den här resan.   

 

 

Cathrine Maxstadh 

Karlstad Våren 2007 
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1. INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund 

 

1.1.1 Äldres säkerhet nationellt 
 

Skador bland äldre är ett stort folkhälsoproblem där fallolyckor utgör den vanligaste orsaken 

till skada. Varje år omkommer 1200 personer på grund av fallolyckor, vilket är mer än 

dubbelt så många personer jämfört med trafikolyckor. Fler än fem gånger så många 

fallskadade än trafikskadade personer vårdas på sjukhus, 70 000/år till följd av frakturer.  

Hela nio av tio som avlider av fallolyckor är 65 år eller äldre (Räddningsverket, 2006). De 

flesta fallskador sker inomhus och åldersgruppen 80 år och äldre har den näst högsta 

incidensen bland de studerade åldersgrupperna, knappt 42 skadefall per 1000 invånare, vilket 

är nära tre gånger högre incidens jämfört med 65-79 åringar (Räddningsverket, 2005).    

 

 

 

 

 

Räddningsverket gav 2003 ut en s.k. äldreskadeatlas med data för perioden 1987-2001. 

Personskador efter fallolyckor är det största hälsoproblemet bland äldre människor i Sverige 

och Räddningsverket beräknade att de direkta behandlingskostnaderna för fallolyckor år 2000 

kostade samhället 4,9 miljarder. Om ingenting görs beräknas kostnaderna öka till 7,9 

miljarder kronor år 2035. Räddningsverket och SENIOR 2005 är ense om att det bör inrättas 
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en äldresäkerhetsdelegation för att arbeta vidare med dessa frågor (SOU  2003:91). I 

dåvarande regerings proposition 2005/06 :115 ”Nationell utveckling inom vård och omsorg 

om äldre”, finns ett avsnitt om angelägenheten att kommuner bedriver ett 

säkerhetsbefrämjande och skadeförebyggande arbete. I propositionen nämns Räddningsverket 

och Socialstyrelsens arbete med att ta fram en metodhandbok. En motion till riksdagen 

2006/07:So 290 är sänd 2006-10-27 från Barbro Westerholm (fp), med förslag att tillsätta en 

äldresäkerhetsdelegation med bakgrund av ovanstående problematik 

(www.riksdagen.se/dokument/motioner).  

Under perioden 2005 – 2007 satsar regeringen sammanlagt 1,2 miljarder på 

Kompetensstegen, där inriktningen är att inspirera och uppmuntra kommuner till utökat 

kvalitetsarbete och kompetensutveckling för personalen inom vård och omsorg av äldre. Ett 

trettiotal kommuner har sökt medel från Kompetensstegen och visat intresse för 

säkerhetsarbete för äldre. Många kommuner arbetar i dag med skadeförebyggande åtgärder, 

men på ett osystematiskt sätt. Tommy Rosenberg leder Räddningsverkets projekt ”Äldres 

säkerhet”, vilket är ett pågående aktuellt projekt nationellt under 2005-2007. Projektets mål är 

att medverka till att: 

- medvetenheten och kunskapen i samhället om äldres utsatthet för olyckor ökar. 

- kunskaper om effektiva olyckspreventiva metoder, strategier och åtgärder samlas in 

och sprids i samhället. 

- utbildning om äldres säkerhet utvecklas genom försöksutbildning till vård och 

omsorgspersonal (Räddningsverket, 2006). 

 

1.1.2 Äldres säkerhet i Karlstads kommun 

 

Vad händer i Karlstads kommun inom området äldresäkerhet? Folkhälsa genom upplevd 

trygghet är två perspektiv som prioriteras. Kommunstyrelsen har gett i uppdrag till 

kommunledningskontoret att komma med förslag hur det skadeförebyggande arbetet ska 

läggas upp i kommunen, med siktet på att bli en certifierad ”Säker och trygg kommun”. För 

att organisera det skadeförebyggande arbetet finns en tvärsektoriell arbetsgrupp med 

representanter från berörda förvaltningar. Tanken är att arbeta tvärsektoriellt utifrån ett 

bostadsområdesperspektiv - ” Säker och trygg på Gruvlyckan”. Fördelarna är att kunna arbeta 

med flera målgrupper inom samma geografiska område. Ett av delprojekten är med inriktning 
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mot att förebygga skador och öka trygghet hos äldre, vilket pågår under perioden november 

2006 – augusti 2007. Kommunens syfte med projektet är att öka: 

-  medvetenhet hos pensionärerna hur man kan förebygga fallolyckor 

-  aktivitet och delaktighet hos de äldre i bostadsområdet 

-  känsla av trygghet och trivsel hos de äldre  

-  medvetenhet hos personalen hur man kan förebygga fallolyckor 

-  samarbete kring skadeförebyggande åtgärder med andra aktörer 

 

En del av arbetets struktur innebär att erbjuda och genomföra hälsosamtal av en arbetsterapeut 

till personer från 75 år och äldre. Dessa personer ska inte ha insatser från hemtjänst i form av 

personlig vård, men kan ha larm och serviceinsatser i form av inköp och städ. Hälsosamtalen 

innebär samtal utifrån en manual med frågor kring levnadsvanor, risker, sjukdomar och råd 

kring egenvård och egna aktiviteter (bilaga 1). Hembesöket ger goda möjligheter att 

identifiera risker för fallskador i både inre och yttre miljö, samtidigt ges tillfälle att ge goda 

råd ur ett skadeförebyggande perspektiv. Exempelvis utförs en riskrond och information ges 

om trygghet och säkerhet i hemmet utifrån Räddningsverkets skrift ”Säkerhet i vardagen”. 

Syfte och mål med hälsosamtalen stämmer överens med intentionerna i Säker och trygg 

konceptet. En utvärdering via enkäter planeras framledes (Hasslid, 2006). Kommunens 

delmål med projektet är att öka medvetenheten hur man kan förebygga fallolyckor, öka 

aktivitet, delaktighet och öka känslan av trygghet och trivsel hos de äldre på Gruvlyckan. Det 

torde därför vara intressant att kvalitativt studera de äldres upplevelser av hälsosamtalet ur ett 

hälsopedagogiskt perspektiv.   

 

  

1.2 Syfte 

 

Syftet med föreliggande studie är att få en förståelse för följande frågeställning:  

Vilka upplevelser har de äldre av att delta i ett hälsosamtal i projektet ”Säker och trygg på 

Gruvlyckan”?  
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2. LITTERATURBEARBETNING 

 

2.1 Hälsopedagogik 

 

Hälsopedagogik handlar om att kommunicera värderingar, normer, kunskaper och färdigheter 

i frågor som gäller hälsa. Det handlar om ett ämne som tar sina värdemässiga och teoretiska 

utgångspunkter i områdena pedagogik och hälsa. Eftersom perspektiven i hälsotänkandet är 

olika, liksom synen på pedagogik, innebär det att hälsopedagogik kan se helt olika ut 

beroende på vem som är aktören, i vilken situation och arena denna befinner sig i. Därför är 

motivation, process och delaktighet viktiga grundkomponenter inom hälsopedagogik 

(Rydqvist & Winroth, 2003).  

Vad är hälsa? A.Antonovskys hälsodefinition, är en viktig faktor bakom upprätthållandet av 

hälsa/ohälsa som förklaras via KASAM begreppet – ”känsla av sammanhang”. Personer med 

starkt KASAM har ett probleminriktat förhållningssätt till svårigheter och är öppna för nya 

lösningar. Författaren beskriver begreppet utifrån tre centrala komponenter – begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet – förklaras som inre och yttre stimuli som 

förnuftsmässigt är gripbara, information som är ordnad, sammanhängande, strukturerad och 

tydlig. Saker och ting kommer att utvecklas så bra, som man möjligtvis kan förvänta sig. 

Hanterbarhet, förklaras som de resurser som står till ens förfogande, som kan hjälpa till när 

man möts av olika krav här i livet - kan jämföras med ”coping” begreppet. Meningsfullhet, 

förklaras som motivationskomponenter, områden i livet som är viktiga rent känslomässigt och 

inte enbart kognitivt - problem och krav i livet som är värda att kämpa för (Antonovsky, 

2003).  

Vad är pedagogik? Lärandet genom aktivitet är en bärande pedagogisk princip i en 

arbetsterapeutisk referensram för hälsoutbildning. Lärandet förstärks om personen förstår vad 

han/hon ska lära sig och varför – d.v.s. vilken nytta kunskapen kan medföra i bemästrandet av 

dagliga aktiviteter. Lärandet baserar sig på att handla och reflektera för att skapa en 

förändring av aktivitetsutförandet. Metodiken bygger på att pröva aktiviteten, lyckas och 

därmed känna sig säker på hur man kan utföra aktiviteten. För att förändra ett beteende är det 

av största vikt att återfå känslan av kompetens. En teori som stödjer detta är ”Self-efficacy” 

enl. Bandura. Begreppet handlar om personens egen tro på sina möjligheter att utföra ett 
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önskat beteende i en speciell situation. Utvärdering och feedback är ett viktigt avslutande steg 

för att det ska ske en utveckling av åtgärderna (Dahlin Ivanoff, Kroksmark, 1995).  

Livsstilsförändringar är inte lätta att genomföra, för optimalt resultat krävs kontinuitet, 

feedback, långsiktighet och övning. Bäst resultat uppnås om det finns ett gemensamt mål och 

en ömsesidig förståelse mellan parterna. Saknas kunskap och insikt om de bakomliggande 

motiven för målet sjunker följsamheten, därav vikten av att läsa av personens motivation 

regelbundet. Inom hälsopedagogiken betonas vikten av tre insikter för en livsstilsförändring: 

1. Risken i vad den nuvarande livsstilen innebär. 2. Att en förändring kan leda till reducerad 

risk och 3. Att jag är kapabel att genomföra en livsstilsförändring (Hjalmarsson, 2005). 

 

 

2.2 Det naturliga åldrandet 

 

Den åldrande människans hälsa fokuseras alltmer när andelen äldre ökar i befolkningen. 

Aldrig har så många blivit så gamla i Sverige som idag. Svenskarna har inte bara blivit äldre, 

utan också äldre och friskare. De flesta kan se fram emot ett aktivt liv fram till 80 år, vilket vi 

i dagsläget har en halv miljon människor som passerat den anrika åldern. Om drygt 20 år 

räknar man med att det kommer att finnas cirka 750 000 över 80 år. Grundläggande för en 

god hälsa på äldre dagar är förutom en god hälsa, även att ha en trygg ekonomi, att känna sig 

delaktig i beslut, att kunna bestämma över sitt liv - ha kontroll. Det är mycket viktigt för 

samhället att skapa förutsättningar för de äldre att bibehålla och stärka sin hälsa genom att 

satsa på hälsobefrämjande och sjukdomsförebyggande verksamhet (Apoteket, LIV, Region 

Värmland, 2005). Åldrandet är individuellt, den enskildes insikter, kunskaper och beslut har 

en avgörande betydelse för ett aktivt åldrande (SOU 2003:91).Våra attityder och 

föreställningar, liksom vår kulturella bakgrund påverkar vår syn på åldrandet. Men oavsett 

synsätt är det en naturlig del av livsloppet med komplicerade biologiska, psykologiska och 

sociala processer. Förlusten av sociala sammanhang kan ta sig uttryck i ensamhet och 

isolering, livslusten kan vackla och livskvaliteten försämras. Återhämtning efter sjukdom tar 

längre tid. Det positiva med stigande ålder är dock alla erfarenheter man samlat på sig under 

åren, kunskaperna och det goda omdömet. Livsperspektivet förskjuts mot ett mer 

gränsöverskridande tillstånd, med en mer samlad bild av dåtid, nutid och framtid. Man kan 

också uppleva en ökad känsla av samhörighet med världsalltet och ett mindre intresse för 

materiella ting, vilket beskrivs i begreppet gerotranscendens. Det är ett förhållningssätt hos 
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framförallt människor över 80 år, som ger tillfredställelse och möjlighet att sluta sina dagar 

med tacksamhet och frid i sinnet (Tornstam, 2005). 

 

 

2.3 Varför skadar sig äldre? 

 

Åldrandet yttrar sig i en rad förändringar i kroppen. Minskad vattenhalt i vävnaderna, 

urkalkning i skelettet (osteoporos), försämring av syn, hörsel samt andra sjukdomstillstånd 

medför en nedsättning av den fysiska prestationsförmågan vilket medför en ökad risk för 

skador. Ytterligare bidragande faktorer är sämre energiupptagningsförmåga i muskler och 

fettvävnad, mindre rörlighet i muskler och leder samt sämre reaktionsförmåga. Så även vid 

fysisk inaktivitet, undernäring och isolering. Äldre personer lider ofta av flera sjukdomar 

samtidigt och behandlas då av olika läkemedel parallellt, vilket ökar risken för biverkningar 

och därmed ökad risk för olycksfall (www.raddningsverket.se/äldressäkerhet). Fallrelaterade 

skador hos äldre är resultatet av en komplex interaktion av individrelaterade, miljörelaterade 

och sociala faktorer. Tre olika typer av utlösande faktorer till fallskador har studerats, 

nämligen emotionella anspänningar, sömnkvalité, och användning av sömnmedel enligt en 

studie från Karolinska Institutet. Analyserna visar att upplevda känslor som att vara stressad, 

arg, ledsen, orolig eller ångestfylld förekommer hos cirka en av tio äldre patienter och är 

kopplade till en nästan femdubblad ökad risk för höftfrakturer under påföljande timme jämfört 

med perioder då man inte upplevt en sådan känsla. Likaså visar analysen på samband med fall 

vid avsaknad av optimal sömnkvalité eller intag av sömnmedel (Laflamme, 2006). Enligt 

Läkartidningen (2006) har deprimerade äldre människor ofta ökad förekomst av osteoporos 

och ökad fallrisk, såväl depressionen och dess läkemedelsbehandling med exempelvis yrsel 

som biverkning, utgör en ökad fallrisk. Många har även ramlat i samband med ett akut 

förvirringstillstånd, vilket är viktigt att utreda de bakomliggande orsakerna till och skall alltid 

betraktas som en första varningssignal för frakturer. 

Studier av hur människor uppfattar risker i sin vardag tyder på att medvetenheten är relativ 

låg. Människor tenderar även att underskatta risker för egen del, i synnerhet när det gäller 

livsstilsrisker och situationer där graden av egen kontroll upplevs vara hög. Få studier är 

inriktade på att studera hur människor uppfattar risker och säkerhetsaspekter i vardagliga 

hemmiljöer. Utifrån en studie på beställning av Räddningsverket har en modell utvecklats 

som speglar tre tänkesfärer utifrån vilka människors sätt att resonera om risk – och 
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säkerhetsfrågor kan beskrivas. Dessa tre handlar om påverkansfaktorer, där miljö och 

erfarenheter utgör två huvudaspekter, handlingssätt, som beskriver olika nivåer av tänkande 

som kan ligga bakom handlingar, samt upplevd utsatthet, som beskriver upplevelser av risk 

och sårbarhet (Sjöberg & Enander, 2006).   

 

 

2.4 Fall och höftfrakturer hos äldre går att förebygga 

 

Majoriteten av höftfrakturpatienter bor i eget boende, och det är bland dem som flertalet 

fallpreventiva studier har visat god effekt. I eget boende kan många risker elimineras med 

hjälp av balans och styrketräning, gånghjälpmedel, bostadsanpassning, förbättrad belysning 

samt översyn av utemiljö och trafik. I flera länder i Europa finns det lagar om 

fallförebyggande verksamhet. I Storbritannien görs obligatoriska fallförebyggande hembesök 

hos äldre efter fallolyckor. I Danmark har man sedan flera år förebyggande hembesök till 

äldre som b.l.a innehåller fallpreventiva åtgärder. Enligt Läkartidningen bör även Sverige 

efter snart 30 års forskning tillämpa den evidens som finns för att förhindra fallolyckor, 

frakturer och onödigt lidande. Att se de bakomliggande mekanismerna, skapa engagemang, 

teamkänsla och kompetens att förebygga fallolyckor – först då kan antalet fallolyckor och 

höftfrakturer minskas. Stora samhällsekonomiska besparingar är då möjliga att genomföra 

(Läkartidningen, 2006).   

De tre viktigaste åtgärderna för att minska frakturer är att förebygga falltrauman, minska 

energin vid fallet för att lindra skadeuppkomsten och att bromsa utvecklingen av osteoporos. 

Påverkbara friskfaktorer är att förändra livsstil och säkerhetsbeteende, förändra miljön och att 

bromsa upp osteoporosen med fysisk aktivitet och kosttillskott.  Muskelstyrka och 

balansträning är viktiga faktorer för äldre, inte enbart dagliga promenader. Ökad kunskap om 

motivationsprocessen förbättrar chanserna att anpassa preventionsstrategier till mottagarens 

behov och förutsättningar.  Mer kunskap behövs kring när vi är som mest mottagliga för 

förändring. Även mer förståelse för hur vi utvecklar våra verksamheter för att stötta till 

frakturpreventiv livsstil, det räcker inte att bara ordinera detta (Hjalmarsson, 2005). Tidigare 

forskning kring skadeförebyggande arbete hos äldre (en studie från Queens University, 

Kingston, Canada, 2005) visar på starka bevis att ett hembesök före utskrivning från klinik 

kan minska fallolyckor i hemmen, likväl som det kan höja den äldres självständighet i 

aktivitet (www.eurosafe.eu.com/elderly). Andra åtgärder som kan förebygga höftfrakturer är 
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användningen av höftskyddsbyxor hos äldre det s.k. Höftskyddsprojektet, vilket enl. 

Socialstyrelsen medför såväl positiva som negativa effekter. Det finns ett stark vetenskapligt 

stöd för att höftskyddsbyxorna är effektiva, men de negativa effekterna överväger med 

obehagskänsla, på/avklädningssvårigheter för den äldre och en oklarhet om vem som står för 

kostnaden. Cirka 800 kronor per par och det behövs 3-5 par per person (Socialstyrelsen, 

2003). En annan åtgärd är Vaktmästarprojektet 2001 – 2003  i Höganäs kommun där man 

anställde en vaktmästare och erbjöd gratis tjänster till de äldre, ex. byte av gardiner, lampor 

och där det finns en risk för fallolyckor. Antalet fallolyckor minskade under projektets gång 

och en ökad trygghet med en social faktor vid besöken framkom hos de äldre. En 

kostnadsnettoanalys på respektive projekt har gjorts och resultatet visar att 

Vaktmästarprojektet har en kostnad på 29 188 kronor, medan motsvarande kostnad för 

Höftskyddsprojektet är 311 209 kronor. Vaktmästarprojektet har en häpnadsväckande låg 

kostnad, vilket bör göra projektet intressant för flera kommuner (Folkesson, 2004).   

 

 

2.5 Folkhälsoarbete för äldre i Sverige 

 

Det övergripande folkhälsomålet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa för 

hela befolkningen. Särskilt angeläget är det att förbättra hälsan för de mest utsatta grupperna, 

där en grupp är de äldre från 80 år och uppåt. Enligt Statens folkhälsoinstitut, bygger äldres 

hälsa på WHO:s fyra hörnpelare.  

Dessa är: 

- fysisk aktivitet 

- goda matvanor/kost 

- socialt stöd/gemenskap 

- upplevd meningsfullhet/att känna sig behövd (www.fhi.se/äldreshälsa). 

 

Det viktigaste argumentet för folkhälsoarbete är att det går att påverka äldres hälsa genom 

hälsobefrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Det menar Thille och Hammerslag i 

Folkhälsoinstitutets rapport ”Folkhälsoarbete för äldre – varför och hur? Huvuddelen av 

rapporten beskriver lärande exempel på hur folkhälsoarbete för äldre kan bedrivas inom en 

kommun. Olika metoder har använts, till exempel behovsundersökningar och utveckling av 

relationssamtal. Genomgående redovisas tankar om både framgångsfaktorer och fallgropar. 
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Utvecklingsarbetet har bland annat resulterat i att folkhälsoarbetet har nått personer som 

tidigare inte varit aktiva, nya mötesplatser startats med fler aktiviteter som arrangerats, 

handlingsplaner har upprättats och samarbetet har förbättrats (Thille & Hammerslag, 2000). 

Ett annat projekt som beskrivs med framgång är fallprevention via hälsosamtal i hemmet vid 

vårdcentralen Bredbyn i Örnsköldsvik som startades upp år 2000 till alla 75 år och äldre.  

Hälsosamtalen har sin bakgrund från grannlandet Danmark via Rödovre-projektet under 

1990-talet, som visade att akutbesöken hos läkare reducerades till 50 % och inläggningarna på 

sjukhus med 31 % när hälsosamtalen erbjöds befolkningen över 75 år. Detta 

forskningsresultat förde fram till en lagstiftning av hälsosamtal i Danmark. Även i 

Örnsköldsvik har man kunnat följa upp de positiva effekterna av insatserna, 78 % ansågs sig 

ha direkt nytta av hälsosamtalet och 98,5 % ansågs sig ha fått värdefull information genom 

hälsosamtalet. En skillnad i frakturfrekvens mellan de som erhållit hälsosamtal – 2,5 % och de 

som tackat nej till hälsosamtal – 7,2 % kunde noteras. Från år 2004 är det fastställt att 

hälsosamtal ska bedrivas på samtliga vårdcentraler inom Örnsköldsviks Hälso och Sjukvård 

(Vikner, 2006). I Karlstads kommuns regi har ett pilotprojekt kallat Seniorhälsan bedrivits 

under tiden 2002-2003  utifrån det amerikanska programmet Health Enhancement Program - 

Senior Wellnes. Pedagogiken grundar sig på ”Empowerment” – att personen själv kan ta 

ansvar för att förbättra sin hälsa och öka sitt engagemang i sin situation genom stöd från ett 

tvärprofessionellt team. Syftet var hälsofrämjande och förebyggande arbete hos kroniskt sjuka 

äldre som är 70 år och äldre. Arbetet har skett i samarbete med frivilligorganisationer för att 

kunna erbjuda de äldre hälsofrämjande aktiviteter och social samvaro. Resultatet har bland 

annat visat på att även mycket gamla personer är öppna för livsstilsförändringar. De har blivit 

sedda och bekräftade i ett helhetsperspektiv (Hollo, 2003).    

 

 

2.6 En trygg och säker kommun  

 

I Sverige har ett skadeförebyggande tänkande med åtgärder funnits länge inom 

folkhälsoarbetet, men det var först under 1980-talet som ett mer strukturerat arbete började 

bedrivas. Ett tydligt exempel på folkhälsoarbete är konceptet ”En trygg och säker kommun” 

som vägleds av sex indikatorer formulerade av WHO: 1. En infrastruktur baserad på 

kommuninvånarnas deltagande och samarbete.  2. Långsiktiga program som omfattar alla 

åldrar, kön, miljöer och situationer. 3. Program riktat mot högriskgrupper och – miljöer som 
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främjar säkerhet. 4. Program som dokumenterar skadors frekvens och orsaker. 5. Utvärdering 

av programmens processer och effekten av förändring. 6. Fortgående deltagande i Safe 

Community nätverk både nationellt och internationellt (Rosenberg & Andersson, 2004). 

Konceptet ”En trygg och säker kommun” med en ansats på nationell och lokal nivå, har 

hittills 15 kommuner utsedda. Lidköping var en av de första kommunerna som utsågs och har 

redovisat flera aktiviteter som är direkt inriktade på att skapa riskmedvetande, sprida 

information och arbeta med uppsökande verksamhet. Arbetet har i huvudsak varit 

miljöinriktat och grundats på tvärsektoriella kontakter och insatser. Efter år 2000 har man valt 

att ha en mer allmän inriktning på förebyggande arbete och mindre fokus på risk. För att 

pröva metoder som var anpassade för storstadsmiljö, beviljade Stockholms läns landsting 

under åren 1995-1999 medel för att bedriva projektet ”Säkra seniorer i Sundbyberg”. Det 

framtogs ett tiotal olika metoder i samarbete med lokala aktörer. De hälso- och 

säkerhetsfrämjande metoderna var ex. studiecirklar för äldre, balans och styrketräning och de 

skadeförebyggande metoderna var ex. checklista för riskrond i bostaden och säkerhetsväska 

med hjälpmedel (Laflamme, 2006). I Falköpings kommun startades 1978 ”The Falköping 

Accidens Prevention program (FAPP). Tre år senare hade antalet fallskador minskat till 23 %. 

Detta ledde till att WHO utsåg Falköping till en ”Trygg och säker kommun”. En studie har 

genomförts, för att se om effekterna kvarstod tio år senare. Resultatet visar att mellan åren 

1978 – 1991 har skador inom eget boende planats ut. Under samma period har medelvärdet 

för skador inom slutenvård i snitt höjts med 8,7 % för kvinnor och 4,9 % för män.  Det 

bevisar att effekterna av den tidiga fasen av programmet var varaktig, medan effekterna inom 

slutenvården var temporära. En ny uppföljning startades 1991 för att se över FAPP modellen 

utifrån WHO´s kriterier (Ekman, Lindström, Shelp, Svanström, 1996). I Falköpings kommun 

pågår det nu ett handlingsprogram från år 1992 – 2010, med mål att minska antalet 

olycksfallskador med 25 % för kommuninvånare i alla åldrar, miljöer och situationer. 

Handlingsprogrammet syftar till att kartlägga olycksfallskadornas omfattning och samhällets 

kostnader samt förslag till förebyggande åtgärder och utvärderingar (Ekman, Holmberg, 

Tegnhammar Holm, 1992). 
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3. METOD 

 

3.1 Design 

 

Till denna studie har en kvalitativ metod valts, vilket kompletterar den kvantitativa 

enkätutvärderingen i projektet ”Säker och trygg på Gruvlyckan” (bilaga 2). Den kvalitativa 

metoden konventionell innehållsanalys är vald utifrån frågeställningens art. Innehållsanalys är 

en empirisk vetenskaplig metod som används för att dra slutsatser om innehållet i olika 

former av kommunikation, till exempel intervjuer (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

3.2 Urval 

 

De första hälsosamtalen har erbjudits personer över 75 år och äldre i projektet via ett 

brevutskick under februari 2007, enligt folkbokföringsregistret en population på 131 personer 

totalt (bilaga 3). Under mars 2007 erbjöds de första åtta personerna efter de genomförda 

hälsosamtalen, även att delta i en djupintervju via en skriftlig information om studien. 

Informationen lämnades av den projektanställde arbetsterapeuten (bilaga 4). 

Exklusionskriterier var försämrat fysiskt eller psykiskt tillstånd den senaste månaden. Fem 

personer tackade ja och två tackade nej beroende på nedsatt ork och en person ville inte spelas 

in på band. Efter cirka en vecka etablerades en telefonkontakt för att bestämma tid och plats 

för själva intervjun. Totalt fem personer intervjuades, varav två par och en kvinna som var 

ensamstående.  

   

Urvalet har baserats på grunden av strategiskt urval så kallade snöbollsurval eller kedjeurval. 

Med denna syn på urvalsprocess ser forskaren till att initialt få kontakt med ett mindre antal 

människor som är relevanta för undersökningens tema, med syfte att få en optimal variation 

av upplevelser och erfarenheter av respondenterna (Bryman,2002).     
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3.3 Datainsamling och analys 

 

Datainsamlingen har genomförts med djupintervjuer utifrån en intervjuguide med tre 

temafrågor (bilaga 5, Kvale,1997). Aktuella teman var:  

 

 Vilken upplevelse har den äldre av:  

– att delta i ett hälsosamtal 

– medvetenhet och följsamhet i givna rekommendationer efter hälsosamtalet 

– känsla av trygghet och säkerhet efter hälsosamtalet 

 

Öppningsfrågan vid intervjuerna var: Vill du berätta lite om dig själv? i syfte att etablera en 

god kontakt och få ett sammanhang om personen från början.  

Varje intervju genomfördes i personernas hem och spelades in på band, tiden varierade mellan 

45 – 60 minuter. Inom loppet av 36 timmar skrevs intervjun ut ordagrant. Minnesanteckningar 

skrevs under intervjuns gång, för att fånga upp reflektioner och intryck som inte kom med i 

inspelningen, som vidare haft betydelse för analysen (Malterud, 1998). Viktiga mått att vidta 

är exempelvis att välja lagom stora meningsbärande enheter och att beskriva det sammanhang 

som datainsamlingen har gjorts så noggrann som möjligt (Bryman,2002). Den interna 

validiteten är viktig att tillgodose – att relatera sig till frågeställningen och kritiskt granska de 

fynd och tolkningar som kommer fram under processens gång, vilket ska förmedla något av 

undersökningens syfte (Malterud, 1998). Gällande resultatens tillförlitlighet – validitet och 

reliabilitet använder man inom den kvalitativa innehållsanalysen istället orden trovärdighet, 

beroende och överförbarhet (Graneheim et al, 2004).  

Analysprocessen har grundat sig på tidigare beskrivna analysmetoder. Bearbetningen av 

datamaterialet har skett manuellt och fortlöpande under datainsamlingen. Varje intervju har 

lästs igenom upprepade gånger för att få en känsla för helheten. Meningar och fraser som 

innehåller information utifrån frågeställningen har plockats ut, för att identifiera 

meningsbärande enheter med substans i förhållande till textens innehåll. De meningsbärande 

enheterna som har samband har kondenserats i syfte att korta ned texten, men ändå bibehålla 

det väsentliga innehållet. Kondensaten har jämförts i relation till varandra och grupperats i 

kategorier och därefter har analysprocessen systematiserats för att finna ett fåtal kategorier 

startats. Slutligen har fem kategorier formulerats, där det latenta innehållet i intervjuerna 

framgår. Olika citat har därefter valts ut för att förtydliga innebörden av de valda 
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kategorierna. Under hela analysprocessen går man fram och tillbaka i stegen och ställer sig 

frågor: Vad händer här?, Vilka förhållanden råder? (Graneheim et al, 2004).  

 

 

3.4 Etiskt förhållningssätt 

 

Efter kontakt med MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering) inhämtades muntligt tillstånd 

att genomföra studien under den pågående projekttiden. Undersökningen var konfidentiell, 

anonym och helt frivilligt för de äldre som gav sitt tillstånd efter att ha tagit del av den 

skriftliga informationen (bilaga 4). Före studiens start blev de äldre muntligt informerade om 

möjligheterna att tacka nej eller att avbryta deltagandet när som helst. Samtliga deltagare i 

studien var okända för forskaren, vilket minskade risken för intervjuareffekt (Kvale, 1997). 
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4. RESULTAT 

 

 

Analysen genererade fem kategorier som beskriver de äldres upplevelser av att delta i ett 

hälsosamtal. Utifrån intervjuguidens tre temafrågor (bilaga 5) framkom kategorierna 

kunskap, insikt om risker, positiv självbild, osäkerhet och social trygghet i data. I 

följande text beskrivs varje kategori mer ingående utifrån temafrågorna med beskrivande 

citat.    

 

 

4.1 Kunskap 

 
De äldre berättar om en positiv upplevelse av att delta i hälsosamtalen och det kändes tryggt 

att ta emot arbetsterapeuten i sitt hem och rekommenderar andra att delta. De äldre har fått en 

ny kunskap gällande trygghet, säkerhet och den skriftliga informationen upplevdes positiv.  

Även svårigheter att hantera för mycket information framkom i data. 

  

De äldre har lärt sig något nytt gällande trygghet och säkerhetsaspekter, saker som de inte 

visste och som de kanske har funderat på. Det kunde gälla allt från hur man förebygger 

fallsituationer till hur man kommer i kontakt med kommunen, vilket en man uttryckte så här: 

”Att man får reda på saker som man inte vet och som man funderar på helt enkelt, det var 

jättebra”. Att det finns möjligheter att få hjälp vid behov upplevdes positivt. En viss avsaknad 

av information gällande kriterier angående hemtjänst och äldreboende kom upp flera gånger, 

vilket de fick hänvisning av arbetsterapeuten under hälsosamtalet. En kvinna uttryckte sig så 

här: ”Det finns inga möjligheter, man måste vara alldeles invalid eller handikappad innan 

man har möjlighet att få ett sådant boende, så nu är i alla fall en sak klar, att det blir inget”. 

  

Den skriftliga informationen med olika broschyrer upplevs värdefull, att kunna läsa efter 

besöket eller som en man uttryckte: ”för det går ju inte att prata om allt”. En kvinna upplever 

en trygghet i att veta var man kan söka mer information och var man ska vända sig vid behov: 

”Det känns lugnare nu när man fått reda på saker, vart man ska vända sig och så, det är en 

trygghet”. Det uttrycks ett intresse och nyfikenhet angående informationen om studiecirkeln 

”Trygg och säker i vardagen” och att man kan lära sig mer. Även att det arrangeras 
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mötesplatser för de äldre upplevs som positivt.  En man uttryckte sig så här: ”Jag kanske kan 

gå dit och lyssna, ja det är väl bara att gå dit, det skulle vara intressant och höra”. 

 

Något som kom upp flera gånger var upplevelsen av att hantera för mycket information, svårt 

att greppa och återge vad de tagit till sig under hälsosamtalet. En del hade svårt att 

konkretisera vad de exakt hade fått för information. En man uttryckte sig så här: 

”Jag kommer inte ihåg om det var något där, det har jag faktiskt tappat”. De äldre visar på 

en diffus upplevelse om frågor om ”saker och ting” utifrån arbetsterapeutens hälsosamtal.  En 

man uttryckte sig så här: ”Jag fick svara på en massa frågor om saker och ting, hur vi hade 

det, nej jag kommer inte ihåg så mycket av detta”. 

 

 

  

4.2 Insikt om risker 

 

I data framkom de äldres erfarenheter om insikt om risker, att tänka sig för och vara aktsam i 

olika situationer, men även en viss omedvetenhet framgick gällande orsaker till 

fallsituationer. Självkännedom om sina begränsningar och möjligheten att ta emot och få hjälp 

upplevs som positivt, men också svårigheten att förändra sitt beteende och att ställa om sig 

framgick. 

 

Medvetenhet om att vara aktsam och försiktig framkom ofta. En kvinna uttryckte sig så här: 

”Vi tänker ju bägge två att vi får vara försiktiga, att vara aktsamma så att det inte händer, 

ingen klättring på stegar eller stolar och sådant där, det får inte ske” eller som en man 

uttryckte sig: ”Det är klart att en kanske tänker lite mer, det kanske man gör……det  fastnar 

nog nåt korn, det tror jag…”. 

 

Att tänka sig för hur man rör sig både inomhus och utomhus framgick och vilka risker det kan 

innebära. En kvinna uttryckte: ”En måste tänka nästan jämt, att en får vara försiktig, men så 

är jag av den sorten att jag har lite bråttom och det måste en lära sig och sluta med det och ta 

det lite försiktigt”. Många undviker att gå utomhus under vintern p.g.a. halka, vilket upplevs 

osäkert. En man uttryckte: ”Det kan bara vara en liten isfläck som är som en femöring och så 
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ramlar man på det, man måste gå tillbaka och se vad som hände och varför ramlade jag där. 

Det är bättre att vara försiktig och hålla sig inne…”. 

 

Insikten om behovet av hjälp i vissa riskfyllda vardagsgöromål framgick. Att det går att få 

hjälp av ex. Fixarservice upplevs positivt, vilket de flesta kan tänka sig att kontakta och anlita 

den hjälpen. En kvinna uttryckte: ”Ja, gardinerna där tycker jag är tråkiga och likadant att 

byta en lampa i taket, det klarar man ju inte av, det är för högt, så visst finns det sådana där 

småsaker som kan vara bra att få hjälp med från kommunen”. 

 

Följsamheten i givna rekommendationer från arbetsterapeuten var varierande beroende på kön 

och situation.  En man uttryckte: ”Man ska se upp med mattor och sånt där, och så finns det 

möjlighet att köpa sånt där nät att ha under mattan om det blir halkigt, men blir det så illa att 

vi halkar, så ut med alltihop” eller som en kvinna uttryckte: ”Det kan ju hända att man 

snubblar på mattor och sånt. Vi har ju halkskydd på alla mattor utom i köket, för den ligger 

stilla, den tar vi inte bort”.  

 

Omedvetenhet och risker till fallsituationer var i vissa fall bristfälliga. Att ha en förståelse för 

orsak och verkan kunde uttryckas så här: ”Jag skulle lyfta något högt upp i skåpet och istället 

för att sätta foten på trappsteget så gick jag rakt ner, jag är inte säker på vad som hände 

förrän jag låg på golvet. Ja, det var ett fall för länge sedan, berodde det på att det snurrade i 

huvudet eller så… men det kan det väl inte vara tycker jag?”.  Att de flesta fall sker inomhus i 

den egna bostaden var okänt för de flesta. En man uttryckte: ”Det trodde jag inte, jag trodde 

det var mest utomhus, det blir lätt halkigt och så är det lite för mycket hastigheter ute…”.   

 

Att förändra sitt beteende och att acceptera förändringar framgick som en svårighet hos de 

allra flesta. Allt ska helst vara som det har varit tidigare och som en kvinna uttryckte det så 

här: ”Det är nog väldigt svårt att ställa om sig när en blir gammal, utan en vill att det ska 

vara som vanligt…så vi får nog försöka efter hand och mena allvar med sådant här…ja, det 

försöker vi faktiskt att göra, min man mer än jag, för jag är lite så där…vi fortsätter nog ett 

tag till, det får så sakta gå…..” . I de två paren som intervjuades stämde denna utsaga,  

att kvinnan har det svårare än mannen att ställa om sig.  
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4.3 Positiv självbild 

 

 

I data framkom de äldres upplevelser av en positiv självbild som uttrycker sig i en stolthet av 

att klara av vardagsaktiviteter på en rimlig nivå. Att klara sig själv så länge det går och att inte 

vara beroende av sina barn eller olika typer av hjälpmedel i vardagen. Även positiva 

upplevelser av hjälpmedel som leder till självständighet framkom.  Känslor av integritet 

framgick angående diskussioner om säkerhet runt städning och borttagning av mattor.   

   

Vikten av att klara sig själv så länge det går och att inte besvära sina närmast anhöriga var 

framträdande, som en kvinna uttryckte: ”Så länge vi orkar och kan försöker vi nog ett tag till, 

det får så sakta det går… men en vet ju inte, då måste vi ta hjälp av barnen, tror jag… de har 

inte varit här på länge, de har var och en sitt”.  En viss besvikelse av att barnen inte besöker 

de äldre som tidigare kan dock antydas och en förståelse över kommande behov att ta emot 

hjälp från kommunen. De flesta kan tänka sig detta så småningom, speciellt fönsterputsning 

som många upplever jobbigt.   

 

Att vara självständig och inte beroende av hjälpmedel varierade, som en kvinna uttryckte: 

”Nu är det ju så ofta att de använder en rollator och jag är ju så pass gammal att jag skulle 

behöva det, men då är det där att man försöker så länge en kan”. En positiv upplevelse av 

användandet av hjälpmedel och möjligheten till en bättre självständighet framkom också. En 

kvinna uttryckte sig så här: ”Först skämdes jag att gå med rollator, jag är inte så gammal, 

men sen såg jag vad bra den är. Om man inte orkar gå så långt så kan man sitta ner en stund 

på den och vila och sen fortsätta att träna och gå. Det är det bästa jag fått, en ”Rulle”.  

 

En viss känsla av integritet framgick angående diskussioner runt säkerhetsfrågor med 

städning och behovet av att ta bort mattor.  En man uttryckte: ”För vi städar i alla fall riktigt 

en gång i veckan, dammsuger och torkar golven och sånt där… det är inte mycket mattor kvar 

på golven och denna är bra för den ligger stilla, det har aldrig hänt någon olycka, nej då”. 

En positiv självbild och en stolthet av att klara av vardagsaktiviteter på en rimlig nivå 

framkom.  



23(38) 

4.4 Osäkerhet 

 

 

I data framkom de äldres upplevelser av osäkerhet av att inte klara vardagen som tidigare i 

framtiden. Det kan uttryckas i en rädsla för ålderdom och sjukdom eller som självanklagelse 

och skuld i samband med risksituationer. Även en oro och bekymmer för sin make/maka 

framgick hos paren, som uttrycks med en omsorg för varandra i vardagsgöromål. En 

självkännedom om sina begränsningar framgick, vilket upplevs osäkert och jobbigt.  

  

Upplevelsen av rädsla för stigande ålder och sjukdom framgick som visade sig i en osäkerhet 

av att klara av vardagsgöromål som tidigare. En man uttryckte: ”Det är ju väldigt svårt när 

man inte orkar med någonting, så en vet inte riktigt från dag till dag, i morgon kanske jag 

ligger på lasarettet, då är det liksom lite osäkert”. Det kunde också uttryckas som en viss 

skuld eller självanklagelse när risksituationer för fall uppstår, som en man sa: ” Jag slarvade 

helt enkelt, jag trodde jag var framme eller nere, det var mitt eget fel. Sen blir det lite 

arbetsamt, benen känner på att det är lite högt och många trappsteg att gå… det märker man 

nu att det inte är som det var för några år sedan… tyngre… man börjar bli gammal, så är 

det”.  

 

En oro för respektive maka eller make gällande fallolyckor framgick, vilket upplevs med 

osäkerhet. En man uttryckte: ”När min fru ska upp i något skåp då tar hon fram stegen….ja, 

jag tycker inte om det, jag blir bekymrad helt enkelt. Jag kanske kan få gå upp i hennes 

ställe… om jag får göra det för henne… det kanske jag inte får alla gånger” Att hjälpas åt så 

länge det går i vardagsgöromål och en omsorg för varandra var framträdande hos paren. En 

man uttryckte: ”Ja, hon ska inte dammsuga och torka golven, det går inte sen hon fick den 

där benskörheten, då får ju en tänka mer och mer på att det inte händer någon olycka, för jag 

har ju starka ben, tror jag…”.  

 

Även en självkännedom om sina begränsningar framgick, att inse att man inte klarar saker 

som tidigare, vilket upplevs osäkert och jobbigt. En kvinna uttryckte: ”Tidigare gick allt som 

en dans som man trodde varade för evigt, men så är det inte längre. Jag tycker matlagning är 

jobbigt, får panik, svårt att andas och låter min man göra det istället – jag spar på mig”. 
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4.5 Social trygghet 

 

 

I data framkom de äldres upplevelser av social trygghet gällande hembesök med hälsosamtal 

och att kommunen har omtanke om de äldre, men det uttrycks även en viss förvåning över 

ansvarstagandet. Även gemenskapen med grannar och sina barn uttrycks som viktiga 

trygghetsfaktorer. Att fortfarande känna sig betydelsefull för sina barn och att skapa dagliga 

rutiner känns meningsfullt.   

 

Att kommunen har omtanke för de äldre upplevde de äldre med tacksamhet och som en social 

trygghet. En kvinna uttryckte: ”Det var ju första gången någon kom hem till mig, så det 

kändes ju bra. Att jag fick tala med någon, jag har inte kontakt med något inom sjukvården 

heller, så då blir det så…”.  Det uttrycks också en viss förvåning över att kommunen tar ett 

ansvar utifrån trygghet och säkerhetsfrågor genom hembesök av arbetsterapeuten. En man 

uttryckte: ”Att dom tänker på oss som är gamla, omtanke om oss, det tror jag att det går ut på 

helt enkelt. Det är vi faktiskt förvånade över att kommunen tar ett sådant stort ansvar, när vi 

har blivit äldre”. 

 

Gemenskap med grannar och närheten till varandra inom bostadsområdet uttrycks som 

värdefullt och tryggt. En kvinna uttryckte: ”Grannarna umgås vi ofta med och dricker kaffe 

hos varandra och hjälper varandra ibland. Vi vet om varandra när vi reser bort eller så…”.  

Att kommunen har ordnat med nattvandringar upplevs som en trygghetsfaktor. En man 

uttryckte: ”Gemenskapen här i Järnet är väldigt bra, de har ordnat med nattvandringar och 

sånt där, det tycker jag är väldigt bra”. Även kontakten med sina barn betonas ofta som en 

trygghetsfaktor och att ha daglig kontakt via telefon eller besök är viktigt. Att känna sig 

fortfarande betydelsefull för sina barn och att skapa dagliga rutiner känns meningsfullt. En 

kvinna uttryckte sig så här: ”Sonen kommer hit och äter lunch varje dag, då lagar vi riktig 

mat, dukar och gör väldigt fint här, det känns bra att kunna hjälpa honom också”.  
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5. DISKUSSION 

 

 

Syftet med studien var att få en ökad förståelse för de äldres upplevelser av att delta i ett 

hälsosamtal i projektet ”Säker och trygg på Gruvlyckan”. En annan aspekt var att se om det 

finns en upplevd medvetenhet och följsamhet i givna rekommendationer och en känsla av 

trygghet och säkerhet hos de äldre efter hälsosamtalet. Fem personer över 75 år har intervjuats 

och deltagit i studien. Resultaten i denna studie visar på de framväxande kategorierna 

kunskap, insikt om risker, positiv självbild, osäkerhet och social trygghet (Backman,1998).  

 

De äldre har generellt en positiv upplevelse av att delta i hälsosamtalen och de har fått en ny 

kunskap gällande trygghet och säkerhet. Även upplevelsen av att hantera för mycket 

information framkom, som en del uppfattade som ”ogreppbar”. Vikten av uppföljande möten 

efter ett hälsosamtal var därför tydligt, då det framkom många efterföljande diskussioner i 

varför och hur de äldre skulle kunna anpassa sin situation till en tryggare och säkrare tillvaro. 

Det är angeläget att få med sig de äldre i en möjlig förståelse i varför vissa åtgärder är viktiga. 

Min egen erfarenhet och upplevelse som arbetsterapeut, är att vi är lite för snabba att 

genomföra olika åtgärder utan en deltagande och motiverande person. Enligt Dahlin Ivanoff 

& Kroksmark (1995) förstärks lärandet om personen förstår vad hon/han ska lära sig och 

varför, till vilken nytta kunskapen har i utförande av trygga och säkra dagliga aktiviteter. 

Utvärdering och feedback är därför viktiga komponenter för att det ska ske en utveckling av 

kunskapen. Enligt Enander och Lajksjö (2007) är det en förutsättning att man känner till vilka 

risker man utsätts för och hur man kan förebygga eller minska dessa, för att man ska vidta 

egna åtgärder. Kunskap om hur man tror sig kunna påverka en riskfylld situation i vardagen 

och hur motiverad man är utföra en förändring, är synonymt med resultatet i denna studie. 

Människors kunskaper och föreställningar om vardagens olyckor är därför en viktig 

utgångspunkt för att utveckla effektiva förebyggande insatser.  

 

De äldres erfarenheter av insikt om risker, att tänka sig för och vara aktsam i olika situationer 

framkom. Även en viss omedvetenhet framgick gällande orsaker till fallsituationer, vilket kan 

kännas igen i tidigare studier kring hur människor uppfattar risker i sin vardag. Enligt Sjöberg 

& Enander (2006) tenderar människor att underskatta risker för egen del, i synnerhet när det 

gäller livsstilsrisker och situationer där graden av egen kontroll upplevs vara hög. Fenomenet 

brukar kallas ”orealistisk optimism”, vilket kan få negativa följder genom att intresset för att 
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försöka skydda sig mot eventuella olyckor minskar. Denna svårighet att förändra sitt beteende 

och att acceptera förändringar framgick hos de allra flesta äldre. Detta är något som vi inom 

äldresäkerhet måste ta hänsyn till och ha en förståelse för. Enligt tidigare studier av 

Hjalmarsson (2006) är livsstilsförändringar svåra att genomföra och för att uppnå ett optimalt 

resultat krävs ett kontinuerligt samarbete med att tillföra kunskap och insikt om riskfyllda 

beteenden. Rydqvist & Winroth (2003) menar vidare att även motivation, process och 

delaktighet är viktiga komponenter i ett förändringsarbete. Tidigare projekt inom Karlstads 

kommun - Seniorhälsan, visar att även mycket gamla personer är öppna för 

livsstilsförändringar (Hollo, 2003).     

 

En positiv självbild var framträdande hos de äldre, som uttrycker sig i en stolthet av att klara 

av vardagsaktiviteter på en rimlig nivå. Min uppfattning är att denna grupp av äldre har ett 

starkt KASAM – en känsla av sammanhang enl. Antonovsky (2003). De har ett 

probleminriktat förhållningssätt till vardagen och är öppna för att finna nya lösningar med en 

känsla av hanterbarhet. Social delaktighet och medbestämmande av sin tillvaro har en stor 

betydelse för meningsfullheten. De äldre förstår och hanterar olika situationer konstruktivt i 

vardagen på ett begripligt och sammanhängande sätt. Detta är en viktig punkt att ta hänsyn till 

inom äldresäkerhet, då det framgick en del känslor av integritet angående diskussioner om 

säkerhet runt städning och borttagning av mattor.   

 

De äldres upplevelser av osäkerhet kan uttryckas i en rädsla för ålderdom och sjukdom eller 

som självanklagelse och skuld i samband med uppkomna risksituationer. Enligt Laflamme 

(2006) är fallrelaterade skador en komplex interaktion av inidividrelaterade och sociala 

faktorer, där emotionella anspänningar kan vara en utlösande faktor. Även en självkännedom 

om sina begränsningar framgick, vilket upplevs med en osäkerhet. Enligt Sjöberg & Enander 

(2006) kan de äldres erfarenheter ge insikter om egen osäkerhet, men även förstärka känslan 

av säkerhet och trygghet.   

 

Vikten av social trygghet är utmärkande och har en stor betydelse för de äldre gällande 

trygghet och säkerhet. Gemenskapen med grannar och/eller sina barn känns meningsfull 

genom att skapa dagliga rutiner. Detta bör vi ta fasta på, speciellt när det gäller de 

ensamstående äldre. Att skapa fler platser för social gemenskap och besökande verksamhet 

ex. studiecirklar och Fixarservice, torde ha en effekt ur en trygghet - och säkerhetsperspektiv. 

Enligt Folkesson (2004) minskade antalet fallolyckor under Vaktmästarprojektet 2001-2003  
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och en ökad trygghet med en social faktor framkom hos de äldre. Tidigare resultat enligt 

Folkhälsoinstitutets rapport (Thille & Hammarslag, 2002) visar på att folkhälsoarbete har nått 

personer som tidigare inte varit aktiva och nya mötesplatser har startats med fler aktiviteter 

som arrangerats. Resultatet i denna studie visar att det finns ett intresse och nyfikenhet 

angående informationen om studiecirkeln ”Trygg och säker i vardagen” och att det arrangeras 

mötesplatser för de äldre upplevs som positivt.   

 

Graden av reliabilitet kändes osäker i de första intervjuerna, att ställa rätt frågor och möta upp 

med frågornas öppna karaktär. Efter den fjärde intervjun upplevdes ett säkrare förhållningssätt 

i själva sättet att ställa öppna frågor och få svar utifrån syftets frågeställning. För att stärka 

validiteten i data, gjordes kritiska reflektioner under processens gång med regelbundna frågor 

till personen som ”Har jag uppfattat dig rätt?” med en sammanfattning av svaren (Kvale, 

1997). I intervjuer med respektive man och kvinna hos de äkta paren, framgick det att 

kvinnan tog ett större ansvar att lyssna in informationen. Finns det skillnader mellan män och 

kvinnor? Beror det på att uppfattningsförmågan att hantera för ”mycket information” är sämre 

hos äldre?  Eftersom bara en ensamstående kvinna intervjuades är det svårt att generalisera 

svaret. Det vore intressant att göra ytterligare intervjuer med både ensamstående män och 

kvinnor, för att kunna dra några slutsatser. På grund av studiens begränsade tid, finns det en 

medvetenhet om en för låg mättnad för resultatets kvalitet. Detta påverkar möjligheten att 

överföra resultaten till andra äldre personer inom projektet i kommunen.  

 

Då de allra flesta äldre var positiva till de tjänster som erbjöds gratis – ”Fixarservice”, vore 

det intressant att följa upp hur många som verkligen tog kontakt och bad om hjälp. Kanske är 

det främst de ensamstående kvinnorna som nyttjar denna tjänst? 

 

Vikten av ett tvärprofessionellt teamsamarbete i förebyggande hälsosamtal är angeläget, 

exempelvis när det uppkommer frågeställningar och signaler om sjukdomar ex. demens. 

Tidigare hembesöksprojekt med framgång har inneburit teamsamverkan med resurspersoner 

på vårdcentral ex. sjuksköterska, läkare, kurator och sjukgymnast (Vikner, 2006). Projektet i 

Örnsköldsvik hade så goda effekter, att det lades in i verksamhetsplanerna för samtliga 

vårdcentraler i kommunen. Vad kommer att hända i Karlstads kommun efter projekttidens 

slut? Finns det möjligheter med ett samarbete med primärvården? 
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Min erfarenhet är att det finns ett stort behov av utbildning till all vård- och omsorgspersonal 

som arbetar med äldre i ett systematiskt säkerhetsarbete. Min bedömning är att det finns ett 

behov av att sprida medvetenheten och kunskapen om äldres utsatthet för olyckor. Vidare att 

ge information om enkla verktyg ex. checklistor i fallförebyggande syfte till all vård- och 

omsorgspersonal som dagligen träffar våra äldre. Det torde intressant för Karlstads kommun 

att ansöka om Räddningsverkets utbildning för säkerhetsombud i systematiskt säkerhetsarbete 

inom äldrevården – SÄKOMB. Tolv kommuner har tidigare genomfört denna utbildning 

(Räddningsverket, 2006). Resultatet av denna studie och mina nya kunskaper i förståelsen hur 

de äldre tänker och resonerar i frågor runt trygghet och säkerhet, önskar jag bidrar till en 

möjlighet att utveckla och praktiskt tillämpa ett systematiskt arbete inom äldresäkerhet utifrån 

konceptet ”Säker och trygg kommun”. 

 

 

 



29(38) 

REFERENSER 
 

 

http://www.eurosafe.e.u.com/elderly 070207. 

 

http://www.fhi.se/äldreshälsa 070207. 

 

http://www.raddningsverket.se/äldressäkerhet 070207. 

 

http://www.riksdagen.se/dokument/motioner 070207. 

 

Antonovsky,A. (2003). Hälsans mysterium. Köping: Natur och kultur.  

 

Apoteket, Landstinget i Värmland, region Värmland (2005). Förläng de goda åren. En 

kunskapsöversikt om naturligt åldrande. 

 

Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund:Studentlitteratur. 

 

Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga grunder. Stockholm: Liber.  

 

Dahlin Ivanoff, S., Kroksmark, U.(1995). Folkhälsoarbete i arbetsterapi. Nacka: FSA.  

  

Enander, A., Lajksjö,Ö. (2007). Riskuppfattning och säkerhetstänkande i den svenska 

vardagen. Projektbeskrivning. Räddningsverket. 

 

Ekman,R., Holmberg, A., Tegnhammar Holm,S. (1992). Falköping – en säker och trygg 

kommun. Handlingsprogram 1992-2010.Lanstinget Skaraborg, Samhällsmedicinska Enheten. 

Rapport 30, ISSN 0284-4281.  



30(38) 

Ekman, R., Lindström, Å., Shelp, L., Svanström,L. (1996). Falköping, Sweden, ten years later 

after: still a safe community? International Journal for Consumer Safety – 1996, Vol.3, No.1 

(pp.1-7) Aeolus press Buren.The Nederland’s.  

 

Folkesson, A. (2004). Att förebygga fallolyckor och frakturer bland äldre – En 

samhällsekonomisk kalkyl. C-uppsats. Instutionen för ekonomi, Karlstads universitet, 

Karlstad. 

 

Graneheim,U.H.,  Lundman,B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education today, 24 

(2), pp.105-112. 

 

Hasslid,M. (2006). Delprojektspecifikation – delprojekt äldre. Vård och 

omsorgsförvaltningen,  Karlstads kommun.  

 

Hjalmarsson,H. (2005). Motivation för en sund och säker tillvaro – en kvalitativ studie med 

kvinnor som har osteoporos. D-uppsats. Institutionen för samhällsvetenskap - 

folkhälsovetenskap. Karlstads universitet, Karlstad. 

 

Hollo, A. (2003). Seniorhälsa – ett svenskt pilotprojekt. Svenska kommunförbundet, 

Landstingsförbundet. Stockholm.  

 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 

Laflamme, L. (2006). Utlösande faktorer till fallrelaterade höftfrakturer bland äldre – en 

studie om hur händelser i vardagen kan leda till skador. Karolinska Institutet, Institutionen 

för folkhälsovetenskap, Avdelningen för socialmedicin.   

 

Läkartidningen (2006). Fall och höftfrakturer hos äldre går att förebygga. Nummer 40, 

volym 103 s. 2997-2999. 



31(38) 

Malterud, K. (1998). Kvalitativa metoder i medicinsk forskning. Lund: Studentlitteratur.  

 

Rosenberg,T.,  Andersson,R. (2004). Kommunbaserat säkerhetsarbete. En integrerad 

arbetsmodell för ett säkrare och tryggare lokalsamhälle. Arbetsrapport. Institutionen för 

samhällsvetenskap -folkhälsovetenskap. Karlstads universitet. 

 

Rydqvist, L-G.,  Winroth,J. (2003). Idrott, friskvård, hälsa och hälsopromotion. SISU 

Idrottsböcker. Malmö.  

 

Räddningsverket (2005). Olyckor i boendet – Skadestatistik och risker. NCO 2005:8. 

 

Räddningsverket (2006). Äldres säkerhet. Projektplan 2005-2007.  

 

Thille, A.,  Hammerslag,A. (2000).  ”Folkhälsoarbete för äldre – varför och hur? Praktiska 

erfarenheter från tio kommuner”. Statens Folkhälsoinstitut 2000:63, ISBN 91-7257-259-0 

 

Tornstam,L. (2005). Åldrandets socialpsykologi. Stockholm. Norstedts akademiska förlag.  

 

Socialstyrelsen (2003). Socialstyrelsens riktlinjer för vård och behandling av höftfrakturer.  

  

Sjöberg, M ., Enander,A. (2006). ”Man måste tänka sig för när man är hemma… En 

kvalitativ studie av uppfattningar och erfarenheter relaterade till risker och säkerhet i 

vardagslivet. Försvarshögskolan, Instutionen för ledarskap och management. 

Räddningsverket, Karlstad. ISBN 91-7253-303-X.  

 

SOU 2003:91 Äldrepolitik för framtiden. 100 steg till trygghet och utveckling med en 

åldrande befolkning. Socialdepartementet, Slutbetänkande från SENIOR 2005, Statens 

offentliga utredningar. 

 

Vikner, C. ( 2006). Hälsosamtal med äldre ger goda resultat. Tidskriften Arbetsterapeuten, nr 

6, 26-27.  



 

 

 

Postadress: Vård- och omsorgsförvaltningen/Biståndskontoret, 652 24  Besöksadress: Tingvallagatan 1c  www.karlstad.se 

Tel: 054-295000  Fax: 054-296110  Epost: maria.hasslid@karlstad.se  Org.nr: 212000-1850  Säte: Karlstad  PlusGiro: 81 74-5  Bankgiro: 5695-7244    

  

    BILAGA 1 
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 

Biståndskontoret 

Karlstad  2007-02-05 

 

 

Frågeformulär för Hälsosamtal 
 

1. Intervjuad person:              X Man              X Kvinna      Ålder ________ 

Ensamboende                            X Ja                  X Nej  
Födelseland……………………Språk……………………………. 
 
2. Hur bedömer Du ditt allmänna hälsotillstånd ? 

X Mycket gott     X Gott      X Någorlunda      X Dåligt      X Mycket dåligt 
 
Kommentar:…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
3. Information om levnadsvanor (kost, motion, tobak utifrån ”Förläng de goda         

åren”. Information om tandvård. Kost för Äldre. Friskvården)                  X OK 
 
4. Klarar Du Dig själv utan hjälp när det gäller: 

a) Matinköp    X Ja X Nej 

b) Matlagning    X Ja X Nej 

c) Sköta tvätten   X Ja X Nej 

d) Sköta städningen   X Ja X Nej 

e) Stiga upp eller lägga Dig i sängen  X Ja X Nej 

f) Klä av Dig eller klä på Dig   X Ja X Nej 

g) Gå på toaletten   X Ja X Nej 

h) Bada eller duscha   X Ja X Nej 
 
Kommentar:…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………….................................................................... 
 
5. Information om kommunen och vilket stöd som finns  

   ( Informationsmapp från vård- och omsorgsförvaltningen)       X OK 

 
6. Hjälpmedel 



 

 

 

a) Har Du något hjälpmedel ?                X Ja X Nej 
b) Om ja, vilket ?......................................................................................................... 

c) Om Ja, använder Du det ?    X Ja X Nej 
d) Om Nej, varför används inte hjälpmedlet ? 
……………………………………………………………………………………….. 
e) Finns det hjälpmedel som skall lämnas tillbaka ?.................................................... 
……………………………………………………………………………………….. 
 

7. Information om kommunens hjälpmedelsverksamhet (broschyr)   X OK 

 

8. Get – Up and Go – test: Utfördes    X Ja X Nej 

Resultat i sek:……………Användes hjälpmedel  X Ja X Nej 
 
9. Information om trygghet och säkerhet i hemmet  
    (Räddningsverkets broschyr ”Säkerhet i vardagen”)           
 X OK 
 
10. Trygghet och säkerhet 

a) Har Du en fungerande brandvarnare ? ( Prova)   X Ja   X Nej 
b) Vill Du bli kontaktad av en brandman  

    för ytterligare säkerhetsinformation?                          X Ja    X Nej 
c) Vill Du bli kontaktad av en polisman  

    för ytterligare trygghetsinformation ?                           X Ja    X Nej 
  

11. Genomgång av ”Riskrond – ordinärt boende”                            X OK 
 

12. Information om hur fallskador kan undvikas. ”Säkerhetsväskan” X OK 
 

13. Information om fixarservice                                X OK 
  
14. Läkemedelsuppföljning 

a) Använder Du några läkemedel    X Ja    X Nej 
b) Vilka läkemedel använder Du ? 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

c) Känner Du Dig trygg med informationen kring Dina läkemedel X Ja X Nej 
Kommentar:………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….. 
 

15. Särskild information kopplad till specifika läkemedel och fallrisk.X OK 



 

 

 

 

16. Information om Vårdcentral och Apotek  X OK 

 

17. Kommer någon och hälsar på Dig ?    X Ja   X Nej 
Kommentar:…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

18. Hälsar Du på någon ?   X Ja   X Nej 
Kommentar:…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

19. Utövar Du några särskilda aktiviteter ? X Ja   X Nej 
Kommentar:…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

20. Information om aktivitetsutbud I närområdet   X OK 
    ( Aktivitetssamordnare, kyrka, PRO) 
 

21. Saknar Du några särskilda aktiviteter ?   X Ja   X Nej 
Kommentar:…………………………………………...……………………..………
…………………………………………………………………..…………………… 
 
22. Finns intresse av att delta i studiecirkel kring säkerhet och trygghet ? 

    X Ja   X Nej 
Kommentar:…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
23. Ledde hembesöket till några åtgärder riktade till den enskilde?  

    X Ja   X Nej 
Om ja ange vilka:…………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………......… 
……………………………………………………………………………………….. 
 
Information om enkät för utvärdering. 

Kan Du tänka Dig att delta I en intervju ?   X Ja   X Nej 
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    BILAGA 2 
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 

Biståndskontoret 

Karlstad  2007-02-26 

 

 

Till Dig som genomfört ett Hälsosamtal 
 
För några veckor sedan fick Du besök av arbetsterapeut från kommunen som 
tillsammans med Dej genomförde ett hälsosamtal.  
Som medicinsk ansvarig för rehabilitering i Karlstads kommun skulle jag gärna 
vilja veta vad Du tycker om hembesöket och hälsosamtalet. 
 
Ta ställning till vad Du tycker om följande frågor och sätt ett kryss för det 
alternativ som bäst stämmer överens med Dina erfarenheter av hembesöket. 
Välj ett alternativ per fråga. Skicka sedan in svaret i det portofria svarskuvertet 
 
Fick Du bra kontakt med den person 
som besökte Dig ? 
X Ja                    X Nej 
 

Fick Du värdefull information genom 
hembesöket ? 
X Ja                    X Nej 
 
 

Var hembesöket värdefullt för Dig som 
person ? 
X Ja                    X Nej 
 

Kändes det övervägande positivt eller 
övervägande negativt att få hembesök ? 
 
X Övervägande positivt 
X Övervägande negativt 
 

Skulle Du rekommendera andra att ta 
emot liknande hembesök ? 
X Ja                    X Nej 
 

Har Du haft någon nytta av  
hembesöket ? 
X Ja                    X Nej 
 
Ge exempel 
…………………………............... 
…………………………………... 
………………………………….. 

Vem är Du ? 
X Kvinna         X Man Födelseår_________ 
 
Använd gärna baksidan på papperet för att berätta mer om vad Du 
tycker ! 
 
Stort tack för hjälpen  
Maria Hasslid 
Medicinsk ansvarig för rehabilitering 
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    BILAGA 3 
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 

 

Karlstad  2007-02-01 
 

 

Erbjudande om hembesök till dig som är född 
1932 eller tidigare och bor på Gruvlyckan 
 
 
Under våren 2007 kommer Karlstads kommun att erbjuda ett hembesök till 
alla personer från 75 år och uppåt, som bor på Gruvlyckan och inte har hjälp 
genom hemtjänsten.  Hembesöken är en del i projektet ” Säker och trygg på 
Gruvlyckan”. 
 
Du erbjuds ett hembesök av arbetsterapeut Kerstin Tyrenhag från 
kommunen som tillsammans med Dig genomför ett samtal kring hur Du 
upplever Din hälsa och Din livssituation. Samtalet ger också möjlighet till 
råd, stöd och information kring frågor som rör hälsa och säkerhet. 
 
Vi kommer att kontakta Dig inom några dagar för att komma överens om en 
passande tid för besöket. Det är helt frivilligt från Din sida att medverka och 
är helt kostnadsfritt. Ingen utomstående kommer att veta att Du medverkar 
eller vad Du sagt vid besöket. 
 
Om Du vill ställa frågor med anledning av det här brevet är Du välkommen 
att ringa delprojektledare Maria Hasslid på telefon 296118. 
Kerstin Tyrenhag når Du på telefon 296935 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
 
Kerstin Tyrenhag Maria Hasslid 
 



 

 

 BILAGA 4 
Karlstad  070221 
 
 
 
 
Mitt namn är Cathrine Maxstadh och jag arbetar som arbetsterapeut i Karlstads 
kommun. Just nu läser jag en utbildning på Karlstads universitet inom 
Hälsopedagogik och skriver en uppsats som handlar om trygghet och säkerhet 
för äldre. 
 
En del av arbetet innebär att genomföra intervjuer angående upplevelsen av att 
delta i det hälsosamtal som Ni har tackat ja till.  
 
Intervjun innebär att svara på några frågor och beräknas ta ca. 45-60 minuter. 
För att jag lättare ska kunna bearbeta svaren, kommer intervjun att spelas in på 
band, vilket kommer att behandlas helt anonymt och med tystnadsplikt. 
Resultatet kommer enbart att redovisas i min uppsats.  
 
Jag kommer att kontakta Dig per telefon inom en vecka efter hälsosamtalet, för 
att bestämma tid och plats för intervjun. 
 
Jag är mycket tacksam för att just Du vill delta och hjälpa mig i mitt vidare 
arbete, dessutom bidrar Du till en verksamhetsutveckling för en tryggare och 
säkrare kommun i Karlstad.  
 
 
Med vänlig hälsning 
Cathrine Maxstadh 
 
Ring mig gärna vid frågor: 
 
Tel: 054-297414 (arb)  eller 0730-357850 (mobil) 
 
eller kursansvarig Sven-Olof Palm tel: 054-70001119,  Albrect Jung tel: 054-
70001144 på Karlstads universitet.   
 
 
 
Jag har tagit del av ovanstående uppgifter och medgiver mitt deltagande. 
 
 
Namn……………………………………………………………………. 



 

 

 BILAGA 5 

INTERVJUGUIDE 
 
Inledning: Berätta vem jag är och tacka för att han/hon ville låta sig 
intervjuas. Låt personen berätta lite om sin bakgrund.  Förklara att 
han/hon när som helst kan avbryta intervjun el. välja att inte svara på 
vissa frågor om han/hon inte vill. Fråga om det är något han/hon 
undrar över innan intervjun kan börja. 
 
Dagens datum och personens namn. 
 
TEMA 1 Upplevelsen av att delta i ett hälsosamtal. 
 
- Hur kändes det att ta emot ett hembesök – övervägande positivt 
el. negativt? Kan du förklara? 

- Skulle du rekommendera andra ett hälsosamtal? Varför?  
- Vad för typ av information fick du? – kan du berätta? Tips och 
råd?  

 
 
TEMA 2   Upplevelsen av ökad medvetenhet och följsamhet i givna 
rekommendationer. 
 
- Hur tänker du nu efter informationen? På vilket sätt? 
- Det du har lärt dig, har det inneburit någon förändring och åtgärd 
från din sida? – kan du berätta?  

 
 
TEMA 3   Upplevelsen av ökad trygghet och säkerhet. 
 
    -   Vad menas med trygghet och säkerhet för dig? 
- Hur känner du dig tryggare och säkrare nu som person efter 
hälsosamtalet? På vilket sätt?  

- Berätta gärna och ge ex. 
 
Avslutning: Finns det något att tillägga eller ändra angående det som 
sagts? Tacka slutligen att jag fått tagit del av intressanta tankar och 
upplevelser för mitt vidare arbete. 


