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ABSTRACT 
Background: Homelessness is increasing, and health care is still difficult for many homeless 
people to achieve. If they get sick, it is both technically challenging to get a clinic they can go 
to, but also an economic problem because most of the homeless have no gainful employment. 
The fact that many homeless people experience bad attitudes of health care professionals is 
one reason why they don’t seek healthcare until an emergency arises. In the profession as a 
nurse, all people should be given equal treatment regardless of background. A nurse's 
obligation is to provide equal care to all. 
Aim: The aim of this study was to describe how homeless persons experience the encounter 
with health care providers. 
Method: The study was designed as a literature review with aim to critically review and 
compile the results from the found articles results. Five articles from CINAHL, two from 
PubMed and two from an unsystematic review were analyzed from their results of homeless 
person’s experience of the encounter with health care providers.  
Results: Four different themes were revealed in the analysis of the articles: Communication, 
Involvement, Subject – Object and Attitudes. Both positive and negative feelings perceived 
by the homeless persons emerged. Not being treated with respect because being homeless and 
not listened to where frequently mentioned. Even a wish that health care providers would be 
more human in the encounter with the homeless persons was a desire. 
Conclusion: Many homeless persons experience bad treatment from health care providers. 
Few studies has been done on this subject, wich needs to be explored to give health care 
providers a better understanding for a vulnerable group of people. 
Keywords: Encounter, experience, Halldorsdottir, health care provider, homeless
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INLEDNING 
”They were a bunch of jerks. Just because they’re running a 

 big hospital they should just take time to personally interact with 
the individual. You feel like they are snobs and they 

 just don’t want to get to know you” 
(Wen, Hudak & Hwang, 2007, s.1014)  

 
Antalet hemlösa i Sverige har ökat.  Detta visar Socialstyrelsens undersökning från 1999 om 
hemlösa i Sverige, med målsättning att utveckla metoder som motverkar hemlöshet. I en ny 
undersökning (Socialstyrelsen, 2005 a) redovisas dessvärre att hemlösheten inte minskat, utan 
tvärtom. Då hemlösa personer söker vård är de oftast mycket sjukare än en person som lever 
ett “vanligt” liv, någon som i alla fall har tak över huvudet och middag på bordet. Det finns 
många orsaker som gör att de hemlösa personerna drar sig för att söka vård, och en betydande 
faktor verkar vara hur de hemlösa blir bemötta i vården. Behöver personerna vård är det först 
och främst akutmottagningar de vänder sig till, där de dock ofta upplever ett dåligt 
bemötande. Även på vårdcentralerna känner ofta hemlösa personer sig dåligt bemötta och 
ovälkomna, och söker sig ogärna dit (Stockholms läns landsting [SLL], 2008). Enligt Hälso- 
och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) skall vården i Sverige vara lättillgänglig, bygga på 
respekt för patienternas självbestämmande och integritet samt skall underlätta för goda 
kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonal. Tanken med denna studie är att 
skapa en medvetenhet om hur de hemlösa beskriver och erfar mötet med hälso- och 
sjukvårdspersonal, så att kontakt med hälso- och sjukvården underlättas för de hemlösa 
personerna.  
 
 

BAKGRUND 
 

Hemlöshet i Sverige 
 

Det finns en rad olika händelser som har påverkat den ökade hemlösheten i Sverige, bland 
annat avinstitutionaliseringen av psykiatrin, en ökad arbetslöshet och en förändrad 
bostadsmarknad. Att inte ha en bostad innebär, oavsett vilka eventuella andra problem de 
hemlösa har, en stor osäkerhet som inverkar negativt på möjligheten till ett bra liv i övrigt 
(Socialstyrelsen, 2005 a). Ytterst få hemlösa personer har ett arbete och en löneinkomst och 
många är beroende av ett försörjningsstöd (Socialstyrelsen, 2005 a). I den undersökning 
Socialstyrelsen publicerade 2005 a) visade att 17 800 personer var hemlösa i Sverige. Av 
dessa var 3600 personer uteliggare eller bodde på annat preliminärt boende som härbärge eller 
camping. Flest hemlösa fanns i storstäderna Stockholm och Göteborg. Anledningen till att de 
blivit hemlösa berodde vanligtvis på familjeproblem som skilsmässa eller våld. De hemlösa 
kvinnorna led oftare av psykiska problem medan männen oftare hade missbruksproblem. 
Studien visade även att medelåldern för samtliga hemlösa var 41 år där männen i genomsnitt 
var 42 år och kvinnorna 39 år. Hundrafemtio barn hade inrapporterats som hemlösa, men ur 
de besvarade enkäterna och utifrån ett stort bortfall kunde ses och förstås att det fanns fler 
hemlösa barn i Sverige än vad som framkommit (Socialstyrelsen, 2005 a). Eftersom det fanns 
hemlösa personer som inte hade kontakt med någon myndighet eller organisation, och därmed 
inte kunnat kartläggas, var det svårt att få fram exakt hur många hemlösa det egentligen fanns 
i Sverige när studien genomfördes (Socialstyrelsen, 2005 a). 
 
Socialstyrelsens (2005 a) definition på hemlösa delas in i fyra kategorier, där ordet hemlöshet 
inte beskriver en person utan en situation. Situation ett handlar om de personer som befinner 
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sig i ett akut läge, vilket kan innebära att vara uteliggare, boende på härbärge, camping eller 
annat akutboende. I situation två befinner sig de personer som planeras att bli utskrivna från 
någon typ av institution eller stödboende inom de närmaste tre månaderna, och efter det inte 
har någonstans att ta vägen. Personerna i situation tre bor även de på institution men utan 
någon planerad utskrivning. I den fjärde gruppen hör de personer som har ett osäkert boende 
och ofrivilligt bor hemma hos familj eller vänner. I samma rapport framkom också samband 
mellan hemlöshet och var personen var född. Personer som var födda utanför Norden hade 
oftare psykiska, ekonomiska och familjeproblem, medan det var vanligare för personer födda 
i Norden att ha problem med missbruk. Det som verkade öka allra mest bland alla hemlösa 
var psykiska samt somatiska problem. Oavsett orsak till att en person blir hemlös, förvärrar 
den situationen dessa sjukdomsrelaterade problem. I och med att hemlösa personer endast 
ibland kan få tillgång till kortvariga boendelösningar, kan det vara svårt att få den vård och 
omsorg de behöver. Många av dem har missbruk eller psykiska problem som gör det ännu 
svårare att få ordning på boendesituationen. Missbruket i Sverige ökar medan samhällets 
insatser inte gör det (Socialstyrelsen, 2005 a).  
 
 

Hemlöshet i USA och Kanada 
 

Det är en svårbedömd fråga att ta reda på exakt hur många hemlösa som finns i USA och 
Kanada då hemlöshet ofta är en tillfällig omständighet – inte ett permanent tillstånd. Ett 
lämpligare mått på omfattningen av hemlöshet är antalet människor som upplever hemlöshet 
över tid, inte antalet "hemlösa". Som en följd av metodologiska och ekonomiska krav kan de 
flesta studier endast räkna människor som bor på härbärgen eller går till exempelvis ett 
soppkök. Även om denna metod kan ge värdefull information om antalet personer som 
använder tjänster som skyddsrum och soppkök, eller som är lätta att hitta på gatan, kan det 
leda till underskattningar av hemlöshet. Det uppskattades att det fanns cirka 3,5 miljoner 
hemlösa personer i USA, ungefär en procent av hela befolkningen (National coalition for the 
homeless, 2011 a). USA’s federala definition på en hemlös person är någon som saknar en 
fast, regelbunden och tillräcklig nattlig bostad eller har en tillfällig bostad som är privat eller 
offentligt övervakad, till exempel härbärge, eller någon som bor på institution eller sover på 
en plats som inte är avsedd för människor att sova på (HUD.GOV, 2011). 
 
Orsaker till hemlöshet i USA är många men framförallt är det faktorer som till exempel 
fattigdom, färre möjligheter till att få arbete, minskning av offentliga stöd, brist på 
överkomliga priser inom hälso- och sjukvård, våldsutsatta kvinnor, psykisk sjukdom och 
beroendesjukdomar. År 2007 framkom det att cirka 45,7 miljoner amerikaner var oförsäkrade. 
Hemlöshet och sjukvård går hand i hand. Ohälsa är både en orsak och en följd av hemlöshet, 
och otillräcklig sjukförsäkring är i sig en orsak till hemlöshet. Många människor utan 
sjukförsäkring har låga inkomster och har inte resurser att på egen hand betala för hälso-och 
sjukvård. En allvarlig skada eller sjukdom i familjen kan leda till oöverstigliga kostnader för 
sjukhusvistelser, tester och behandlingar. Många tvingas då till ett val mellan 
sjukhusräkningar eller hyra (National coalition for the homeless, 2011 a). Andelen alkohol- 
och drogmissbruk är oproportionerligt höga bland de hemlösa invånarna, men den ökande 
bostadslösheten under de senaste två decennierna kan inte förklaras av missbruk enbart. 
Många människor som är beroende av alkohol och droger blir aldrig hemlösa, men människor 
som är fattiga och missbrukare har en tydligt ökad risk för hemlöshet (National coalition for 
the homeless, 2011 b).  
 
I Kanada sover cirka 8000 hemlösa personer per natt i härbärgen, vilket är ungefär fem per 10 
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000 invånare. Det finns inget statistiskt underlag för hur många som sover ”på gatan”, alltså 
de som sover i övergivna byggnader, fordon eller under broar för att nämna några exempel 
(Homeless Statistics, 2011). Kanada har ett nationellt sjukförsäkringsprogram, vilket innebär 
att invånarna har rimlig tillgång till medicinsk nödvändig sjukhusvård. Alla skall ha tillgång 
till vård och sjukvården är kontrollerad och finansierad av staten (Health Canada, 2011). 

 
 

Hemlöshet och hälsa 
 

I en studie från Forsknings- och utvecklingsenheten i Stockholms stad (FOU, 2007) jämfördes 
användandet av sjukvård mellan en grupp hemlösa personer och en kontrollgrupp ur den 
allmänna befolkningen. Studien visade att personer ur hemlöshetsgruppen löpte tio gånger 
större risk att hamna på sjukhus än personer ur kontrollgruppen. Störst risk hade andelen 
hemlösa personer som antingen hade psykiska sjukdomar eller missbruksproblem. 
Jämförelserna visade också att 52 % av de hemlösa vårdats för alkohol och drogproblem, men 
endast tre procent ur kontrollgruppen. Vid vård av fysiska skador var de hemlösa personerna 
oftare yngre men vid vård av psykiska sjukdomar eller missbruksproblem var de i regel äldre. 
Studien visade också att hemlösa personer hade åtta gånger fler vårddagar än den allmänna 
befolkningen. Utifrån detta konstaterades det att hemlösa personer hade en mycket dålig hälsa 
och utnyttjade därför sjukhusvården avsevärt oftare än vad den allmänna befolkningen gjorde.  
 
Människor som lever i hemlöshet i USA har samma slags hälsoproblem som den allmänna 
befolkningen, dock är de hemlösa generellt sett svårare sjuka och har ofta multipla 
sjukdomsbilder samt har kommit en bit längre i sjukdomstillståndet, när de söker vård än den 
allmänna befolkningen. Detta till följd av att den hemlöse drar sig för att kontakta hälso- och 
sjukvården. Psykiska problem är vanliga och förekommer bland hälften av alla hemlösa. 
Andelen alkoholmissbruk har uppskattats till tre till fem gånger så hög bland människor som 
är hemlösa. Även drogmissbruk är vanligt förekommande (Read, 2008).  
 
I en studie från Canada (Hwang, 2001) framkom det att bland de respiratoriska sjukdomarna 
är det främst KOL och lunginflammationer som förekommer bland hemlösa personer. Högt 
blodtryck, diabetes och anemi är också några tillstånd som de hemlösa ofta drabbas av, men 
som inte upptäcks förrän i ett sent skede på grund av att de drar sig för att uppsöka vård.  Hud 
och fotproblematik är vanligt förekommande bland hemlösa till följd utav deras 
levnadsstandard, dåliga skor och utsatthet för fukt. Mun och tandhälsan är oftast mycket dålig 
bland denna grupp och kan leda till följdsjukdomar om det inte åtgärdas i tid. De hemlösa 
personerna som sover på gatan är oftast också mer utsatta för våld och misshandel. (Hwang, 
2001). I Sverige var de dominerande sjukdomarna som hemlösa personer vårdats för, efter 
psykiska sjukdomar, bland annat skador och förgiftningar, infektioner och sjukdomar i 
matsmältningsorganen (FOU, 2007). 
 
 

Rättigheter till hälso- och sjukvård 
 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) bör vården i Sverige vara lättillgänglig, 
bygga på respekt för patienternas självbestämmande och integritet samt skall underlätta för 
goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonal. ICN´s etiska kod uppger 
att sjuksköterskan bör initiera och stödja åtgärder som främjar främst den svaga delen av 
befolkningens hälsa och sociala behov. Sjuksköterskan bör även arbeta för att upprätthålla en 
miljö där värderingar och mänskliga rättigheter respekteras och tillgodoses (International 
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Council of Nurses [ICN], 2005).  I Socialstyrelsens (2005, b) kompetensbeskrivning för 
legitimerade sjuksköterskor står det att sjuksköterskor bör ha en helhetssyn och ett etiskt 
förhållningssätt, vilket bland annat innebär att utgå ifrån en värdegrund som grundar sig i en 
humanistisk människosyn, samt att värna om och visa respekt för patientens autonomi, 
värdighet och integritet. I beskrivningen anges det även att sjuksköterskor bör ha en öppenhet 
och visa respekt inför olika värderingar och trosuppfattningar.  
 
I Socialstyrelsens Handbok om delaktighet i vården (Socialstyrelsen, 2011) beskrivs det hur 
individuellt anpassad information ska praktiseras i vården. Med detta menar Socialstyrelsen 
att informationen ska förmedlas utifrån varje patients förutsättningar och förmåga att ta emot 
och ta till sig information. Personalen ska så långt det går anpassa sig till patienten och dennes 
uppfattningar, förväntningar och tidigare erfarenheter av vården. Socialstyrelsens mål utifrån 
detta är att kunna bidra till en god och patientfokuserad vård. Det kan till exempel handla om 
patientens valmöjligheter och rättigheter samt hantering av patientuppgifter. I ett intervju 
underlag framkom bland annat hälso- och sjukvårdspersonalens syn på hur viktigt det var med 
delaktighet i vården framkommer. Erfaren vårdpersonal uttryckte sig om hur de upplevde 
individuellt anpassad information. Några av dem tyckte det var helt avgörande om de hade 
med sig patienten eller inte. Var inte patienten engagerad kunde de själva inte heller vara det. 
Andra kände att det var viktigt att utgå från patienten där han eller hon befann sig, och  
försöka mötas på en jämbördig nivå  för att skapa trygghet. Vårdpersonalen beskrev också vad 
de tyckte en välinformerad patient innebar. Enligt dem var det då patienten var trygg i och 
med det som skedde och var delaktig i olika alternativ till behandlingen samt att 
kommunikationen byggde på en dialog där patienten kände sig respekterad (Socialstyrelsen, 
2011). 
 
I handboken (Socialstyrelsen, 2011) beskrivs det att det är önskvärt att en patient har en fast 
vårdkontakt inom hälso- och sjukvården som hjälper till med insatser och kontakter mellan 
olika instanser och olika myndigheter samt som har till funktion att samordna patienternas 
vård. Mötet mellan vårdare och patient är kärnan i hälso- och sjukvårdens verksamhet. Här 
utförs vårdens centrala uppdrag där vårdbehov och behandling identifieras. Tidigare forskning 
visar att ett patientcentrerat arbetssätt och en delaktig patient är positivt avgörande för vårdens 
resultat. Eftersom patienten själv har bäst kunskap om sin egen kropp och egna värderingar 
bör dialogen vara så öppen som möjligt, så att patienten får medverka i sin egen vård. Målet 
är att skapa förutsättningar som stödjer patientens möjligheter till självbestämmande. 
Socialstyrelsen menar att detta inte är en lätt uppgift, utan kräver både kunskap och 
erfarenhet, och bör hållas uppdaterat hos all vårdpersonal (Socialstyrelsen, 2011). 
 
 

Bemötande 
 
Ett värdigt bemötande är något som prioriteras högt av patienter då de söker vård. Egenskaper 
som engagemang, medkänsla och ett visat intresse är grundläggande för en fortsatt god 
relation mellan patient och vårdpersonal. Patienten vill kunna känna en gemenskap till sin 
vårdare, där ömsesidig förståelse, tillit, öppenhet, respekt och uppriktighet spelar roll. Ett 
värdigt bemötande är ett grundläggande krav inom all vård. Sjuksköterskan bör ha en vilja att 
hjälpa sin nästa och att stödja patienten till en meningsfull vardag genom att bevara sin 
integritet och sitt självbestämmande (SoS rapport, 1997:17). 
 
Utgångspunkten i vårdandet är att se till patienten och dennes hälsa, sjukdom, resurser och 
värderingar (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 1996). Den som vårdar bör se patienten som en 
medperson för att skapa en så god situation som möjligt, och därigenom hjälpa patienten att 
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tillvarata sina resurser. Grunden för god vård utgörs i själva vårdrelationen och påverkas av 
interaktionen mellan olika grupper. Trygghet är en viktig komponent i mötet mellan patient 
och vårdpersonal, där en inre trygghet handlar om att lita på sig själv och att kunna se sina 
svagheter men även resurser, och att den byggs upp av tidigare erfarenheter. Den yttre 
tryggheten rör sig om faktorer utanför individen. Detta kan vara materiell trygghet som 
bostad, arbete, hälso- och sjukvård samt relationer (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 1996). 
Vårdförhållandet är en speciell relation mellan olika människor, som kännetecknas av respekt, 
hänsyn och accepterande. Genom att respektera en person visar sjuksköterskan patientens rätt 
till egen vilja, känslor och åsikter. Sjuksköterskan bör även ta hänsyn till patientens tankar 
och känslor, och på så sätt acceptera patienten för den hon/han är. För att kunna göra detta 
krävs det att sjuksköterskan verkligen är engagerad i patienten och lyssnar på vad hon/han vill 
förmedla (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 1996). 

 
 

Hälsa och ohälsa 
 
Hälsa definieras som ett tillstånd av totalt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte 
bara en frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning. Hälsa beskrivs alltså som ett positivt 
tillstånd, vilket innefattar hela individen i förhållande till dess situation (WHO, 1948). Enligt 
Svenska Akademiens Ordlista (SAO, 2011) innebär hälsa ett tillstånd då alla organ i en 
organism fungerar på ett fullt tillfredsställande sätt och att ha ett gott kroppsligt befinnande 
eller att vara fullt frisk. Ohälsa definieras då något eller någon är dålig, klen, har svag hälsa 
eller sjuklighet (SAO, 2011). Ohälsa är enligt Nationalencyklopedin (2011) ett tillstånd av 
lättare sjukdom eller försvagade kroppsfunktioner.  
 
Begreppet hälsa innebär att vara hel och ha balans samt harmoni mellan olika dimensioner i 
kroppen, som till exempel den intellektuella och emotionella dimensionen.  Uppfylls dessa 
behov kan det ses i personens sätt att handla och vilken drivkraft som yttrar sig. Ohälsa kan 
betyda att individen är splittrad och känner disharmoni (Sarvimäki och Stenbock-Hult, 1996). 
Individen kan ha svårt att ställa upp realistiska mål och klara av nya krav och situationer. 
Ibland kan en person ha en realistisk bild av sin situation, men inte tillräckligt med resurser 
för att klara av dem. Det går inte att säga att en person antingen har hälsa eller ohälsa, utan att 
mer bedöma vilken grad av hälsa någon har. Graden är oftast relativt enkel att bedöma utifrån, 
men det är patientens subjektiva upplevelser som kan vara viktiga att upptäcka. En upplevelse 
måste alltid ses i sitt sammanhang och det liv personen lever för att kunna förstås (Sarvimäki 
och Stenbock-Hult, 1996).  
 
 

Caring och uncaring 
 
Omvårdnadsteorin som beskrivs nedan fokuserar på patienters upplevelse av mötet i hälso- 
och sjukvård och att se individen för den hon eller han är. Halldorsdottir (1996) anser att alla 
människor har lika värde och samma rättigheter och bör behandlas med respekt. Människor är 
beroende av varandra och upplever mening genom bekräftelse av våra medmänniskor. I mötet 
med hemlösa personer är det viktigt att utgå från varje unik individ och att inte ha fördomar 
mot en specifik grupp av människor.  
 
Halldorsdottir (1996) beskriver mötet i hälso- och sjukvården från patientens perspektiv och 
har fokus på begreppen caring och uncaring. Dessa begrepp kan förklaras ungefär som 
vårdande och icke-vårdande. Författaren använder sig av två huvudmetaforer som 
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symboliserar dessa begrepp. Första metaforen är bron (the bridge) som beskriver kontakten 
mellan vårdgivare och mottagare, där det handlar om öppenhet och samhörighet i mötet. Den 
andra metaforen är muren (the wall) där avsaknaden av kontakt mellan vårdgivare och 
mottagare finns, och ett mer negativt möte upplevs. I ett möte som är caring uppfattas 
vårdgivaren som kompetent inom sitt område. Det kan innebära att kunna skapa relationer, 
utföra handlingar till fördel för någon annan samt utbilda och stärka patienter. Vårdgivaren 
skall även vara uppriktigt engagerad i patientens välbefinnande och se patienten för den han 
eller hon är utan att döma. Vårdgivaren bör också hålla en professionell distans till 
situationen. Uncaring uppfattas den vårdpersonal som är inkompetent i sitt arbete och inte 
visar respekt för individen. Kommunikationen i mötet är antingen dålig eller obefintlig, och 
kan resultera i att det varken finns tillit eller samarbete mellan vårdgivare och mottagare. 
Patienten kan lättare känna sig sårbar och välja att i fortsättningen undvika vårdmöten.  
 
Teorin sammanfattar de tre viktigaste komponenterna i ett vårdande (caring) möte ur ett 
patientperspektiv. Första delen handlar om hur patienten uppfattar vårdgivaren som vårdande. 
Den andra delen betonar öppenheten i kommunikationen samt vikten av en gemensam tillit 
och kontakt mellan vårdgivare och mottagare. Tredje delen beskriver upplevelsen av 
vårdmötet där skillnader i patientens upplevda ökning av välmående och hälsa kan ses. 
Upplever patienter dessa komponenter i vårdmötet kan goda framsteg ske, som till exempel 
bättre självförtroende och ökad känsla av säkerhet och välmående.  Genom detta tydliggörs 
vikten av vårdpersonalens kompetens och tillvägagångssätt för att skapa en bra grund i 
kontakten mellan personal och patient. Tillsammans skapas struktur för en professionell 
omvårdnad (Halldorsdottir, 1996). 
 
Även de tre mest avgörande komponenterna för ett möte som är uncaring sammanfattas. Den 
första faktorn är mötet med vårdpersonal som upplevs inkompetent och likgiltig inför 
individen. Nästa faktor är det mötet där patienter inte känner tillit till personalen. Slutligen 
beskrivs ett uncaring-möte då upplevelsen leder till minskad hälsa och välmående. Exempel 
på beteende hos vårdgivaren kan vara otydlig och ofullständig kommunikation, brist på 
förståelse för patienten och dennes upplevda känsla för situationen, eller att inte visa respekt 
för patienten. Effekter av detta kan leda till att patienten känner sig obekväm och osäker i 
mötet, oron över aktuella sjukdomar eller tillstånd ökar och han/hon kan känna sig förvirrad 
över hur ett vårdmöte egentligen ska se ut. Ett möte som är uncaring saknar den professionella 
omvårdnaden (Halldorsdottir, 1996).  
 
Sista komponenten i Halldorsdottirs (1996) teori är att vårdpersonalen skall se patienten i sitt 
sammanhang och ha dennes individuella situation i åtanke i mötet med patienten. Hur 
patienten upplevt tidigare möten samt hur patientens livssituation ser ut skall tas hänsyn till 
inför kommande möten. Vårdgivaren bör vara medveten om hur patienten upplever sin egen 
sjukdom eller tillstånd och utgå ifrån det, samt att alltid anpassa vårdmötet efter varje unik 
individ.  
 
 

PROBLEMFORMULERING 
 
Hemlösheten i Sverige ökar, och vården är fortfarande svår för många hemlösa personer att 
nå. Blir dessa människor sjuka är det både tekniskt utmanande att få tag i en vårdcentral de 
kan vända sig till, men också ett ekonomiskt problem då majoriteten av de hemlösa inte har 
någon inkomstbringande sysselsättning. Att många hemlösa personer upplever ett dåligt 
bemötande av vårdpersonal är något som spelar stor roll i varför de drar sig för att söka vård. 
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Vi vill undersöka hur hemlösa personer upplever och beskriver mötet, så att sjuksköterskan 
bättre kan förstå den hemlöses behov och problem samt kunna underlätta kontakten med 
hälso- och sjukvården.  
 
 

SYFTE 
 
Syftet med studien var att beskriva hemlösa personers upplevelser av mötet med hälso- och 
sjukvårdspersonal. 
 
 

METOD 
 
Denna studie baseras på en litteraturöversikt för att sammanställa tidigare publicerad  
kvalitativ och kvantitativ forskning, där hemlösa personers upplevelser av mötet med hälso- 
och sjukvårdspersonal undersökts. Enligt Friberg (2006) görs en litteraturöversikt för att 
skapa en övergripande förståelse inom ett specifikt område. Detta kan sedan användas för att 
fortsätta ytterligare studier inom samma område.  
 
 

Litteratursökning 
 
Litteratursökningarna har gjorts via databaserna CINAHL och PubMed, där systematiska 
sökningar har gjorts. En systematisk litteratursökning innebär att skapa struktur i sökningarna, 
som byggs upp från brett till smalt för att fokusera på det valda området (Östlundh, 2006). 
Databaserna valdes på grund av att de är välkända inom omvårdnadsforskning. Med 
utgångspunkt från syftet och problemformuleringen började sökningarna av artiklar. Booleska 
sökoperatorer kallar Östlundh (2006) det som används för att kunna kombinera ord i databaser 
och innefattar orden AND, OR eller NOT. För detta arbetet användes inte OR och NOT, för 
att inte riskera att välja bort relevant information. Trunkering (*) användes för att få en större 
bredd på sökorden. Enligt Friberg (2006) innebär trunkering att vidga sin sökning med hjälp 
av en asterisk, så att alla böjningar av sökordet kommer med. Vid exempelvis sökordet nurse* 
kommer nursing, nurses och så vidare med. Vid sökningen i PubMed valde författarna att 
även använda sig av ”links to fulltext” samt ”links to free fulltext”. Detta gjordes för att det 
lättare skulle gå att nå artiklarna, då det framkom ett antal artiklar som var svåra att få tag i. 
En osystematisk sökning är en kompletterande sökning till den systematiska, och användes för 
att komplettera de fynd som gjordes systematiskt. Sökningar med sökorden homeless, 
experience, health care, encounter och attitude genomfördes. Resultaten av de olika 
kombinationerna redovisas i tabell 1 och 2. Även sökorden nursing och caring användes i 
olika kombinationer med ovanstående sökord men gav inga ytterligare användbara träffar. 
Träffarna med sökorden homeless AND health care AND encounter gav samma användbara 
artiklar som homeless AND health care AND experience. Dock gav sökningen på experience 
ytterligare en träff och är det ordet som redovisas för valda artiklar i tabellerna. Osystematisk 
sökning innebär att ostrukturerat söka i en databas, gå runt bland bibliotekshyllorna för 
inspiration eller att söka ur funna artiklars referenslistor. Systematisk och osystematisk 
sökning är inte motsatser till varandra utan är kompletterande, och kan användas parallellt 
(Östlundh, 2006).  
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Tabell 1   Sök- och träfföversikt i databasen CINAHL 
 
Sökord i 
CINAHL 

Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

Homeless* 2030  0 0 0 0 
Health care* 135625  0 0 0 0 
Homeless* AND 
health care* 

714  0 0 0 0 

Experience* 93481 0 0 0 0 
Homeless* AND 
experience* 

221 0 0 0 0 

Homeless* AND 
health care* AND 
experience* 

80 80 37 13 3 

Encounter* 4430 0 0 0 0 

Homeless* AND 
encounter* 

26 26 5 0 0 

Homeless* AND 
health care* AND 
encounter* 

15 15 5 0 0 

Attitude* 66892 0 0 0 0 
Homeless* AND 
attitude* 

134 0 0 0 0 

Homeless* AND 
health care* AND 
attitude* 

62 62 23 9 2 

 
 
 
Tabell 2  Sök- och träfföversikt i databasen PubMed 
 
Sökord i PubMed Antal 

träffar 
Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

Homeless* 917  0 0 0 0 
Health care* 52030  0 0 0 0 
Homeless* AND 
health care* 

231  231 30 8 1 

Experience* 60927 0 0 0 0 
Homeless* AND 
experience 

155 0 0 0 0 

Homeless* AND 
health care* AND 
experience* 

46 46 7 0 0 

Encounter* 13241 0 0 0 0 
Homeless* AND 
encounter* 

23 23 4 0 0 
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Homeless* AND 
health care* AND 
encounter* 

13 13 3 0 0 

Attitude* 21626  0 0 0 0 
Homeless* AND 
attitude* 

60 60 3 0 0 

Homeless* AND 
health care* AND 
attitude* 

21  21  7 5 1 

 
 

Urval 
 
Artiklarna som valdes till studien var alla aktuella inom allmänsjuksköterskans 
verksamhetsområde. Inklusionskriterier var ”peer-reviewed”, alltså vetenskapligt granskade 
inför publicering, att de var skrivna på engelska, innehålla abstract och referenser samt svara 
på syftet. Resultatet grundar sig på studier från USA, Kanada, England och Sverige, men 
majoriteten av artiklarna kom från USA. Sökningen avsåg att hitta artiklar publicerade mellan 
år 2000-2011, men på grund av att det var svårt att finna artiklar om det valda ämnet och dess 
syfte, gjordes nya sökningar på årtalen 1995-2011 för att öka möjligheterna för ett bättre 
resultat. Inga exklusionskriterier sattes angående kön eller ålder på grund av svårigheterna att 
finna artiklar som svarade på syftet. Översiktsartiklar samt de artiklar som inte visade sig 
svara på syftet exkluderades. 
 
Från sökningen i CINAHL fann författarna sammanlagt 70 artiklar vars abstracts verkade 
relevanta. Efter att dessa abstracts lästs igenom valdes 22 artiklar ut för genomläsning. 
Artiklarnas resultatdelar lästes och kontrollerades så de stämde överens med denna studies 
syfte, och ur detta inkluderades fem artiklar till att användas till studien. I PubMed fann 
författarna 54 artiklar vars abstracts lästes. Tretton av dessa artiklar lästes igenom och två 
valdes att ha med i studien. Totalt valdes fem artiklar från CINAHL, två från PubMed och två 
artiklar som identifierades genom osystematiska sökningar ut till studien. Dessa nio artiklar 
beskrivs i bilaga I. Av artiklarna som valdes till denna studie var det åtta stycken som hade 
kvalitativ ansats och en artikel som hade kvantitativ ansats. Syftet att beskriva patienters 
upplevelser redovisas oftast kvalitativt. Kvalitativa resultat redovisas i teman eller kategorier, 
till skillnad från kvantitativa resultat som redovisas i tabeller och med siffror (Friberg, 2006).  
 
 

Analys 
 
Artiklarna lästes flera gånger så en helhetsbild skapades. När alla artiklar var genomlästa 
diskuterade författarna gemensamt de olika artiklarnas fynd. Relevanta meningar markerades 
och utifrån syftet identifierades de viktigaste begreppen, för att kunna diskutera fram likheter 
och skillnader ur artiklarnas resultat. Då författarna ansåg att substansen var identifierad, 
diskuterade de sig fram till olika teman, så ett gemensamt resultat kunde sammanställas. 
Friberg (2006) beskriver denna del av analysen som en bearbetning av tidigare helheter som 
delas upp i mindre delar, och som sedan tillsammans bildar en ny helhet.  Viktigt var att hela 
tiden se till så att alla teman överensstämde med syftet (Friberg, 2006). De aspekter som berör 
samma område sorteras under passande kategori, där även referenser anges för att ge läsaren 
en förståelse för området (Friberg, 2006). När artiklarna var analyserade organiserades 
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resultaten utefter innehåll och område, vilket skapade fyra teman; Kommunikation, 
Delaktighet, Subjekt-Objekt och Attityder. 
 

 
RESULTAT 

 
Kommunikation 

 
Detta tema beskriver hur hemlösa personer upplever själva samtalet med vårdpersonal, hur de 
får möjlighet att prata och känna sig lyssnade till. 
  
Upplevelsen av att de hemlösa inte blev tagna på allvar när de berättade om sina hälsotillstånd 
var vanligt förekommande hos de hemlösa (Hudson, Nyamathi & Sweat, 2008). Det kändes 
som att vårdgivarna hörde dem när de berättade om sina problem och tillstånd, men att de inte 
lyssnade på innebörden av vad de sa, och att detta upplevdes som brist på empati och 
förståelse (Wen, Hudak & Hwang, 2007). I samtal mellan hemlösa patienter och personal från 
den psykiatriska vården framkom det att samtalen upplevdes som manipulerande, inte 
engagerade eller icke-terapeutiska (Hudson et. al, 2008). Om vårdgivaren inte stötte bort dem 
trots att de misskött sig, blev de hemlösa personerna mer villiga att öppna sig och kunde 
därigenom få en bättre dialog (Mc Cabe, Macnee & Anderson, 2001). De upplevde att det 
blev ett negativt möte då vårdpersonalen talade över huvudet på dem, men fick de däremot 
vara delaktiga i samtalet upplevdes mötet som positivt (Wen et al, 2007).  
 
Vårdgivarna hade ofta en auktoritär kommunikationsstil, vilket innebar att de gav information 
för snabbt, informerade utan att patienterna hade förstått innebörden utav det som sagts, samt 
att informationen kändes motsägelsefull (Wen et al, 2007; Hudson et al, 2008; Ensign, 2004). 
Känslan av att bli lyssnad till var något som saknades utav de hemlösa (Cocozza Martins, 
2008; Mc Cabe et al, 2001). Ibland upplevdes det som att vårdpersonalen bara sa åt dem vad 
de hemlösa skulle göra utan att fråga dem vad han eller hon tyckte (Mc Cabe et al, 2001). En 
positiv upplevelse som fick de hemlösa att känna sig välkomna inom hälso- och sjukvården 
var när vårdpersonalen frågade hur de mådde samt blev tilltalade med namn (Mc Cabe et al, 
2001; Wen et al, 2007). En ökad kulturell kompetens hos vårdpersonalen var något som 
många av de hemlösa personerna önskade, och trodde att det skulle leda till en ökad förståelse 
och på så vis en mer jämlik kommunikation mellan dem (Christiani, Hudson, Nyamathi, 
Mutere & Sweat, 2008). Att vårdpersonalen skulle prata till dem på ett trevligt sätt och på en 
nivå som var lätt att förstå var önskvärt hos de hemlösa (Irestig, Burström, Wessel & Lynöe, 
2010). 

 
 

Delaktighet 
 
I detta avsnitt beskrivs hur de hemlösa kände att de fick vara med och bestämma över sin egen 
vård och om tilliten till vårdpersonalen.  
 
Hemlösa personer önskade att vårdpersonalen skulle vara engagerad i deras vård och att ett 
samarbete mellan dem skulle finnas. En vanlig känsla var att de hemlösa ofta kände sig 
bortstötta av personalen om de inte var överens, men önskade hellre att de skulle verka för att 
fatta gemensamma beslut (Mc Cabe et al, 2001; Hudson et al, 2008). Något som var viktigt 
för de flesta hemlösa var att de skulle få vara delaktiga i vårdbesluten som togs gällande dem 
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själva. De ville få möjlighet att säga nej till en behandling utan att behöva bli bestraffade för 
det i fortsättningen. Att få känna sig som en partner som tillsammans med sin rådgivare 
fattade beslut som båda skulle vara nöjda med, var viktigt och att personalen skulle överväga 
vilken behandling som skulle passa dem bäst på grund av deras möjligheter och begränsningar 
genom livet som hemlösa (Mc Cabe et al, 2001). Även att få vara med och diskutera eventuell 
behandling saknades ofta av de hemlösa (Cocozza Martins, 2008; Mc Cabe et al, 2001). 
Tilliten var viktig för de hemlösa för att de skulle kunna känna sig bekväma under vårdmötet, 
samt att de skulle våga dela med sig av känslig information. Precis som andra patienter som 
inte var hemlösa ville de också få känna sig privata (Mc Cabe et al, 2001). Kände de att de 
kunde lita på vårdgivaren var det lättare att ta till sig den informationen. Men i flera fall kände 
de hemlösa patienterna att personalen i sin tur inte litade på dem, att de ljög, och att saker de 
berättade skulle kunna komma att användas emot dem. De hemlösa antog att personalen 
trodde att de hittade på symtom för att få någonstans att sova över natten. En känsla fanns att 
inte bli tagna på allvar, och de fick intrycket av att personalen inte höll den sekretess de 
lovade (Cocozza Martins, 2008; Mc Cabe et al, 2001; Shiner, 1995). 
 

 
Subjekt - Objekt 

 
Under detta tema beskrivs de hemlösas uppfattningar av att känna sig som ett subjekt eller 
objekt i vårdmötet. 
 
Flera av de hemlösa personerna beskrev hur vårdpersonalen fick dem att känna sig 
avhumaniserade och att de blev bemötta som ett objekt istället för ett subjekt (Christiani et al, 
2008; Cocozza Martins, 2008). Känslan av att vårdgivaren objektifierade dem, genom att inte 
försöka lära känna och ta reda på vem patienten var, förekom. Detta fick de hemlösa 
personerna att känna sig som mindre människor och utan värde, som inte hörde hemma 
någonstans i samhället (Wen et al, 2007). De yngre hemlösa personerna som blev inlagda på 
sjukhus tyckte att alla hemlösa verkade bli hopfösta i samma rum på grund av att de var i 
samma levnadssituation, och inte för att de hade liknande symptom. De kände även att själva 
processen att få vård var stressande och att de inte blev bemötta på ett värdigt sätt (Christiani 
et al, 2008; Ensign, 2004). De ville bli behandlade som människor och inte mer annorlunda än 
de personer som inte var hemlösa (Mc Cabe et al, 2001; Hudson, Nyamathi & Sweat, 2008; 
Ensign, 2004). En hemlös person uttryckte hur värdefullt det var när han mötte vårdpersonal 
som behandlade honom som en jämlike och när mötet genomsyrades av att de låg på samma 
nivå (Wen et al, 2007).  En önskvärd egenskap hos vårdpersonal var att de skulle se på 
människan som en helhet (Arangua, Browner, Gelberg & Lejano, 2004). Några hemlösa 
kallade sjukhuset för ”kenneln” på grund av att det kändes som om de blev behandlade som 
hundar,  och sa att de inte ens skulle vilja skicka sina egna hundar dit. De använde även 
uttryck som försökskaniner, marsvin och boskap om sig själva som patienter, som inte fick 
vara med och bestämma över sin egen behandling (Cocozza Martins, 2008). 
 
Ett personligt samarbete var för de hemlösa då vårdpersonalen visade stöd, god omvårdnad, 
empati, acceptans och respekt till dem som patienter. Om detta uppfylldes skulle de hemlösas 
självkänsla stärkas och de skulle inte känna sig lika stressade och obekväma i liknande 
situationer (Mc Cabe et al, 2001; Hudson et al, 2008). Det förekom att de hemlösa upplevde 
att personalen inte brydde sig om dem och detta bidrog till en negativ upplevelse av hälso- 
och sjukvården (Mc Cabe et al, 2001). Men det framkom även att vissa ställen var bättre på att 
visa omtanke än andra (Wen et al, 2007). I en svensk studie från 2010 framkom det att 75 % 
av deltagarna var ganska eller mycket nöjda med hur de blev bemötta inom hälso- och 
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sjukvården och 21% tyckte inte att de blev bemötta på ett bra sätt (Irestig et al, 2010). Att 
vårdpersonal kunde ha mer medkänsla i mötet med de hemlösa var något som önskades 
(Arangua et al, 2004). De ville även bli behandlade som mänskliga varelser och inte som 
maskiner, ”pack” eller bara en i mängden (Irestig et al, 2010).  
 
 

Attityder 
 
Detta stycke beskriver de attityder som kan synas hos vårdpersonal och som många hemlösa 
tycker speglas genom hela vårdmötet, samt olika barriärer som spelar in på de hemlösas vilja 
att söka vård. 
 
I en undersökning gjord bland hemlösa kvinnor i USA (Arangua et al, 2004) framkom flera 
olika barriärer att söka vård, bland annat där de upplevde brister i bemötandet från 
sjukvårdspersonal på grund av att de hade ekonomiska problem. Erfarenheten av dessa möten 
var tillräckligt motbjudande för att faktiskt avskräcka dem från att vilja söka vård i framtiden.  
De kände att de inte blev bemötta med respekt på grund utav att de inte kunde betala för 
vården eller hade en sjukvårdsförsäkring (Mc Cabe et al, 2001). Andra barriärer som 
upplevdes var att de kände sig försummade, förolämpade och ifråntagna deras mänskliga 
rättigheter (Irestig et al, 2010). De hemlösa kände sig ofta osynliga, underlägsna och 
ignorerade av personal som visste om att de var hemlösa och uttryckte en önskan om att få bli 
behandlade med respekt, utan fördomar (Cocozza Martins, 2008; Mc Cabe et al, 2001). En 
grupp hemlösa personer i Sverige uttryckte att de önskade en mer respektfull attityd från 
vårdpersonalen och att de inte skulle ha en överlägsen attityd gentemot dem (Irestig et al, 
2010).  
 
Många hemlösa patienter upplevde att vårdpersonal ofta dömde dem i förväg på grund av att 
de var hemlösa. De trodde att mottagningarna utgick från fördomar och att det var därför de 
behandlade hemlösa annorlunda än de personer som inte var hemlösa. En man beskrev hur 
han trodde att vårdpersonalen tänkte om hemlösa: att de inte skulle vilja lägga ner tid på dem 
och att det skulle vara slöseri med energi samt att de ändå inte skulle tro på ett ord de sa (Mc 
Cabe et al, 2001). Några hemlösa upplevde på en akutmottagning att de fick vänta längre än 
andra patienter, just på grund utav den anledningen att de var hemlösa. De tyckte att alla de 
andra patienterna som var där och kom in efter dem på akutmottagningen fick vård före dem 
(Shiner, 1995). Många upplevde det som att personalen redan hade satt en stämpel på dem 
innan de kom innanför dörren och att detta sedan märktes genom hela mötet. Till exempel 
kunde de bli behandlade respektlöst, bli både missförstådda och diskriminerade samt 
uppläxade av vårdpersonal (Christiani et al, 2008; Cocozza Martins, 2008). En grupp hemlösa 
ungdomar i USA uttryckte hur värdefullt det var då vårdpersonal hade en förståelse för hur 
det var att leva som hemlös, och att de inte blev dömda i förväg på grund av hur deras 
bakgrund såg ut (Ensign, 2004). I en undersökning gjord 1995 i England (Shiner, 1995) 
framkom det att de hemlösa upplevde att de snarare såg allmänna hälsomottagningar som 
källor av stigmatisering än som källor till hjälp. En hemlös patient sade sig inte söka vård på 
grund av att han inte stod ut med attityden hos doktorer och sjuksköterskor. De fick honom att 
känna sig smutsig och inte värd att lägga ner någon energi på. 
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DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 
 
Syftet med studien var att beskriva hemlösa personers upplevelser av mötet med hälso- och 
sjukvårdspersonal och många tidigare studier har gjorts om hemlösa, men inte ur ett 
patientperspektiv. Antalet studier som svarade på syftet var relativt begränsat. Istället var det 
vanligt att ämnet belystes ur ett sjuksköterskeperspektiv. Detta tycker författarna är viktigt att 
belysa då det är angeläget att vara medveten om patientens inställning i arbetet som 
sjuksköterska. För att beskriva hemlösa personers upplevelser valdes Fribergs (2006) 
litteraturöversikt som metod. Denna metod passar bra för att skaffa sig en övergripande 
förståelse inom ett område, samt syftar till att använda resultatet till fortsatt forskning. Flest 
kvalitativa artiklar användes till studien, och endast en kvantitativ, och det var de kvalitativa 
som gav flest upplevelser som svarade på syftet. Förhoppningen var att kunna använda 
artiklar från många olika länder för ett bredare resultat. Men i och med att ämnet om hemlösa 
personer och hur de upplever bemötandet inom hälso- och sjukvård inte fanns beskrivet från 
olika länder, blev det främst USA som representerar denna studies resultat. Det var främst där 
som det hade bedrivits forskning kring det valda ämnet. Det hade varit intressant att kunna 
jämföra upplevelsen av bemötandet i olika västerländska länder, som ofta har många likheter 
med sjukvården i Sverige. Detta är värdefullt att ha i åtanke då det blir uppenbart hur få 
studier som är gjorda på inom detta ämne, och särskilt aktuellt i Europa, Norden och Sverige, 
för fortsatt forskning. 
  
De använda artiklarna är publicerade mellan 1995-2011. I ett första urval, var tanken att söka 
på årtalen 2000-2011 för att få fram den senaste forskningen. Men då antalet artiklar som 
svarade på syftet var så begränsade utökades sökningarna till 1995-2011. Författarna tyckte 
att detta var värdefullt och inte hade någon negativ betydelse för det valda syftet, men visar på 
att området är outforskat och en bra anledning till att det behövs vidare forskning inom 
ämnesområdet. Då det visade sig vara svårt att få fram artiklar som svarade på syftet via 
databassökningar, lästes även andra artiklars referenslistor för att se om ytterligare artiklar 
fanns att hämta via dem. På så sätt fick författarna fram två relevanta artiklar som svarade på 
syftet. Inga begränsningar gjordes angående ålder eller kön i vårt urval. Författarna ansåg att 
det inte fanns tillräckligt med användbart material inom ett specifikt område för att kunna 
göra dessa begränsningar. I de studier som undersökt både kvinnor och män framgick inget 
urval vad gäller kön. I fyra av studierna framgick hur stor del män eller kvinnor som deltagit. 
Se bilaga I där det framgår studiernas urval vad gäller kön. Författarna till denna studie ansåg 
att det var bra att använda sig av källor från båda könen då upplevelsen inte är något som är 
könsspecifikt utan viktigt att få med ur de båda perspektiven. Några artiklar med relevanta 
abstract fick senare uteslutas då de inte gick att tillgå i fulltext. Likaså artiklar som inte följde 
de kriterier en vetenskaplig artikel ska innehålla exkluderades (Friberg, 2006).  
  
Valet av databaserna CINAHL och PubMed gjordes för att de har ett brett underlag i 
omvårdnads- och medicinsk forskning, samt var relevanta utifrån denna studies syfte. Olika 
sökord användes för att få så många träffar som möjligt. Att använda trunkering gav ett 
bredare resultat på sökningarna och fler artiklar till arbetet. Den Booleska operatorn AND 
användes för att inkludera flera av sökorden i samma sökning (Östlundh, 2006). Det kan ha 
lett till att relevanta träffar förbisågs då sökningen smalnades av för att flera ord användes 
samtidigt, men medförde att ett hanterligt antal artiklar behövde läsas igenom.   
  
Analysen pågick under hela arbetsprocessen för att skapa passande teman som speglade 
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artiklarnas resultat. Detta var en arbetsam och tidskrävande process av arbetet då resultatets 
olika delar var lika varandra och svåra att särskilja, samt att upplevelser kunde förstås på olika 
sätt. Kontinuerligt under detta arbetets gång har etiska överväganden gjorts. Källor och 
referenser var tydligt angivna så läsaren lätt skulle kunna se var informationen kom ifrån, 
samt direkta källhänvisningar fanns till det material som hittats via internet. Författarna har 
noggrant arbetat med artiklarna och översatt dem korrekt från engelska till svenska. Ingen 
avsiktlig förvanskning, ändring eller kopiering av text har skett för att anpassa författarnas 
egna intressen. I flertalet av artiklarna framkom det inte om de blivit granskade av en etisk 
kommitté, men författarna ansåg att de håller en god kvalitet då de blivit publicerade i 
vetenskapliga tidskrifter. Deltagarna i de olika studierna har inte lämnats ut med sina riktiga 
namn utan har hela tiden behållit sin konfidentialitet.  

 
 

Resultatdiskussion 
 
Livet som hemlös innebär många utmaningar i vardagen. Att få kontakt med hälso- och 
sjukvården är en av dem. Många hemlösa personer upplever ofta ett dåligt bemötande med 
sjukvårdspersonal och som sjuksköterska är det viktigt att ha med sig detta, då alla patienter 
är individer och bör bemötas på ett sätt som passar just dem. Att lyfta upplevelsen av något 
kommer alltid att vara nyttigt för alla yrkesutövares utveckling, framförallt inom vårdområdet 
där bemötandet spelar en avgörande roll. 
I tre av artiklarna framkom det att de hemlösa upplevde att de att inte fick vara med och 
bestämma eller diskutera över sin vård och behandling (Mc Cabe et al, 2001; Hudson et al, 
2008, Cocozza Martins, 2008). De hemlösa personerna trodde att detta berodde på att de var 
just hemlösa. Vi anser att eftersom alla människor känner sin egen kropp bäst, borde man 
alltid låta patienten vara med och bestämma över sin behandling. Socialstyrelsen (2011) 
skriver att den bästa vården uppnås genom att låta patienten vara delaktig, men för att detta 
skall kunna uppnås, krävs det att all vårdpersonal besitter både kunskap och erfarenhet, samt 
att detta bör hållas uppdaterat. Även i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) står det 
beskrivet att vården bör bygga på patientens rätt till självbestämmande. En strävan efter att 
låta patienten vara delaktig i sin omvårdnad bör vara en förutsättning för att mötet skall bli så 
bra som möjligt. Författarna tycker att det är viktigt som sjuksköterska att ha kunskap om hur 
ens professionella förhållningssätt och bemötande kan påverka upplevelsen utav mötet för 
patienten. Vi anser att en förutsättning för god vård grundas i hur samspelet mellan 
sjuksköterska och patient är. I två av artiklarna (Mc Cabe et al, 2001; Hudson et al, 2008) 
framkom det att de hemlösas självkänsla stärktes om de i mötet med vårdpersonal, upplevde 
att de hade ett personligt samarbete. Hängiven personal som brydde sig om vad som passade 
just den hemlöse bäst, men även möjligheten att få säga nej till förslag personalen kom med, 
hade stor betydelse för de hemlösas upplevelse av mötet vilket framkom i tre artiklar (Mc 
Cabe et al, 2001; Hudson et al, 2008; Cocozza Martins, 2008). Personalen ska vara uppriktigt 
engagerad i patientens välbefinnande och se patienten för den han eller hon är utan att döma 
(Halldorsdottir, 1996). 
 
I resultatet framkom det att de hemlösa personerna oftast inte kände sig bemötta på ett värdigt 
sätt på grund av deras livssituation (Christiani, et al, 2008; Mc Cabe et al, 2001; Hudson et al, 
2008; Ensign, 2004). När de till exempel blev inlagda på sjukhus upplevde de att de blev 
grupperade utifrån att de var hemlösa och inte utifrån sjukdomssymptom. De önskade att de 
kunde få bli bemötta och behandlade som människor och inte bli separerade från dem som 
inte var hemlösa (Christiani et al, 2008; Ensign, 2004). Vi tycker att det viktigt att se 
individen för den han eller hon är. Alla människor har lika värde och bör bli behandlade med 
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respekt. Halldorsdottir (1996) skriver att vårdpersonalen bör se patienten i sitt sammanhang 
och ha hans eller hennes unika situation i åtanke i mötet med patienten, och utifrån detta 
forma en positiv upplevelse av vårdmötet. Hade all vårdpersonal haft detta förhållningssätt 
som utgångspunkt i sitt vårdande kanske de hemlösa personernas upplevelse av bemötande 
inom hälso- och sjukvård sett annorlunda ut. 
 
Eftersom denna litteraturstudie endast utgår ifrån de hemlösas perspektiv är det svårt att säga 
varför vårdpersonal har denna attityd mot de hemlösa. Vi tycker att sjuksköterskor och all 
övrig vårdpersonal bör sträva efter att behandla alla människor som de unika individer de är. 
Att lägga sina fördomar och attityder åt sidan för att verkligen kunna se och bemöta den 
människan man har framför sig, på ett värdigt sätt, är en viktig utgångspunkt. I kompetens-
beskrivningen (Socialstyrelsen, 2005, b) står det skrivet att sjuksköterskor bör ha en 
helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt, vilket bland annat innebär att utgå ifrån en 
värdegrund som grundar sig i en humanistisk människosyn.  
 
Vi anser att ingen människa någonsin förtjänar ett bemötande som får en person att känna sig 
som ett objekt, oavsett bakgrund och livshistoria. I resultatet från alla studier utom en (Shiner, 
1995), framkom det att många hemlösa kände sig underlägsna som människor i mötet med 
vårdpersonal. De upplevde att de blev objektifierade, inte respekterade och de kände sig 
mindre värda än andra patienter. Det framkom även att de hemlösa önskade att vårdpersonal 
skulle se på dem som en hel människa i mötet dem emellan. Det står vidare beskrivet i 
kompetensbeskrivningen (Socialstyrelsen, 2005 b) för sjuksköterskor att vårdpersonal ska 
visa respekt för patientens värdighet, autonomi och integritet. Författarna till denna 
litteraturstudie anser att redan i sjuksköterskeyrkets utbildning bör det ingå diskussioner om 
hur man skall bemöta och vårda människor från utsatta grupper. Det är en liten grupp men det 
betyder inte att de inte finns. Det är i storstäderna som den största andelen hemlösa personer 
finns (Socialstyrelsen, 2005 a), och där finns det störst chans att möta dessa individer inom 
hälso- och sjukvården. Vi anser att kunskapen bör finnas hos all vårdpersonal. Att kunna se 
människan framför diagnos, social status eller levnadssätt, att kunna visa respekt, empati, 
omtanke och viljan att skapa relationer, bör vara ett av sjuksköterskas främsta mål med 
vårdandet. Det är viktigt att patienten känner sig bekräftad i mötet med sjuksköterskan. Enligt 
ICN’s etiska kod (2005) ska sjuksköterskan se till att patientens rättigheter och värderingar får 
synas i mötet. 
 
Bristande kommunikation och upplevelsen av att vårdare talade över huvudet var något som 
framkom i resultatet och en önskan om att bli tilltalad på ett trevligt sätt hade varit uppskattat 
av de hemlösa personerna (Wen et al, 2007; Cocozza Martins, 2008; Mc Cabe et al, 2001; 
Hudson et al, 2008; Irestig et al, 2010). Enligt Halldorsdottir uppfattas uncaring vårdpersonal 
som inkompetent i sitt arbete och inte visar respekt för individen. Även då kommunikationen i 
mötet är dålig eller obefintlig, kan detta bidra till att patienten i framtiden drar sig för att söka 
vård. Då hemlösa personer har svårigheter att få hälso- och sjukvård på grund av till exempel 
ekonomiska frågor (National Coalition for the homeless, 2011, a), anser författarna till denna 
studie att det är viktigt att tänka på att vi som vårdpersonal, med vårt sätt att bemöta, inte 
utgör ytterligare en barriär för dem att söka vård. Det har visat sig att dåligt bemötande inom 
hälso- och sjukvården är en så bidragande faktor för de hemlösa personerna att de drar sig för 
att söka vård (Stockholms läns landsting [SLL], 2008). Dålig kommunikation och att inte bli 
sedda var något som de hemlösa ofta upplevde i mötet med vårdpersonalen. Några hemlösa 
personer sa att detta gjorde att det avskräckte dem från att söka vård i framtiden (Mc Cabe et 
al, 2001). Vi tror att alla patienter vill känna sig bekräftade och lyssnade på. Därför är det 
viktigt att tänka på hur man i sin roll som professionell sjuksköterska kommunicerar, både 
verbalt och ickeverbalt, i mötet med patienten. Halldorsdottir (1996) beskriver att i ett caring 
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möte ska det finnas en öppen kommunikation och en tillit mellan personal och patient så 
denne känner välmående och trygghet. Detta skapar en bra grund för fortsatt god kontakt. 
 
 Halldorsdottirs metafor ”the bridge” beskriver samspelet mellan vårdare och patient och för 
att mötet skall upplevas som caring krävs det att denna bro skapas. Finns det inte ett samspel 
mellan de två parterna, skriver Halldorsdottir att den andra metaforen står i vägen, alltså ”the 
wall”. Då saknas kontakten mellan personalen och patienten. Vi anser att om sjuksköterskan 
har ett bra bemötande från början, kan detta lägga en grund för fortsatta möten i framtiden och 
de hemlösa personer som kommer till vården inte känner lika mycket motstånd till att komma 
tillbaka. Vi anser att det är viktigt att i alla vårdande möten försöka bygga broar till patienten 
för att mötet skall upplevas så värdefullt som möjligt. Det ligger i vår roll som sjuksköterskor 
att diskutera vår kunskap och erfarenhet med medarbetare så att vården skall bli så optimal 
som möjligt (Socialstyrelsen, 2005, b). Att bygga broar och inte murar mellan patienten och 
personalen är betydelsefullt för ett tryggt möte, och ligger i vår uppgift som sjuksköterskor att 
förmedla detta vidare. I alla studier framkom det att deltagare någon gång upplevt ett dåligt 
bemötande då de vänt sig till sjukvården. Artikeln från Stockholm (Irestig et al, 2010), var 
dock den enda studie som skrev att majoriteten av personer de undersökt var nöjda med 
bemötandet. 
 
Trygghet handlar till exempel om att ha en bostad, arbete eller om olika relationer. Flera av de 
här faktorerna saknar de hemlösa. Att känna trygghet i mötet med vårdpersonal är en viktig 
komponent för att patienten skall känna att mötet blir värdefullt. Vårdförhållandet 
kännetecknas av hänsyn, acceptans och respekt (Sarvimäki och Stenbock-Hult, 1996). Vi 
anser att om de känner sig otrygga i sig själva på grund av dessa anledningar, kan mötet med 
sjukvårdspersonal påverkas. Har de hemlösa tidigare upplevt ett otryggt möte eller att de inte 
kan lita på andra människor, kan ett möte med vårdpersonal kännas svårt. Speciellt då de 
måste vara öppna och lämna ut sig själva. I resultatet framkom att en del hemlösa personer 
upplevde att de inte kunde lita på vårdpersonal och att dessa inte höll den sekretess som de 
lovade. Känslan av att inte bli tagna på allvar och upplevelsen av att vårdpersonalen inte 
trodde på vad de sa, var något som de hemlösa upplevde mycket negativt (Cocozza Martins, 
2008; Mc Cabe et al, 2001; Shiner, 1995). Även känslan av att vårdpersonalen ofta hade 
fördomar mot de hemlösa personerna på grund utav deras levnadssituation framkom i 
resultatet (Arangua et al, 2004; Mc Cabe et al, 2001; Cocozza Martins, 2008; Ensign, 2004). 
En upplevelse måste ses i sitt sammanhang och i det liv personen lever i för att kunna förstås 
(Sarvimäki & Stenbock-Hult, 1996). Vi tror att det kan vara svårt som sjuksköterska att förstå 
hur det är att leva som hemlös. Vi anser att det är viktigt att sjuksköterskan kan hjälpa 
patienterna att bibehålla sin värdighet och att detta förhållningssätt genomsyrar alla 
vårdmöten. 
 
Eftersom denna studie endast är vinklad ur de hemlösas, alltså patientens, synvinkel är det 
svårt att veta om, eller hur, missbruket eller de psykiska problemen påverkar de hemlösas 
tolkningar av bemötandet från vårdpersonalen. Författarna till denna studie tror att detta i stor 
utsträckning kan påverka mötet, då det är många olika faktorer som spelar in. Många hemlösa 
är missbrukare, vanligtvis av alkohol eller droger, och har ofta psykiska problem 
(Socialstyrelsen, 2005 a; National Coalition for the homeless, 2011 a; FOU, 2007; Read, 
2008). Finns det en ovilja hos patienten att få vård kan det lättare skapas en negativ bild av 
mötet (Socialstyrelsen, 2011). Vi som författare anser att om man som sjuksköterska upplever 
att patienten inte vill samarbeta kan det bli det svårare att försöka insistera till den vård som 
kan behövas. Socialstyrelsen (SoS Rapport, 1997:17) beskriver att sjuksköterskan bör ha en 
vilja att hjälpa sin nästa, men författarna tror att detta kan bli svårt om inte ett ömsesidigt 
samspel och en vilja hos den som söker vård finns.  
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Konklusion, implikation och förslag till fortsatt forskning 
 
Som patient skall ingen hierarki kännas av. Oavsett om du rik eller fattig, har haft en bra 
barndom eller inte, ska samma vård erbjudas till alla. Denna studie visar på att så är inte fallet. 
Samtliga artiklar vi har studerat visar någon form av missnöjdhet av bemötandet inom hälso- 
och sjukvården. Många hemlösa personer upplevde ett bemötande där de kände sig 
nedvärderade och respektlöst behandlade. Vi tror att det är bättre att fokusera på de hemlösas 
styrkor och bygga vidare på dem, snarare än att hjälpa ett offer övervinna de problem han 
eller hon har med sig. Detta tror vi styrker den hemlösa mer och bidrar till att hitta lämpliga 
strategier för att orka kämpa och överleva som hemlös. Sjukvårdspersonal behöver utbildning 
för att förstå deras historia och utmaningar de haft i livet sedan barndomen, vilket kan bidra 
till att förbättra personalens attityder om att ta hand om hemlösa personer. Eftersom det är 
sjuksköterskorna som möter de hemlösa i störst utsträckning inom vården, är det också 
sjuksköterskorna som får vara deras röster för att uttrycka behovet av vård. Med denna studie 
vill vi uppmana fortsatt forskning inom detta område för att få upp ögonen för de grupper som 
är extra utsatta i samhället. En del studier om hemlösa fanns att tillgå, men då oftast ur ett 
vårdpersonal-perspektiv. Vi ville veta hur de hemlösa upplever vården, inte hur personalen 
tror att de hemlösa upplever vården. Endast en artikel från Sverige som svarade på syftet 
fanns, vilket visar att det är ett område som är outforskat från denna delen av världen, och bör 
lyftas fram ännu mer. Detta uppmanar till fler empiriska studier som kan ge en rättvis bild av 
hemlösa personers upplevelser av bemötandet i vården. 
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Tabell 3   Översikt av analyserade artiklar                   Bilaga I 
 
Författare, årtal, 
land 

Syfte Ansats/metod Urval Resultat 

Shiner, M. 1995. 
England 

Studien 
undersökte varför 
hemlösa personer 
i så liten 
utsträckning 
använder sig utav 
hälso- och 
sjukvården. 

Kvalitativ studie 
där man använde 
sig av 
halvstrukturerade 
djupintervjuer 
som sedan 
analyserades med 
hjälp utav Agar´s 
metod. 

16 hemlösa män i 
åldrarna Oklart 
vilka åldrar de 
deltagande hade. 

Det framkom i 
studien att 
hemlösa personer 
använder hälso- 
och sjukvården, 
om de känner att 
de är 
lättillgängliga och 
då de blir bemötta 
på ett värdigt sätt. 
 

McCabe, S., 
Macnee, C. L., 
Anderson, M.K. 
2001.  
USA 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
hemlösa 
personers 
erfarenheter av 
tillfredställelse 
med hälso- och 
sjukvård 

Kvalitativ studie 
där man gjorde 
face to face 
djupintervjuer. 
Texterna 
analyserades med 
en 
fenomenologisk 
metod. 

17 hemlösa 
personer 19 -67 
år. Tre kvinnor 
och 14 män. 

Fem teman 
framkom som 
representerade 
den upplevda 
erfarenheten utav 
tillfredställelse av 
hälso- och 
sjukvården. Även 
teman gällande 
hur hemlösa 
personer upplever 
hälsa och 
hemlöshet 
framkom. 
 

Arangua, L., 
Browner,C.H., 
Gelberg, L. & 
Lejano, E. 2004. 
USA 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
hemlösa kvinnors 
upplevelser utav 
barriärer för att få 
tillgång till 
familjeplanering 
inom hälso- och 
sjukvården. 

Kvalitativ studie 
där man först 
gjorde 
pilotintervjuer 
med fem kvinnor. 
Sedan 
genomfördes 
halvstrukturerade 
intervjuer som 
analyserades med 
hjälp utav 
Grounded Theory 
- innehållsanalys. 

47 hemlösa 
kvinnor valdes ut 
genom ett 
opportunistiskt 
val. 

Hälsan är inte en 
prioritet för de 
hemlösa 
kvinnorna, men 
om de blev 
gravida skulle de 
känna sig mer 
motiverade till att 
ta hand om sig 
själva. Barriärer 
som framkom var: 
Känslan av att bli 
stigmatiserade av 
sjukvårdspersonal, 
brist på 
information 
gällande 
preventivmedel 
och graviditet. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ensign, J. 2004. 
USA 

Syftet med 
studien var att 
med hjälp av 
hemlösa 
ungdomars 
upplevelser av 
hälso- och 
sjukvården 
utveckla 
kvaliteten på 
vården. 
 

En kvalitativ 
studie där man 
använde sig utav 
djupintervjuer. 

47 hemlösa 
ungdomar i 
åldrarna 12-23 år.  

Det största temat 
som framkom var 
att de hemlösa 
ungdomarna  
tyckte att 
samspelet mellan 
dem och 
vårdpersonalen 
var viktigt. 

Wen, C.K., 
Hudak, P.L. & 
Hwang, S.W. 
2007.  
Canada 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
hemlösa 
personers 
upplevelse av hur 
välkomna 
respektive 
ovälkomna de 
kände sig i mötet 
med vårdpersonal. 

Kvalitativ studie 
där djupgående 
intervjuer 
användes. 
Utskrifterna av 
intervjuerna 
tolkades sedan 
med hjälp utav 
Buber´s 
filosofiska 
tänkande kring I – 
It och I – You. 

17 hemlösa män 
och kvinnor i 
åldrarna 29 – 62 
år. 13 män och 
fyra kvinnor från 
fem olika 
härbärgen i 
Toronto. 

De flesta 
deltagarna 
uppfattade deras 
upplevelse av 
mötena som 
ovälkomnande 
diskriminerande 
handlingar. Dessa 
upplevelser gjorde 
att de drog sig för 
att söka vård i 
framtiden. 
Välkomnande 
erfarenheter var 
när de hemlösa 
personerna kände 
sig värdiga som 
personer och blev 
lyssnade på. 
 

Christiani, A., 
Hudson, A. L., 
Nyamathi, A., 
Mutere, M. & 
Sweat, J. 2008.   
USA 

Syftet med 
studien var att 
beskriva hemlösa 
missbrukande 
ungdomars 
upplevelse av 
lätta respektive 
svåra hinder de 
möttes utav för att 
söka vård. 

En kvalitativ 
studie där 
intervjuerna 
skedde i grupper 
om 5-10 deltagare 
vid varje tillfälle.  

54 hemlösa 
missbrukande 
ungdomar i 
åldrarna 18-25 år. 
Blandat män och 
kvinnor. 

Deltagarna 
identifierade 
ekonomiska, 
strukturella och 
personliga 
barriärer som 
begränsade deras 
tillgång och 
användande av 
hälso- och 
sjukvården. 
 

Cocozza Martins, 
D. 2008.  
USA 

Syftet med 
studien var att få 
ökad förståelse 
för hur hemlösa 
personer upplever 
hälso- och 
sjukvården. 

En beskrivande 
fenomenologisk 
metod användes. 
Kvalitativ studie. 
Intervjuerna blev 
bandspelade, 
transkriberade 
och sedan 
analyserade med 
hjälp av Colaizzis 
beskrivande 

15 hemlösa vuxna 
varav sex var män 
och nio var 
kvinnor. De 
skulle ha sökt 
vård inom det 
senaste året då 
studien gjordes. 

Fyra stora teman 
framkom: (1) Att 
leva utan 
väsentliga 
tillgångar 
äventyrade 
hälsan, (2) sköt 
upp sjukvård till 
dess att en kris 
uppstod, (3) mötte 
hinder för att få 



 
 

fenomenologiska 
metod. 

sjukvård som t ex; 
social triage, 
kände sig 
osynliga för 
vårdpersonal, blev 
inte behandlade 
med respekt, (4) 
kom på strategier 
för att nå det de 
ville ha ändå som 
t ex att ställa upp i 
medicinska 
experiment eller 
använda sig av 
vita lögner. 
 

Irestig, R., 
Burström, K., 
Wessel, M & 
Lynöe, N. 2010. 
Sverige 
 

Klargöra hur 
hemlösa personer 
uppfattar 
bemötandet inom 
hälso- och 
sjukvård och 
andra sociala 
institutioner. Samt 
redogöra för 
hemlösa 
personers tillit till 
hälso- och 
sjukvårdssystemet 
och förslag till 
eventuella 
förbättringar. 

Kvantitativ studie. 
Face to face -
intervjuer där man 
använde sig av ett 
strukturerat 
frågeformulär. 
Även öppna 
frågor användes 
för att få fram 
upplevelsen kring 
bland annat 
attityder. 

155 hemlösa 
personer i 
Stockholm. 123 
män och 32 
kvinnor i åldrarna 
mellan 21-73 år. 

Tre fjärdedelar av 
deltagarna kände 
ganska stor eller 
mycket stor tillit 
till hälso- och 
sjukvården och 
kände att de hade 
blivit väl eller 
väldigt bra 
bemötta. De som 
kände sig dåligt 
bemötta ville inte 
att vårdpersonal 
skulle försumma 
dem eller bemöta 
dem respektlöst. 
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