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Sammanfattning 

Bakgrund: Samhället står inför förändringar som innebär att andelen personer över 65 år har 
ökat och över tid även de närmsta åren kommer att öka. För att möta den ökande andelen 
äldre i samhället behövs förebyggande insatser. Ett sätt att arbeta förebyggande är att göra 
hembesök som syftar till att bibehålla självständighet och god hälsa. Osby kommun har sedan 
2006 arbetat förebyggande med att besöka 75 åringar i ordinärt boende. För att kunna 
utvärdera effekten av verksamheten i Osby behövs det kunskap om hur personerna förhåller 
sig till rekommendationer som ges och vilka åtgärder de vidtar. Syfte: Denna studie syftade 
till att undersöka vilka åtgärder äldre personer utfört efter att de fått ett förebyggande 
hembesök. Metod: En kvantitativ ansats valdes för att utföra studien. Enkäter sändes ut till 
147 personer som fått förebyggande hembesök under 6 månader. Frågorna som ställdes 
handlade om säkerhet i hemmet, träning och rörelse, mat och måltider samt kontakter 
angående hälsa. Svarsfrekvens var 83 personer vilket motsvarar 56%. Analyser av enkäten 
gjordes i analysverktyget SPSS utifrån signifikansprövning enligt McNemar och logistisk 
regression. Statistik togs fram på hur många som utfört åtgärder innan besöket och hur 
åtgärderna ökade efter rekommendationerna som lämnats under samtalet. Resultat: Resultatet 
visade att signifikans uppmättes på flera områden runt säkerhet i hemmet och träning och 
rörelse. Flera av de som fått förebyggande hembesök utförde åtgärder efter besöket inom 
dessa områden. Majoriteten av de äldre rörde på sig aktivt efter besöket och flertalet 
genomförde åtgärder som förbättrade säkerheten i hemmet.  Ingen signifikans framkom i de 
logistiska regressionerna mellan kön, ålder, ensam/sammanboende eller läge på bostaden och 
de beroende variablerna, det vill säga insatser gällande säkerhet i hemmet, träning och rörelse, 
mat och måltider samt kontakter angående hälsa. Diskussion: Studien har ett litet urval vilket 
gör det svårt att dra slutsatser utifrån de framkomna resultaten. På det antal individer som 
besvarat enkäten framkom att samtalet hade effekt och att åtgärder utfördes efter de 
rekommendationer som gavs. Distriktssjuksköterskorna påverkar de som besökts till att bli 
delaktiga runt förändringar i sin vardag. Vidare behövs fler studier för att resultatet ytterligare 
ska kunna säkerställas. 
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Abstract 

Background: Society is facing changes in that the proportion of people over 65 increase over 
time and will further increase. To meet the increasing proportion of older people in society 
preventive interventions are needed. One way to work preventively is to make home visits 
aimed at maintaining independence and good health. Osby has since 2006 been working with 
preventive home visits to 75-year-olds in their ordinary home. In order to evaluate this visits 
knowledge is needed about how people relate to the recommendations made and the actions 
they take. Aim: This study aimed to investigate what measures older people performed after a 
preventive homevisit. Method: A quantitative approach was chosen and questionnaires were 
sent to 147 people who received preventive home visits within a period of 6 months. 
Questions were asked about home security, training and movement, food and meals, as well 
as contacts concerning health. Replies came back from 83 persons, which corresponds to 
56%. Analysis of the questionnaire was made in SPSS and included significance testing by 
means of McNemar test and multivariate logistic regression analyses. Analyses of how many 
persons conducted measures before and after the visit respectively. Results: The result 
showed significance increases in actions taken after the visits compered to before especially 
regarding the areas home security, training and movement. The majority of the older persons 
made active exercise and the majority took measures with respect to improved safety at home. 
The logistic regressions analyses revealed no significant associations between sex, age, 
alone/cohabiting or on location in accommodation and the dependent variables: efforts 
regarding home security; training and movement; food and meals or contacts about health. 
Discussion: The study sample was small making it difficult to draw any firm conclusions 
from the results. However, there was definitely a clear trend that more older persons 
performed actions within all areas explored. Thus the visit has power and that actions are 
performed after the recommendations given. Moreover, further studies are needed to show 
results in the future. 
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INLEDNING 
För att äldre ska få ett gott liv hemma även i hög ålder behöver kommunerna i 

Sverige arbeta förebyggande. Ett sätt att arbeta förebyggande är att göra 

hembesök som syftar till att bibehålla självständighet och god hälsa hos äldre som 

bor i ordinärt boende. Målet med samtalen är att minska graden av sjuklighet och 

vårdberoende (Socialstyrelsen 2010). Samhället står inför förändringar som 

innebär att andelen personer över 65 år har ökat och över tid även de närmsta åren 

kommer att öka. De som är mellan 65-75 år mår generellt väl och upplever god 

hälsa. Efter denna ålder stiger hjälpbehovet (Statistiska centralbyrån 2009). Enligt 

Socialstyrelsens skrift om folkhälsa påverkar hälsoutvecklingen hos den äldre 

befolkningen behoven av hälso- och sjukvård. Generella förutsättningar såsom 

hälsofrämjande boende och tillgängliga utomhusmiljöer i samhället är av vikt men 

även möjligheter för individen att välja hälsosamma alternativ i fråga om 

exempelvis kost och motion (Socialstyrelsen 2014). Äldre med flera sjukdomar 

som ger symtom upplever sämre välbefinnande. Personer som känner sig 

ensamma har depression eller på annat sätt är sköra har även en känsla av sämre 

kvalitet i sitt liv än övriga äldre. När behov av hjälp uppstår i det dagliga livet 

bidrar hjälpbehovet av någon annan till en sämre livskvalitet hos äldre (Hellström, 

Persson & Hellberg 2004, Vass, Avlund, Hendriksen, Philipsson & Riis 2007). 

Vass et al (2007) menar att upplevelsen av kvalitet i vardagen varierar hos olika 

äldre i samhället.  

BAKGRUND 
Enligt Socialstyrelsens termbank syftar förebyggande insatser till att förhindra 

uppkomst av eller påverka förlopp av sjukdomar, skador, fysiska, psykiska eller 

sociala problem. Socialstyrelsen har även beskrivit riktlinjer för det förebyggande 

arbetet och hur detta behöver förbättras inom olika områden. Trots att arbetet är 

en del av hälso- och sjukvårdens uppgifter finns idag ingen enhetlig praxis och det 

råder stora variationer i hur arbetet bedrivs i olika verksamheter (Socialstyrelsen 

2011).  

 
Förebyggande hembesök nationellt och internationellt 
Förebyggande hembesök utförs förutom i Sverige i flera andra länder. I 

exempelvis Holland och Danmark utförs samtal med äldre i hemmet (Vass et al 

2007, Nicolaides-Bouman, Rossum, Kempen & Knipschild 2004). I Sverige har 
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flera studier utförts där positiva resultat visas. Sahlen, Dahlgren, Hellner, Stenlund 

& Lindholm (2006) beskriver att både kvinnor och män påverkas positivt. Här 

beskrivs även att de som lever ensamma påverkas mer positivt än de som lever 

tillsammans. Vass et al (2007) skriver att uppsökande verksamhet har välgörande 

effekter. Men besöken kan inte ersätta vård. De kan vara ett komplement som kan 

minska behovet av vård inom institutionella verksamheter. I Salens et al (2008) 

studie visas att samtalen har en positiv inverkan på hälsa och funktionsförmåga 

samt bidrar till minskade inläggningar på sjukhus, minskad dödlighet och 

kostnadseffektivitet. Här beskrivs även att samtalen leder till att personerna klarar 

sig längre utan behov av hemtjänst. Vass et al (2007) beskriver att samtalen bör 

vara individuella och möta olika personers behov samt vara respektfulla. Samtalen 

ska ge både råd, stöd och uppmuntran. Personen som utför samtalen bör ha en 

professionell hållning och se risker samt ha adekvata mätinstrument för att tidiga 

tecken på sjukdom såsom benskörhet eller demens ska upptäckas. Samtalen kan 

bidra till att öka möjligheten att vara aktiv och leva ett självständigt liv. Enligt 

Nicolaides-Bouman et al (2004) gjordes individuella planer upp efter besöken 

som utfördes i Holland. Dessa följdes sedan upp med ett samtal efter några 

veckor. Hjälp erbjöds om rekommendationerna inte utförts. En japansk studie av 

Wada, Sakruraba & Kubota (2015) visade att förebyggande verksamhet där 

träning av muskulatur rekommenderades och sedan utfördes av de som besökts 

blev resultatet en ökad aktivitet och minskad smärta hos äldre. Detta förbättrar det 

dagliga livet för de äldre (a.a.). Den individuella bedömningen som 

sjuksköterskan gjorde i det förebyggande arbetet var viktig och synliggjorde den 

som blev besökt (Vass et al 2007). 

 

Delaktighet  

För att de äldre personerna ska uppleva och uppfatta att samtalen är värdefulla är 

delaktighet av vikt. För att nå fram med ett budskap krävs att sjuksköterskan har 

ett genuint intresse och en förståelse för individen. Att ge information på olika sätt 

samt att ge stöd och uppmuntran krävs för att personen ska kunna vara delaktig i 

besluten som rör dennes vardag. De äldre ska utifrån sin förmåga ha möjlighet att 

ta till sig informationen och förstå innebörden av rekommendationerna som 

framkommer (Eldh, 2006, Sahlsten, Larsson, Sjöström & Plos 2008). Delaktighet 
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definieras som aktiv medverkan och medinflytande i beslut. Äldre har 

bestämmanderätt över sitt liv och öde där självbestämmande är en rättighet för 

alla individer (Roos 2009). Cahill (1995) beskriver att delaktighet är ett komplext 

begrepp och att delaktigheten är av stor vikt i sjuksköterskors arbete. Blir de äldre 

respekterade och delaktiga uppstår positiva effekter både för sjuksköterskor och 

de som besöks. Kommunikationen mellan parterna kan ge en ökad känsla av att 

kunna fatta beslut som skapar ett mervärde och ger en ökad livskvalitet. Får 

personer vara delaktiga har de också större vilja att förändra sitt beteende (a.a.). 

Personerna vill bli lyssnade på och känna att deras kunskap och bedömning har 

betydelse i samtalet. Möjligheten att själv ta initiativ till egenvård utifrån den 

information som ges ökar om individen får vara delaktig. Information ska inte ges 

som ett exempel på att utföra en uppgift eller lösa ett problem. Att se individuella 

behov och uppmärksamma personens kunskap och sammanhang är av största vikt 

för att uppnå delaktighet (Eldh 2006). Även patientlagen (2014:821) lyfter fram 

att hälso- och sjukvården ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i 

samråd med patienten. Vården ska utgå ifrån patientens önskemål och individuella 

förutsättningar. 

 

Förebyggande hembesök i Osby kommun 

Sedan 2006 bedrivs inom Osby kommuns vård och omsorg förebyggande 

hembesöksverksamhet. Den är riktad mot personer som är 75 år och äldre. Enligt 

Osby kommuns hemsida är syftet med verksamheten att skapa kontakt med 

personer genom att erbjuda ett hembesök där samtalet fokuseras på den äldres 

vardag. Två distriktssjuksköterskor utför idag samtalen där de ger uppmuntran och 

stöd som kan underlätta vardagen för den äldre. De försöker upptäcka risker i 

hemmet och behov av hjälpinsatser. Målet med verksamheten är att öka 

medvetenhet hos de äldre för hur de kan bibehålla en god hälsa. Samtalen ska ge 

trygghet men även informera om var de äldre kan vända sig när hjälpbehov 

uppstår. Under samtalet informerar distriktssjuksköterskorna om fysisk aktivitet, 

mat och måltider, rörelse och träning med mera. Broschyrer lämnas ut som 

informerar om det som behandlas i samtalet. Fallskador har enligt Sveriges 

kommuner och landsting (2011) upplevts som ett stort folkhälsoproblem där 

preventiva åtgärder och riskbedömningar minskar fallskador. Om 
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sjuksköterskorna upplever att personen har risk för fall eller har fallit upprepade 

gånger bedöms risken för fall enligt Downton fall index som är ett 

riskbedömningsinstrument med åtgärder för att minska fall. Enligt 

Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för osteoporos bör, vid misstänkt 

osteoporos, frakturrisken beräknas med FRAX (Socialstyrelsen 2012). Därför 

mäts också bentätheten enligt Frax scale. Vidare ställs frågor om kosten. 

Sjuksköterskorna räknar ut BMI och informerar om risken för 

undernäring/felnäring om detta föreligger. Här lämnas även information om 

vikten av varierad och näringsriktig kost samt att det finns möjlighet att beställa 

mat som körs hem till personen. Sjuksköterskorna tar även blodtryck och tum 

EKG för att kontrollera om förmaksflimmer föreligger. Tum-EKG skickas till 

strokeenheten i Hässleholm som sedan hör av sig till de personer som har 

förmaksflimmer och behöver behandling. 

 

Högskolan i Kristianstad har sammanställt resultaten av Osby kommuns 

uppsökande verksamhet. Svaren redovisas i en slutrapport där resultaten från 

1 565 besök har sammanställts (Westergren & Hedin 2014). Populationen delades 

vid 79 år och yngre och 80 år och äldre. I jämförelsen framkommer att kvinnor 

upplevde sitt hälsotillstånd sämre än män. De upplevde mer smärta än männen 

och hade mer synproblem. Kvinnorna var mindre nöjda med tillvaron, de var 

tröttare, sov sämre och upplevde mer oro i jämförelse med männen. Män var 

däremot mer beroende av hjälp med att laga mat, tvätta och städa. Kvinnor och 

äldre ansågs vara riskgrupper och de äldre hade ett större hjälpbehov än de yngre. 

Risk för felnäring hos hemmaboende äldre ansågs vara ett problem. Förvånande 

nog hade de yngre större risk för felnäring än de äldre. Vidare menade författarna 

att en förklaring var att de äldre som ingick ej hade kommunala insatser. Det vill 

säga de som utvecklat risk för felnäring hade fått kommunala insatser och ingick 

således ej i studien. Det behöver utföras mer studier runt kost och hemmaboende 

äldre personer för att få mer kunskap. Om de äldre fick välja ville de bo kvar i sitt 

hem även om hälsotillståndet blev sämre (Westergren & Hedin 2014). En slutsats 

som Westergren och Hedin kom fram till var att om äldre ska kunna bo kvar i sitt 

hem och minska risken för fall och är det viktigt att informera om aktivitet och 

utevistelse samt vikten av protein i maten. Även D-vitamin är av vikt för att 

förbättra näringstillståndet (Westergren 2014). 
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PROBLEMFORMULERING 

Resultaten från Westergrens och Hedins studie (2014) har inte följts upp av 

verksamheten. Resultatet i studien visar vad distriktssjuksköterskorna fått till sig 

under samtalen de utfört, den visar inte hur personerna förhåller sig till 

informationen de fått. För att kunna utvärdera effekten av de förebyggande 

hembesöken som utförs i Osby behövs kunskap om hur personerna förhåller sig 

till rekommendationer som ges och vilka åtgärder de vidtar. Även Huss, Stuck, 

Rubenstein, Egger & Clough-Gorr (2008) menar att studier behöver utföras under 

naturliga förhållande, där de utförs och utvärderas i sin egen verksamhet. Denna 

studie syftade därför till att undersöka hur äldre personer förhåller sig till 

rekommendationerna de fått vid det förebyggande hembesöket i Osby kommun. 

 

 SYFTE 
Syftet med studien var att undersöka vilka åtgärder äldre personer utfört efter ett 

förebyggande hembesök.  

 
METOD 
Design 
För att se vilka åtgärder som personerna vidtagit behöver vi se bakåt i tiden och 

undersöka företeelser som har inträffat. Polit och Beck (2014) menar att man för 

att studera händelser bakåt i tiden väljer ett retrospektivt perspektiv för att följa ett 

mönster eller en företeelse som redan inträffat.  

 

Urval 

För att få ett förhållandevis stort urval av åtgärder valdes datainsamlingsmetod via 

enkät till de som haft förebyggande hembesök. Enkäter erbjuder möjlighet att vara 

anonym vilket är till fördel när information om beteenden eller åsikter eftersöks 

(Polit & Beck 2014). Enligt Ejlertsson (2014) kan tidsaspekten påverka 

minnesfaktorn därför bör händelserna som undersöks inte ligga mer än sex 

månader tillbaka i tiden för att få så tillförlitliga svar som möjligt. Därför valdes 

personer som haft förebyggande hembesök mellan den 1/11 2014 till den 30/5 

2015 att delta i studien. Under den beskrivna tiden hade 147 personer haft 

förebyggande hembesök. 
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Datainsamling 

Enkäten som sändes ut i början av juni 2015 utgick ifrån de frågor och den 

information som distriktssjuksköterskorna gav vid ett förebyggande hembesök. 

Den innehöll frågor om säkerhet i hemmet, rörelse och träning, kost samt 

kontakter med andra vårdgivare. Enkäten utformades och frågor ställdes runt 

personens upplevelse av om de fått några rekommendationer, vilka i så fall och 

om de följt dem. De äldre fick även svara på öppna frågor om de gjort andra 

åtgärder eller om de hade synpunkter på informationen som gavs. Enkäten 

utformades även med bakgrundsvariablerna ålder, kön, om personerna bodde 

ensamma eller tillsammans med någon. Bakgrundsvariabler var även om de bodde 

i hus, lägenhet eller trygghetsboende samt om de bodde i centralort eller utanför 

centralort (se bilaga1). 

 

Personerna som enkäten skickades till söktes fram i underlaget som 

distriktssjuksköterskorna använder för att registrera sina besök. Personens namn 

och adress skrevs ned på en lista och sifferkodades. För att kunna skicka en 

påminnelse skrevs sifferkoden på svars-kuvertet som bifogades tillsammans med 

enkäten. 

 

Genomförande  

Tillsammans med enkäten följde ett informationsbrev som beskrev 

undersökningens betydelse samt att det var frivilligt att delta i studien (se bilaga 

2). De enkäter som besvarades prickades av på listan där namn och sifferkod var 

nedskrivna. Efter tre veckor hade 63 enkäter inkommit. Till de som inte besvarat 

enkäten skickades ett påminnelsebrev (se bilaga 3). Då inkom ytterligare 20 

enkäter. Enkäten besvarades av 83 personer. Detta motsvarar 56% av de 

tillfrågade. Två brev återkom med svar att personerna var avflyttade. Meddelande 

framfördes att en person var avliden. Tre personer meddelade på telefon att de 

hade svårt eller inte var intresserade av att delta. En person meddelade via mail att 

det just nu var för mycket enkäter och att motivationen därför inte riktigt fanns att 

besvara ytterligare en enkät. Hjälpinsatser erbjöds för att klara av eller få hjälp att 

besvara enkäten men respondenterna avböjde. Hjälpen som erbjöds var att någon 

kunde komma hem till personen och hjälpa dem att besvara enkäten. 
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Analys 

Analyser av insamlad data utfördes i statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 

22.0. Ejlertsson (2014) menar att det är otillräckligt att enbart presentera och dra 

slutsatser utifrån faktiska siffror. Det beror på att tillfälligheter och slump spelar 

in. För att se om en uppkommen skillnad är verklig behöver statistiken analyseras.  

Insamlade data hypotestestades med utgångspunkt från studiens syfte. Analyserna 

visar om det är sannolikt att en skillnad mellan de uppmätta resultatet av studien 

existerar eller ej. I studien har metoden McNemar test använts för att mäta 

signifikans mellan utförda åtgärder före och efter besöket. McNemar test 

användes eftersom variablerna var på nominal nivå. Svaren i enkäten omkodades 

till att jämföra de som utfört åtgärd före besöket med de som utfört åtgärd efter 

besöket. Detta gav en bild som visade hur många personer som utfört åtgärder 

efter att de haft det förebyggande hembesöket och som motsvarade syftet i 

studien. Mellan grupperna som utfört åtgärd före och efter besök gjordes således 

en signifikansprövning i statistikprogrammet SPSS med McNemar test. 

Signifikans visar trovärdigheten i det insamlade materialet. Visas signifikans finns 

en trolighet i att även om andra personer medverkat i studien skulle svaren visa 

samma resultat om den skulle upprepats. Visar signifikansnivån ett p-värde på 

>0,05 innebär detta att endast 5 gånger av 100 testade resultat skulle ge falskt 

signifikanta värden (Polit och Beck 2014). 

 

Logistisk regression användes som analysmetod med bakgrundsvariablerna 

(oberoende variabler) man/kvinna, yngre/äldre, sammanboende/ensamboende 

eller mellan de som bodde i centralort och de som inte bodde i centralort. Som 

beroende variabler användes om de utfört noll till en åtgärd (kod = 0) eller flera 

åtgärder (kod = 1) avseende säkerhet i hemmet, träning och rörelse, mat och 

måltider och kontakter angående hälsa. I logistisk regression analyseras relationer 

mellan flera variabler. Analyser förutspår troligheten av att en händelse inträffar 

(Polit & Beck 2014).   
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Etiska överväganden 

Studien föranleddes av en granskning i Högskolans etiska råd för 

specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning vård av äldre (diarienummer SPÄ 

2015: 29). Ett informationsbrev bifogades enkäten där syftet beskrevs. Enkäterna 

skickades till alla som haft samtal under den valda tidsperioden. Risk finns att 

några personer som fått enkäter var sköra äldre. Polit & Beck (2014) menar att 

försiktighet bör iakttas när sårbara grupper tillfrågas. I informationsbrevet 

beskrevs att enkäten var frivillig att besvara samt att om det fanns frågor eller 

funderingar runt enkäten kunde dessa ställas till studenten eller handledaren. 

Enkäten godkändes även av verksamhetsområdeschef i Osby kommun att 

användas i en av Osbys pågående verksamheter (se bilaga 4). Genom att ställa 

frågor till de som haft förebyggande hembesök finns möjligheter att få 

information om hur personerna förhåller sig till de givna rekommendationerna. 

Utifrån dessa svar kan verksamheten få information om de äldre vill diskutera 

andra områden eller om informationen de får leder till förändring. Denna kunskap 

behövs för att kunna förbättra verksamheten och utföra samtalen efter de äldres 

önskemål och förväntningar. Materialet fördes in i enkätverktyget Netigate och 

sedan vidare till analysprogramet SPSS. Det gick inte att härleda vilken person 

som besvarat vilken enkät. Listor med namn och nummer samt besvarade enkäter 

förvarades i låst skåp. 

 

RESULTAT 
 
Resultatet av denna studie utgår ifrån svaren på 83 enkäter. Av de som besvarade 

enkäten var 61 personer mellan 75-78 år och 22 personer var 80 år eller äldre. Den 

äldsta personen var 88 år. Fördelningen mellan könen visade att 44 personer var 

män och 39 kvinnor. Det var 21 personer svarade att de bodde ensamma medan 62 

personer bodde tillsammans med make/maka sambo eller annan närstående. 

Flertalet av de svarande bodde i villa eller radhus, 57 personer. Resterande 26 

personer bodde i lägenhet. De flesta (50 personer) bodde i centralort medan 23 

personer bodde utanför centralort. Sammantaget svarade fler personer på 

flervalsalternativen i enkäten. Frågor med öppna svar besvarades inte i så stor 

utsträckning. 
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Resultat angående frågor om säkerhet i hemmet 
Vid frågan om personen fått information om säkerhet i hemmet upplevde 72 

personer att de fått information om ämnet. Övriga visste inte eller hade inte 

besvarat frågan. Rekommendationerna som de svarande uppfattat att de fått 

handlade om att ta bort lösa mattor och att inte ha lösa sladdar på golvet. Flera 

skrev även om att undvika att klättra på stegar. Även att undvika hala golv, 

använda trappräcken, tänka på brandsäkerhet, att ha telefon vid sängen och att 

använda duschmatta var vanliga svar. Två personer nämnde att de fått information 

om att sitta vid påklädning.  

 

Sammantaget inom området av säkerhet i hemmet visar att den procentuella 

ökningen av åtgärder varierar mellan 11-49 % efter samtalet. Signifikans kan ses 

hos individer inom alla områden (Tabell 1). 

 
Tabell 1. Åtgärder vidtagna i relation till säkerhet i hemmet (n=82) 

 Före 
(%) 

Efter 
(%) 

Procents ökning 
av åtgärd 

P-värde 
a) 

Tagit bort mattor  
Inte tagit bort mattor 

28 (35) 
53 (65) 

37 (46) 
44 (54) 

+11 ,004 
 
 

Lagt halkskydd under lösa mattor 
Inte lagt halkskydd 

26 (28) 
47 (72) 

38 (52) 
35 (48) 

+24 ,000 
 
 

Lagt halkmatta i dusch 
Inte lagt halkmatta 

21 (26) 
60 (74) 

36 (44) 
45 (56) 

+18 ,000 
 
 

Använder säkra skor som sitter bra 
Använder inte säkra skor 

19 (24) 
61 (76) 

68 (85) 
18 (15) 

+49 ,000 
 
 

Har telefon vid sängen 
Har inte telefon vid sängen 

5 (6) 
77 (94) 

41 (50) 
41 (50) 

+45 ,000 
 
 

Undviker att klättra på pallar 
Undviker inte att klättra 

12 (15) 
70 (85) 

49 (60) 
33 (40) 

+37 ,000 

Internt bortfall varierar mellan n=2 och n=9 
a)McNemar test 
 
 
 

Resultat angående frågor om träning och rörelse 

Vid frågan om personen fått information om träning och rörelse upplevde 60 

personer att de fått information. Tolv personer upplevde inte att de fått 
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informationen om detta område och nio personer visste inte. 

Rekommendationerna som de svarande uppfattat att de fått handlade om att röra 

på sig dagligen, promenader, cykling, trädgårdsarbete. Allsidig träning, 

balansträning och sittgymnastik var saker som de svarande tog upp i egna 

kommentarer. 

 

Sammantaget inom området träning och rörelse visades den procentuella ökningen 

av åtgärder vara relativt hög, hög och signifikant. Högst procentuell ökning ses 

avseende att de rörde aktivt på sig. Få personer utför morgonträning i sängen trots 

denna rekommendation (Tabell 2). 

 

Tabell 2. Åtgärder vidtagna i relation till träning och rörelse n=80 
 Före,  

(%) 
Efter,  
 (%) 

Procents ökning 
av åtgärd 

P-värde a) 

Tränar morgonträning i säng 
Tränar inte morgonträning 

11(15) 
62(85) 

24(33) 
49(67) 

+18 ,000 
 
 

Tränar balans genom att stå på mjuk kudde 
Tränar inte balans 

16(22) 
56(78) 

33(45) 
41(55) 

+23 ,000 
 
 

Röra sig aktivt, stärker kroppen 
Rör sig inte aktivt 

26(33) 
55(67) 

70(88) 
10(12) 

+55 ,000 
 
 

Tränar aktivt så att man blir andfådd 
Tränar inte aktivt 

18(24) 
58(76) 

36(47) 
45(53) 

+23 ,000 
 
 

Internt bortfall varierar mellan n=2 och n=7 
a)McNemar test 
 
 

Resultat angående frågor om mat och måltidsvanor 

Vid frågan om personen fått information om mat och måltidsvanor svarade 57 av 

personerna att de fått information. Av de svarande upplevde 23 av dem att de inte 

fått information om ämnet. 

 

Vid frågan om vilka rekommendationer de fått svarade flera i den öppna frågan att 

de fått information om att regelbundna måltider var av vikt. Flera svarade att de 

fått rådet att äta mer grönsaker och fisk samt att äta varierad kost. En respondent 

hänvisade till utdelat häfte och en person svarade att de fått rådet att tänka på 
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nattfastan. En svarande hade talat om kost och diabetes i sitt samtal och en annan 

hade fått information om kostlära. 

 

Sammantaget inom området av mat och måltidsvanor visade den procentuella 

ökningen endast signifikans gällande åtgärden att äta mer hälsosamt. Övriga 

frågor visar viss procentuell ökning. I dessa finns endast ett fåtal personer som 

utfört åtgärder (Tabell 3).  

 

Tabell 3. Åtgärder vidtagna i relation till mat och måltidsvanor n=77 
 Före,  

 (%) 
Efter,  
(%) 

Procents ökning 
av åtgärd 

P-värde a) 

Äter hälsosamt 
Äter mindre hälsosamt 

38 (54) 
33 (46) 

50 (74) 
21 (26) 

+12 ,000 
 
 

Har kontakt med dietist 
Har inte kontakt med dietist 

4 (5) 
72 (95) 

7 (9) 
69 (91) 

+4 ,250 

Har hemleverans av mat 
Har inte hemleverans av mat 

2 (3) 
75 (97) 

4 (6) 
71 (94) 

+3 EB 

Tagit kontakt med vård för aptitlöshet 
Inte tagit kontakt för aptitlöshet 

1 (1) 
74 (99) 

2 (3) 
73 (97) 

+2 ,999 

Internt bortfall varierar mellan n=2 och n=6. EB= Ej beräkningsbart 
a)McNemar test 
 

Resultat angående frågor om hälsa 
På frågan om personen fått information om hälsa under samtalet svarade 51 

personer ja. Femton personer upplevde inte att de fått information om hälsa och 

15 visste inte om information getts.  

 

Vid den öppna frågan om vilka rekommendationer personen fått upplevde flera att 

de diskuterat blodtryck och EKG. Några hade haft högt blodtryck. Flera svarade 

även att allt var bra med hälsan. Några skrev om att viktminskning och motion 

rekommenderades för bättre hälsa. En person nämnde benskörhet och ett par hade 

diskuterat läkemedel. 

 

Sammantaget inom området hälsa visades den procentuella ökningen av åtgärder 

varierar. Svaren visade att cirka 20% av de tillfrågade redan har kontakter med 

distriktssköterska, läkare, optiker och hörcentral innan besöket. Andelen som tog 
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kontakt med distriktssjuksköterska, läkare och optiker ökade signifikant (Tabell 

4). 

 
Tabell 4. Åtgärder vidtagna i relation till hälsa. n= 74 

 Före,  
(%) 

Efter,  
 (%) 

Procents ökning 
av åtgärd 

P-värde a) 

Jag har tagit kontakt med distriktssjuksköterska 
Jag har inte tagit kontakt med distriktssköterska 

15 (21) 
55 (79) 

24 (34) 
46 (66) 

+13 ,004 

Jag har tagit kontakt med läkare 
Jag har inte tagit kontakt med läkare 

18 (27) 
48 (73) 

34 (52) 
47 (48) 

+25 ,000 

Jag har tagit kontakt med arbetsterapeut/fysioterapeut 
Jag har inte tagit kontakt med 
arbetsterapeut/fysioterapeut 

2 (3) 
67 (97) 

6 (9) 
63 (91) 

+6 ,125 

Jag har tagit kontakt med optiker 
Jag har inte tagit kontakt med optiker 

26 (35) 
48 (65) 

37 (50) 
37 (50) 

+15 ,001 

Jag har tagit kontakt med hörcentral 
Jag har inte tagit kontakt med hörcentral 

13 (18) 
61 (82) 

17 (23) 
57 (77) 

+5 ,125 

Internt bortfall varierar mellan n=2 och n= 8 
a)McNemar test 
 

Logistisk regressionsanalys med åtgärd vad gäller säkerhet i hemmet, träning och 

rörelse, mat och måltid samt åtgärder gällande hälsa som beorende variabel visade 

inte på några signifikanta samband med ålder, kön, sammanboende och ”läge”.  

 

Övriga synpunkter 

Få personer hade synpunkter på informationen som gavs. Inga konkreta svar gavs 

på förändringar av områden för informationen eller att någon önskade mer 

information. Flera upplevde samtalet som positivt och tyckte att initiativet var bra. 

Någon tackade för informationen och samtalet. En person ville ha bättre 

kommunikation med vårdcentralen och en ansåg det viktigt med möjlighet till 

äldreboende i framtiden. 

 

På frågan om vem de vände sig till inom den kommunala verksamheten och om 

de behövde hjälp i sin vardag i framtiden svarade 56% att de skulle vända sig till 

distriktssköterskan. Nästan 20% skulle vända sig till biståndshandläggare medan 

endast 3% skulle ta kontakt med socialkontoret. 36% svarade att de skulle vända 
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sig till någon annan. På frågan om vem denna ”annan” kunde gälla svarade de 

flesta att de skulle vända sig till närstående eller någon i familjen. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

I en studie kan flera faktorer påverka både slutsatser och resultat. Svagheter kan 

påverka studiens validitet och reliabilitet. En svaghet i denna studie var att endast 

var 81 personer besvarade enkäten, detta motsvarar ett deltagande på 56%. Svaren 

kan därför inte användas till några slutsatser som är helt säkert generella för 

kommunens hemmaboende äldre personer. Resultatet visar ändå att fler utförde 

åtgärder efter ett förebyggande hembesök än innan. För att säkrare slutsatser 

skulle kunna dras hade ett större antal individer behövt delta i studien. Polit och 

Beck (2014) menar att för en mindre studie behövs cirka 250 svar för att få 

validitet. Dock är tillvägagångssättet för studien mer avgörande för validiteten än 

antalet medverkande. Osby är en mindre kommun där cirka 300 personer får 

förebyggande hembesök varje år. Besöken hade legat för långt bak i tiden om alla 

som haft förebyggande hembesök under ett år skulle fått enkäter med tanke på att 

det kan vara svårt att minnas så lång tid tillbaka. 

 

En annan svaghet kan ha varit att enkäten var omfattande och på grund av detta 

erhölls möjligen en lägre svarsfrekvens. Ejlertsson (2014) menar att i allmänna 

studier kan deltagandet vara lågt. Enkätundersökningar når i allmänhet upp till 50-

70% svarsfrekvens. Omfattande enkäter kan bidra till en lägre svarsfrekvens. 

Dock innehöll enkäten endast 26 frågor vilket får anses innebära låg 

responsbörda. 

 

I studien sågs också att fler personer svarade på flervalsfrågorna än på de öppna 

frågorna. Någon hade också endast delvis besvarat enkäten. Detta ger ett internt 

bortfall som kan påverka resultatet. Med internt bortfall menas att enkäten 

bevarats men att enstaka frågor inte är besvarade. Finns ett internt betydande 

bortfall kan en osäkerhet uppstå i tolkningen av resultaten (Eljertsson 2014). Det 

interna bortfallet kan ge en osäkerhet gällande slutsatser då det endast är ett fåtal 

individer som representerar svaren som inkommit i en del av frågorna. I några av 
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svaren hade endast ett fåtal personer utfört åtgärder. I dessa svar kan det vara 

osäkert om svaren är representativa. Exempelvis hade endast fyra personer 

hemleverans av mat och endast tre hade tagit kontakter angående aptitlöshet. På 

grund av att så få individer svarat kan inga säkra slutsatser dras av just dessa 

resultat. Majoriteten det vill säga 73% av de som svarade på enkäten var mellan 

75 och 78 år. Detta kan påverka resultatet när jämförelse görs mellan äldre och 

yngre i regressionsanalysen. Denna grupp delades vid medianen vid fördelning 

äldre och yngre för att grupperna skulle bli lika stora. Fördelningen mellan 

män/kvinnor, och läge på boendet var ganska jämn. Gruppen sammanboende var 

större än gruppen ensamboende. Även detta kan påverka regressionsanalyserna 

som utförts då ett fåtal personer representerar vissa grupper. 

Regressionsanalyserna gav inte några signifikanta resultat vilket kan bero på att 

svaren innehöll för få individer för att samband skulle kunna uppstå i de olika 

analyserna.  

 

En styrka var att enkäten anpassades till äldre personer och ett större teckensnitt 

valdes för att läsbarheten skulle anpassas till de som hade nedsatt eller försämrad 

syn. Betänkas ska ändå att en äldre grupp personer har blivit tillfrågade genom 

enkät och flera av dessa kan ha känt en otillräcklighet på grund av att de inte orkat 

eller kunnat svara på enkäten. Eljertsson (2014) beskriver att äldre kan ha svårare 

för att svara på enkäter på grund av sjukdom eller andra hinder.  

 

Ytterligare en styrka i säkrandet av validiteten var att enkäten som sändes ut till de 

äldre utgick ifrån frågorna som distriktssjuksköterskorna ställde under de 

förebyggande hembesöken. Enkäten skapades av författaren och handledaren och 

har därför inte testats tidigare. Genom möjligheten att se vad distriktssköterskorna 

ofta lämnade ut för information kunde frågorna utformas efter den information 

som lämnats under det förebyggande hembesöket. För att öka reliabiliteten fick 

två personer testa enkäten innan utskick för att se om de förstod innehåll och 

frågor. Efter detta förtydligades viss text som annars hade kunnat misstolkas. 

Syftet med att testa en enkät är att se om de svarande tolkar frågorna eller lägger 

annan innebörd i dem än det som avses (Eljertsson 2014).  
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Resultatdiskussion  

Resultatet i denna studie visar att förebyggande hembesök uppnår sitt syfte med 

att påverka de äldre till förändring så att de kan bibehålla självständighet och god 

hälsa men att det också finns de som inte påverkas. Gällande temat säkerhet i 

hemmet visar resultaten att ända upp till 45% av de svarande utför åtgärder efter 

ett förebyggande hembesök. Resultatet innebär att flera personer tar till sig 

information och utför åtgärder som distriktssjuksköterskan föreslår. Westergren, 

Hagell & Sjödahl Hammarlund (2014) beskriver att över 1600 personer per år i 

Sverige dör till följd av fall. Av dessa är 90% 65 år och äldre. Informationen runt 

säkerhet i hemmet är viktig för att undvika fallskador i hemmet och på så sätt 

minimera risken för frakturer eller andra skador efter fall. Dessutom ökar 

livskvaliteten hos de äldre om de slipper att vara beroende av hjälp i hemmet 

(Gustafsson, et al 2012, Hellström et al 2004). Personer som får frakturer efter 

fallskador kan bli beroende av hjälp efter skadan. Detta kan påverka både 

livskvalitén och hjälpbehovet hos äldre personer. Westergren, et al (2014) menar 

även att personer med gångsvårigheter upplever en rädsla för att falla. Detta i sin 

tur leder till minskad aktivitet och sämre balans.  

 

Studien visade signifikans även i resultaten runt rörelse och träning i alla de 

ställda frågorna. Studien visade att 86% av de tillfrågade som haft förebyggande 

hembesök upplevde att de aktivt rörde på sig. Detta resultat innebär att majoriteten 

av dem som svarat lever aktiva liv. Flera hade även förändrat sitt beteende efter 

samtalet. Behm, Ivanoff & Zidén (2013) menade att samtalet bidrog till att de 

äldre började med aktiviteter och träning efter samtalet. Informationen i 

förebyggande hembesök gav motivation och inspiration till att tänka annorlunda 

och att ta hand mer om sig själv. Även Wada et al (2015) beskriver att fortsatt 

rörelse hos äldre både med aktiva rörelseprogram men även med aktiviteter i det 

dagliga livet för äldre är av vikt för att förbättra och förlänga ett aktivt liv och 

motoriska funktioner. Garatachea, Molinero, Martinez-Garci, Jimenez-Jimenez, 

Gonzalez-Gallggo & Marquez (2009) menar också att äldre med bättre fysisk 

funktion upplever ett större välbefinnande i sitt liv. Dessa resultat ger stöd för att 

informationen i det förebyggande hembesöket ökar den fysiska aktiviteten hos 

många äldre. Detta ger både ökat välbefinnandet och en möjlighet till att förlänga 
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ett aktivt liv. Därför är det nödvändigt att stödja de äldre att hitta strategier för att 

införa detta i sitt dagliga liv och betona vikten av en aktiv livsstil (aa).  

 

I resultatet runt mat och måltidsvanor upplevde många att de redan åt hälsosamt. 

Det fanns även personer som upplevde att de fick kostråd under samtalet. En 

signifikant skillnad uppmättes mellan de som ansåg sig äta hälsosamt innan och 

efter samtalet. Edfors & Westergren (2012) menar att individuella råd av de som 

utför förebyggande hembesök kan uppmärksamma problem runt kost och ge råd 

om hur de äldre kan få hjälp och stöd. Få personer i studien behövde kontakt med 

dietist eller hjälp för aptitlöshet. Endast ett fåtal hade hemleverans av mat. I en 

artikel av Tasi & Mei-Yen (2014) beskrevs att personer med undernäring även har 

en högre risk för att falla. Detta visar att förebyggande åtgärder med information 

om kost kan påverka både risk för undernäring, felnäring och risk för fall.  

 

Flera tog även kontakter med distriktssjuksköterskor, läkare eller annan 

vårdpersonal för åtgärder som rör hälsan. Detta visar på att åtgärder utfördes runt 

flera hälsofrämjande områden. Under samtalet utförs flera hälsokontroller och 

riskbedömningar som kan visa hälsorisker. Distriktssjuksköterskan tar tum-EKG, 

blodtryck, undersöker om risk för benskörhet samt diskuterar kring läkemedel om 

de har sådana. Samtalet har på något sätt skapat tankar om att god hälsa kan 

upprätthållas. Även andra studier visar att äldre får en medvetenhet under samtalet 

runt sin egen hälsa och förutsättningar att förbättra den eller behålla god hälsa. 

Personen ser möjligheter att förbättra sin egen livssituation (Behm, et al 2013). 

Personalen som utför de förebyggande besöken behöver vara lyhörd och anpassa 

samtalet efter personen de har framför sig. Personalens yrkeskunskaper och 

möjlighet att motivera är av vikt för att personen som får besök ska finna vägar till 

delaktighet och ha möjlighet att genom förändringar i vardagen finna ett sätt att 

hjälpa sig själv (Vass et al 2007). Behm et al (2013) visar även att de äldre känner 

sig värdefulla när någon tar sig tid att prat med dem och sätta sig in i deras 

situation. Detta kan även medverka till möjligheter till förändrat beteende. I ett 

opublicerat material av Petersson, Beck & Blomkvist (2007) beskrivs deltagande 

som en modell där delaktighet skapas om motiven för att delta överstiger de 

hinder som finns. Möjligheter att anpassa vardagen och att se sig ha förmåga och 

självtillit skapar delaktighet. Denna studie visar även att det finns personer som 
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inte utför åtgärder varken före eller efter besöket. Intressant vore att vidare studera 

vad dessa personers intryck är av samtalet. Behm et al (2013) visar även att en del 

äldre tycker att de är för friska för att få hembesök. De är nöjda med att de klarar 

sin vardag och känner inte att de behöver råd eller stöd.  

 

Slutsats 

Resultatet visar att flera åtgärder utförs för att äldre ska bibehålla och även 

förbättra sin hälsa samt minska risker i vardagen efter ett förebyggande hembesök. 

Trots att inte alla utför åtgärder visas i denna studie flera signifikanta skillnader i 

åtgärder före och efter besöket vilket styrker att distriktssjuksköterskorna som 

utfört besöken använt sätt att kommunicera med de äldre som påverkat och som 

fått dem att förändra vardagen efter de rekommendationer som getts. På grund av 

att endast en mindre grupp besvarade enkäten behöver flera studier utföras för att 

kunna dra säkra slutsatser av resultatet. 

 

Kliniska implikationer 

Denna studie ökar kunskapen om hur äldre förhåller sig till rekommendationerna 

som ges under förebyggande hembesök samt vilka åtgärder som utförs efter 

besöket. Den kommer att användas i utformningen av en utökad verksamhet för 

förebyggande hembesök i Osby kommun. Resultatet kan även användas av 

Forskningsplattformens för Hälsa i Samverkan vid Högskolan Kristianstad i det 

vidare arbetet med införandet av en enhetlig modell av förebyggande hembesök i 

samarbetet mellan Högskolan Kristianstad, Region Skåne och kommunerna i 

Nordöstra Skåne. Resultatet kommer även att presenteras för politikerna i vård 

och omsorgsnämnden i Osby kommun där fördelarna med verksamheten kan 

bidra till att politiker förstår vikten av förebyggande sjukvårdsinsatser för att 

bibehålla hälsa och förebygga risker hos äldre i Osby kommun.  

 

 

. 
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     Bilaga 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Information om en studie angående uppsökande verksamhet Osby 
kommun 
 
Sedan snart tio år tillbaka görs uppsökande hembesök i Osby kommun 
för att kunna förebygga ohälsa hos personer som är 75 år och äldre. 
Målet med verksamheten är att den ska förbättra eller behålla god 
hälsa, skapa trygghet och ge information. Under samtalet ges 
information bland annat om säkerhet i hemmet, motion, kost, 
blodtryck och tum-EKG testas. Idag vet vi inte hur de som haft besök 
uppfattar och förhåller sig till de rekommendationer som ges. Denna 
kunskap behöver vi för att kunna förbättra verksamheten och göra 
samtalen så bra som möjligt. 
 
Vi vänder oss nu till alla i Osby kommun som haft besök de senaste 
sex månaderna, cirka 150 personer, med en förfrågan om att delta i 
denna studie. Deltagandet är naturligtvis helt frivilligt. De svar du 
lämnar kommer inte att kunna kopplas till dig som enskild person 
eftersom vi inte kommer att kunna se vilka personer som svarat på 
enkäten. Den informationen som lämnas kommer inte heller att kunna 
kopplas till samtalet Du haft med Gun eller Inger. Studien är även 
granskad av ett etikråd vid Högskolan i Kristianstad. 
 
Jag som genomför studien heter Andriette Näslund. Resultatet av 
enkäten kommer att presenteras i min magisteruppsats samt för 
ledning och politiker i Osby kommun. Eventuellt kommer resultatet 
också att presenteras som en vetenskaplig publikation.   
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Enkäten medföljer detta brev. Om du är villig att delta i studien är vi 
tacksamma om du kan skicka tillbaka den ifyllda enkäten i det 
frankerade kuvertet som medföljer. 

 
Tack på förhand för ditt deltagande i studien! 

 
Vid frågor eller funderingar hör gärna av dig till mig eller min 
handledare på Högskolan i Kristianstad: 
 
Student:    Handledare: 
Andriette Näslund   Pia Petersson 
Telefon 0479 528 280   Telefon:044 208 558 
e-post: andriette.naslund@osby.se e-post:pia.petersson@hkr.se 
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     Bilaga 3 
 
 
 Sektionen för hälsa och samhälle 
                                           Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning vård av äldre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej! 
 
För snart två veckor sedan fick du en förfrågan om att medverka i en 
enkätundersökning som handlar om uppsökande verksamhet i Osby 
kommun. Syftet med enkäten är att utvärdera verksamheten och se hur 
deltagarna förhåller sig till de rekommendationer som ges i samtalet. 
Undersökningen görs som en del av en magisteruppsats tillsammans 
med Högskolan i Kristianstad. 
 
Eftersom jag inte fått något svar från dig vill jag påminna om att dina 
synpunkter är värdefulla. Svaren är viktiga och har betydelse för att en 
utvärdering ska kunna göras av verksamheten. Denna enkät kommer 
även att ligga till grund för att förbättra verksamheten inför 
kommande besök. Enkäten är frivillig att besvara. 
 
Om du har frågor eller synpunkter runt enkäten eller behöver hjälp att 
fylla i den får du gärna kontakta mig eller min handledare på telefon 
eller via mail. Har du under de senaste dagarna skickat in svar på 
enkäten ber jag dig bortse från detta brev. 
 
 

Tack på förhand för din medverkan! 
 

Student:    Handledare: 
Andriette Näslund   Pia Petersson 
Telefon: 0479 528 280   Telefon: 044 208 558 
e-post:andriette.naslund@osby.se  e-post: 

pia.petersson@hkr.se 



 

32 
 

     Bilaga 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Till verksamhetschef Osby kommun 
 
Syftet med uppsökande verksamhet I Osby kommun är att i ett samtal ge råd och 
stöd för att behålla eller förbättra hälsa, skapa trygghet och ge information om var 
man ska vända sig om hjälpbehov uppstår. Ingen uppföljning har gjorts för att se 
hur deltagarna i samtalen förhåller sig till de rekommendationer som ges. Syftet 
med denna studie är att göra en sådan uppföljning. Uppföljningen kommer att 
genomföras genom att enkäter skickas till deltagare som haft besök av Gun eller 
Inger. Frågorna kommer att röra rekommendationer som ges, (se bilaga 1). Nyttan 
med studien är att den kan leda till att få större insikt i vad samtalen leder till för 
de äldre personerna. Den kan hjälpa till att utveckla och förbättra verksamheten. 
Enkäter kommer att skickas till personer som deltagit i uppsökande verksamhet 
mellan den 1/11 2014 till den 30/4 2015. Cirka 330 enkäter kommer att skickas ut 
till de deltagande under juni månad 2015.  Besvarandet av enkäten kommer att 
vara frivilligt. Enkäten kommer att sändas till personerna i pappersform. Allt 
material kommer att förvaras inlåst och svaren kommer inte att kunna kopplas till 
någon enskild person som svarat på enkäten. Materialet från enkäterna kommer att 
sammanställas i enkätverktyget Netigate inför analys. Behövs utökad analys 
kommer materialet från studien att överföras för analys i SPSS. Resultatet 
kommer att delges verksamheten, ledningen samt politikerna i Osby kommun. 
Studien kommer innan genomförandet att granskas och godkännas av ett etikråd 
vid Högskolan i Kristianstad. 
 
Jag vill med detta brev ansöka om tillstånd att genomföra ovan beskrivna studie. 
Godkännandet görs på bifogad blankett. 
 
Du är välkommen att kontakta mig eller min handledare vid frågor om studien 
 
Student:   Handledare: 
Andriette Näslund  Pia Petersson 
Högskolan Kristianstad  Högskolan Kristianstad 
andriette.naslund@osby.se  pia.petersson@hkr.se 
0479-528 280  044-208 558 
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Godkännande av enkätundersökning i Osby kommun 
 
Härmed godkännes att enkätundersökning skickas till medborgare som haft 
uppsökande samtal under tiden den 1/11 2014 till den 30/4 2015. 
 
Ort/datum_______________________________________________ 
 
Underskrift________________________________________________ 
 
Helena Ståhl     
Verksamhetschef    
Vård och omsorg    
Osby kommun 
 
 
 
 
 
 
 


