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 14 intervjuer med närståendevårdare inom handikapp- 
och äldreomsorgen 

 Sju svenskspråkiga och sju finskspråkiga. Fem inom 
handikapp och nio inom äldreomsorgen i åldern 39-
89. 

 Intervjuerna hemma hos närståendevårdarna 

 Temaintervjuer 

 Innehållsanalys  

 Materialet delades in i tre kategorier utgående från 
forskningsfrågorna 

 



 

 Hur beskriver närståendevårdarna sitt arbete 
som närståendevårdare? 

 Vad berättar närståendevårdare om de 
tjänster och stöd de får i sitt arbete? 

 Hur skulle de utveckla tjänsterna?  

 



 

 Ensamhet och att vara bunden – hälsa och det sociala 
nätverket påverkas 

 Varierande erfarenheter av avlastningen och 
vårdarvodet 

 Tid med fritidsintressen, hjälp från det sociala 
nätverket 

 Tvång, kärlekshandling, något naturligt 



 Stor osäkerhet kring vilka tjänster som hör under 
närståendevård 

 Stor tröskel till att utnyttja avlastningen 

 Varierande tankar om vårdarvodet – för lite/något 
extra 

 Erfarenheter av stödgrupper 

 Stödet från Grankulla stads anställda 

 

 

 

 



 Tydlig information över erbjudna tjänster bör 
regelbundet ges till alla närståendevårdare 

 Skapa aktuella och informativa nätsidor 

 Tätare kontakt mellan närståendevårdare och 
anställda 

 Möjlighet att träffa den anställda utan att den vårdade 
är närvarande 

 Aktiv uppdatering och uppföljning av 
närståendevårdsavtalet  



 

 Uppföljning av närståendevårdsfamiljer i samband 
med förändringar 

 Utveckla referensgruppsverksamheten 

 Mer synlighet åt närståendevårdare i stadens olika 
sektorer 

 Få hjälp med byråkratin 

 



 

 Sattuman kautta tutkimuksen toteutus parityönä ja 
kaksikielisenä 

 Omat epäluulot, mutta ohjaajien ja työnantajan 
kannustus 

 Parityöskentelyllä mahdollisuus kerätä laajempi 
tutkimusaineisto ja huomioida haastateltavien 
kaksikielisyys 

 



 

 Itsenäistä työskentelyä 

 Tutkimussuunnitelmasta kaksi versiota 

 Haastateltavien jako kielen mukaan – tuuria mukana 

 Selkeä työnjako koko ajan, etenkin kirjoitusvaiheessa 

 Toisten tekstien lukemista ja kommentoimista 

 Pari aina tukena kaikissa tutkimuksen vaiheissa 
 Yhteiset keskustelut todella avartavia 



 

 Parityöskentely ollut todella antoisaa ja 
hämmästyttävän toimivaa! 

 Sitoutuminen, aikataulut, yhteiset tavoitteet, 
vastuunotto, luottamus toisen tekemiseen, valmius 
kompromisseihin, toimiva työnjako, kokeilunhalu 

 Kaksikielisyys edellyttää peruskielitaitoa, mutta ollut 
hauska kokemus kummallekin 
 Asettaa kuitenkin tiettyjä rajoituksia 


