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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Den äldre befolkningen ökar ständigt och antalet äldre personer överstiger 
redan två miljoner i Sverige, vilket innebär ökat vårdbehov. Att flytta till särskilt boende kan 
vara svår att acceptera för den äldre personen, även för anhöriga som oftast känner osäkerhet 
för vem som bär ansvaret för deras närstående. Sjuksköterskor upplever att det kan göras 
mer för att förbättra omvårdnaden av den äldre personen. På grund av tidsbrist är det 
svårare att skapa en vårdande relation. Problem: Det finns ett bristande engagemang från 
sjuksköterskor till att utföra en personcentrerad omvårdnad samt en tidsbrist för att beakta 
den äldre personens unika behov. Syfte: Beskriva äldre personers erfarenheter i samband 
med flytt till särskilt boende. Metod: En systematisk litteraturstudie med beskrivande 
syntes. Resultat: Anpassning till ny boendemiljö kunde vara svårt för den äldre personen. 
Vad som underlättade för trivsel var när de fick ta beslutet att flytta själva. Trots det fanns det 
omkringgivande aspekter som försvårade för den äldre personens trivsel på boendet, bland 
annat ökat vårdbehov. Slutsats: För att förbättra äldre personernas erfarenheter kan 
resurser sättas in före flytten för att säkra att deras synpunkter och behov tas hänsyn till. 
 
Nyckelord: Acklimatisering, erfarenheter, flyttprocessen, livsförändring, äldreperspektiv  



 
ABSTRACT  

Background: The elderly population is constantly increasing and the number of elderly 
already exceeds two million in Sweden, which means increased need of care. Moving to a 
nursing home can be difficult to accept for the elderly person, also for relatives who usually 
feel uncertainty for whomever is responsible for the elderly person. Registered nurses’ feel 
that more can be done to improve the care of the elderly person. Due to lack of time, it is 
harder to create a caring relationship. Problem: There is a lack of involvement from nurses 
to carry out a person-centered care and a lack of time to consider the unique needs of the 
elderly person. Aim: To describe older people's experiences of moving into a nursing home. 
Method: A literature review with a descriptive analysis. Result: Adapting to a new housing 
environment could be difficult for the elderly person to adapt to. What facilitated well-being 
was when they could make the decision to move themselves. Despite that, there were 
ambiguous aspects that made it difficult for the elderly person's comfort at the nursing 
home, including increased need of care. Conclusion: To improve the experiences of older 
people, resources should be introduced before moving, to ensure that their point of view and 
needs are considered. 
 
Keywords: acclimatization, change of life, experiences, moving process, perspective of 
elderly people 
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1   INLEDNING    
Äldreboendet Frustunagården efterfrågar mer kunskap inom området “Upplevelser av att se 
sitt ursprungliga hem brytas upp för flytt till särskilt boende”. Det är ett område som vi båda 
har ett intresse att skriva om vilket är grundat i vår erfarenhet av att arbeta med äldre 
personer på en geriatrisk vårdavdelning. I vårt arbete träffade vi ofta patienter som inkom till 
sjukhuset till följd av ohållbar boendesituation. Det menas som en situation där den äldre 
personen har svårigheter med att ta hand om sig själv och den hemtjänst som finns till 
disposition inte är tillräcklig för att få sina grundläggande behov täckta. Det kan då bli 
aktuellt med flytt till särskilt boende, något som framkallar olika erfarenheter hos den äldre 
personen men även för anhöriga. Den äldre personen kan uttrycka både lättnad över att få 
hjälp samt oro för hur det fortsatta livet kommer bli. Vi som blivande sjuksköterskor 
upplever att det finns ett stort behov att samtala om sådana situationer både med äldre 
personer och anhöriga. Frågor som kan uppstå gällande den äldre personens framtid kan 
vara svåra att besvara. Det finns detaljer och omständigheter som påverkar och avgör deras 
framtid. Kunskap om huruvida vi som sjuksköterskor kan stödja dem och möjligen 
implementera en mer personcentrerad omvårdnad i ett tidigare skede. För att utvidga 
perspektivet är det relevant med att se hur det erfars innan, under och efter flytt till särskilt 
boende. Det blev därför naturligt att det som beskrivs i arbetet är äldre personers 
erfarenheter “i samband med flytt” till särskilt boende. Det finns en förhoppning om att 
kunskapen bidrar till att underlätta flyttprocessen för alla involverade parter vilket i sin tur 
skulle kunna förbättra arbetet för sjuksköterskor i praxis. 

2   BAKGRUND    
Bakgrunden inleds med en beskrivning av definitioner, följt av åldrande befolkning samt 
viktiga styrdokument gällande äldre personers rättigheter till goda levnadsvillkor. Vidare 
beskrivs tidigare forskning, det teoretiska perspektivet; som ligger till grund för arbetet och 
slutligen problemformuleringen. 

2.1   Definitioner  
Nedan definieras begrepp av stor relevans och betydelse för arbetet. Vad som avses med äldre 
personer, särskilt boende, anhöriga, hälso- och sjukvårdspersonal samt personcentrerad 
omvårdnad. Begreppen är återkommande och är till för att öka förståelsen för läsaren. 
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2.1.1   Äldre  personer  
Äldre personer benämns av Socialstyrelsen (2016a) som individer i åldern 65 år eller äldre. 
Arbetet grundar sig i att vara äldre än 65 år och i behov av vård på särskilt boende och därför 
kommer benämningen i arbetet fortsättningsvis att vara den äldre personen. 

2.1.2   Särskilt  boende    
Särskilt boende definieras av Socialstyrelsen (2010) som ett permanent boende där 
omfattande omsorg och omvårdnad kan ges dygnet runt till äldre personer i behov av särskilt 
stöd. Det är ett individuellt behovsprövat boende. Inom begreppet särskilt boende räknas 
benämningar som äldreboende, servicehus, ålderdomshem, sjukhem, vårdhem, 
demensboende med mera. Alla orter rättar sig efter olika benämningar och det finns ingen 
tydlig beteckning för vilken typ av särskilt boende det handlar om (Socialstyrelsen, 2010). 

2.1.3   Anhöriga    
Anhöriga benämns av Socialstyrelsen (2016b) som personer, vilka ger omsorg och vård till en 
närstående. Anhöriga innefattar oftast föräldrar och vuxna barn men kan även innebära 
någon utanför familjekretsen såsom en vän eller granne. 

2.1.4   Hälso-  och  sjukvårdspersonal    
Socialstyrelsen (2007) definierar hälso- och sjukvårdspersonal som en eller flera personer 
vilka genom sitt yrke utför hälso- och sjukvård och medverkar i omvårdnaden av patienter. 
Omvårdnaden av den äldre personen innefattar främst sjuksköterskor och undersköterskor 
vilket i resultatdelen därför kommer benämnas som vårdpersonal. 

2.1.5   Personcentrerad  omvårdnad  
Socialstyrelsen (2016c) beskriver personcentrerad omvårdnad som ett förhållningssätt där 
personen sätts i fokus och inte det som orsakar sjukdom. Det kan vara allt från att göra 
omvårdnaden mer personlig till att miljön är anpassad till personens behov. Vårdpersonalen 
ser på personen utifrån ett helhetsperspektiv så att bemötandet anpassas till personens 
önskemål samt att omvårdnaden blir behaglig utan besvär. 

2.2   Åldrande  befolkning  
Den äldre befolkningen har sedan 2000-talet ökat kraftigt och rapporter visar att antalet 
äldre personer överstiger två miljoner år 2017 i Sverige. I en prognos har det gjorts 
beräkningar som tyder på att antalet äldre personer kommer att öka ytterligare och vara över 
tre miljoner år 2060 (Statistiska centralbyrån, 2017). Gruppen ”äldre” är den grupp som ökar 
och blir allt större i vår befolkning. Ökat antal invånare av äldre personer innebär större 
kostnader och påfrestningar för äldreomsorg och sjukvård, vilket innebär att de kommer 
behöva mer vård och omsorg (Seniorguiden, 2014). De senaste fem åren har möjligheterna 
för äldre personer att flytta in på särskilt boende försvårats och som det ser ut nu så kommer 
utvecklingen fortsätta och begränsas ytterligare. En tredjedel av kommunerna i Sverige 
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upplever redan svårigheter med att uppfylla äldre personers behov av ett särskilt boende. Det 
har utförts jämförelser med andra länder och studier visar att Sverige har bland de sämsta 
resultaten gällande omvårdnaden av den äldre personen. Det finns definitivt utrymme för 
förbättringsarbete. Förebyggande åtgärder för att minska förekomst av fallolyckor för att 
hålla ner på antalet äldre personer i behov av vård är ett steg i rätt riktning (Socialstyrelsen, 
2016a). 

2.3   Styrdokument  
Det finns särskilda bestämmelser för vilka levnadsvillkor äldre personer har rätt till. I 
Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) stadgas i 5 kap 4 § att Socialnämnden verkar för att de har 
en trygg tillvaro i socialt samspel med andra individer och tillgodose behov och stöd som 
behövs i det vardagliga livet för ett värdigt liv. Det framkommer även tydligt i 6 kap 2 § att 
Socialnämnden ansvarar för att de äldre personerna får den omvårdnad som behövs även om 
det kräver flytt till ett boende (Socialtjänstlag, SFS 2001:453). Människans rätt till ett värdigt 
liv styrks i 2 § Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) varav det stadgas i att varje individ 
bemöts med respekt. Varje individ har dessutom ett lika värde samt rätten till att ta beslut 
vidrörande individens eget liv och hälsa.  

2.4   Tidigare  forskning  
I den tidigare forskningen presenteras anhörigas erfarenheter kring den äldre personens 
flyttprocess samt deras erfarenheter med sjuksköterskor. En fördjupning in i sjuksköterskors 
perspektiv i omvårdnaden av den äldre personen och utmaningarna som finns. 

2.4.1   Anhörigas  perspektiv  
Anhöriga är medvetna om att åldras är oundvikligt och förr eller senare behöver äldre 
personer vård och hjälp i större grad. De menar att tiden inför nya boendesituationen är en 
ångestladdad tid, beroende på vad den äldre personen har för åsikter om att flytta från sitt 
ursprungliga hem till särskilt boende (Söderberg, Ståhl & Melin Emilsson, 2012). En sådan 
situation kräver förändring som kan vara svårt att acceptera även för anhöriga (Söderberg et 
al., 2012; Eika, Espnes, Söderhamn & Hvalvik, 2013). Anhörigas känslor kring situationen är 
ofta sammanflätade med vad som erfars innan och under inträdet på särskilt boende och 
påverkar i sin tur relationen mellan den äldre personen och anhöriga. En utmaning för 
anhöriga är att de ofta upplever otillräckligt stöd från sjuksköterskor i flyttprocessen och 
osäkerhet om vem som har ansvaret för den äldre personen, sjuksköterskor eller dem själva 
(Eika et al., 2013). För anhöriga kan övergången från att vara primär vårdgivare till besökare 
erfaras som komplicerad och leda till förvirring mellan sjuksköterskans och anhörigas roll 
(Davies & Nolan, 2006; Eika et al., 2013; Ryan & McKenna, 2015). Det förväntas bland annat 
större ansvar från anhöriga än vad de önskar (Häggström, A. Kihlgren, M. Kihlgren & Sörlie, 
2007). En återkommande upplevelse är att de anhöriga får otillräcklig information kring den 
äldre personens flyttprocess och vem som bär det huvudsakliga ansvaret. Anhöriga kan 
uppleva att det är svårt att släppa kontrollen och minska känslan av ansvar för den äldre 
personen, speciellt om de upplever att mottagen vård varierar i kvalitet. Känslor som kan 
upplevas är trygghet och lättnad över att den äldre personen får den omvårdnad som behövs. 
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Samtidigt kan oroskänslor uppstå hos anhöriga över om vårdkvaliteten är tillräcklig för den 
äldre personen (Eika et al., 2013). Anhörigas anpassning till den nya situationen leder till 
nyutvecklade färdigheter och kunskaper vilket gör att de vill fortsätta att vara involverade i 
den äldre personens omvårdnad efter flytten (Ryan & McKenna, 2015).  
 
Anhöriga kan undvika att få motstridiga känslor vid flyttprocessen om sjuksköterskor 
erbjuder öppen dialog om boendets funktion och deras framtida roll. Anhöriga upplever att 
stöd och vägledning kring omvårdnaden av den äldre personen från sjuksköterskor kan 
förbättras (Davies & Nolan, 2006). De önskar också att inte vara den första som tar kontakt 
med sjuksköterskor för att få information om sin närstående. Anhöriga upplever att det kan 
vara svårt att få kontakt med sjuksköterskor när de är så upptagna (Häggström et al., 2007). 
Det är av största vikt för anhöriga att de känner sig välkomna och delaktiga i den äldre 
personens anpassning till nya boendemiljön. Vad som även är viktigt för anhöriga är att de 
äldre personerna bibehåller de aktiviteter som gjordes före flytten, så att relationen mellan 
dem inte förstörs (Eika et al., 2013). Det finns en generell uppfattning hos anhöriga att 
sjuksköterskor som lägger vikt på relationen till den äldre personen ofta förhåller sig mer 
adekvat gentemot anhöriga, vilket har betydelse eftersom det förbättrar erfarenheter kring 
omvårdnaden. Även om anhöriga är nöjda med vårdkvaliteten, försummas det ofta hos 
sjuksköterskor att ge det lilla extra och kan vara källa till irritation för de flesta anhöriga 
(Ryan & McKenna, 2015). 

2.4.2   Sjuksköterskans  perspektiv    
Sjuksköterskor anser att mer kan göras i de äldre personernas flyttprocess för att skapa en 
välkomnande atmosfär i det nya hemmet. Anpassning till nya boendet kan underlättas 
genom att sjuksköterskor skapar en vårdande relation och fokuserar på att ge en 
personcentrerad omvårdnad. Det innebär att se det unika i den äldre personen och de 
specifika behov som finns (Carlson, Rämgård, Bolmsjö & Bengtson, 2014; Ellis & Rawson, 
2015). Ett tillvägagångssätt som sjuksköterskor anser kan främja för de äldre personernas 
anpassning till ny miljö, är att introducera dem med andra vårdtagare för att möta och lära 
känna nya bekantskaper. Sjuksköterskor menar att det är viktigt att sjuksköterskor engagerar 
sig och ge tillräckligt med tid åt nyanlända. Det kan underlättas genom att en sjuksköterska 
utses som ansvarig för den äldre personen (Ellis & Rawson, 2015). Sjuksköterskor uttrycker 
delade meningar om till vilken grad andra medarbetare deltar i att förstå den äldre personens 
unikhet. De anser att det kan vara problematiskt att förstå de äldre personernas unika behov 
(Ellis & Rawson, 2015). Samtidigt kan det hos sjuksköterskorna finnas ett otillräckligt 
intresse för att engagera sig mer än nödvändigt på detaljer i omvårdnaden av den äldre 
personen (Wiersma, 2010; Ellis & Rawson, 2015). Sjuksköterskor ser det som nödvändigt att 
utveckla en närhet och ömsesidighet med de äldre personerna. De behöver involvera sina 
känslor för att kunna välkomna och förstå vad de äldre personerna går igenom. Det är också 
ett sätt att förstå vad som är viktigt i den äldre personens liv så att de gemensamt kan 
formulera mål för framtiden, exempelvis att involvera anhöriga (Grazia Bedin, Droz-
Mendelzweig & Chappuis, 2013).  
 
Sjuksköterskor anser att det är viktigt att det utvecklas långsiktiga relationer mellan de äldre 
personerna och anhöriga (Carlson et al., 2014). De menar att om anhöriga är delaktiga i 
början av flyttprocessen, kan de äldre personerna bilda ett förtroende till vårdpersonalen och 
det särskilda boendet (Carlson et al., 2014; Ellis & Rawson, 2015). Det underlättar också 
planeringen för den äldre personens omvårdnad. Det är för sjuksköterskorna lika viktigt att 



  5 

finnas till för anhöriga som för de äldre personerna för att ge stöd och förtroende, men också 
för att visa att det finns tid för att lyssna på deras tankar. I de fall där anhöriga inte finns 
tillgängliga för de äldre personerna uttrycker sjuksköterskor stor ledsamhet över ensamheten 
de äldre personerna kan erfara. Sjuksköterskor uttrycker dock att det kan vara svårt att skapa 
en vårdande relation med den äldre personen om kontakten med deras anhöriga är 
ansträngd (Weman & Fagerberg, 2006), vilket kan bero på att anhörigas syn på 
omvårdnaden inte motsvarar vad den äldre personen önskar. Samarbetet med anhöriga 
försvåras när det finns åtskilliga åsikter att ta hänsyn till, speciellt om det finns 
meningsskiljaktigheter sinsemellan anhöriga som sjuksköterskor behöver ta hänsyn till 
(Weman & Fagerberg, 2006; Ellis & Rawson, 2015). Missförstånd på kvaliteten av 
omvårdnaden som sjuksköterskan ger grundat i språksvårigheter, kan vara tidskrävande för 
dem och medför en osäkerhet gällande vad för information som når fram kan göra att 
anhöriga förlorar förtroende för sjuksköterskan (Weman & Fagerberg, 2006). 
 
Sjuksköterskor anser att de största fördelarna med att bo på ett särskilt boende är att det 
finns tillgång till vård dygnet runt (Ellis & Rawson, 2015). Nackdelar kan vara det begränsade 
antalet sjuksköterskor vilket kan leda till stress och otillräckligt med tid för de äldre 
personerna (Carlson et al., 2014; Ellis & Rawson, 2015). Sjuksköterskor uttrycker frustration 
över organisatoriska förväntningar av vad de ska utföra under en dag och att det som 
utspelas i praxis inte alltid motsvarar det som är reellt möjligt. Stundtals begränsas de till 
administrativt arbete istället för att medverka i omvårdnaden av de äldre personerna 
(Weman & Fagerberg, 2006; Grazia Bedin et al., 2012; Carlson et al., 2014). Sjuksköterskor 
lyfter det begränsade antalet vårdpersonal som en nackdel, vilket resulterar i att de skyndar 
på omvårdnaden vilket skapar en hektisk vardag (Carlson et al., 2014; Ellis & Rawson, 2015). 
De äldre personerna ses av sjuksköterskorna ganska snart efter att de flyttat in på det 
särskilda boendet, som en del av det genom de rutiner och scheman som finns. 
Sjuksköterskor uttrycker vikten av att ha de äldre personernas önskemål i åtanke men att 
boendets riktlinjer och regler är viktigare att ta hänsyn till. Det handlar om att säkerheten 
behöver upprätthållas för att minimera risken för att de äldre personerna kommer till skada. 
Sjuksköterskor har en uppfattning om att de äldre personerna av och till känner sig som ett 
nummer på boendet, men de känner hjälplöshet för hur den uppfattningen kan förändras hos 
dem. Sjuksköterskor kan se de nyinflyttade som en mängd pappersarbete snarare än som en 
person då det är så de kommer i kontakt med dem för första gången (Wiersma, 2010). 

2.5   Teoretiskt  perspektiv  
Erikssons vårdteori om människan, hälsa och lidande samt värld valdes då arbetet utgår ifrån 
ett äldreperspektiv, med fokus på den äldre personens erfarenheter av en omfattande 
livsförändring, som flytt från tidigare hem till särskilt boende kan vara. Samtliga begrepp kan 
möjligen bidra till djupare förståelse för individens erfarenhet av en sådan livsförändring. 

2.5.1   Människan  
Människan är en helhet av kropp, själ och ande och vid omvårdnad av människan är det 
nödvändigt att alla aspekter tillgodoses oberoende hälsohinder. Det innebär dock inte att 
aspekterna kan förändras, då varje möte är unikt och därför är det viktigt att ständigt 
fördjupa sin kunskap om den unika människan. Att möta människans lidande gör det 



  6 

nödvändigt för vårdpersonalen att våga öppna upp sig själva och vara sårbara. En helhetssyn 
på hela människan innefattar också livet. Det är människans drömmar, tro, tankar, känslor, 
hopp med mera. En levande människa vill vara med och skapa sitt eget liv på lika 
förutsättningar och är därför en viktig del i omvårdnaden av människan ur ett 
helhetsperspektiv. Begäret styrs av människans behov och problem. Det behöver inte bli ett 
hinder så länge människan blir bekräftad och accepterad som individ av andra människor. 
Det grundläggande begäret människan har är tro, hopp och kärlek. Att betyda något för en 
annan människa och samtidigt vara delaktig i sin omgivning. Vikten av att ha kännedom om 
begäret är grundläggande för att förstå människan (Eriksson, 2014). 

2.5.2   Hälsa    
Hälsa är en helhet bestående av kropp, själ och ande, delar av människans varande som inte 
kan skiljas åt. Kropp, själ och ande är substansen för hälsans process och påverkas av olika 
faktorer såsom kulturella, samhälleliga och miljömässiga aspekter. Aspekter som gör att 
hälsan därmed är i ständig förändring. Det går däremot inte att påstå att individen har hälsa 
så länge sjukdom inte finns, det är mer invecklat än så. Hälsa är därför en del av människan 
och inte något som kan ges. Människans upplevelse av hälsa är individuell och inträffar när 
individen känner välbefinnande i helhet. Vad som bidrar till ohälsa benämns som 
hälsohinder, vilket varierar från individ till individ. Hälsohinder finns inom människan men 
även runt omkring i omgivningen (Eriksson, 2014). Hälsans process kan även ses ett 
pendlande mellan tre nivåer: görande, varande och vardande nivå. Görandenivån innebär 
bedömning av de yttre objektiva kriterier som finns, på varandenivån eftersträvas balans och 
harmoni i upplevelsen av hälsa och på vardandenivån ses lidande inte längre som något 
främmande och därför kan individen uppleva hälsa trots sjukdom (Eriksson, 2015). 

2.5.3   Lidande    
Lidande är en del av människans upplevelse av hälsa och innebörden av begreppet har fått en 
negativ betoning kopplat till sjukdom och smärta. Trots det är det möjligt att uppleva hälsa 
även om lidande finns närvarande. Hälsa och lidande är två poler som utan varandra inte kan 
existera. Lidande tillför en sorts livslust och blir till drivkraft i söket efter hälsa, lidandets 
kamp mellan det goda och det onda (Eriksson, 2015). ”Att verkligt leva är att våga välja 
lidande.” (Eriksson, 2015 s. 34). I vården kan människan uppleva tre former av lidande vilka 
är sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande är det lidande som 
uppfattas i samband med sjukdom och behandling samt den kroppsliga smärtan som 
sjukdom eller behandling orsakar. Vårdlidande utgör det lidande som uppfattas i samband 
med vårdsituationen, det kan vara en maktutövning från vårdpersonal eller kränkning av 
patientens värdighet. Livslidande är det som upplevs i förhållande till det unika livet. 
Sjukdom och ohälsa påverkar hela människans livssituation. Livslidande kan relateras till 
vad det innebär att leva (Eriksson, 2015). 

2.5.4   Värld    
Världen är det utrymme där omvårdnaden sker och där vi förstår människan, hälsan och 
omvårdnaden. Vanligen används också begreppen “miljö” och “omgivning”. Det finns tre 
olika aspekter på världen och de är: omvärlden, medvärlden och egenvärlden. De är alla 
sammankopplade och har stor inverkan på varandra och hur respektive värld upplevs. 
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Omvärlden är den biologiska världen och här finns begrepp som anpassning, öde och 
förutbestämd. Medvärlden byggs upp genom möten med människor och ses som den värld 
där relationen mellan människor utspelar sig. Det är här som den naturliga vården sker. 
Grunduppfattningarna för att den naturliga världen är förmågan att uppfatta och leva i 
medvärlden. I egenvärlden tar människan hand om sig själv och sin unikhet.  Här finns 
människans tankar och känslor och här grundar sig det andliga och själsliga livet. 
Människans medvetande och upplevelse speglas i världsbilden (Eriksson, 1987). 

2.6   Problemformulering  
Tidigare forskning visar att det kan vara en utmaning för anhöriga att se sina närstående 
flytta från sitt ursprungliga hem till särskilt boende, både hur situationen hanteras före 
flytten och i anpassningen till det nya boendet. Anhörigas erfarenheter är oftast 
sammanflätade och likartade med hur situationen erfars för de äldre personerna. Brister i 
kommunikationen mellan sjuksköterskan och anhöriga kan skapa förvirring över vem som 
har ansvaret i den fortsatta omvårdnaden av den äldre personen. Både sjuksköterskor och 
anhöriga tydliggör brister i engagemanget i omvårdnaden av den äldre personen, specifikt 
deras unika behov och önskemål. Förutom det finns även organisatoriska frågor som 
förhindrar att sjuksköterskor har tillräckligt med tid för att ge en personcentrerad 
omvårdnad. Följden blir att när ett helhetsperspektiv saknas, så får inte den äldre personen 
samma förutsättningar som andra personer att vara delaktig i skapandet av sitt eget liv. 
Tidsbrist kan också förhindra skapandet av en vårdande relation till den äldre personen. 
Sjuksköterskor behöver kunskap om hur de kan förbättra relationen sinsemellan 
vårdpersonal och de äldre personerna för att i helhet förbättra deras anpassning till nya 
boendet. Vetskap om vad som behövs i personcentrerad omvårdnad kan härleda till att 
sjuksköterskan i tidigare skede strukturerar upp vad fokus kan ligga på i omvårdnaden av 
den äldre personen. Strategier behövs för hur de tillsammans med annan vårdpersonal kan 
gå tillväga för att stödja flyttprocessen och därmed skapa trivsel på boendet. Det behöver 
således undersökas om hur de äldre personernas tidigare erfarenheter i samband med flytt 
till särskilt boende har varit, så att förbättringsarbetet lägger vikt på vad sjuksköterskan kan 
göra för deras välbefinnande. 

3   SYFTE  
Syftet är att beskriva äldre personers erfarenheter i samband med flytt till särskilt boende. 
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4   METOD  
Nedan presenteras en beskrivning av metod samt motivering för metodvalet. Därefter 
datainsamling och urval, varav Evans första steg beskrivs mer ingående. Sedan presenteras 
genomförande och dataanalys där resterande stegen av Evans förklaras i detalj. Avslutas med 
etiska överväganden som vidtagits i arbetet. 

4.1   Val  av  metod  
Val av metod är av kvalitativ ansats då syftet med arbetet grundar sig i att beskriva och öka 
förståelsen för äldre personers erfarenheter. Enligt Forsberg och Wengström (2016) syftar 
kvalitativa forskningsmetoder till att med största möjliga noggrannhet, beskriva eller tolka 
ett fenomen samt förklara dess upplevelser och erfarenheter. Evans (2002) menar att 
systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes grundar sig till att ge en ökad förståelse 
för problemet i fråga. En metod som identifierar, bedömer och sammanfattar datamaterial 
och säkerställer att resultaten framställs utförligt utan tolkning. Friberg (2012) beskriver det 
som innehållsbeskrivning. Då denna metod beskriver resultatet på ett tydligt sätt var det 
avgörande för varför den ansågs passande. Henricson och Billhult (2012) menar att när 
erfarenheter beskrivs finns inga rätt och fel. Dataanalysen utgick därefter ifrån Evans fyra 
steg som förklaras mer ingående under genomförande och analys. 

4.2   Datainsamling  och  urval  
Kvalitativa artiklar valdes ut som stämde överens med arbetets ämnesområde och 
inhämtades från databaserna CINAHL Plus och PubMed. Inklusionskriterier som valdes var 
artiklar granskade enligt peer review, publicerade i en vetenskaplig tidskrift med sökradien 
2007-2017 för att få det mest relevanta inom intresseområdet. Det klargjordes i bakgrunden 
att äldre personer är över 65 år gamla och därför användes flertalet sökord relaterade till 
ålder för att säkerställa att tillgången till sökträffar inte begränsades. För att utöka eller 
begränsa sökalternativ användes AND och OR mellan sökorden. Artiklar skrivna i Europa 
och USA valdes ut för att finna likartade kulturer. Sökord som användes var: aged 80, and 
over AND aged: 65+ years AND aged AND aging AND older people AND older adults AND 
nursing home AND nursing homes AND residential care AND long-term care AND “quality 
of care” AND care AND moving AND relocation AND experiences AND “life experiences” 
AND challenge AND qualitative (se bilaga A). Exklusionskriterier som tillämpades var att 
utesluta artiklar som var skrivna ur ett sjuksköterske- och anhörigperspektiv. Artiklar med 
demens i texten valdes bort då det önskades fokusera på de som inte hade kognitiv 
nedsättning. Det valdes även bort kvantitativ och blandad metod samt review artiklar då 
deras uppbyggnad baseras på en sammanfattning av flera artiklar. 
 
Titeln lästes först och om de väckte intresse lästes även abstract innan de valdes ut till vidare 
granskning. Det gjordes för att säkerställa att artiklarna hade de kriterier som önskades; 
svarade an på syftet, kvalitativ ansats och äldres erfarenheter i resultat. Då syftet med arbetet 
vara att undersöka erfarenheter i samband med flytt, valdes syften ut som besvarade på 
erfarenheter före, under och efter flytt till särskilt boende. Slutligen valdes 11 artiklar ut för 
kvalitetsbedömning. Artiklarna diskuterades sinsemellan författarna, något Friberg (2012) 
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menar är för att säkerställa studiernas kvalitet och hållbarhet men även för att garantera en 
relevans utifrån syftet. Författaren har sammanställt kriterier för kvalitetsgranskning som 
sedan omformulerades. En sammanfattning av relevanta kriterier gjordes, då fokus var på 
artiklarnas syfte, datainsamlingsurval, metod, etiska överväganden och resultat (se bilaga B). 
Frågor utformades och så att de kunde besvaras med JA eller NEJ, där varje fråga som 
besvarades med ett JA gav ett poäng. Antalet poäng på varje artikel, varav maxpoäng är nio, 
demonstreras i artikelmatris (se bilaga C). Ovanstående nämnda steg såsom analysmetod, 
databas, inklusion, exklusion samt artikelgranskning ingår i Evans (2002) första steg i 
analysprocessen. 

4.3   Genomförande  och  dataanalys  
Analysmetod som valdes till arbetet då datamaterialet består av kvalitativa artiklar var enligt 
Evans (2002) beskrivande syntes, för att minska risken för omtolkning av publicerade data 
samt för att få en djupare insikt i de äldre personernas erfarenheter. Eftersom alla artiklar 
förutom en var skrivna på engelska, översattes varje artikels resultatdel noggrant till svenska 
med ett lexikon för att öka förståelsen för innehållet. Steg ett i analysprocessen beskrevs 
närmare i datainsamling och urval då det omfattade sökningen av de kvalitativa artiklarna. 
Steg två inleddes med att läsa studierna upprepade gånger för att få en helhet av det som 
skrevs. Artiklarna sifferkodades och därefter valdes nyckelfynd som markerades i varje 
artikel. För att bevara nyckelfyndens betydelse skrevs dem ut på artikelns ursprungliga språk. 
Dessa fynd som är beskrivningar av resultatets innehåll sammanställdes på ett dokument, 
varav de klipptes ut och kategoriserades i grupper efter liknande innehåll. Under steg tre 
utfördes en identifiering av två teman och därefter jämfördes de för att få fram likheter och 
skillnader, samt fem subteman för att få en avgränsning. Nedan i tabell 1 illustreras exempel 
på nyckelfynd samt tema och subteman.  Granskning av teman och subteman skedde 
återigen för att säkerställa att de överensstämde med innehållet. Som avslutande process i 
steg fyra relaterades fynden till varandra och en beskrivning av fenomenet skapades. I 
resultatet presenteras teman och subteman som rubriker och underrubriker. Citat från 
artiklarna användes för att stärka arbetets trovärdighet. 
 
 
Tabell 1: Exempel på nyckelfynd, tema och subteman 
 

Nyckelfynd Tema Subtema 
”Despite the risks related to 
relocation, residents 
reported important 
protective factors, one of 
which was a sense of 
relatedness to family, 
friends, and residents and 
staff at the facilities.”(Art. 11) 
 
“Talking with others was the 
only activity that interested 
some residents, and they 
attended the social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Att känna samhörighet med 

andra personer 



  10 

arrangements to meet other 
people in the nursing 
home.” (Art. 1) 

Acklimatisering till boendet 
 

 
“The residents emphasised 
feeling safe and receiving 
prompt emergency help as 
the main advantages.”(Art. 1) 
 
“Most residents spoke of 
postmove experiences as 
positive when they were 
provided with opportunities 
to create personalized 
spaces and reestablish 
valued routines and rituals.” 
(Art. 9)	  

 
 
 
 

Att känna trivsel på boendet 
 

 

4.4   Etiska  överväganden  
Valda artiklar som analyserades hade alla genomgått en granskning enligt peer review något 
som Codex (2016a) förklarar är en forskningsetisk nämnd inom området. Dessa granskar 
artiklarnas trovärdighet och följer etiska principer så att ingen kränkning av mänskliga 
rättigheter förekommer. Då arbetet är en systematisk litteraturstudie behövdes inget 
godkännande från en forskningsetisk nämnd. Eftersom materialet utgick från redan 
publicerade data med etiska överväganden krävdes inga ytterligare åtgärder utöver det. 
Datamaterialet var skrivet på engelska och eftersom författarnas modersmål är svenska lästes 
artiklarna upprepade gånger med öppenhet för att minimera risken för förfalskning och 
feltolkning vid översättning. Vid bearbetning av artiklarna togs det hänsyn till författarnas 
förförståelse och det reflekterades över att egna värderingar och åsikter inte tillämpades. 
Polit och Beck (2016) förklarar att plagiat innebär att förvalta andra personers verk och 
forskning utan att referera till upphovsmannen. Codex (2016a) stärker det påståendet och 
tillägger att det är författarens skyldighet att inte publicera plagierat, förvrängt eller 
fabricerade data. 

5   RESULTAT  
Utifrån analysprocessen framkom två teman; acklimatisering till boendet och förlust av 
kontroll samt fem subteman; att vara delaktig i beslutet om att flytta, att känna samhörighet 
med andra personer, att känna trivsel på boendet, att känna bristande självständighet och att 
vara missnöjd med boendemiljön. I tabell 2 presenteras en översikt av de valda begreppen 
som framkommit under analysen. 
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     Tabell 2: Visar teman och subteman 

 

5.1   Acklimatisering  till  boendet  
Under temat acklimatisering redogörs tre subteman; att vara delaktig i beslutet om att flytta, 
att känna samhörighet med andra personer och att känna trivsel på boendet. De beskriver i 
det stora hela vad de äldre personerna behöver för att anpassa sig till ny boendemiljö, vikten 
av att vara delaktig i beslutstagandet samt betydelsen av att känna samhörighet med andra 
personer. Även vad som framkallar trivsel för den äldre personen på boendet. 

5.1.1   Att  vara  delaktig  i  beslutet  om  att  flytta  
De äldre personerna som tog ett självständigt beslut om att flytta hade positiva erfarenheter 
av flyttprocessen (Andersson, Pettersson & Sidenvall, 2007; Jungers, 2010; Sussman & 
Dupuis, 2014). De betonade vikten av att vara delaktiga i beslutet samt att ha möjlighet till att 
agera självständigt även efter flytten. Det gjorde att de anpassade sig lättare till boendet 
(Jungers, 2010; Sussman & Dupuis, 2014). 
  

This sounds crazy, but I never encountered any difficulty in making the transition. See, I made the 
decision. The kids didn't come and say, "We think you ought to be moving into some- thing." I 
made the decision. I'm queen of the mountain here! (Jungers, 2010. s. 420). 

 
Beslutet om att flytta togs lättare om de äldre personerna insåg sina brister gällande 
gångförmåga och därmed den ökade risken för att ramla i hemmet. Även när det fanns en 

Tema	   Subteman	  

	  

Acklimatisering till boendet 

-   Att vara delaktig i beslutet om att 
flytta 

-   Att känna samhörighet med andra 
personer 

-   Att känna trivsel på boendet	  

	  

Förlust av kontroll 

	  

-   Att känna bristande självständighet 

-   Att vara missnöjd med boendemiljön 
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bristande tilltro till sina fysiska resurser och rädsla för att ramla och inte bli upptäckt. De 
fysiska hindren resulterade i att beslutet om att flytta sågs som förnuftigt av de äldre 
personerna (Sainio & Hansebo, 2008; Lee, Simpson & Froggatt, 2013).  Även anhörigas 
medverkan och att de äldre personerna inte ville vara till en börda för dem var anledningar 
till att beslutet togs utan tvekan. De äldre personerna ville inte belasta anhöriga med 
kontinuerlig hjälp och önskade lätta på de deras ansvar för att ta hand om sina närstående. 
Det fanns också en önskan om att låta deras anhöriga leva sina liv bekymmersfritt.  (Jungers, 
2010; Lee et al., 2013; Nakrem, Vinsnes, Harkless, Paulsen & Seim, 2013; Vasara, 2015). Att 
inte belasta sina anhöriga kunde också vara ett försök att skydda sig själv snarare än att värna 
om anhörigas självständighet (Jungers, 2010). Äldre personer utan kognitiv svikt erfor större 
kontroll över sin situation om de fick vara delaktiga i beslutet om att flytta. Det som 
underlättade för de äldre personerna att veta om rätt beslut hade tagits var om de före flytten 
fick besöka vårdhemmet för att bilda en egen uppfattning om anläggningen. Även anhörigas 
erfarenheter av vård i liknande sammanhang togs i beaktning av de äldre personerna 
(Sussman & Dupuis, 2014). De äldre personer som tidigare hade haft erfarenhet av 
korttidsboende kunde känna mersmak för vad vården hade att erbjuda. Det kunde leda till att 
deras tidigare uppfattning om hur det var att bo på ett särskilt boende ändrades, vilket gjorde 
att kontroll och delaktighet över beslutet erfors (Fraher & Coffey, 2011). Att flytta till särskilt 
boende kunde vara påfrestande även om de äldre personerna varit delaktiga i beslutet om att 
flytta. De erfor ofta en saknad av sina tidigare hem och en sorg över förlusten av det livet de 
en gång hade (Sainio & Hansebo, 2008; Nakrem et al., 2013; Riedl et al., 2013; Lee et al., 
2013). 

5.1.2   Att  känna  samhörighet  med  andra  personer  
Erfarenheter vilka beskrevs som betydelsefulla i flyttprocessen var möjligheten till att de 
äldre personerna kunde fortsätta ha socialt umgänge med andra personer. Besök från 
anhöriga uppskattades och gjorde att tillvaron blev mer underhållande och det var ett trevligt 
avbrott i vardagen. Det gav också en känsla av trygghet och kunde ses som en länk till det 
gamla livet (Sainio & Hansebo, 2008; Nakrem et al., 2013; Tuominen, Leino-Kilpi & 
Suhonen, 2016). Att ha god kontakt med anhöriga erfors bland de äldre personerna som en 
skyddsfaktor vilket bidrog till främjande av deras hälsa samt gav dem en känsla av fortsatt 
släktskap och samhörighet till sina anhöriga. Det var dessutom viktigt att känna samhörighet 
med vårdpersonalen då gemenskap med dem ansågs som betydelsefullt (Jungers, 2010). Att 
vårdpersonalen hade ett flexibelt förhållningssätt gentemot de äldre personerna erfors också 
som viktigt i flyttprocessen. Vårdpersonal som var vänliga och tog hänsyn samt respekterade 
de äldre personernas unika behov var uppskattat. Det visade att vårdpersonalen brydde sig 
på en personlig nivå (Anderberg & Berglund, 2010; Fraher & Coffey, 2011; Nakrem et al., 
2013; Vasara, 2015).  
  
På boendet kunde det skapas nya relationer med andra vårdtagare vilket gjorde att de äldre 
personerna kände samhörighet och minskade deras känsla av ensamhet (Jungers, 2010; 
Riedl, Mantovan & Them, 2013). De äldre personerna deltog ofta i sociala aktiviteter endast 
för att få umgänge med andra personer (Nakrem et al., 2013). “Here, I have someone to talk 
to. At home, I used to be alone because my daughter works.” (Riedl et al., 2013 s. 5). Att tala 
om sina erfarenheter tillsammans med andra gjorde det möjligt för dem att hantera sin sorg 
och förlust av sitt tidigare hem (Riedl et al., 2013). Det kunde dock vara utmanande att ha 
främlingar omkring sig som de inte hade något gemensamt med. Möjligheten till umgänge 
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kunde vara begränsande om det fanns kommunikationssvårigheter. Därför skedde oftast 
utbytet av ord endast under måltiderna (Sainio & Hansebo, 2008; Nakrem et al., 2013). 

5.1.3   Att  känna  trivsel  på  boendet  
Trivsel underlättades om de äldre personerna introducerades till nya boendet. Om de 
presenterades för vårdpersonalen samt fick en genomgång av boendets rutiner kunde de 
känna bekräftelse av att bli sedda som betydande personer. Strategier för att välkomna en ny 
vårdtagare kunde vara att bjuda in anhöriga till middag, utplacering av välkomstskyltar på 
vårdtagarens nya dörr, något de äldre personerna erfor som betydelsefullt (Sussman & 
Dupuis, 2014). 
 

There was a big sign stuck on my door --”Welcome X”-- which was very, very touching. When I 
moved in, we had lunch in a special room with my son-in law and my husband; the three of us had 
lunch in there and the waitresses all came in and introduced themselves. It made a very big 
difference. (Sussman & Dupuis, 2014 s. 448). 
 

Trygghet och att få sina behov tillgodosedda förklarade de äldre personerna som mest 
betydelsefullt för att erfara trivsel. Det uppnåddes bland annat genom att återskapa en trevlig 
hemmiljö (Anderberg & Berglund, 2010; Nakrem et al., 2013; Riedl et al., 2013; Vasara, 
2015). Trivseln på det nya boendet ökade om de äldre personerna fick återgå till sina 
ursprungliga hem för att välja ut materiella saker som för dem var betydelsefulla som de 
kunde ta med till sitt nya boende. Det uppskattades om rummet dekorerades med personliga 
ägodelar och möbler. De äldre personerna talade om erfarenheter efter flytten som positiva 
och erfor god trivsel när de fick möjlighet att skapa sina personliga utrymmen (Nakrem et al., 
2013; Riedl et al., 2013; Sussman & Dupuis, 2014). Något som också uttrycktes som 
fördelaktigt var att ha tillgång till hjälp 24 timmar om dygnet (Andersson et al., 2007; Riedl 
et al., 2013; Vasara, 2015; Tuominen et al., 2016). För de som var sängliggande gav 
larmklockan möjlighet att nå vårdpersonalen när det behövdes vilket skapade trygghet 
(Sainio & Hansebo, 2008).  
  
Något som värderades högt och gav trivsel var även åtkomst till uteplatser vilket gav variation 
på vardagen. Även andra områden som bibliotek eller vilorum som gav möjlighet till att sitta 
ned och skriva samt till att göra saker (Fraher & Coffey, 2011; Nakrem et al., 2013). De äldre 
personerna hade delade uppfattningar om vad som uppfyllde upplevelsen av ett hem, även 
om boendet nu definierades som deras hem (Nakrem et al., 2013). “I don’t think there is a 
better place to be when you have to live away from home.” (Nakrem et al., 2013 s. 220). Att 
flytta in på särskilt boende kunde göra att de blev mindre ensamma, något som ökade deras 
trivsel. De kunde delta i aktiviteter såsom sittdans, högläsning med mera, vilket uppskattades 
av de äldre personerna. Trivsel kunde även innebära att aktivera sig själv genom att se på tv, 
lyssna på radio eller läsa böcker (Nakrem et al., 2013; Tuominen et al., 2016). De äldre 
personerna strävade efter att bibehålla så många av sina tidigare vanor som möjligt för att 
den nya normaliteten skulle anpassas så nära som möjligt med deras tidigare liv. De deltog i 
aktiviteter på boendet som kunde jämföras med deras tidigare intressen och roller i livet. 
Sådana aktiviteter kunde göra att de äldre personerna fortfarande kände sig behövda vilket 
bidrog till trivsel. När de deltog i gruppaktiviteter skapade de en trygghet med sig själva 
(Sainio & Hansebo, 2008; Riedl et al., 2013).  
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Möjligheten till att söka sig till lugnare miljö för avkoppling var något som de äldre 
personerna uppskattade. Trivsel var uppnådd genom att fokusera på saker som de värdesatte 
och för vissa var det genom att sänka förväntningarna på tillvaron och istället se boendets 
möjligheter. Att åstadkomma trivsel ansågs som en individuell process där den äldre 
personen ibland var tvungen att ändra på sitt beteende och inte försvåra för sig själv (Nakrem 
et al., 2013; Sussman & Dupuis, 2014). 

5.2   Förlust  av  kontroll  
Det andra temat som presenteras är förlust av kontroll varav två subteman framkommit ur 
beskrivningen av nyckelfynd; att känna bristande självständighet samt att vara missnöjd med 
boendemiljön. De beskriver utmaningar som de äldre personerna erfor vid flytt till särskilt 
boende såsom förlust av självständighet och hur flytten förändrade synen på sig själv. Även 
vad de ansåg orsakade missnöje på boendet. 

5.2.1   Att  känna  bristande  självständighet  
Det framkom efter flytten till särskilt boende att det fanns tydliga brister på de äldre 
personernas självständighet och kontroll över att fatta vardagliga beslut som tidigare varit 
självklara (Jungers, 2010; Lee et al., 2013). Mindre självständighet kunde leda till försämrad 
självkänsla (Anderberg & Berglund, 2010; Jungers, 2010; Lee et al., 2013). “Nej, det har...jag 
kan ju inte göra någonting, ibland säger...tänker jag, att jag är ett kolli som dom ska plocka 
omkring hur dom vill.” (Sainio & Hansebo, 2008 s. 29). Den successiva försämringen av 
hälsotillståndet gjorde att vårdbehovet ökade och därmed blev självbilden förändrad. Det 
erfors som påfrestande och framkallade en känsla av maktlöshet när de inte längre kunde 
påverka sin situation till den grad de önskade (Sainio & Hansebo, 2008; Jungers, 2010; 
Tuominen et al., 2016). Att de inte kunde ta grundläggande beslut kring sin egen omvårdnad 
gav känslan av att vara fängslad (Jungers, 2010). Att bli omhändertagen och erfara ett ökat 
vårdbehov kunde vara påfrestande för någon som ville ha vård på sina egna villkor. De kunde 
erfara förlust av självständighet när de blev tvingade att utföra saker mot sin vilja av 
vårdpersonalen (Anderberg & Berglund, 2010; Nakrem et al., 2013). De tillfällen när de blev 
tvingade av vårdpersonalen till att delta i olika aktiviteter, gjorde att de kunde känna sig 
omyndigförklarade samt frustration av att de inte fick ta egna beslut (Jungers, 2010; 
Tuominen et al., 2016). De äldre personerna ansåg oftast att det inte fanns anledning till att 
framföra klagomål då det ändå inte skulle göra någon skillnad (Tuominen et al., 2016). 
 
Att vara helt eller delvis rörelsehindrad var något de erfor som frihetsbegränsande och ibland 
till och med frihetsberövande. De äldre personerna kunde känna att deras liv inte längre var 
värdigt med anledning av det kraftigt ökade vårdbehovet. De fann det förnedrande att andra 
personer skulle bestämma över dem (Andersson et al., 2007; Sainio & Hansebo, 2008; Riedl 
et al., 2013).  Omfattande omvårdnad av de fysiska behoven blev beskrivet som påfrestande. 
Att tvätta sig, klä på sig, äta och träna tog upp större delen av tiden på dagarna. Det gjorde att 
det fanns ett stort behov av att vila för att orka med (Nakrem et al., 2013). De som hade svårt 
för att röra sig önskade att få mer hjälp av vårdpersonalen för att förbättra deras 
gångförmåga, men även för att komma ut i friska luften (Fraher & Coffey, 2011; Nakrem et 
al., 2013). I somliga fall kunde det vara att de äldre personerna behövde lära sig hur deras 
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kroppar fungerade och reagerade i olika situationer, vilket begränsade deras självständighet 
mer (Anderberg & Berglund, 2010). 

5.2.2   Att  vara  missnöjd  med  boendemiljön  
När de äldre personerna flyttade in på särskilt boende blev de tvungna att anpassa sig till en 
vardag, där boendets rutiner styrde allt från tidpunkter att komma upp på morgonen till 
storleken på portionen vid måltider. Detta resulterade ofta i missnöje (Nakrem et al., 2013; 
Tuominen et al., 2016). 
 

Sometimes we are forced, yeah. The staff want to have their way with so many things. Like with 
the curtains, so much fuss. They have to open them but then my eyes start to sting. They even get 
involved with my few possessions. There should be more attention given to complaints, they 
should give more consideration to what I want, not just pay lip-service. (Nakrem et al., 2013 s. 
221). 
 

De äldre personerna var missnöjda med boendets begränsningar, varav att röra sig fritt inom 
och utanför boendet var en av anledningarna (Tuominen et al., 2016). De ansåg det som 
påfrestande att behöva ta kontakt med vårdpersonal för att ta sig ut, då de inte önskade bli 
uppfattade som besvärliga. De bad oftast inte om mer hjälp än vad de fick då det alltid fanns 
någon annan med större behov som behövde prioriteras, även om de ansåg att de inte fick 
tillräckligt med vård (Sainio & Hansebo, 2008; Nakrem et al., 2013). De uttryckte missnöje 
över vårdpersonalens begränsade möjligheter till hjälp och brist på tid att utföra 
omvårdnaden på, vilket gjorde att de äldre personerna inte kunde utföra något på egen hand 
(Sainio & Hansebo, 2008; Fraher & Coffey, 2011). De uttryckte även missnöje över att det var 
lite personal som arbetade på nattskiften. Det resulterade i en rädsla för att inte kunna få 
hjälp att komma på toaletten i tid på natten. Känslan av att de inte kunde kontrollera 
situationen gjorde att de reflekterade över andra frågor, om de skulle hinna få hjälp att ta sig 
ut om en brand bröt ut på boendet under natten (Lee et al., 2013). Ett stort hinder för trivsel 
för de äldre personerna var vårdpersonal med avsaknad för ett etiskt förhållningssätt, 
exempelvis när det inte fanns vilja till att samspela vid omvårdnaden (Anderberg & Berglund, 
2010; Tuominen et al., 2016). 
 
De äldre personerna som var missnöjda med boendemiljön var oftast det på grund av att de 
var tvungna att leva med personer de inte kände. Vårdpersonalens förhållningssätt gentemot 
dem kunde också påverka deras trevnad på boendet (Fraher & Coffey, 2011; Nakrem et al., 
2013; Sussman & Dupuis, 2014). Att dela matsalen tillsammans med andra personer var inte 
heller alltid uppskattat. De äldre personerna uttryckte ibland förlust av aptit av att se hur 
andra personer äter, vilket gjorde att de ibland åt på sina rum. De ansåg även att det hade 
varit bättre för de som inte kunde äta själva att bli matade separat och inte framför andra 
personer. De äldre personerna var ibland rädda för störande beteende och de andra 
personernas dåliga skick vilket var ännu en anledning till varför de undvek att äta i matsalen 
(Fraher & Coffey, 2011; Nakrem et al., 2013). Normer för socialt beteende var inte heller 
tydligt alla gånger och tillståndet av de andra som bodde på boendet, kunde resultera i 
besvikelse över att de inte var så friska som de hade hoppats (Andersson et al., 2007; Nakrem 
et al., 2013; Lee et al., 2013). ”I think they are nuts, the whole bunch. Yelling and one thing or 
another. Can’t talk to them.” (Nakrem et al., 2013 s. 220). Om det uppstod konflikter försökte 
de undvika gemensamma samlingsrum eller för den delen sociala aktiviteter för att hålla sig 
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borta från varandra, vilket resulterade i att de blev mer isolerade och ökade deras missnöje 
(Anderberg & Berglund, 2010; Riedl et al., 2013). 

6   DISKUSSION  
Diskussionsavsnittet innehåller tre områden vilka är resultat-, metod- samt etikdiskussion. 
Avslutas med förslag till vidare forskning. 

6.1   Resultatdiskussion  
Syftet med arbetet var att beskriva äldre personers erfarenheter i samband med flytt till 
särskilt boende.  Det som framkom tydligt ur artiklarna var att de äldre personerna erfor 
flytten som en svår process oavsett om flytten var frivillig eller inte. Brist på resurser för att 
kunna vårda den äldre personen i sitt ursprungliga hem, gjorde att alternativen oftast stod 
mellan att bo kvar i sitt hem ensam och begränsad, med otillräcklig hjälp från hemtjänst eller 
flytta in på ett boende där friheten begränsas trots ökad hjälp med sin omvårdnad. 
 
Resultatet visar att de äldre personerna som var delaktiga i beslutet om att flytta till särskilt 
boende kände stor kontroll över sin situation. Det kunde handla om att vilja avlasta anhöriga 
från det ansvar som de tidigare haft i omhändertagandet av de äldre personerna. Tidigare 
forskning visar att anhöriga anser att det bästa för de äldre personerna är att så länge som 
möjligt bo kvar i det ursprungliga hemmet och när det inte längre går är det bästa alternativet 
att flytta till ett särskilt boende där de finns tillgång till vård dygnet runt (Häggström et al., 
2007). Vidare visar resultatet att ett självständigt beslut där den äldre personen varit delaktig 
i beslutstagandet om att flytta var viktigt för deras självbestämmanderätt och förmåga att 
anpassa sig till boendet. Tidigare forskning tyder på att när anhöriga beslutar åt sina 
närstående att flytta kan det äventyra de äldre personernas självbestämmande och integritet 
(Söderberg et al., 2012; Eika et al., 2013).  Det kan ifrågasättas om de äldre personerna alltid 
är kapabla till att ta så stora beslut på egen hand då det finns situationer som stärker för 
anhörigas involvering. Den äldre personen kan i vissa fall bedöma sin kapacitet och sina 
fysiska förmågor fel vilket kan leda till försämring av deras hälsa. Eriksson (2014) menar 
dock att människan vill vara med och skapa sitt eget liv och det behöver inte vara ett hinder 
om människan blir accepterad och bekräftad som individ av andra människor. En ofrivillig 
förändring av människans livssituation kan ställa livet på ända, vilket gör att människan 
behöver tid till att skapa ett nytt meningssammanhang. En situation som Eriksson (2015) 
benämner som livslidande. Däremot anser Nygren och Lundman (2014) att när personer inte 
får delta i livsavgörande beslut kan det leda till bitterhet och vidare något som kan bidra till 
en kamp för att känna sig värdefull. För att säkerställa att det inte sker kan sjuksköterskor i 
ett tidigare skede behöva involvera den äldre personen till samtal. Med sjuksköterskans 
kunskap kan möjligen de öka den äldre personens och anhörigas förståelse för vad det 
innebär att flytta till särskilt boende. Det skulle kunna diskuteras olika alternativ, där den 
äldre personen får möjlighet att besöka ett boende för att se hur livet kan vara och vad som 
kan förväntas, så att ett beslut kan tas självständigt.  
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Enligt resultatet var det även viktigt för de äldre personerna att fortsätta att ha gemenskap 
med andra personer vid flytt till särskilt boende då de oftast hade varit ensamma tidigare. 
Framförallt uppskattades besök från anhöriga då det gav dem en känsla av fortsatt 
samhörighet. Detta bekräftar Socialstyrelsen (2010) och stärker påståendet med att skriva, en 
mångfald av känslor kan uppstå hos de äldre personerna i samband med flytt. Därför är det 
av stor betydelse att engagera anhöriga till att besöka sina närstående när det finns möjlighet 
till det, vilket även bekräftas av Weman och Forsberg (2006). Sjuksköterskan skulle kunna 
inbjuda till informationssamtal i samband med att den äldre personen flyttar in på boendet 
för att klargöra för de anhöriga om vikten av deras engagemang i den äldre personens liv 
även i framtiden. Detta är något tidigare forskning styrker när det visar att regelbundna 
besök från anhöriga bidrar till kontinuitet och delaktighet i omvårdnaden av den äldre 
personen (Davies & Nolan, 2006; Häggström et al., 2007; Eika et al., 2013; Ryan & McKenna, 
2015). Eriksson (2015) påstår även att vara utesluten från en gemenskap kan bidra till 
ensamhet och därmed innebära ett stort lidande då personen fråntas något som den äldre 
personen har haft tidigare. Att inte längre bli sedd kan leda till att personen förintas vilket ses 
som ett livslidande.  
  
Resultatet visar även att samhörighet med vårdpersonal var betydelsefullt, där ett 
respektfullt förhållningssätt gentemot den äldre personens unika behov var uppskattat. De 
unika behoven ses enligt Eriksson (2014) när människans helhet av kropp, själ och ande tas 
hänsyn till. Det är viktigt att alla delar beaktas i omvårdnaden av den äldre personen. 
Tidigare forskning belyser vikten av kunskap för vad en personcentrerad omvårdnad innebär 
för skapandet av en vårdande relation (Davies & Nolan, 2006; Ellis & Rawson, 2015; Ryan & 
McKenna, 2015). När vårdpersonalen ser på den äldre personen utifrån ett helhetsperspektiv 
som är anpassat efter det unika behovet, kan det ha betydelse för hur kommunikationen 
mellan vårdpersonalen och den äldre personen förbättras, något som Davies och Nolan 
(2006) styrker i den tidigare forskningen. Det kan säkerställas att sjuksköterskor får 
tillräckligt fördjupad kunskap om den äldre personens behov i ett tidigare skede. Eriksson 
(2014) menar att för att förstå den unika människan utgår vårdgivaren ifrån människans 
unika särdrag i helhet och därför kan det aldrig finnas två helt identiska vårdprocesser. Varje 
möte är unikt. Det skulle utifrån resultatet kunna ifrågasättas om sjuksköterskor gör sitt 
yttersta för att främja för de äldre personernas anpassning efter flytten, men då 
administrativt arbete är en stor del av sjuksköterskans vardag skulle det kunna argumenteras 
för att tidsbristen gör det svårt för dem att finna tillräckligt med tid för de äldre personerna. 
 
Resultatet visar att för att de äldre personerna skulle kunna känna trivsel på det nya boendet 
krävdes en del olika åtgärder i samband med att de flyttade in. De beskrev att det var 
betydelsefullt att känna sig välkommen till sitt nya boende då det gav en bekräftelse av att bli 
sedd. Eriksson (2015) stärker det genom att skriva att om en människa inte känner sig 
välkommen framkallar det ett lidande som kan ta ifrån människans livsglädje och hopp. Det 
visar även att människan påverkas av sin omgivning varav Eriksson (1987) beskriver 
människans värld som egenvärlden. Den är sammankopplad med omvärlden och 
medvärlden och inverkar på varandras upplevelser av respektive värld. Det kan diskuteras till 
vilken grad de äldre personerna påverkas av samtliga världar. Då det i grund och botten beror 
på personens värderingar. Den tidigare forskningen tyder på att det finns en medvetenhet 
hos sjuksköterskor och beskriver vikten av att ha rutiner som välkomnar de äldre personerna 
till sina nya hem. Sjuksköterskans kunskap kan ifrågasättas och behöver fördjupas gällande 
de äldre personernas unika behov. Det är också av stor betydelse att involvera anhöriga tidigt 
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i denna process då det kan hjälpa den äldre personen att engagera sig i sitt nya hem, vilket 
kan vara avgörande för en lyckad flyttprocess (Ryan & McKenna, 2015; Ellis & Rawson, 
2015).  Vidare belyser resultatet att det var angeläget att försöka återskapa en trivsam 
hemmiljö på det särskilda boendet. Något som kunde göras genom att de äldre personerna 
fick inreda det personliga utrymmet med egna möbler och ägodelar som hade medtagits från 
det tidigare hemmet. Tidigare forskning tyder på att anhöriga anser att en hemliknande miljö 
bidrar till att de äldre personerna kan känna sig säkra i sina nya hem (Häggström et al., 
2007). För att åstadkomma trivsel var det också angeläget att det särskilda boendet var 
utformat på ett sådant sätt att det fanns möjlighet för de äldre personerna att komma ut 
utomhus, samt att det fanns möjlighet att delta i olika aktiviteter tillsammans med andra 
personer. Enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) verkar Socialnämnden till att förse de 
äldre personerna med bostäder med god standard samt ge de som behöver stöd och hjälp i 
hemmet. Det är av vikt att sjuksköterskor försöker upprätthålla en god standard för de äldre 
personerna och därför fokusera först och främst på deras behov än administrativt arbete. 
  
Resultatet belyser vidare att när de äldre personerna flyttade till ett särskilt boende 
förbättrade deras sociala liv tillsammans med andra, då de oftast hade varit ensamma i sina 
tidigare hem. Att delta i aktiviteter ansågs som viktigt för att de äldre personerna skulle 
kunna bibehålla till stor del av sina tidigare vanor. Tidigare forskning belyser att även 
anhöriga vill att de äldre personerna får möjlighet till umgänge med andra vårdtagare och att 
delta i olika aktiviteter (Häggström et al., 2007; Eika et al., 2013). Det är även något som 
sjuksköterskor eftersträvar så att de äldre personerna trivs i sin nya boendemiljö (Ellis & 
Rawson, 2015). Därför kan det vara av stor vikt att sjuksköterskan är medveten om huruvida 
det tidigare funnits betydelsefulla aktiviteter i den äldre personens liv som han eller hon kan 
fortsätta att utöva även efter flytten. Det skulle kunna optimera möjligheten för att den äldre 
personen ska känna trivsel på sitt nya boende. Resultatet visar vidare att något som var 
betydelsefullt för att känna trivsel var att bli bemött och behandlad av vårdpersonalen på ett 
vänligt och behagligt sätt. Det är något som även Ryan och McKenna (2015) belyser i den 
tidigare forskningen genom att skriva att både anhöriga och vårdpersonal är viktiga i 
omhändertagandet av äldre personer. När ett samarbete uppstår däremellan framhävs 
styrkor som kommer fram genom regelbunden kommunikation. Enligt Häggström et al., 
(2007) upplever anhöriga att det bästa sättet att kunna påverka något i vården av de äldre 
personerna, är genom att vara involverad i kommunikationen mellan vårdpersonal och dem 
själva.  Att kunna känna trivsel på boendet kunde enligt resultatet vara en process som de 
äldre personerna var tvungna att genomgå själva. Det kunde handla om att sänka 
förväntningarna som de hade på tillvaron och ändra på sitt synsätt för att inte göra det svårt 
för sig själv. Det kan ifrågasättas om reducering av förväntningarna i slutändan innebär 
åstadkommande av trivsel, men att diskutera subjektiva erfarenheter kan vara svårt eftersom 
det är något som utgår från de äldre personerna själva. Däremot kan det stärkas av det 
Eriksson (2015) skriver, att om inte människan kan ändra omständigheterna så måste hon 
ändra inställningarna till omständigheterna. På så sätt kan de äldre personerna åstadkomma 
trivsel. 
 
Resultatet visar att de äldre personerna erfor det påfrestande att de inte kunde ta avgörande 
beslut och inte kunde kontrollera sin situation. Brister gällande deras självständighet i det 
dagliga livet ledde till förändrad självbild och skapade en känsla av värdelöshet. Ett brott mot 
den äldre personens integritet då Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) förtydligar att det är 
Socialnämndens ansvar att förse de äldre personerna med en trevlig och trygg miljö där de 
får leva självständigt. Förutom att det är den äldre personens rättighet så skriver även 
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Eriksson (2014) om att människan vill vara med och skapa sitt eget liv för att känna mening 
med livet. Så länge människan blir bekräftad och sedd som en unik individ behöver det inte 
bli ett hinder i omvårdnaden. Tidigare forskning visar att det brister i engagemang hos 
sjuksköterskor för att uppnå en personcentrerad omvårdnad av den äldre personen (Ellis & 
Rawson, 2015). Det kan diskuteras om hur sjuksköterskan kan uppmuntra de äldre 
personerna till att vara delaktiga i sin vård för att på så sätt återge kontrollen tillbaka till 
dem. Det är viktigt att deras behov och önskemål kommer fram till sjuksköterskan så att den 
personcentrerade omvårdnaden blir möjlig att utföra.  
  
Resultatet visar även att de äldre personerna ansåg det som förnedrande när andra personer 
tog beslut åt dem gällande sin omvårdnad. Det framkommer i tidigare forskning att 
sjuksköterskor är medvetna om den begränsade tiden de har med de äldre personerna men 
att de begränsas av möjligheter till att delta tillräckligt i omvårdnaden på grund av bland 
annat brist på personal (Carlson et al., 2014; Ellis & Rawson, 2015). Anhöriga ser även brister 
i omvårdnaden men är oroliga för att det ska ge konsekvenser för den äldre personen om de 
börjar ifrågasätta vårdpersonalen (Häggström et al., 2007). Resultatet skulle kunna visa att 
det råder kommunikationsbrist mellan sjuksköterskor och anhöriga. Genom ökad kunskap 
för hur det erfars för anhöriga och närstående kan sjuksköterskor bjuda in till samtal för att 
låta alla parter att komma med sina åsikter. Det anses även vara av betydelse för 
sjuksköterskan, då de kan förtydliga anhörigas ansvar och delaktighet i den äldre personens 
liv. Fokus kan då läggas på den äldre personens unika behov och ett bättre samarbete kan då 
införas mellan sjuksköterskor och anhöriga. Vidare visar resultatet att de äldre personerna 
hade svårt att vara självständiga när deras kroppar inte fungerade som de önskade. Det 
påverkade deras självkänsla av att inte kontrollera sin egen kropp. Det kan i sådant tillfälle 
enligt Nygren och Lundman (2014) vara nödvändigt att omvärdera sin livssituation för att 
anpassa sig till sin ohälsa. Det kan diskuteras om ökad rehabilitering är möjlig att införa i 
omvårdnaden av den äldre personen för att förbättra de fysiska funktionerna och i slutändan 
medverka till att den äldre personen blir mer självständig. 
 
Vidare visar resultatet att flytta till särskilt boende gjorde att de äldre personerna behövde 
anpassa sig till ett nytt sätt att leva och som kunde skapa missnöje. Det var plötsligt andra 
omständigheter som styrde deras vardag, varav rutiner på boendet hade stor inverkan på 
deras liv. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor ser livet på boendet som en blandning av 
regler, föreskrifter och strikta rutiner (Wiersma, 2010). Det påståendet stödjer de äldre 
personernas erfarenheter av deras uppfattning om livet på boendet. Enligt resultatet var 
vårdpersonalen en stor del till deras känsla av missnöje och påverkade deras uppfattning av 
boendemiljön. Vårdpersonalen uppfattades arbeta under tidspress, vilket gjorde att de 
undvek ofta att kontakta dem utav rädsla för att störa. Tidigare forskning stärker de äldre 
personernas uppfattning om otillräcklig omvårdnad med anhörigas perspektiv som anser att 
det inte läggs tillräckligt med tid på sina närstående och anhöriga tar ofta på sig större ansvar 
än vad som behövs (Häggström et al., 2007; Eika et al., 2013). Det kan generera i oro och 
frågor hos de anhöriga, exempelvis förvirring över anhörigas och sjuksköterskors roll (Davies 
& Nolan, 2006; Eika et al., 2013; Ryan & McKenna, 2015). Resultatet visar även att de äldre 
personerna kände missnöje för hur de ibland blev bemötta av vårdpersonalen. Även 
sjuksköterskor tar upp i den tidigare forskningen om brister inom tid, omvårdnad och 
bemötande, varav otillräckligt med tid att prata med de äldre personerna är en av bristerna 
(Weman & Fagerberg, 2006; Ellis & Rawson, 2015). En brist som är väsentlig i den 
personcentrerade omvårdnaden enligt Socialstyrelsen (2016c), där sjuksköterskor behöver 
tala med den äldre personen för att finna ut personens behov. Med ett helhetsperspektiv kan 
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endast då avgörelse tas för hur bemötandet ska gå tillväga. Det kan ifrågasättas i vilken 
omfattning sjuksköterskor behöver lägga ner på tid med de äldre personerna för att finna ut 
sådana detaljer men att i slutändan är det de äldre personernas behov som avgör det. 
Eriksson (2015) konstaterar det faktum att när den naturliga omvårdnaden uteblir, kränks 
den äldre personens värdighet och hindras till upplevelse av värde som människa, vilket kan 
ses som ett vårdlidande. 
 
Vidare visar resultatet att leva tillsammans med andra vårdtagare var en stor källa till 
missnöje. Det fanns tidvis kommunikationssvårigheter mellan de äldre personerna och andra 
vårdtagare som inverkade till minskad trygghet, då de stundvis kunde uppvisa ett beteende 
som erfors som störande. Tidigare forskning tyder på att det kan vara problematiskt att 
anpassa sig till vissa av de äldre personernas behov. Att behöva strukturera om på boendet 
efter de äldre personerna som inte vill umgås med andra, eller vistas i gemensamma 
utrymmen upplever vårdpersonalen som svårt (Wiersma, 2010). Däremot kan det bli till ett 
hinder om inte alla aspekter och önskemål tillgodoses i omvårdnaden av den äldre personen 
(Eriksson (2014). Det kan diskuteras om det förbises viktiga detaljer i vad som hindrar de 
äldre personerna till att vilja umgås med andra personer. Det är därför viktigt att 
sjuksköterskor går till botten med vad som orsakar deras frustration och försöker finna en 
lösning på situationen. 

6.2   Metoddiskussion  
När intresseområde hade blivit valt utfördes en sökning inom området för att se om det fanns 
tillräckligt med information inför val av metod. Enligt Forsberg och Wengström (2015) krävs 
att det finns tillräckligt med publicerade artiklar med hög kvalitet för att kunna göra en 
systematisk litteraturstudie. Det gjordes därför en bedömning att det fanns tillräckligt med 
relevant datamaterial för att utföra examensarbetet inom valt intresseområde, vilket var att 
beskriva äldre personers erfarenheter av att flytta in på särskilt boende. Friberg (2012) menar 
att kvalitativ ansats bland annat har som utgångspunkt i att skapa förståelse för vad lidande, 
erfarenheter, och upplevelser innebär. Artiklarna söktes i CINAHL Plus, och PubMed, vilket 
grundar sig databasernas vårdvetenskapliga fokus. Forsberg och Wengström (2016) nämner 
specifikt CINAHL Plus och PubMed som de mest användbara databaserna vilka effektiviserar 
sökningen för artiklar inom vårdvetenskap. Författarna sökte i första hand artiklar som inte 
var äldre än fem år men behövde utöka tidsspannet till 10 år eftersom urvalet blev för 
begränsat och ansågs inte vara tillräckligt till arbetet. Därmed ses det inte som en svaghet att 
artiklarna är mer än fem år gamla eftersom det utvidgade resultatets omfång.  
 
Sökord som i ett tidigt skede valdes ut ansågs vara relevanta utifrån syftet. Däremot under 
arbetets gång fick författarna inspiration till nya sökord från artiklar som lästes, något som 
utökade antalet artiklar till resultatet. Det exkluderades artiklar som inte kom från Europa 
och USA för att undgå större kulturella skillnader gällande omvårdnad av den äldre 
personen. Då syftet berörde olika delar i flyttprocessen, där benämningen ” i samband med 
flytt” framstod, ansågs alla utvalda artiklar svara an på syftet. Anledningen till det var för att 
det som undersöktes var före, under och efter flytten. Friberg (2012) beskriver flertalet 
punkter som kan användas i en kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar. Utifrån de 
kriterierna valdes nio av 14 punkter ut, som ansågs vara relevanta för bedömning av 
artiklarna. Att inte alla valdes kan ses som en svaghet men som Axelsson (2012) betonar är 
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det av större vikt att urval, syfte, metod och resultat granskas.  Poängsättning av kriterierna 
som valdes gjordes för att underlätta för läsaren att bedöma artiklarnas kvalitet vilket 
Axelsson (2012) anser är en valid metod för kvalitetsgranskning. 
 
När nyckelfynd togs ut från varje artikel översattes de inte för att undvika att författarna 
skulle tolka informationen fel samt för att bibehålla det ursprungliga budskapet. Evans 
(2002) tydliggör att beskrivande syntes är för att minimera risken för feltolkning av 
datamaterial. Trots förlängd analysprocess på grund av svårigheter med att hitta relevanta 
nyckelfynd såg författarna vald metod som en styrka, eftersom det gav resultatet ett bredare 
perspektiv och insikt över de äldre personernas erfarenheter. Det kan även ses som en styrka 
att författarna diskuterade fynden sinsemellan för ökad förståelse och medvetenhet. Utifrån 
det tidsperspektiv som arbetet hade för att slutföras ansåg författarna att en annan metod 
inte hade kunnat motiveras. Hade det funnits mer skönlitteratur inom området hade en 
kvalitativ innehållsanalys varit möjlig. Enligt Friberg (2012) bygger även det på erfarenheter 
men utgår från ett subjektivt perspektiv utan omformulering från utomstående. 
 
Arbetet gjordes utifrån en kvalitativ ansats varav bedömning av arbetets kvalitet utgick från 
begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Polit och Beck (2016) skriver att 
giltighet bedömer studiens kvalitet och att resultatet baseras på tillförlitliga data. Giltighet 
innebär kortfattat att det mäter det som avses mäta. Arbetets giltighet anses vara hög 
eftersom det exkluderades artiklar med deltagare som hade någon form av demens. De 
utvalda artiklarna är av hög kvalitet vilket stärker giltigheten. Resultatet blev noggrant utfört 
med minimal omtolkning för att säkra dess trovärdighet. Polit och Beck (2016) menar att en 
studie är tillförlitlig om samma eller likartade förutsättningar leder till ett liknande resultat. 
Tillförlitligheten anses vara hög då det fanns tillräckligt med publicerade data inom området 
och artiklarna var av hög kvalitet. Författarna till arbetet utförde skriftligt ett tydligt och 
detaljerat resultat för att öka trovärdigheten på arbetet. Det sista begreppet en studie bedöms 
efter är överförbarhet. Polit och Beck (2016) beskriver att det uppnås när ett resultat i en 
studie kan tillämpas på andra grupper eller liknande kontext, såsom andra länder och 
samtidigt få samma resultat. Det kan diskuteras om arbetets överförbarhet är hög då det 
exkluderades artiklar från andra länder än de i Europa och USA för att undvika 
kulturskillnader. Personer i andra länder kan ha ett annorlunda synsätt på hur vården av den 
äldre personen hanteras, exempelvis att det finns de som anser att den äldre personen bör 
vårdas av anhöriga i hemmet. Det kan därför vidare diskuteras om samma resultat skulle 
vara möjligt att uppnå. Hade artiklarna haft ett globalt perspektiv skulle resultatet möjligen 
kunnat överföras till andra grupper. Utifrån vad arbetet är baserat på går det inte att överföra 
och få samma resultat. Därför anses överförbarheten vara låg. 

6.3   Etikdiskussion  
Vid systematiska litteraturstudier ska det finnas noggranna forskningsetiska överväganden 
eller ett godkännande från en etisk kommitté (Forsberg & Wengström, 2016). Sju av 11 
artiklar hade forskningsetiskt godkännande varav resterande hade tydliga etiska 
överväganden, vilket gjorde att författarna bedömde att de etiska principerna ändå 
uppfylldes. Eftersom författarna till arbetets modersmål är svenska, gjordes en noggrann 
översättning av artiklarna som var skrivna på engelska. Det kan eventuellt ses som en svaghet 
att översätta en text men på grund av författarnas kunskap i engelska bedömdes det vara 
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nödvändigt för att uppnå en djupare förståelse samt för att undvika feltolkningar. 
Översättningen kontrollerades av båda författarna med noggrannhet för att säkra att inga 
omtolkningar hade gjorts. Utöver analysprocessen lästes artiklarna upprepade gånger för att 
få en helhet och det fanns alltid möjlighet att återgå till den engelska versionen om det 
behövdes för att förstå sammanhanget i texten. Citaten i arbetet blev utvalda med precision 
och för att stärka och argumentera för skriven text. För att undgå feltolkning av dess 
betydelse översattes inte dem. Författarna har inte medvetet förfalskat eller förvrängt 
forskningsresultat. Det arbetades med stor noggrannhet för att undvika plagiat. Codex 
(2016b) förtydligar att forskaren har ett ansvar att se till att arbetet utförs med god moral och 
kvalitet, vilket författarna beaktat under arbetets gång. Författarna tog även hänsyn till sin 
förförståelse och egna erfarenheter och utförde ständigt en öppen dialog för att resultatet inte 
skulle påverkas. 

6.4   Förslag  till  vidare  forskning  
Förslag till vidare forskning skulle kunna vara att undersöka vad sjuksköterskor anser om 
vad för typ av förbättringsarbete som är möjligt inom den ramen av rutiner och regler ett 
boende har. Inom äldreomsorgen upplever sjuksköterskor tidsbrist och nedskärningar av 
vårdpersonal. Därför skulle en översikt kunna göras över vilka rutiner som kan ändras och 
eventuellt omfördelning av arbetsuppgifter så att mer tid kan tillbringas med de äldre 
personerna. Det skulle även vara av intresse att undersöka anhörigas perspektiv och hur 
deras delaktighet i omvårdnaden av den äldre personen kan förbättras. 

7   SLUTSATS  
Syftet var att ur ett äldreperspektiv beskriva erfarenheter i samband med flytt till särskilt 
boende. Resultatet visar att det är påfrestande för de äldre personerna att anpassa sig till ett 
liv på särskilt boende då det oftast innebär att sänka sina förväntningar och acceptera de nya 
förutsättningarna. Att flytta innebär också oftast förlust av kontroll och självständighet vilket 
skapar en mängd olika känslor, bland annat maktlöshet. Trots kunskap och ökad förståelse 
för de äldre personernas erfarenheter kan det vara svårt att underlätta för deras 
acklimatisering om de själva inte är villiga att förbättra sin situation. Ett samarbete mellan 
sjuksköterskor och anhöriga kan ge fördjupad kunskap om vad den äldre personen har 
svårigheter att uttrycka sig om. Människan är unik och varje möte med den äldre personen 
kan förändras beroende på omständigheterna. Därför underlättar det för personcentrerad 
omvårdnad om sjuksköterskan möter dennes lidande genom att vara öppen och sårbar för 
den äldre personens tankar samt bjuder in anhöriga till att dela med sig av sina erfarenheter. 
De äldre personernas erfarenheter i samband med flytt till särskilt boende är således mer 
komplext än vad som förväntades, då varje möte är unikt. Syftet anses därför besvarats och 
ger ökad kunskap om vad sjuksköterskor kan ha i åtanke i omvårdnaden av den äldre 
personen. En insikt över vad som styr äldre personers erfarenheter och vad som påverkar 
dem till bättre trivsel på boendet. Om fokus ligger på att uppfylla de äldre personernas behov 
för acklimatisering redan innan flytten kan deras erfarenheter förbättras. Ur ett kliniskt 



  23 

perspektiv kan därför resurser sättas in redan innan flytten för att komma underfund med 
den äldre personens synpunkt samt behov. Även tydligare riktlinjer för hur mottagandet av 
nyanlända till boendet kan gå tillväga. 
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BILAGA  A:  SÖKMATRIS  
Databas Avgränsning Sökord Antal 

träffar 
Valda artiklar 

PubMed 2007-2017 Aged, 80, and 
over OR older 
people AND 
nursing homes 
OR residential 
care OR long-
term care AND 
moving AND 
qualitative 

28 A narrative exploration of older 
people’s transitions into 
residential care 
 
Daily life after moving into a 
care home – experiences from 
older people, relatives and 
contact persons 

CINAHL 
Plus 

Peer reviewed 

2007-2017 

Older people OR 
older adults AND 
experiences AND 
moving AND 
nursing home 

34 Moving to a nursing home – a 
new phase in life an interview 
study 
 
Not ageing in place: 
Negotiating meanings of 
residency in age-related 
housing 

CINAHL 
Plus 

Peer reviewed 

2007-2017 

Aged, 80 and over 
OR aged: 65+ 
years AND “life 
experiences” AND 
nursing home 

50 Elderly persons’ experiences of 
striving to receive care on their 
own terms in nursing homes 

PubMed 2007-2017 Older people 
AND nursing 
homes AND 
“quality of care” 
AND experiences 
AND care 

19 Older people’s experiences of 
their free will in nursing homes 
Ambiguities: residents’ 
experience of ‘nursing home as 
my home’ 

PubMed 2007-2017 Aged OR older 
people AND 
challenge AND 
moving AND 
nursing homes 

7 Being a Nursing Home 
Resident: A Challenge to One’s 
Identity 

CINAHL 
Plus 

Peer reviewed Aging OR older 
adults OR older 

24 Supporting Residents Moving 
Into Long-Term Care: Multiple 
Layers Shape Residents’ 



 

 
 
 
 

2 

2007-2017 people AND long-
term care OR 
nursing homes 
AND experiences 
AND relocation 

Experiences 
 
Older people’s experiences of 
relocation to long-term care 
 
Leaving Home: An 
Examination of Late-Life 
Relocation Among Older Adults 



 

    

BILAGA  B:  KVALITETSGRANSKNING  
Utvalda punkter utifrån Fribergs (2012) kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar. 
 

•   Är problemformuleringen tydlig och avgränsad? 
•   Vad är syftet med studien och är det tydligt formulerad? 
•   Finns det en detaljerad metod beskriven? 
•   Är undersökningspersonerna i studien tydligt beskrivna? 
•   Finns det en beskriven dataanalys? 
•   Har studien ett tydligt resultat? 
•   Är resultatet relevant för syftet? 
•   Skriver författarna om etiska överväganden? 
•   Finns det en avslutande diskussion gällande vald metod?
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BILAGA  C:  ARTIKELMATRIS  

Författare/ 
år/ tidskrift 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Fraher, A., & 
Coffey, A. 
(2011).  
Nursing 
Older People 

Older 
people’s 
experiences 
of 
relocation 
to long-
term care 
(3) 

Syftet är att 
undersöka 
äldre 
personers 
erfarenheter 
av flytt till 
långtids-
vård, från 
beslutet togs 
till efter flytt 

Intervjuer med 
åtta vårdtagare 
som nyligen 
flyttat till 
långtidsvård 
 
Kvalitativ studie 
Fenomenologisk
/ hermeneutisk 
Design 

Det varierade hur 
de äldre 
personerna erfor 
flytten till boendet. 
De var motvilliga 
till att flytta till 
särskilt boende, då 
de inte kunde 
acceptera att 
boendet gav 
tillräckligt med 
hemkänsla. 

9/9 

Lee, V. S. P., 
Simpson, J., 
& Froggatt, K. 
(2013). 
Aging & 
Mental 
Health 

A narrative 
exploration 
of older 
people’s 
transitions 
into 
residential 
care (10) 

Syftet är att 
undersöka 
äldre 
personers 
erfarenheter 
av 
förändring 
som sker vid 
flytt till 
vårdhem 
samt hur 
deras 
flyttprocess 
reflekteras 
och 
införlivas i 
den 
personliga 
berättelsen 

Intervjuer med 
åtta vårdtagare 
som har bott på 
vårdhem i minst 
tre till max 12 
månader 
 
Kvalitativ studie 
Narrativ analys 

Resultatet visade 
att tidsbundna 
stadier av 
flyttprocessen 
definierades som 
en händelse och ett 
resultat av en 
förändring i livet. 
De äldre 
personernas 
erfarenheter 
återspeglades i 
berättelser om brist 
på kontroll och 
makt samt känsla 
av osäkerhet. 

9/9 

Andersson, I., 
Pettersson, 
E., & 
Sidenvall, B. 
(2007). 
 
Journal of 
Clinical 
Nursing 

Daily life 
after 
moving into 
a care home 
– 
experiences 
from older 
people, 
relatives 
and contact 
persons (8) 

Syftet är att 
beskriva 
äldre 
personers 
erfarenheter 
av det 
dagliga livet 
på vårdhem 
efter flytt 
med fokus 
på deras 

Intervjuer med 
13 vårdtagare 
som nyligen 
flyttat in på 
vårdhem 
 
Kvalitativ studie 
Innehållsanalys 
deskriptiv design 
 

Äldre personer 
erfor otillräcklig 
självbestämmande 
i samband med 
flytten. De flesta av 
de äldre var nöjda 
med den omsorg 
vårdhemmet gav. 
Anhöriga kände 
oro över att de 
äldre personerna 

9/9 



 

    

2 

uppfattning-
ar om 
delaktighet i 
beslutet om 
att flytta 

var uttråkade och 
inte hade 
tillräckligt med 
aktiviteter 

Sainio, J., & 
Hansebo, G. 
(2008). 
Vård I 
Norden 
 

Moving to a 
nursing 
home – a 
new phase 
in life an 
interview 
study (7) 

Syftet med 
studien är 
att belysa de 
äldres levda 
erfarenheter 
av att flytta 
till ett 
vårdhem 

Intervjuer med 
åtta vårdtagare 
som har bott på 
vårdhem i minst 
tre månader. 
 
Kvalitativ studie 
Fenomenologisk
/ hermeneutisk 
design 

Det var 
komplicerat och 
påverkade flytten 
till vårdhem. De 
äldre personerna 
hade erfarenheter 
av att vara till 
besvär i nya 
hemmet och att 
vara beroende av 
någon begränsade 
tillvaron och deras 
frihet 

9/9 

Sussman, T., 
& Dupuis, S. 
(2014). 
Journal of 
Gerontolog-
ical Social 
Work 

Supporting 
Residents 
Moving 
Into Long-
Term Care: 
Multiple 
Layers 
Shape 
Residents’ 
Experiences 
(9) 

Syftet är att 
undersöka 
vad som 
påverkar de 
äldres 
erfarenheter 
av flytt-
processen 
inklusive 
beslutsfasen, 
själva flytten 
och tiden 
efter flytten 

Intervjuer med 
tio vårdtagare 
som har bott på 
långtidsvård i 
max sex veckor 
 
Kvalitativ studie 
Grundad teori 
med tolkande 
metod 

Erfarenheterna 
beskrevs som 
svåra, upprörande 
och utmanande 
men underlättades 
av att de äldre 
personerna var 
delaktiga i 
flyttprocessen och i 
hur de anpassade 
sig till att finna en 
mening och 
tillhörighet i sin 
nya boendemiljö 

9/9 

Vasara, P. 
(2015). 
Journal of 
Aging Studies 

Not ageing 
in place: 
Negotiating 
meanings of 
residency in 
age-related 
housing (6) 
 

Syftet är att 
undersöka 
äldre 
personers 
erfarenheter 
av att bo i 
ålders-
relaterade 
bostäder 

Intervjuer med 
11 vårdtagare 
som har bott i 
åldersrelaterade 
bostäder i minst 
ett år 
 
Kvalitativ studie 
Narrativ analys 

Att åldras i sitt eget 
hem är idealiserat 
och att flytta 
ansågs som ett 
avbrott. Trots oro 
och sorg i 
flyttprocessen 
framkommer 
erfarenheter av 
värdigt bemötande 
av vårdpersonal 

9/9 

Anderberg, 
P., & 
Berglund, A-
L. (2010).  
International 

Elderly 
persons’ 
experiences 
of striving 
to receive 

Syftet är att 
få en djupare 
förståelse 
över äldre 
personers 

Intervjuer med 
15 vårdtagare 
som har bott på 
vårdhem i minst 
sex månader 

Äldre personers 
erfarenhet av vård 
och hjälp beskrevs 
som en balans 
mellan sorg och 

9/9 
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Journal of 
Nursing 
Practice 

care on 
their own 
terms in 
nursing 
homes (5) 

erfarenheter 
av vård, 
hjälp och 
hur deras liv 
har 
förändrats 
på 
vårdhemmet 

 
Kvalitativ studie 
Fenomenologisk
/ hermeneutisk 
design 

lättnad, ett försök 
att dölja en 
sårbarhet för att 
accepteras och 
skapa ett inre lugn 
i en utsatt situation 

Nakrem, S., 
Vinsnes, A. 
G., Harkless, 
G. E., 
Paulsen, B., & 
Seim, A. 
(2013). 
International 
Journal of 
Older People 
Nursing 

Ambiguities
: residents’ 
experience 
of ’nursing 
home as my 
home’ (1) 

Syftet är att 
beskriva 
vårdtagares 
erfarenheter 
av att bo på 
vårdhem 
relaterat till 
vårdkvalitet 

Intervjuer med 
15 vårdtagare 
som har bott i 
minst en månad 
på vårdhem 
 
Kvalitativ studie 
Innehållsanalys 
deskriptiv design 

De äldre 
personerna 
uppfattade 
vårdhemmet som 
sitt hem men 
samtidigt inte, 
vilket skapade 
spänning gällande 
livskvaliteten 

9/9 

Tuominen, 
L., Leino-
Kilpi, H., & 
Suhonen, R. 
(2016). 
Nursing 
Ethics 

Older 
people’s 
experiences 
of their free 
will in 
nursing 
homes (2) 

Syftet är att 
beskriva 
äldre 
personers 
erfarenheter 
av deras fria 
vilja, dess 
förverklig-
ande, 
initiativ-
tagare och 
hinder på 
vårdhem för 
att förbättra 
den etiska 
vård-
kvaliteten 

Intervjuer med 
15 vårdtagare 
som har bott på 
vårdhem mellan 
fyra månader 
och 15 år 
 
Kvalitativ studie 
Fenomenologisk 
design 
 
 

Möjlighet att 
avgöra egna 
personliga frågor 
och hålla fast vid 
sina rättigheter 
framkom i studien. 
Hinder var 
sjuksköterskors 
oetiska attityder, 
institutionens 
regler, störande 
beteende samt 
attityder från 
andra vårdtagare 

9/9 

Riedl, M., 
Mantovan, F., 
& Them, C. 
(2013). 
Nursing 
Research and 
Practice 

Being a 
Nursing 
Home 
Resident: A 
Challenge 
to One’s 
Identity (4) 

Syftet är att 
beskriva 
vårdtagares 
erfarenheter 
gällande 
självständig-
het och 
bevarandet 
av sin 
identitet på 
vårdhem 
under det 
första året 

Intervjuer med 
20 vårdtagare 
som har bott 
max ett år på 
vårdhem 
 
Kvalitativ studie 
Innehållsanalys 
deskriptiv design 

Självständighet och 
identitet var något 
de äldre 
personerna 
kämpade för att 
hålla fast vid. Att 
förlora rätten till 
att ta beslut var 
inget som 
uppskattades 

9/9 
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Jungers, C. 
M. (2010). 
Journal of 
Counseling 
and 
Development 

Leaving 
Home: An 
Examinatio
n of Late-
Life 
Relocation 
Among 
Older 
Adults (11) 

Syftet är att 
beskriva 
äldre 
personers 
erfarenheter 
av flytt 
senare i livet 
från sitt hem 
till 
långtidsvård 

Intervjuer med 
14 vårdtagare 
som har bott 
minst två 
månader på 
långtidsvård 
 
Kvalitativ studie 
Fenomenologisk 
design 

Åtta typer av 
erfarenheter 
framkom från 
intervjuerna; 
Hälsohinder, att 
inte vara en börda, 
förlust av 
närstående, 
ensamhet, 
åldrandet, stöd 
från familj och 
vänner, 
beslutstagande och 
fri vilja samt 
positivt åldrande 

9/9 
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