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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: I Sverige, och även globalt, ökar andelen äldre av befolkningen. 

Medellivslängden i Sverige var 84 år för kvinnor och 80 år för män 2016. Att bli äldre kan 

innebära både möjligheter och begränsningar. Ålderdom kan innebära ohälsa och 

funktionsnedsättning med behov att anpassa sig till nya förutsättningar då kroppens 

funktioner inte längre kan tas för givna. Problem: Forskning om äldre på äldreboenden 

visar att brister på resurser i form av personal, lämpliga lokaler och utomhusmiljö 

förekommer. Många anhöriga menar att deras närstående blir isolerade när de inte kan 

aktivera sig eller komma ut, vilket leder till sämre livskvalitet. Syfte: Syftet var att skapa en 

översikt av aktiviteters påverkan för patienter på äldreboende. Metod: Allmän 

litteraturöversikt genomfördes och i analysen användes sex artiklar med kvantitativ och fyra 

artiklar med kvalitativ ansats. Resultat: Sociala interaktioner hade påverkan på livskvalitet 

för patienterna och genom fysisk aktivitet hade patienterna möjlighet att påverka sin 

livssituation och förväntningarna på aktiviteten. Patienternas rörlighet ökade och mentala 

hälsa förbättrades efter träningsprogram. Slutsats: I resultatet framkom aktiviteternas 

påverkan på patienterna genom samhörighet, möjlighet att lära känna nya människor och att 

dela glädje och intresse med andra vilket påverkade patienternas livskvalitet. 

Nyckelord: Allmän litteraturöversikt, livskvalitet, personcentrerad, vårdpersonal, 

välbefinnande. 



 

ABSTRACT 

Background: In Sweden, and even globally, the proportion of older people increases. The 

average life expectancy in Sweden was 84 years for women and 80 years for men 2016. 

Getting older can mean both possibilities and limitations. Old age can mean ill health and 

disability with the need to adapt to new conditions when the body's functions can no longer 

be taken for granted. Problems: Research on the elderly in the elderly shows that shortages 

of resources in the form of staff, suitable premises and outdoor environments occur. Many 

relatives say their relatives become isolated when they cannot activate or get out, leading to 

poorer quality of life. Purpose: The purpose was to create an overview of the impact of 

activities on patients in retirement homes. Method: General literature review was conducted 

and in the analysis six articles were used with quantitative and four with qualitative 

qualifications. Results: Social interactions had an impact on quality of life for patients and 

through physical activity, patients were able to influence their life situation and expectations 

of the activity. Patients' mobility increased, and mental health improved after training 

programs. Conclusion: In the results, the impact of the activities on patients was shown 

through togetherness, the opportunity to get to know new people and to share joy and 

interest with others, which affected the quality of life of the patients. 

Keywords: General Literature Overview, quality of life, person-centred, healthcare 

professionals, well-being. 
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1 INLEDNING 

Många äldre patienter inom äldreomsorgen riskerar sämre livskvalitet på grund av inaktivitet 

och sjukdom. Vår första verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i sjuksköterskeprogrammet 

genomfördes inom äldreomsorgen. Där upplevde vi att många patienter var inaktiva och 

hade brist på stimulans i det vardagliga livet. Okunskap och tidsbrist kan göra att 

vårdpersonal endast gör det nödvändigast för att klara dagliga uppgifter så som hygien, 

nutrition och medicinering. Detta berörde oss och skapade frågor om betydelsen av dagliga 

aktiviteter för patienters hälsa och välbefinnande. Sjukdomar och funktionsnedsättningar av 

olika slag kan leda till att äldre patienter inte orkar ta sig till olika aktiviteter. Flera äldre 

patienter lever ensamma och ensamhet kan ha både negativ och positiv betydelse. Att 

bestämma över sin egen tid och rutiner kan vara en positiv upplevelse. Däremot kan 

upplevelser av övergivenhet ha en negativ inverkan på densamme. Ju äldre människan blir 

desto fler personer lever ensamma och riskerar att känna sig isolerade. Eventuell partner kan 

vara/bli sjuk eller dö, vännerna dör eller har svårt att ta sig ut och barnen kan bo långt borta 

eller/och arbetar mycket. Att bli äldre kan innebära att vara mer beroende av andra 

människor för att utöva dagliga aktiviteter. I ämnesvalet till examenensarbetet har vi 

inspirerats av forskargruppen Långvarigt självständigt liv på MDH/HVV. Genom att 

undersöka äldres upplevelse av aktiviteter i det dagliga livet hoppas vi kunna bidra till ett 

ökat intresse för området och även öka vår egen kunskap inför kommande yrkesliv.  

2 BAKGRUND 

I bakgrunden återfinns definitioner, sjuksköterskans ansvar, personcentrerad vård, 

vårdpersonal, äldre och välbefinnande, tidigare forskning samt teoretiska utgångspunkter. 

Sist i bakgrunden följer en problemformulering. 

2.1 Centrala begrepp 

Nedan förtydligas begrepp betydelsefulla för detta examensarbete. 

2.1.1  Sjuksköterskans ansvar 

I Socialtjänstlagen (SFS 2001: 453) 5kap. 4§ fastställs att äldre människor har rätt att leva ett 

värdigt liv och att känna välbefinnande samt att de ska ha möjlighet att leva och bo 

självständigt under trygga förhållanden. Äldreomsorgen regleras i Sverige av 
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Socialtjänstlagen och huvudansvaret har landets kommuner. Patienter på äldreboende ska 

ges möjlighet till en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Sjuksköterskor är 

ansvariga för att i vård- och omsorg planera aktiviteter och åtgärder som är hälsofrämjande 

och leder till välbefinnande för de boende. För att förverkliga hälsofrämjande åtgärder 

behöver äldreomsorgen värna om och respektera den enskilda personens rätt till delaktighet, 

kroppslig integritet, privatliv och självbestämmande (SFS 2001: 453). Sjuksköterskor har 

både ett yttre ansvar att följa lagar och regler samt ett inre ansvar för mötet med patienter 

vilket medför ett personligt ställningstagande. Det innebär både personlig mognad och 

ansvarskänsla i sin yrkesutövning (Sjögren, 2012). Nygren och Lundman (2014) beskriver 

definitionen för äldre i Sverige är 65 år. Enligt Värdegrund för omvårdnad (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016) kan sjuksköterskor skapa ett partnerskap med patienten i 

vårdrelationen och på så sätt kan en ömsesidig respekt växa fram. Sjuksköterskor ansvarar 

för att skapa en meningsfull tillvaro för patientens behov oavsett yttre omständigheter. 

Sjuksköterskor har ansvar, så långt det är möjligt, att främja patientens förmåga till 

självbestämmande i svåra stunder. Begränsningarna av självbestämmande kan bero på 

brister i både fysiska och kognitiva funktioner. Sjuksköterskors ståndpunkt (inställning) och 

åtgärder syftar till att främja hälsa och hindra ohälsa genom att ge stöd för hälsobringande 

levnadssätt, lindra lidande och motverka besvär och obehag hos patienter (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). 

2.1.2 Personcentrerad vård 

Enligt svensk sjuksköterskeförening (SSF 2016a) beskrivs personcentrerad vård som 

fokuserar på hela individen samt respekterar och bekräftar patienters upplevelser. Begreppet 

innebär att människans samtliga behov bör tillgodoses såväl andliga, existentiella, fysiska, 

psykiska som sociala behov. Personcentrerad innebär att patienten är i fokus. För att ge 

patienten bästa möjliga förutsättningar, delger sjuksköterskor fram evidensbaserade förslag 

med patienters hälsa i åtanke och ger då patienter möjlighet att välja. Begreppet 

personcentrerad vård kan variera enligt sjuksköterskors perspektiv beroende på olika 

vårdformer (akutvård, sjukhusvård och äldrevård). Sjuksköterskor som arbetar inom 

äldreomsorg utgår från patientens levnadsberättelse i planering och utförande av 

omvårdnad. 

2.1.3 Vårdpersonal  

Enligt Svensk MeSH är vårdpersonal den som ger patienten vård inom en 

sjukvårdsinrättning (Vårdpersonal, u.å.). Vårdpersonal kommer vidare att inkludera läkare, 

sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar direkt eller indirekt med patienter på 

äldreboende. 

2.1.4 Äldreboende 

Enligt Svensk MeSH är äldreboende boendeformer för individuellt, självständigt boende för 

äldre. Både gruppboende och enskilda lägenheter kan förekomma. Boendeformen utgår från 



3 

att de boende själva står för boendekostnaden, består även av handikappanpassade bostäder 

(Äldreboende, u.å.). 

2.1.5 Äldre och välbefinnande 

I Sverige, och även globalt, ökar andelen äldre i befolkningen, medellivslängden i Sverige var 

84 år för kvinnor och 80 år för män 2016 (SCB, 2017b). Beräkningar visar att det år 2050 

kommer att finnas mer än dubbelt så många 80-åringar eller äldre i Sverige jämfört med idag 

(SCB, 2017a). Att bli pensionär betyder för många människor att träda in i en ny fas, vilket 

kan innebära både möjligheter och begränsningar. För somliga är pensioneringen frigörande 

och spännande medan andra upplever förlust av yrkesroll eller sysselsättning. Ett aktivt 

arbetsliv som kan övergå till ett långsammare tempo. Ålderdom kan innebära ohälsa och 

funktionsnedsättning med behov att anpassa sig till nya förutsättningar, då kroppens 

funktioner inte längre kan tas för givna. Att vara äldre medför ibland sjukdom och ett 

försämrat hälsotillstånd där patienten kan bli beroende av vård i sitt dagliga liv. Det innebär 

fysiska och sociala begränsningar vilket kan orsaka ytterligare funktionsnedsättning. 

Personer som har förmåga att anpassa sig till de nya livsvillkoren har större möjlighet att 

uppleva hälsa och välbefinnande, vilket kan förklaras att många äldre säger sig ha god hälsa 

trots nedsatt funktion och sjukdom (Nygren & Lundman, 2014). Det psykosociala 

välbefinnandet bland ålderspensionärer har beskrivits bestå för de som har någon form av 

aktivitet kvar för att ägna sig åt familjen, släkt, vänner (Nordenmark & Stattin, 2006). 

Välbefinnande kan förklaras som en positiv känsla som inrymmer behagliga kroppsliga och 

själsliga förnimmelser, en upplevelse av att må bra (Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2014). 

Wiklund (2003) menar att denna upplevelse är personlig och unik för varje individ, en inre 

subjektiv upplevelse. I WHO:s definition av hälsa (WHO, 2017) beskrivs välbefinnande som 

ett sammansatt fenomen där det går att urskilja både fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande. Det används olika begrepp på personer som bor på äldreboende beroende på 

om äldreboendet är i privat eller kommunal regim. På äldreboenden används begreppen för 

personer som bor där kunder, klienter och boende etc. Enligt Svensk MeSH kallas personer 

som är i kontakt med sjukvården för att få en behandling för hälsoproblem eller sjukdomar 

patient (Patient, u.å.). Personer som bor på äldreboendet kan vara multisjuka och har oftare 

kontakt med sjukvården. För att vara konsekvent används begreppet patient för personer 

som bor på äldreboende i detta examensarbete.  

2.2 Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning av vårdpersonalens och anhörigas erfarenheter av 

aktiviteter och välbefinnande hos patienter på äldreboende. 

2.2.1 Vårdpersonalens erfarenheter av aktiviteter 

En holländsk studie beskriver att vårdpersonal önskar att patienter på äldreboende deltar i 

aktiviteter för att få ett meningsfullt vardagsliv. Helst vill patienterna fortsätta göra saker de 
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gjort tidigare och styra över sin tid. Aktiviteter patienter själva tar initiativ till är att läsa, 

lyssna på musik och lägga pussel, dricka kaffe och cykla. Vårdpersonal kan även inkludera 

patienter i uppgift att sköta sysslor, som till exempel att vattna blommor för att de ska känna 

sig mer hemma (van Hoof et al., 2016). Enligt den Ouden et al. (2016) är det angeläget för 

sjuksköterskor att uppmuntra patienterna till självständig skötsel av dagliga aktiviteter för att 

upprätthålla fysiska förmågor, stärka självkänslan och patientens livskvalitet. För somliga 

patienter kan det dock gå långsamt och erfordras stöd av vårdpersonal för att utföra 

aktiviteter som att tvätta sig eller klä på sig. Vårdpersonal tar ofta över processen vid den här 

typen av aktiviteter, fastän patienten klarar sig själv eller med hjälp av stöd. Enligt 

vårdpersonal beror detta främst på tidsbrist. I en annan holländsk studie av Kuk et al. (2017), 

med deltagare från ett stort antal äldreboenden, beskriver vårdpersonal att de i god 

utsträckning stödjer sina patienter till ett aktivt dagligt liv, även om individuella variationer 

förekommer. Det tycks föreligga en skillnad mellan hur vårdpersonal uppfattar sina 

handlingar i samband med patientens ADL (Allmän daglig livsföring) respektive vad de 

faktiskt själva utför. I vårdteamen på äldreboenden i Sverige ingår även läkare, som ofta 

besöker boendet en gång i veckan (Borgström Bolmsjö, Strandberg, Midlöv & Brorsson, 

2015). Vidare beskriver Borgström Bolmsjö et al. (2015) att läkare som arbetar på 

äldreboenden först och främst prioriterar patienters livskvalitet. Läkaren beskriver 

oenigheter mellan efterfrågan på mediciner från vårdpersonalen och patienters faktiska 

behov av vård. Sjuksköterskor på äldreboenden ser de som en nyckelperson i arbetet och som 

helt avgörande för att de ska kunna ge god vård. Läkarna säger sig vara angelägna om att ge 

smärtlindring, vilket kan öka förutsättningarna för patienten att aktivera sig, samt arbetar för 

att lindra oro och ensamhet i samarbete med sjuksköterskor. Enligt Sung, Lee, Chang och 

Smith (2011) är majoriteten av sjuksköterskor positiva till att använda musik för patienter 

med demenssjukdom, för att minska agiterade beteenden hos dessa patienter. Men endast 

30% av vårdpersonalen har använt musik i praktiken för patienter med demenssjukdom. 

56% av deltagarna tycker att musik var till hjälp för patienterna. Majoriteten av 

vårdpersonalen uppfattar att de har begränsad kunskap och färdigheter om användningen av 

musik. Över hälften av sjuksköterskorna rapporterar att de saknar resurser och tid för att 

genomföra musikterapi i praktiken. I en schweizisk studie av Huber, Huber och Shaha (2011) 

framkom fyra teman och ett utav dem var resurser för diabetes; patienternas sociala stöd, 

upprätthållande av regelbundna fysiska aktiviteter, anpassning av vård till individernas 

behov som kan främja diabetespatienters hälsa. För framgångsrik vård för patienter med typ 

2 diabetes tar sjuksköterskorna upp vikten av att behålla regelbunden fysisk aktivitet. 

Individuell sjukdomsförståelse påverkar motivation och intresse för diabetes. Framgångsrik 

vård för diabetes involverar bidrag från alla i teamet runt patienten. Resultatet visar att 

förbättrade yrkeskunskaper för sjuksköterskor höjer kvalitén på diabetes. I en annan studie 

av Raske (2010) rapporterar vårdpersonal att besök i trädgården minskar eller eliminerar 

aggressivitet för patienter med demens. Vårdpersonalen uttrycker att om de tar ut patienter 

från demensenheten till trädgården förhindrar detta att de blir upprörda senare på dagen. 

Patienter kan även träffa sina anhöriga i trädgården för att få enskildhet. 
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2.2.2 Anhörigas erfarenheter av aktiviteter 

I en holländsk studie av van Hoof et al. (2016) belyser anhöriga vikten av att patientens 

autonomi och kontroll över sitt eget liv respekteras. De anhöriga menar att regler på 

äldreboendet, till exempel restriktioner för husdjur, försvårar genomförande av spontana 

aktiviteter och hindrar patienter från att behålla vanor och levnadssätt från tidigare liv. 

Patienter som får möjlighet till en fortsatt sysselsättning i det dagliga livet ger fördelar för 

dem själva i det dagliga livet. Enligt anhöriga, att anpassa sig till den nya livssituationen och 

ges därmed ökad livskvalitet. Anhöriga nämner även vikten av att lokalerna är utformade så 

att möjligheten till social kontakt och möten underlättas i de allmänna utrymmena, 

exempelvis i form av inbjudande möblering, en trädgård eller närliggande naturområde. 

Anhöriga nämner även skötsel av trädgårdsland eller växthus som välgörande för patienters 

välbefinnande. I en amerikansk studie av Raske (2010) beskriver att trädgården ger positiva 

intryck för patienter på äldreboende, särskilt när det gäller meningsfulla dagliga aktiviteter, 

njutning i vardagen, patienters relationer och funktionell kompetens. Anhöriga beskriver att 

trädgårdsarbetet utvidgar relationer mellan patienter på äldreboenden. I en kanadensisk 

studie av Benjamin, Edwards, Guitard, Murray, Caswell och Perrier, (2011) menar anhöriga 

att möjligheten till fysisk träning och aktivitet i boendets regi ofta är begränsade. Mängden 

och kvaliteten av fysisk aktivitet som patienter får tillgång till påverkas av individuella och 

organisatoriska förhållanden, samt faktorer i vårdmiljön. Anhöriga upplever särskilt bristen 

på personal som ett hinder. Patienter blir mindre motiverade till att delta i aktiviteter 

tillsammans med för dem ny eller okänd personal. Anhöriga försöker hålla dem sysselsatta 

genom att uppmuntra till enkla aktiviteter som att låta patienter rulla sin rullstol, göra 

personlig hygien själv, gå ut och gå tillsammans med anhöriga (Benjamin et al., 2011). I 

studien Tsai och Tsai (2011) belyser anhöriga att de kommer till äldreboendet eftersom de 

hoppas att deras familjemedlem (patient) ska återhämta sig från tillstånd eller sjukdom. De 

anhöriga ägnar sig därför åt aktiviteter som massage, beröring som de tror kan bidra till att 

förbättra familjemedlemmens hälsa. De anhöriga tror att deras besök ger ett slags 

känslomässig stöd för familjemedlemmen. Anhörigas närvaro på äldreboendet minskar 

familjemedlemmens ensamhet och ger önskan att vilja leva. Anhöriga menar att genom att 

besöka deras familjemedlem kan de hålla dem sällskap, trösta och därmed genomföra sociala 

interaktioner som gagnar familjemedlemmens mentala hälsa. För att förbättra 

familjemedlemmens fysiska hälsa, tillhandahöll anhöriga fysisk aktivitet, 

rehabiliteringsaktiviteter alternativt terapi, ger näringsrik mat eller engagerade sig i 

hjärnstimulerande aktiviteter med familjemedlemmen. I en norsk studie (Devik, Hellzen & 

Enmarker, 2016) framgår hur välbefinnande är relaterat till aktivitet. Att fortsätta sina 

vanliga liv verkar vara av yttersta vikt för patienter, och anhöriga rapporterar att deras 

familjemedlem fortsatte med sina regelbundna aktiviteter och ansvarsområden fram till 

slutet. Så länge deras energi tillåter fortsätter de att arbeta, renovera, resa, göra 

hushållsarbete, träffa vänner och grannar. Förutom att hålla sig upptagen med praktiska 

aktiviteter menar de att det är också viktigt att vara som vanligt. En anhöriga sa till exempel 

att maken bara vill att de skulle prata och skratta som de brukar. 
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2.3 Vårdvetenskapligt teoretiskt perspektiv 

I Erikssons (2015a) omvårdnadsteori om hälsa framgår hur människan kan uppleva hälsa 

och välbefinnande trots sjukdom och passar därför väl som teoretiska perspektiv för detta 

examensarbete, då det handlar om betydelsen av dagliga aktiviteter för patienters hälsa och 

välbefinnande. Det vårdteoretiska perspektivet utgår ifrån Eriksson (1996, 2015a & 2015b) 

vårdvetenskapligt begrepp hälsa och människan där människosyn är knuten till Eriksson syn 

på hälsa. Hälsa är något naturligt hos människan och ses som helhet där ohälsa och sjukdom 

är ständiga följeslagare hos människan. Hälsa är inte ett konstant tillstånd utan är i ständig 

förändring vilket innebär en dynamisk process där människan danas och upplöses. I strävan 

efter att må bra vill människan uppleva sig hel till kropp, själ och ande. Människan strävar 

efter att må bra och är beroende av relationer och inre styrka för att uppleva sig hel till kropp, 

själ och ande. Subjektiv hälsa är individens egen medvetenhet om hälsan och den objektiva är 

den bevisliga hälsan. Hur människan blir medveten om sin egen hälsa är beroende av 

faktorer, som miljö, sin roll och relationer. Hälsa ses och förstås som en del av det mänskliga 

livet. Har människan förmågan till självreflektion och granskar sin situation kritisk kan 

människan utvecklas.  

Eriksson (2015b) beskriver hälsa som flerdimensionell och relateras till ett holistiskt synsätt 

där hälsa uppfattas i ett brett perspektiv och som mer än frånvaro av sjukdom. Människan 

betraktas som en flerdimensionell enhet, konstituerad av kropp, själ och ande där hälsa är 

unik för varje individ men de olika delarna (kropp, själ och ande) kan vara olika för varje 

människa. Hälsobegreppet har en objektiv betydelse vilken omfattar frihet från symtom på 

ohälsa samt en subjektiv sida där känsla av välbefinnande har betydelse. Dagens 

vårdforskning är fortfarande starkt förankrat i medicinskt tänkande trots det framkommer 

subjektiva hälsodimensioner och tankar om hälsa (Eriksson, 2015b). Hälsa anses av Eriksson 

(1996) kunna vara förenligt med lidande och sjukdom då individens helhetsupplevelse av sin 

situation väger tyngre än enskilda funktionsstörningar. Hälsa är i ständig rörelse där hälsa 

och lidande existerar samtidigt, en rörelse mellan motsatser. Hälsa som rörelse är förenlig 

med en bild av människan som aktiv varande, som varande hälsa och som bär ansvar för sitt 

varande som hälsa. Hälsan som rörelse betyder att människan upplever livskraft, människan 

känner att den är med och formar sitt eget liv och sin friskhet. Att identifiera sig med hälsa 

innebär att känna sig hel och känna vördnad för sitt eget liv. Det innebär att personer som 

lider av ohälsa ändå har möjlighet att uppleva välbefinnande, även om graden av ohälsa har 

betydelse. Hälsa i sin helhet beskrivs som ett tillstånd av sundhet, friskhet och välbefinnande. 

Individens kapacitet och inre stöd utgör substansen av sundhet, friskhet och välbefinnande. 

Sundhet innebär psykisk hälsa, den fysiska hälsan hör samman med friskhet och 

välbefinnande betraktar individens subjektiva hälsa. Hälsa som integration innebär dels 

självintegration, där människan ständigt tar till sig den nya kunskap människan får om sig 

själv, dels integration i förhållande till sin omgivning samt en avsiktlighet över livet som 

uppstår genom djupare kunskap om sig själv och sin omgivning (Eriksson, 1996). 
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2.4 Problemformulering 

Varje år ökar den äldre befolkningen i Sverige och många utav dem flyttar till äldreboende på 

grund av olika anledningar. Tidigare forskning beskriver betydelsen av att äldre har ett aktivt 

dagligt liv för att få ett meningsfullt vardagsliv. Patienter vill fortsätta att göra saker som de 

tidigare har gjort och detta gör att de känner sig mer bekväma i vardagen. Förutsättningarna 

för att äldre patienter ska upprätthålla en meningsfull aktivitet är dock inte alltid optimala. 

Forskning om äldre patienter på äldreboenden visar att brister på resurser i form av 

personal, lämpliga lokaler och utomhusmiljö förekommer. Många anhöriga menar att deras 

närstående blir isolerade när de inte kan aktivera sig eller komma ut, vilket leder till sämre 

välbefinnande. Vårdpersonalens roll är att främja patienters självbestämmande och 

delaktighet. Vårdpersonal kan inte tvinga patienter att aktivera sig bara uppmuntra och 

erbjuda aktiviteter till patienter. Genom detta kan vårdpersonal vara stöd åt patienter i 

dennes process för att uppleva hälsa. Brist på aktiviteter kan leda till rörelsenedsättningar av 

olika slag och fysiska sjukdomar. Hälsa enligt Eriksson är en process som innefattar flera 

olika faktorer. För att kunna ge vård där människan befinner sig behöver vårdpersonalen 

kunskap om människans behov och resurser. Problemet är att många patienter kan vara 

omedvetna om aktivitetens påverkan i det dagliga livet och dess betydelse. Ökar 

vårdpersonalens kunskap om att aktiviteter är betydelsefulla för patienters upplevelse av 

välbefinnande. Detta kan förhoppningsvis bidra till att vårdpersonal får djupare förståelse av 

att upprätthålla aktiviteter på äldreboenden och därmed förbättra möjligheter till aktiviteter 

för patienter. 

3 SYFTE 

Syftet var att skapa en översikt av aktiviteters påverkan för patienter på äldreboende. 

4 METOD 

I detta examensarbete valdes en allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2017). Syftet med 

denna metod var att skapa en överblick av valda ämnesområde, med avsikt att beskriva data, 

vilket ger underlag för ett avgränsat kunskapsområde. Genom att använda denna metod kan 

både kvalitativa och kvantitativa artiklar analyseras, för att beskriva aktiviteters påverkan för 

patienter på äldreboende. Nedan presenteras datainsamling och urval följt av analys och 

genomförande samt etiska övervägande. 
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4.1 Datainsamling och urval 

Datainsamling genomfördes med litteratursökning av aktuell litteratur. 

Problemformuleringen och syftet styrde valet av artiklar (Friberg, 2017). För att hitta 

relevanta artiklar söktes dessa i databaserna Cinahl plus och PubMed och omfattade 

vårdvetenskapliga artiklar som var användbara utifrån valt ämnesområde. Sökord som 

användes var long-term nursing home, activity elderly, residents experiences, residents 

perceptions, therapeutic effects, indoor gardening, quality of life, older people, elderly, 

meaningful activities, walking activity, effect, multicomponent exercise, physical function, 

dementia, activity, activity* och leisure activities. Enligt Östlundh (2017) användes 

söktekniken trunkering ”*” för att variera böjningen av ett ord och andra stavningar av 

sökordet. Sökorden hade även kombinerats genom Boolesk sökning där AND, OR och NOT 

hade använts för att hitta artiklar från ett mer specifikt intresseområde. Svensk MeSH 

användes för att få fram de engelska sökorden som svarade på examensarbetets syfte. Första 

steget i en litteraturöversikt enligt Friberg (2017) var att skaffa ett helikopterperspektiv över 

kunskapsläget genom att läsa sammanfattningarna i de valda artiklarna. I bilaga A 

presenteras matrisen för artikelsök. Vidare nämnde Friberg (2017) i andra steget att valet av 

artiklar måste vara påtagliga vilket innebär att vissa artiklar kan inkluderas och andra 

exkluderas. Artiklar som inte svarar an på syftet exkluderas. För att säkerställa att artiklarna 

var publicerade i vetenskapliga tidskrifter kontrollerades de även mot Ulrichs databas. Det 

framgick då att några av de valda artiklarna från PubMed inte höll tillräckligt vetenskaplig 

nivå och de valdes därför bort. Sedan första sökträffen inkluderades artiklar som genomgått 

Peer Review, engelska artiklar som innefattar aktiviteters påverkan på patienter. För att 

minska ner antal träffar och hitta aktuell forskning användes publicerings år 2012–2013, 

2015–2018, 2013–2017, 2011–2018 och 2010–2018. Vid sökning med artiklarna från 

PubMed användes sökfunktion som abstract, full text och artiklar publicerade sista fem åren. 

Anledningen till detta var att PubMed inte innehöll liknande sökfunktion som Cinahl Plus 

har. Både kvalitativa och kvantitativa engelska artiklar som svarade på syftet har inkluderats. 

Efter att avgränsningar hade gjorts granskades artiklarnas kvalitet med stöd av Fribergs 

(2017) granskningsfrågor. Det var nödvändigt med hög kvalitet på artiklarna för att det ska 

vara klart vad analysen grundar sig på (Friberg, 2017). Frågorna kan användas för 

granskning av såväl kvantitativa som kvalitativa data. 14 specifika frågor användes för de 

kvalitativa artiklarna. Av de 14 frågorna användes 13 frågor för de kvantitativa artiklarna. 

Den sista frågan gick endast att applicera på kvalitativa studier. Varje ja-svar gav en poäng 

och varje nej-svar gav noll poäng. För att ta beslut om artiklarnas kvalitet utgick vi således 

från poängnivå 14 som högsta möjliga poäng. Utifrån egen bedömning ansågs artiklar som 

gav 10 av 14 möjliga poäng ansågs vara av hög kvalitet, fem av nio poäng bedömdes som 

medel och lägre än fem poäng bedömdes vara av låg kvalitet. Totalt tio vårdvetenskapliga 

artiklar användes till resultatdelen, varav sex stycken kvantitativa och fyra kvalitativa. 

Samtliga artiklar uppnådde minst elva poäng och därmed ansågs de innehålla en hög kvalitet. 

I bilaga B presenterades en matris över kvalitetsgranskning av de inkluderade artiklarna. 

Kvalitetsgranskningens numrering i bilaga B följer artikelmatrisen i bilaga C. 
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4.2 Analys och genomförande 

Efter artiklarna hade valts skedde analysen utifrån tre steg enligt Friberg (2017). Först lästes 

studierna flera gånger för att förstå innehåll och sammanhang. Sedan granskades de med 

avseende på likheter och skillnader när det gällde teoretiska utgångspunkter, val av metod 

och analys, syften och resultat. Sist görs en beskrivande sammanställning. De utvalda 

artiklarna skrevs ut i pappersform för att underlätta läsandet. Artiklarna som valdes ut för 

analysen presenterades i bilaga C. Varje artikel lästes flera gånger för att skapa en helhetsbild 

av artiklarnas syfte, metod och resultat. Vidare gjordes en sammanställning av syftet, metod 

och resultat för att sedan jämföra likheter och skillnader. Två dokument gjordes för att skriva 

ner likheter respektive skillnader i syftet, metod och resultat. Slutligen sorterades och 

jämfördes materialets likheter och skillnader för att understödja förståelsen. Artiklarna 

presenterades med fokus i de kvalitativa kategorier och teman och i de kvantitativa statistik 

(Friberg, 2017). Resultatet presenterades i tre teman: Aktiviteters påverkan på kropp, 

Aktiviteters påverkan på själ och Aktiviteters påverkan på ande. 

4.3 Etiska överväganden 

Litteraturöversikter handlade om att skapa en överblick över aktiviteters påverkan för 

patienter på äldreboende. Risken med detta var att artiklar valdes utifrån personligt intresse 

och studier valdes som stödjer den personliga utgångspunkten (Friberg, 2017). En 

forskningsprocess var nödvändig och betydelsefull för både individers och samhällets 

utveckling. Staten och medborgarna hade därför ett krav på att forskning bedrevs, att den 

inriktades på centrala frågor som höll kvalitet, visade respekt för medmänniskor, skyddade 

informantens integritet och sekretess. Forskaren fick inte stjäla andras verk och idéer 

(CODEX, 2017). I resultatet användes inga egna tolkningar och bedömningar. Dessutom fick 

inte resultatet förvrängts på något sätt. Inga identiteter och personer röjdes i detta 

examensarbete eftersom bearbetat material användes. Enligt Högskolelagen (1992:1434) bör 

det värnas om vetenskaplig trovärdighet och god forskningsetik, vilket lade grund för att 

undvika fusk i form av plagiat. Denna litteraturöversikt kom att bestå av bearbetat 

datamaterial. Enligt Friberg (2017) behövdes då inte tillstånd sökas för studien från 

etikprövningsnämnden. 

5 RESULTAT 

I literturöversikten presenteras likheter och skillnader för artiklarnas syften, metoder och 

resultat, var för sig. Artiklarnas resultat presenteras sedan i tre teman.  



10 

5.1 Likheter och skillnader i syften 

Två av artiklarnas syfte var att undersöka patienters upplevelse av aktiviteter som främjade 

mening och glädje i deras dagliga liv (Thomas, Connell & Gaskin, 2013; Slettebo et al., 2016). 

I studien av Thomas et al. (2013) var syftet att undersöka patienternas uppfattning av sociala 

interaktioner som påverkade det dagliga livet. I studien av Slettebo et al. (2016) var syftet att 

undersöka patienters upplevelse av värdighet genom att erbjuda aktiviteter som främjade 

mening och glädje i deras dagliga liv på äldreboenden. Sex av artiklarnas syften var att 

utvärdera aktivitetsprogrammens påverkan av livskvaliteten hos patienter på äldreboenden 

(Tse, 2010; Lok, Lok & Canbaz, 2017; Joranson, Pedersen, Rokstad, & Ihlebaek, 2016; 

Cichocki et al., 2015; Jung, Park & Kim, 2018; Lindelöf, Karlsson & Lundman, 2011). I artikel 

av Tse (2010) var syftet att undersöka effekten av trädgårdsarbetets påverkan på det dagliga 

livet och patienters skattade ensamhet på äldreboende. Lok et al. (2017) syfte var att 

undersöka effekten av fysiskt aktivitetsprogram för patienter som påverkade deras mentala 

hälsa och livskvalitet. Joranson et al. (2016) syfte var att undersöka effekter av 

robotassisterade sälars påverkan för livskvaliteten hos patienterna med demens. En annan 

artikels syfte var att undersöka effekterna av ett träningsprograms påverkan på dagliga 

aktiviteter, fysisk funktion och livskvalitet på äldreboenden (Cichocki et al., 2015). Jung et al. 

(2018) syfte var att undersöka effekten av ett aktivitetsprogram på tillfredsställelse, 

självkänsla, mental hälsa och överkroppsfunktion. En artikel beskrev äldre personer som var 

beroende av ADL på äldreboendet och deras erfarenheter av högintensivt träningsprogram 

(Lindelöf et al., 2011). Schenk et al. (2013) syfte var att identifiera livsdimensioner som hade 

en särskild påverkan på livskvaliteten hos patienterna på äldreboendet. Den sista artikelns 

syfte var att undersöka effekten av ett multiträningsprogram på antropometri, fysisk funktion 

och fysisk aktivitet hos patienter som lever på äldreboende (Arrieta et al., 2018). 

5.2 Likheter och skillnader i metoder 

Sex artiklar hade kvantitativ forskningsansats. Gemensamt var att de var 

interventionsstudier med experiment- och kontrollgrupper på äldreboendet. I de kvantitativa 

studierna var åldern från 60 år och äldre med medelålder 85 år (Tse, 2010), 84 år (Cichocki 

et al. 2015; Joranson et al., 2016). I Lok et al. (2017) och Jung et al. (2018) var åldern på 

deltagarna 65 år och äldre och för Arrieta et al. (2017) var deltagarnas ålder 70 år och äldre. 

Både män och kvinnor deltog (Tse, 2010; Lok et al., 2017; Cichocki et al., 2015; Jung et al., 

2018). Två av de kvantitativa artiklarna hade endast kvinnliga deltagare (Arrieta et al., 2018; 

Joranson et al., 2016). Fyra artiklar hade kvalitativ forskningsansats med halvstrukturerade 

intervjufrågor som insamlingsmetod (Thomas, 2013; Slettebo, 2016; Schenk, 2013; Lindelöf, 

2011). Vid analys av intervjumaterialet (Thomas et al., 2013) användes en tematisk analys 

och Schenk et al. (2013) analyserade intervjuerna med en dokumentär metod det vill säga 

huvudsyftet med detta tillvägagångsätt var att den angivna betydelsen för det underförstådda 

som ger insikt till intervjuarnas oteoretiska (atheoretiska) kunskaper. I de övriga två 

artiklarna analyserades intervjuerna med kvalitativ innehållsanalys. I fyra artiklar med 

kvalitativa ansats var män underrepresenterade med lägsta ålder 62 år och medelåldern 80 

år (Thomas, 2013; Slettebo, 2016; Schenk, 2013; Lindelöf, 2011). I fyra av de kvantitativa 
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artiklarna var män underrepresenterade (Arrieta et al., 2018; Cichocki et al., 2015; Joranson 

et al., 2016 & Tse, 2010). Slettebo et al. (2016), Joranson et al. (2016) och Lindelöf et al. 

(2011) utfördes studierna i Skandinavien (Danmark, Norge och Sverige). Tse, (2010) och 

Jung et al. (2018) utförde studierna i Asien (Hongkong och Korea). Arrieta et al. (2018), Lok 

et al. (2017) Schenk et al. (2013) och Cichocki et al. (2015) utförde studierna i Europa 

(Spanien, Turkiet, Tyskland och Österrike). I studien Thomas et al. (2013) utfördes i 

Australien. Gemensamt för de kvantitativa studierna (Tse, 2010; Lok et al., 2017; Joranson et 

al., 2016; Cichocki et al., 2015; Jung et al., 2018) var att patienterna testades före och efter 

studien med mätningsskalor för att utvärdera åtgärderna. Pre- och posttestdata samlades in 

från interventions- och kontrollgrupperna med personliga intervjuer. Intervjuerna hölls på 

äldreboendet. I den norska artikeln Joranson et al. (2017) utfördes undersökningen på 

demensboende och deltagarna fick pröva en robotsäl i interventionsgruppen (IG) och 

kontrollgruppen fick behandling som vanligt det vill säga utan robotsäl. Förändring av 

livskvalitet bedömdes av lokala sjuksköterskor genom en late-stage demensskala innan 

interventionen, efter avslutad åtgärd och efter tre månader. 

Inklusionskriterierna för att deltagarna i studien var att de var 65 år eller äldre (Lok et al., 

2017; Joranson et al., 2016; Cichocki et al., 2015; Jung et al., 2018; Arrieta et al., 2017). I 

studien av Tse (2010) var deltagarkriteriet 60 år och äldre. Andra inklusionskriterier var att 

inte ha allvarlig fysisk och kognitiv försämring för att delta i studierna (Lok et al., 2017; 

Cichocki et al., 2015; Jung et al., 2018), artikeln Jung et al., (2018) hade ett ytterligare 

inklusionskriterier, att ha förmåga att självständigt sitta i en stol eller rullstol i minst 30 

minuter. I den spanska studien var inklusionskriterierna att kunna stå upp och gå 

självständig i 10 minuter (Arrieta et al., 2018). I den norska studien (Joranson et al., 2016) 

var inklusionskriteriet att patienterna skulle ha demenssjukdom eller uppfylla kriterierna för 

kognitiv försämring enligt MMSE (mini mental state examination) som visar poäng lägre än 

25 av 30. I studien av Tse, (2010) var inklusionskriterierna att kunna Kantonesiska och vara 

kognitivt adekvat för att delta i studien. Övriga inklusionskriterier var att kunna ge ett 

skriftligt samtycke (Lok et al.,2017; Jung et al., 2018). Två artiklar hade exklusionskriterier 

allergi mot pollen och växter (Tse, 2010) och/eller funktionshinder som påverkade studien 

(Lok, et al., 2017). Mätningsmodeller som användes i de kvantitativa artiklarna var till 

exempel i Tse, (2010) UCLA (Revised Loneliness Scale) för att mäta ensamhet, för att mäta 

tillfredställelse användes Life Satisfaction Index, sociala nätverkssituationen bedömdes av 

Lubben Social Network Scale och dagliga aktiviteter bedömdes av det Modifierade Barthel 

Index. Deltagarna i Tse, (2010) intervjuades med öppna frågor, medan Lok et al., (2017) 

använde Beck Depression Index [BDI] och SF 36 Quality of Life frågeställning för att 

utvärdera mental hälsa och livskvalitet före- och efter studien. I artikel Arrieta, et al., (2018) 

utfördes antropometriska mätningar hos patienterna varje morgon innan frukost. Fysisk 

träningsundersökning omfattade följande: Senior Fitness Test, Short Physical Performance 

Battery (SPPB). Cichochi et al., (2015) bedömningen (före och efter åtgärden) utfördes av 

externa experter inom arbetsterapi eller fysioterapi med hjälp av ett standardiserat 

frågeformulär. Bedömningarna omfattade följande dimensioner och instrument som EQ-5D, 

utökade med frågor om rörlighet, en visuell analog betygsskala för uppfattning om verklig 

smärta, Mini-Mental State Examination (MMSE) för att utvärdera patienternas orientering 
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om identitet, tid, utrymme och situation och Funktionella tester inkluderade Timed Up and 

Go Test (TUAG). 

I studien av Jung et al., (2018) användes Senior Fitness Test Manual (lyft en hantel och håll 

händerna bakom ryggen), Rosenberg självkänsla skala (RSES) och den koreanska versionen 

av Beck Depression Inventory (K-BDI) för att undersöka förändringar i individens övre 

extremitet, självkänsla och mental hälsa efter fritidsaktiviteter. Dessutom användes den 

Canadian Occupational Performance Measure (COPM) för att undersöka deltagarnas resultat 

och tillfredsställelse med fritidsaktivitetsprogrammet. Tse, (2010) användes Modifierade 

Barthel Index för bedömningen av deltagarnas funktionella förmåga. I de kvantitativa 

artiklarna analyserades data med beskrivande statistik (Lok et al., 2017; Tse, 2010; Joranson 

et al., 2016; Jung et al., 2018), eller statistisk analys (Cichocki et al.,2015, Arrieta et al., 

2018). I alla tio artiklarna fanns skriftligt samtycke från patienterna (Tse, 2010; Lok et al., 

2017; Joranson et al., 2016; Cichocki et al., 2015; Jung et al., 2018; Arrieta et al., 2018; 

Thomas, et al., 2013; Slettebo, et al., 2016; Schenk, et al., 2013; Lindelöf, et al., 2011). 

5.3 Likheter och skillnader i resultat 

Artiklarnas resultat har sammanställts i tre teman: Aktiviteters påverkan på kropp, 

Aktiviteters påverkan på själ och Aktiviteters påverkan på ande. 

5.3.1 Aktiviteters påverkan på kropp 

Resultaten av artiklarna (Arrieta et al., 2018; Cichocki et al., 2015; Joranson et al., 2016; 

Jung et al. 2018; Lindelöf et al., 2011; Lok et al., 2017) visade att om patienterna hade 

möjlighet att påverka sin livssituation genom fysisk aktivitet kunde det leda till bättre 

funktion, mindre stela leder och förändringar i fysisk kondition. Även upplevelse av 

välbefinnande var märkbart i interventionsgrupper under och efter träning. Joranson et al. 

(2016) studie visade en effekt bland patienterna med svår demens från början av studien till 

uppföljning som visar stabil livskvalitet i interventionsgruppen jämfört med minskning i 

kontrollgruppen. Träningsprogrammen stod för det mesta av variationen i förändring i total 

skala och i sidoskala som beskriver spänning och välbefinnande för gruppen med svår 

demens. Interventionsgruppen använde signifikant mindre psykofarmaka jämfört med 

kontrollgruppen efter avslutad intervention. Arrieta et al. (2018) övning gav större 

förbättringar för deltagare med låg fysisk funktion. Efter tre månaders träningsprogram var 

förändringar i fysisk kondition mer märkbart i interventionsgruppen än i kontrollgruppen. 

För patienterna som deltagit i träningsprogrammet påverkade det deras välbefinnande i 

positiv riktning. Båda grupperna hade liknande BMI, höftomkrets och midjemått från början 

av studie och efter tre månader (p>0,05); emellertid, midjemåttet minskade betydligt vid tre 

månader i interventionsgruppen (p<0,05). Då patienterna i interventionsgruppen ökade 

antalet steg som togs per dag upplevdes fysisk aktivitet lättare. Kontrollgruppen förkortade 

den genomsnittliga tiden i fysisk aktivitet och antalet steg som togs per dag vilket påverkade 

patienternas hälsa negativ. Vidare mättes sambanden mellan två artiklar Jung et al. (2018) 

och Lok et al., (2017) i fysiskt aktivitetsprogram och livstillfredsställelse. Enligt Jung et al. 
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(2018) förbättrades den experimentella gruppens muskelstyrka och flexibilitet i överarmarna 

signifikant (p<0,05). Avståndet mellan de två händerna när de höll sina händer bakom 

ryggen minskade, vilket innebär ökad flexibilitet (p<0,05). Kontrollgruppens överarmstyrka 

och flexibilitet förändrades inte signifikant efter åtgärden. I artikeln Lok et al. (2017) visade 

resultatet att fysisk hälsa har förbättrats och smärta har minskat i interventionsgruppen efter 

tio veckor fysisks aktivitetsprogram. I Lindelöf et al. (2011) framkom det också att smärta har 

förbättrats efter övningar som var lätta att följa och lagom ansträngande för patienterna. 

Självbedömd hälsa ökade i Interventionsgruppen enligt Cichocki el al. (2015) och gav en liten 

men signifikant effekt (p =0,001), medan kontrollgruppen visade en något negativ men ingen 

signifikant förändring. 

En annan aspekt som framkom i Lindelöf et al. (2011) artikel var att vårdpersonalen 

anpassade övningarna efter patienternas kapaciteter vilket hjälpte patienterna att tro på den 

egna förmågan. De positiva effekterna som rapporterats omfattade ökad fysisk styrka, energi 

och välbefinnande, förbättrad balans, gångförmåga och förmåga att tänka samt att vara aktiv. 

Patienterna nämnde också att efter träning avtog smärta. Övningarna som beskrevs var 

lämpliga, lätta att följa, roliga och lika ansträngande, patienterna ansåg att det var värt 

ansträngningen och gav resultat. 

5.3.2 Aktiviteters påverkan på själ 

Studiernas resultat visade att sociala interaktioner hade påverkan på livskvalitet för 

patienterna. Patienterna beskrev att deltagande i sociala aktiviteter ökade samhörigheten och 

möjligheter att lära känna nya människor (Lindelöf, et al., 2011 & Tse, 2010). Vidare delgav 

patienterna att möjlighet att dela glädje och intressen med andra samt att vara i en trevlig 

ombonad miljö var viktiga aspekter för dem. Något som ytterligare främjade välbefinnande 

var att bli underrättad i viktiga frågor samt respekterad av personalen som en viktig medlem 

av äldreboendets sociala liv (Slettebo, et al., 2017 & Schenk, et al., 2016). Två av studiernas 

resultat (Tse, 2010 & Lindelöf et al., 2011) visade sig att delta i aktiviteter tillsammans, gav 

tillfälle att utbyta kunskaper och färdigheter med varandra. I studien av Tse (2010) gav 

trädgårdsprogrammet patienterna chansen att delta i social aktivitet, samt att dela kunskaper 

och färdigheter med varandra i omhändertagande av sina växter, vilket gav dem glädje i 

trädgårdsarbetet. I Lindelöf et al. (2011) delgav patienterna också att de försökte göra som de 

andra gjorde när de såg hur de utförde en övning. En patient beskrev ökat självförtroende 

med att möta människor och att detta var den viktigaste effekten av träningsprogrammet. 

Studiernas resultat visade att de terapeutiska effekterna av trädgårdsarbete var minskad 

ensamhet och ökat sociala nätverk hos patienterna. Att delta i ett träningsprogram gav 

förbättrad livskvalitet och ökade de dagliga aktiviteterna bland patienterna på äldreboendet. 

Effekterna av dess övningar och sammanhang var att det skapade en upplevelse av 

samhörighet, och möjligheter att lära känna nya människor eftersom träningsprogrammet 

utfördes i grupper (Lindelöf, et al., 2011 & Tse, 2010). Aktiviteter och festligheter som 

organiserades av äldreboendet hade inte bara underhållningsvärde utan gav patienterna 

samhörighet med gruppen och möjligheter att bryta rutiner i det dagliga livet. Patienterna 

beskrev att detta gav mening åt ens aktiviteter och erfarenheter, vilket kan bidra till ökad 

livskvalitet och i sin tur påverkade själen (Schenk et al., 2013). Detsamma gäller dagsutflykter 
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och promenader. Patienterna beskrev att de kopplade av genom att exempelvis läsa tidning, 

böcker, lyssna på radio och spela kort. Många aktiviteter som erbjuds inom äldreboendet 

innebar att patienterna skulle vara mera fysiskt involverade och socialt samspelta. Aktiviteter 

som erbjöds patienterna i den veckovisa gruppträningen var promenader, kulspel och hockey 

samt bussresor. Andra kreativa sociala aktiviteter fanns, exempelvis matlagning, stickning 

och hantverk. Genom aktiviteterna kände patienterna en gemenskap och detta ökade deras 

livskvalitet (Thomas et al., 2013). Likheter med Schenk et al. (2013) och Thomas et al. (2013) 

var att genom aktiviteterna påverkades livskvaliteten hos patienterna och ökade deras 

subjektiva upplevelse av välbefinnande. I Slettebo et al. (2017) betonade patienterna att de 

aktivt har deltagit i att hjälpa till att ordna bingoevent. Detta deltagande betydde mycket för 

patienterna och deras självkänsla. Aktivt deltagande gav mening åt livet och främjade en 

upplevelse av värdighet. Genom olika aktiviteter som att sjunga, dansa, resa, gå på museum 

eller delta i konserter gjorde att patienterna upplevde relativ värdighet i det dagliga livet på 

äldreboendet. Patienterna tyckte att måltiderna var en viktig höjdpunkt för dagens 

aktiviteter. 

I resultatet framkom det att bristen på aktiviteter och bristen på närvaro hos de andra på 

äldreboendet, gör att dagarna blir långa och är ett hot mot självständighet och värdighet. På 

grund av personalbrist upplevde patienterna att sociala samspel med personalen 

påskyndades eftersom personalen hade för mycket att göra. Patienterna ansåg ofta att sociala 

samspel med personal innefattade endast tider där personalen hjälpte till med dagliga 

aktiviteter (Slettebo et al., 2017, Thomas et al., 2013). En annan aspekt av dagliga aktiviteter 

är att dessa bör individualiseras (personcentreras) så att patienterna upplever meningsfull 

gemenskap på äldreboendet och motiverade att fler patienter deltog i aktiviteterna (Slettebo 

et al., 2017, Jung et al., 2018). 

5.3.3 Aktiviteters påverkan på ande 

I artiklarna Jung et al. (2018), Lok et al. (2017) och Tse (2010) framgick det att mental hälsa 

förbättrades efter att patienterna har deltagit i aktiviteter som fritidsprogram, ”fysiskt 

aktivitetsprogram” och trädgårdsarbete i interventionsgruppen. Patienternas självkänsla 

ökade och mentala hälsa förbättrades signifikant efter åtgärden i interventionsgruppen 

(p<0,05) i Jung et al. (2018). Kontrollgruppens självkänsla och mentala hälsa förändrades 

emellertid inte signifikant efter åtgärden. Både prestation och tillfredsställelse med 

individuella aktiviteter i interventionsgruppgruppen förbättrades efter åtgärden. Två av 

artiklarnas resultat (Jung et al., 2018; Lok et al., 2017) visade tydlig skillnad mellan 

interventionsgruppen och kontrollgruppen med depression det vill säga den mentala hälsan 

som har förändrats hos interventionsgruppen. Interventionsgruppens mentala hälsa 

förbättrades också signifikant efter träningsprogrammet (p<0,05). Kontrollgruppens 

självkänsla och mental hälsa förändrades emellertid inte signifikant efter åtgärden. Beck 

depression skala (BDI) som mäter graden av depressivitet, ökade hos individer som avslutade 

det fysiska aktivitetsprogrammet. Medan ingen signifikant förändring registrerades i 

kontrollgruppen under en 10-veckors studieperiod (p>0,05). I artikeln Tse (2010) fanns det 

signifikanta förbättringar i alla psykologiska parametrar (ADL, ensamhet, livsglädje, sociala 

nätverk) efter åtgärden i interventionsgrupperna (vecka 8) jämfört med från start (vecka 1) 
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(p<0,05), men inga sådana förbättringar kunde ses i kontrollgrupperna. Det visade 

signifikanta ökningar av livsglädje och socialisering och minskningar av ensamhet i 

interventionsgrupperna. Patienternas generella intryck av trädgårdsarbetet upplevdes 

positivt, vilket deltagarna i intervjuerna uppgav. De inkluderade känslor av nöje, glädje, 

ansvar, engagemang i social aktivitet i och med trädgårdsarbetet. Enligt Slettebo et al. (2017) 

det är inte aktiviteten i sig som främjade värdigheten utan känslan av självständighet och 

möjligheten till självbestämmande samt hur de vill spendera dagarna var lika viktiga. En 

kvinnlig patient beskrev sina intressen och nämnde läsa samt titta på TV. Kvinnan hade 

vänner som kom på besök, vilka blev ombedda att ta med en flaska rött vin istället för 

blommor eller böcker. Att ta ett glas vin på kvällen kan ses som en aktivitet som kvinnan lätt 

kan klara på egen hand och som gav nöje och glädje. Det påverkade inte andra patienters 

intressen på äldreboendet. Att själv bestämma när avkoppling skall ske ”kändes bra” 

uttryckte kvinnan (Slettebo et al., 2017). En annan dimension som framkom av intervjuerna 

gällande livskvalitet (QoL) var patienternas behov av information. Att bli underrättade i 

viktiga frågor, att hållas informerad och att bli behandlad som vuxen ökade livskvaliteten för 

patienterna. Samtidigt behöver patienterna veta vad som händer i hemmet på en vanlig dag 

och till exempel vilka aktiviteters som erbjuds (Schenk et al., 2013). Patienterna uttryckte att 

motion var bra för både kropp och själ samt att alla behövde detta. Vilket återspeglar en 

grundläggande inställning till motion hos patienterna. Effekter av träningsprogrammet var 

att det förbättrade mental styrka, ökat självförtroende, stimulans hos patienterna eftersom 

träningsprogrammet utfördes i grupper. De uppgav att övningen ökade sin kapacitet i kropp 

och själ, och att dessa förbättringar också hade en positiv effekt på deras prestation i det 

dagliga livet (Lindelöf et al., 2011). Patienterna hade möjlighet att läsa tidning och lyssna på 

radio och med dessa aktiviteter upplevde patienterna sig kopplad till samhället och det gav en 

känsla av delaktighet med världen utanför. Patienterna kände sig aldrig ensamma för 

betydelsen av samspelet mellan personalen, familjen, andra patienter och vänner, skapade 

trygghet och ett inre lugn infann sig hos patienterna (Thomas et al., 2013). Aktivitet med 

Paro robotsäl verkar betydelsefull för livskvalitet hos patienter med svår demens. En 

engagerande aktivitet över tiden verkar stödja patienterna i interventionsgrupp med svår 

demens för att upprätthålla livskvaliteten och användning av mindre psykofarmaka efter 

avslutad åtgärd (Joranson et al., 2016). 

6 DISKUSSION 

Diskussionen innehåller metoddiskussion, etikdiskussion, resultatdiskussion. 

6.1 Metoddiskussion 

Allmän litteraturöversikt var enligt Friberg (2017) lämplig då syftet var att skapa en översikt 

av aktiviteters påverkan för patienter på äldreboende. I en allmän litteraturöversikt kan både 
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kvantitativa och kvalitativa artiklar inkluderas, som ger möjlighet att skapa en översikt av ett 

vårdvetenskapligt område. Enligt Polit och Beck (2016) framkommer i de kvantitativa 

artiklarna information om aktuella kunskaper genom mätningar och/eller observationer. 

Insamlade data utgörs av siffror i olika former. I kvalitativ design avses att undersöka 

människors upplevda erfarenheter av fenomen och studierna formas av sammanhanget 

studien utförs i. Användning av både kvantitativa och kvalitativa artiklar möjliggör att 

examensarbetet inte begränsas och kompletteras samt bidrar till ökad giltighet (Polit & Beck, 

2016). Syftet med en litteraturöversikt kan vara olika, dels skapar det en översikt av ett 

specifikt kunskapsområde, dels ge underlag inför eventuell kommande empirisk studie 

(Friberg, 2017). En empirisk studie skulle vara önskvärd för att se skillnader i aktiviteters 

påverkan på patienterna svenska äldreboende, men på grund av tidsbrist och kunskap var det 

inte rimligt att utföra detta, men kan vara aktuellt i framtiden. 

Samtliga artiklar söktes i två databaser: Cinahl Plus och PubMed. Anledningen till valen av 

databaser var för deras fokus på vårdvetenskapliga och medicinska artiklar. I de 

vårdvetenskapliga artiklarna som valdes ut från Cinahl Plus användes uteslutande artiklar 

som var Peer Review, på engelska, samt publicerade mellan år 2010–2018. Begränsning av 

årtal utfördes för att få tillgång till senaste forskningen. För att försäkra att artiklar som 

publicerats i PubMed har genomgått Peer Review granskades de också i Ulrichs web, som 

kontrollerar tidskrifter. Vid sökningar i PubMed användes abstrakt, full text och artiklar 

utförda de sista fem åren för att hitta artiklar med kvalitet och minska ner antal träffar till 

maximalt 50 artiklar. Artiklarna som inkluderades var artiklar som svarade på nyckelorden i 

syftet och titeln. Av de tio inkluderade artiklarna var två utförda i Asien, en i Australien, fyra i 

Europa samt tre i Skandinavien. Detta kan vara en styrka för resultatet om artiklarna visar 

liknande resultat, trots att vårdkulturen skiljer sig åt i världen. Enligt Friberg (2017) fördelen 

med metodvalet var att ett helikopterperspektiv ger en helhetsbild av området som ska 

studeras. Målet var att läsa så många artiklar som möjligt inom ämnesområdet och att läsa 

dem flera gånger. För att få ett helhetsgrepp på området fokuserades det inte på detaljerna i 

de enskilda artiklarna utan det som utmärker det gemensamma inom ämnet. 

Begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet utifrån Polit och Beck (2016) användes 

för att säkerställa kvaliteten i studien. Giltighet innebär att det som har framkommit i 

resultaten har en hög sanningshalt. Tillförlitlighet stärks av till vilken grad ett instrument 

mäter vad det har för avsikt att mäta. Flertalet av artiklarna uppvisade liknande resultat och 

giltigheten i resultatet stärktes. Vid kvalitetsgranskningen av artiklarna användes 

företrädesvis frågor av Friberg (2017) för att stärka kvaliteten. Det var svårt att avgöra vad 

som höll hög, medel och låg kvalitet eftersom inga fasta kriterier fanns för kvalitetsgraden i 

litteraturen. Efter egenkomponerat system, beskrivet i metoden ovan, för att avgöra 

kvalitetsgraden på artiklarna, befanns majoriteten av artiklarna hålla hög kvalitet. Under 

kvalitetsgranskningen av samtliga artiklar framkom ingen gång ett omvårdnadsteoretiskt 

perspektiv. Vilket kan ses som en svaghet då detta är ett examensarbete i vårdvetenskap. 

I de kvantitativa artiklarna (Arrieta et al., 2018; Cichocki et al., 2015; Jung et al., 2018; Lok et 

al., 2017; Tse., 2010) användes skalor och enkät för att undersöka effekter av aktiviteterna. I 

och med att intervjuer med enkätundersökning utfördes stärktes giltigheten för att det 

framkom effekter av aktiviteterna, samt att det gav ett värdefullt patientperspektiv. I en 
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studie av Joranson et al. (2016) utfördes observationer på patienterna med demenssjukdom 

av lokala sjuksköterskor. Giltigheten stärktes av att sjuksköterskorna var bekanta med 

patienternas uttrycksätt. Observationer var mer lämpliga i sammanhang där patienterna 

hade svårt att uttrycka sig och detta höjde studiens giltighet. En annan styrka med de 

kvantitativa artiklarna var att de påvisade liknande resultat, vilket medförde att giltigheten 

stärktes i resultatet. Artiklarna som användes svarade an på syftet och källhänvisning 

tillämpades, vilket innebar att giltigheten stärktes. Enligt Polit och Beck (2016) är 

tillförlitlighet studiens stabilitet över tid och förhållanden. Det vill säga en undersökning 

skall kunna upprepas med liknande kontext och deltagare och framkomma med samma fynd. 

Tillförlitlighet för denna allmänna litteraturöversikt stärktes genom att intervjuarna inte 

kände patienterna tidigare. Det medförde att intervjuarna inte färgade resultatet, det vill säga 

minsta möjliga tolkning. I en kvantitativ artikel hade Jung et al. (2018) få antal deltagare. 

Risken var då att tillförlitligheten minskade om bortfallet blev för stort och därmed 

påverkade resultatet. De kvalitativa artiklarna var däremot inte lika beroende av antal 

deltagare, eftersom den subjektiva upplevelsen var unik för varje individ. Denna 

litteraturöversikt skrevs under en begränsad tid och trovärdigheten sänktes på grund av 

bristande tidigare erfarenhet av akademiskt skrivande samt begränsningar i kunskaper i det 

engelska språket. Tillförlitligheten stärktes när kvalitetsgranskningen utfördes separat, för 

att sedan sättas ihop och likställas. Genomförandet var tydligt beskrivet, vilket visas i 

efterföljande bilagan. Där beskrivs tillvägagångsätt och urval av vårdvetenskapliga artiklar, 

vilket stärkte tillförlitligheten. Polit och Beck (2016) menar att överförbarhet rör sig om att 

överföra fynden till andra grupper och situationer. Fynden i resultatet kan överföras på 

många vårdinstanser där aktiviteter som syftar till att stärka livskvalitet erbjuds. Aktiviteter 

kan skapa förutsättningar till sociala nätverk mellan patienter som bor på äldreboende. 

Studierna utfördes i olika länder, där vårdkulturen kan skilja sig åt sinsemellan, vilket kan 

minska överförbarhetsgraden i förhållande till svensk vårdkultur. Dessutom är denna 

översikt begränsad när det gäller tid och kompetens vilket minskar överförbarheten. 

Resultatet kan förhoppningsvis ändå bidra till ökad kunskap hos vårdpersonal angående 

aktiviteters påverkan för patienter på äldreboende. 

6.2 Etikdiskussion 

I detta examensarbete har tio vårdvetenskapliga artiklar på engelska granskats. Det har varit 

en utmaning för att artiklarna har varit på engelska, eftersom våra modersmål är svenska 

respektive bengali. En noggrann översättning har utförts genom lexikon. Det har ibland varit 

svårt att hitta likartade ord till engelska ord och begrepp. Eftersom engelska språket är 

mycket synonymrikt jämfört med det svenska språket försvårade detta översättningen av ord 

och begrepp. Därför fanns det risk för omedveten omtolkning. Kritiskt förhållningssätt hade 

eftersträvats för att förhindra feltolkning och förvrängning av resultatet. Etiska riktlinjer 

hade eftersträvats som förekom i CODEX (2017). Alla artiklar som användes hade genomgått 

Peer Review och detta var en styrka för kvaliteten och den etiska grunden för resultatet 

(Östlundh, 2017). Som referenshantering hade APA (American Psychological Association) 

använts för att kunna följa källor, höja kvaliteten och för att visa kunskaper i forskningsetik. 

För litteraturöversikt användes granskningsfrågor för kvalitetsgranskning av Friberg (2017). 
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Granskning utförde av två personer tillsammans, vilket sågs som en fördel för att minska 

egna tolkningar och påverkan från egna erfarenheter. På grund av att en allmän 

litteraturöversikt hade valts behövdes inte en etisk prövning utföras. 

6.3 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen förs diskussioner om likheter och skillnader i artiklarnas syften och 

metoder samt artiklarnas resultat. 

6.3.1 Artiklarnas syften och metoder 

Två av studiernas Slettebo et al. (2016) och Thomas et al. (2013) syften var att undersöka 

patienters upplevelse av aktiviteter som främjade mening och glädje. Sociala interaktioner 

och deltagande i fritidsaktiviteter var positivt relaterat till äldre patienters hälsa och 

välbefinnande som var gemensamt för dessa två artiklar (Slettebo et al., 2016; Thomas et al., 

2013). Genom att det var patienternas subjektiva upplevelse gav det styrka i dessa två 

artiklars syfte. En av artikelns syfte var att undersöka terapeutiska effekter av ett 

trädgårdsarbete för att förbättra livsglädje, minska ensamhet och ökade aktiviteter i dagliga 

livet för patienter som bor på äldreboende (Tse, 201o). Syftet med trädgårdsarbetet inomhus 

gav patienterna chans att delta i social aktivitet samt att dela kunskaper och färdigheter med 

varandra i omhändertagande av sina växter. Där fanns utrymmen anpassade både för 

aktivitet och utevistelse som förbättrade patienternas livsglädje. På grund av skilda 

inriktningar i artikelns syfte gav studien ett brett resultat vilket sågs som en styrka. Lindelöf 

et al. (2011) beskrev erfarenheter av ett träningsprogram bland patienter som var i behov av 

dagliga aktiviteter (ADL) på äldreboende samt stöd från vårdpersonal. Tron på den 

personliga framgången underlättade övningens genomförande. Fem artiklar undersökte 

patienternas livskvalitet genom att använda aktivitetsprogram (Arrieta et al., 2018; Cichocki 

et al., 2015; Joranson et al., 2016; Jung et al., 2018; Lok et al., 2017). Alla dessa artiklars 

syften ansågs vara väsentlig då de gav en bred beskrivning av aktiviteters påverkan på 

patienter. Joranson et al. (2016) undersökte effekterna av livskvalitet med robotassisterad säl 

med päls för patienter med demenssjukdom på ett äldreboende. Sensorer i den konstgjorda 

pälsen skapade samspel mellan patient och robot eftersom roboten reagerade på patientens 

upprepade rörelser såsom smek och klapp. Observationerna utfördes av vårdpersonal med 

fokus på patienter med demens som visade effekterna av åtgärder, vilket ansågs vara en 

styrka för studien. Jung et al. (2018), Lok et al. (2017) undersökte effekterna av ett fysiskt 

aktivitetsprogram som påverkade patienterna positivt för deras mentala hälsa på 

äldreboende. Det är viktigt för patienterna att förebygga mental ohälsa eftersom den senare 

delen av livet (ålderdomen) är en period som kan påverka många patienter att utföra sina 

dagliga aktiviteter. Resultat som framkom var likartat, vilket styrkte artiklarna till att 

användas i examensarbetet. Arrieta et al. (2018), Cichocki et al. (2015) undersökte effekterna 

av träningsprogrammets påverkan på patienternas fysiska funktion och aktiviteter. Även 

multisjuka patienter kan ha fördelar av ett träningsprogram i termer av positiv påverkan på 

fysisk funktion, dagliga aktiviteter och livskvalitet. Liknande syften kan innebära att 

resultatet blir för avgränsat och artiklarnas möjlighet att komplettera varandra minskar, 
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vilket kan ses som en svaghet. Dessa fem studiers syften gav ett resultat av 

träningsprogrammets påverkan på fysisk, psykisk och social livskvalitet (Arrieta et al., 2018; 

Cichocki et al., 2015; Joranson et al., 2016; Jung et al., 2018; Lok et al., 2017). En styrka var 

att samtliga studier hade aktivitet och äldre med i syftet vilket gjorde det lättare att välja ut 

studierna till analysen. Schenk et al. (2013) identifierade tio livsdimensioner som hade 

påverkan på patienters livskvalitet på äldreboende. Varav två livsdimensioner var 

meningsfull aktivitet och variation av stimulerande aktiviteter. Syftet med denna 

undersökning var att identifiera ”dimensioner av livet” som patienter uppfattar en särskild 

påverkan på deras livskvalitet. En styrka i studien var att metoden var användbar utifrån 

syftet och även medförde ett bredare resultat. Halvstrukturerade intervjuer genomfördes i tre 

av fyra kvalitativa artiklar (Lindelöf et al., 2011; Slettebo et al., 2016 & Thomas et al., 2013). 

Polit och Beck (2016) beskriver att halvstrukturerade intervjuer följer en ämnesguide för 

frågor som ska ställas. Intervjuarens jobb är att uppmuntra deltagarna att prata fritt om alla 

ämnen i guiden och med deltagarnas egna ord. Forskare vill ibland vara säkra på att en 

specifik uppsättning ämnen som omfattas av kvalitativa intervjuer. Denna teknik säkerställer 

att forskare kommer att få all information som krävs. En annan styrka var att dessa två 

studier Slettebo et al. (2016) och Thomas et al. (2013) hade liknande syfte och kom fram till 

liknande resultat vilket stärkte artiklarnas pålitlighet. Styrkan i artikeln av Lindelöf et al. 

(2011) var att forskaren som intervjuade inte hade träffat patienterna tidigare, vilket uteslöt 

risken att forskarens förkunskap om patienterna påverkade intervjun. Halvstrukturerade 

narrativa intervjuer genomfördes i en studie av Schenk et al. (2013) som gjorde det möjligt 

att framkalla personliga erfarenheter som dokumenterar patienternas underliggande 

beskrivningar av deras emotionella status. Enligt Polit och Beck (2016) fokuserar narrativa 

intervjuer på den centrala innebörden i en berättelse, berättelser sprids inte eller delas, det 

vill säga berättelse behålls hel för att behålla andemeningen. Uppgifterna bestod av rika 

beskrivningar av varje deltagares emotionella tillstånd och detta kan betraktas som en metod 

för insamling av data med kvalitet. 

I de kvantitativa artiklarna fanns fem studier med enkätundersökning där data samlades in 

genom personliga intervjuer för att bibehålla kvaliteten på information patienterna gav 

(Arrieta et al., 2018; Cichocki et al., 2015; Jung et al., 2108; Lok et al., 2017; Tse, 2010). 

Styrkan med enkäter är att det samlas in stor mängd information från många människor på 

kort tid. Enkätundersökningar kan lättare anpassas efter respondentens behov och kan 

fokusera på ett brett spektrum av ämnen och dess information kan användas för många 

ändamål (Polit & Beck 2016). I Joranson et al. (2016) studie användes i Late-stage 

demensskala (QUALID) för att undersöka livskvaliteten. Resultatmått valdes för lokala 

sjuksköterskor som utvärderade observationer av patienterna med QoL skala. Polit och Beck 

(2016) beskriver att observationer ger bättre information än självrapportering när personer 

är omedvetna om egna beteende, när beteenden är känslomässigt laddade eller när personen 

inte har förmåga att beskriva sina handlingar. Observationer sågs därför som en styrka för 

resultatet. Samtliga sex kvantitativa och fyra kvalitativa artiklarna Arrieta et al. (2018), 

Cichocki et al. (2015), Joranson et al. (2016), Jung et al. (2108), Lindelöf et al. (2011), Lok et 

al. (2017), Slettebo et al. (2017), Schenk et al. (2013), Thomas et al. (2013), Tse (2010) hade 

skriftligt informerat samtycke från alla deltagare i studierna. Detta innebar att riskerna och 

fördelarna med studien ska inte bara ges muntligt utan det ska också förstås av deltagarna. 
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Polit och Beck (2016) beskriver att informerat samtycke skyddar patienternas (deltagarnas) 

rättigheter och säkerhet. 

6.3.2 Artiklarnas resultat 

I resultatet framkom att deltagande i sociala aktiviteter gav patienterna en upplevelse av 

samhörighet och möjlighet att lära känna nya människor (Lindelöf, et al., 2011 & Tse, 2010). 

Enligt Erikssons teori (2015b) om människa, där kulturen och miljöns roll påverkas och 

påverkar människan i den värld hon lever i. Är förhållanden positiva, såsom trevligt 

bemötande och möjlighet till umgänge med andra, utvecklas människan. Är förhållanden 

däremot det motsatta, med utanförskap och bristande möjligheter till regelbundet umgänge, 

påverkar det människan negativt. Dessa två krafter är alltid verksamma inom människan. I 

artikeln av Slettebo et al. (2017), Thomas et al. (2013) framkom det att patienterna blev 

lidande, på grund av personalbrist och resurser, på så sätt att tillfällena blev färre att träffa de 

andra på äldreboendet och att aktiviteterna inte blev av. Detta påverkade enligt 

artikelförfattarna patienternas självständighet och värdighet. Detta kan kopplas till teorin av 

Eriksson (1996) där en god vård som strävar mot att minska lidande, har sin grund i kärlek 

och ansvar för den andre. Att bekräfta människans värdighet är viktigt för att undvika 

lidande (Eriksson, 1996). I resultatet framkom det att patienterna uppskattade att bli 

underrättade i viktiga frågor och respekterade av personalen som jämbördig medlem vilket 

kan främja upplevelse av välbefinnande i sociala relationer. Genom att dela glädje och 

intresse med de andra patienterna, gjorde det att aktiviteterna blev mer meningsfulla 

(Slettebo, et al., 2017; Schenk, et al., 2016). Människan är beroende av relationer. Synen på 

människan speglar även helhetssynen på livet där människan har behov av att vara delaktig i 

sitt eget liv (Eriksson, 2015b). I resultatet framkom att aktiviteterna bör individualiseras 

(personcentreras) så att patienterna upplever meningsfull gemenskap på äldreboendet och 

motiverar fler patienter att delta i aktiviteten (Slettebo et al., 2017; Jung et al., 2018). Det är 

en utmaning för hela samhället att ge patienterna den vård och omsorg som patienterna 

behöver med komplexa och sammanhängande behov, därav förstärks behovet av 

personcentrerad vård (Socialstyrelsen, 2018). Tidigare forskning visar att om patienterna 

själva tog initiativ till aktivitet väljer de att göra saker som de själva har gjort tidigare. 

Vårdpersonalen delger att aktiviteter som patienterna själva väljer var att läsa, lyssna på 

musik, cykla och dricka kaffe (van Hoof et al., 2016). Resultatet visade att vad patienterna 

upplevde som avkopplande var att läsa tidningar, böcker, lyssna på radio och spela kort. 

Genom aktiviteterna upplevde patienterna en gemenskap och detta ökade deras livskvalitet 

(Thomas et al., 2013). Ett intressant fynd i resultatet var att den fysiska kapaciteten ökade 

och smärta avtog hos patienterna efter fysiska aktivitetsprogram genomförts (Lindelöf et al., 

2011; Lok et al., 2017). Eriksson (1996) beskriver hälsa som en rörelse förenlig med en bild av 

människan som aktiv varande samt hälsa och lidande existerar samtidigt. Människan har 

själv ansvar att upprätthålla hälsan. Hälsan som rörelse styrs av människan behov och begär. 

Att begära betyder en rörelse mot någonting människan stävar efter och intresserad av, vilket 

innebär människans drivkraft (Eriksson, 1996). Tidigare forskning visar att anhöriga till 

patienterna menar på att skötsel av trädgård kan ha en stimulerande effekt på patienterna 

genom både psykisk och fysisk påverkan (van Hoof et al., 2016). Resultatet visade att 

patienternas upplevelse av trädgårdsarbetet var positivt vilket gav uttryck i glädje, 
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engagemang samt ansvar. Att ha ansvar innebär att vara delaktig och ha en roll i gruppen 

(Tse, 2010). Resultatet visade att aktiviteten med robotsälen Paro var betydelsefull för 

patienterna med svår demens. En effekt beskrevs bland patienterna med demens som visade 

stabil livskvalitet och mindre användning av psykofarmaka efter avslutad aktivitet (Joranson 

et al., 2016). Detta kan kopplas med Eriksson (2o15a) helhetssynen som innebär samverkan 

mellan olika dimensionerna, kropp, själ och ande men dessa i sig är separata enheter. Kropp 

beskrivs som det fysiska/ friskhet. Själen kan förklaras med en känsla av inre balans och 

jämlikhet. Andliga uppfattas som ”det högre” hos människan. Med Paroaktiviteten upplevde 

patienterna en harmoni av lugn i sig själva trots deras demenssjukdom. I artiklarnas resultat 

av Jung et al. (2018), Lok et al. (2017) och Tse, (2010) framgick det att fritidsprogram, 

”fysiskt aktivitetsprogram” och trädgårdsarbete förbättrade patienternas självkänsla och den 

mentala hälsan för dem som har deltagit i aktiviteterna. I artikelns resultat av Thomas et al. 

(2013) upplevde patienterna inte sig ensamma eftersom samspelet mellan familj, vänner och 

andra patienter skapade trygghet. Detta ledde till att patienternas inre upplevelse 

förbättrades. Vidare beskrev Schenk et al. (2013) i resultatet att aktiviteter och festligheter 

som erbjuds på äldreboendet hade inte bara underhållningsvärde utan gav också patienter en 

uppfattning av att tillhöra en grupp. Det som bidrog till ökade subjektiv livskvalitet gav 

mening åt aktiviteter och upplevelser (Schenk et al., 2013). Socialtjänstlagen (SFS 2001: 453) 

5kap. 4§ är inriktad på att patienter ska få leva och bo under trygga förhållanden, känna 

välbefinnande samt ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. I resultatet 

framkom att om patienterna aktivt deltagit att hjälpa till att ordna exempelvis bingoevent, 

betydde det mycket för patienterna och deras självkänsla. Känslan av självständighet och 

möjlighet att bestämma själv vad patienter önskade göra och hur de spenderade dagarna var 

viktigt. Det var inte alltid aktiviteten i sig som främjade värdighet utan vad som gav 

patienterna glädje som var viktigt (Slettebo et al., 2017). Därmed anses patienterna att 

aktiviteterna som var självvalda motverkade deras begränsningar av frihet och ökade 

livskvaliteten för patienterna på äldreboendet. En patient bad sina vänner att ta med en 

flaska vin istället för blommor. Att ta ett glas vin när patienten känner för det ökade 

upplevelsen av välbefinnande (Slettebo et al., 2017). Svensk sjuksköterskeförening (2016) 

beskriver självbestämmande som patientens rätt till och möjlighet att själv fatta beslut om sin 

egen livssituation. Trots att patienten har olika komplexitet är självbestämmande viktigt för 

individen och en känsla av att kunna styra sitt eget liv. Erikson (1996) beskriver hälsa som 

integrerat tillstånd av sundhet, friskhet och känsla av välbefinnande trots sjukdom. Sundhet 

speglar människans psykiska hälsa, detta visade i resultatet av Jung et al. (2018) och Lok et 

al. (2017) att fysiska aktivitetsprogram hade betydande effekt på livskvalitet och den mentala 

hälsan. Enligt Eriksson (1996) är friskhet uttryck för fysisk hälsa. Resultaten i artiklarna 

Arrieta et al. (2018), Cichocki et al. (2015), Joranson et al. (2016), Jung et al. (2018), Lindelöf 

et al. (2011), Lok et al. (2017) visade att genom fysisk aktivitet påverkade patienterna sin 

livssituation. Detta ledde till bättre funktion, mindre stela leder och förändringar i fysisk 

kondition. Eriksson (1996) beskriver välbefinnande som en del av hälsa och kan ställas i 

relation till individens inre upplevelse. Välbefinnande kan symbolisera individens grad av 

medvetenhet, mål och upplevelse av betydelse. I resultatet framkom det att efter tre 

månaders träningsprogram var förändringarna i konditionen märkbart vilket hade en positiv 

påverkan på välbefinnande (Arrieta et al., 2018). 
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7 SLUTSATSER 

Syftet var att skapa en översikt av aktiviteters påverkan för patienter på äldreboende. I 

resultatet framkom aktiviteternas påverkan på patienterna genom samhörighet, att lära 

känna nya människor och att dela glädje och intresse med andra vilket påverkade 

patienternas livskvalitet. Patienterna uttryckte att aktiviteter var stimulerande och roliga när 

de utförde dem tillsammans med andra. Fysiska aktiviteter påverkade patienternas mentala 

hälsa och ökade självkänslan. Resultatet tydde på att om aktiviteterna utgick från den 

enskilda individens önskemål och behov, upplevde patienterna meningsfull gemenskap med 

andra. Detta bidrog i sin tur till att identiteten stärktes samt gav upplevelse av frihet. Genom 

personcentrerade aktiviteter tillvaratogs patienternas individuella behov, vilket ledde till att 

patienterna blev motiverade till att delta i aktiviteter gemensamt med andra som i sin tur 

främjade deras livskvalitet. Det framkom i resultatet att brist på aktiviteter gjorde dagarna 

långa för patienterna vilket påverkade den självupplevda hälsan. Detta resultat kan 

förhoppningsvis vara användbart för att skapa förståelse för aktiviteternas betydelse och 

vikten av att ha att något att göra för patienterna på äldreboende.   

7.1 Förslag på vidare forskning  

I resultatet framom att sociala interaktioner motiverar till andra aktiviteter genom 

gemenskap. Fysiska aktiviteterna kan leda till större rörlighet och ökad självkänsla hos 

patienter. Denna kunskap om aktiviteters betydelse kan ge vårdpersonal en insikt om hur 

viktigt det är med fysiskt och psykisk stimulans, som i sin tur ger påverkan på livskvalitet. 

Vidare forskning om aktiviteters påverkan på patienter, samt hur aktiviteterna kan 

individanpassas, vore av stort intresse. Detta kan leda till att vårdpersonalen får kunskap om 

aktiviteternas påverkan på patienters hälsa och livskvalitet. Både kvantitativa och kvalitativa 

forskning är önskvärda för att få ett bredare perspektiv i det området med effekter och 

upplevelser. 
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Cinahl plus Quality of life* 

AND older 

people AND 

activities* 

Peer Review, 

2012–2013 

21 Lindelöf, N., 

Karlsson, S., & 

Lundman, B. 

(2011). 

Cinahl plus Nursing home 

AND walking 

activity AND 

effect 

Peer Review, 

2015-2018 

2 Lok, N., Lok, S. 

& Canbaz, M. 

(2017). 

Cinahl plus Quality of life 

AND elderly 

AND nursing 

home 

Peer Review, 

2013-2017 

49 Schenk, L., 

Meyer, R., 

Behr, A., 

Kuhlmey, A., & 

Holzhausen, 

M. (2013) 

Cinahl plus Meaningful 

activities AND 

nursing home 

AND Residents 

experiences 

Peer Review, 

2011-2018 

11 Slettebo, Å., 

Saeteren, B., 

Caspari, S., 

Lohne, V., 

Rehnsfeldt, A. 

W., Heggestad, 

A. K. T.,  … 

Nåden, D. 

(2017). 

Cinahl plus Therapeutic 

effects AND 

indoor 

gardening AND 

nursing home 

Peer Review, 

2010–2018 

1 Tse, M.M.Y. 

(2010) 

Cinahl plus Residents 

perceptions 

AND leisure 

activities 

Peer Review, 

2010–2018 

22 Thomas, J. E., 

O´Connell, B., 

& Gaskin, C.J. 

(2013). 



 2  

Pubmed Multicomponent 

exercise AND 

physical 

function AND 

long-term 

nursing home 

Abstract, full 

text, 5 years 

4 Arrieta, H., 

Rzola- Pardo, 

C., Zarrazquin, 

I., Echeverria, 

I., Yanguas, JJ., 

Hurburu, M., 

Irazusta, J. 

(2018). 

Pubmed Quality of life 

AND activity 

elderly AND 

nursing home 

Abstract, full 

text, 5 years 

50 Cichocki, M., 

Quehenberger, 

V., Zeiler, M., 

Adamcik, T., 

Manousek, M., 

Stamm, T. & 

Krajic, J. 

(2015). 

Pubmed Change in 

quality of life 

AND older 

people AND 

dementia AND 

activity 

Full text, 5 years 12 Joranson, N., 

Pedersen, I., 

Rokstad, A. M. 

M., & 

Ihlebaek, C. 

(2016). 

Pubmed leisure activities 

AND nursing 

home 

Abstract, full 

text, 5 years 

48 Jung, JY., Park, 

SY., & Kim, JK. 

(2018) 
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BILAGA B: KVALITETSGRANSKNING 

               Artiklar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Finns ett tydligt problem 

formulerat? 

Ja Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja Ja  Ja  

Finns teoretisk 

utgångspunkt beskriven? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns omvårdnads 

teoretisk utgångspunkt 

beskriven? 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Är syftet klart 

formulerat? 

Ja Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

Är metoden beskriven? Ja Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

Är urvalet beskrivet? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns analysmetod 

beskriven? 

Ja  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Beskrivs hur metod och 

teori hänger ihop? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Är resultatet tydligt? Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

Beskrivs hur resultatet 

har tolkats? (endast 

kvalitativa) 

- - - - Ja - Ja Ja Ja - 

Förs några argument? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja 

Förs det några etiska 

resonemang? 

Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

Finns metoddiskussion 

beskriven? 

Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja 

Sker återkoppling till 

teoretiska antaganden? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Poäng: 12/

14 

12/

14 

12/

14 

11/ 

14 

13/ 

14 

11/

14 

13/ 

14 

13/ 

14 

12/ 

14 

12/ 

14 
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BILAGA C: ARTIKELMATRIS 

Författare, 

Årtal, Land, 

Titel, Tidskrift 

Syfte Metod Resultat Kvali

té 

1. Arrieta, H., 

Rzola- Pardo, 

C., Zarrazquin, 

I., Echeverria, 

I., Yanguas, JJ., 

Hurburu, M., 

Irazusta, J.  

2018 

Spanien 

A 

multicompone

nt exercise 

program 

improves 

physical 

function in 

long-term 

nursing home 

residents: A 

randomized 

controlled 

trial. 

Experimental 

Gerontology 

 

Att undersöka 

effekten av en 

multi 

träningsprogram 

på antropometri, 

fysisk funktion 

och fysisk 

aktivitet för 

patienter som bor 

på äldreboende.  

Tre månaders 

enkelblindad och 

multicenter 

randomiserad 

kontrollerad studie. 

Kvantitativ metod 

10 äldreboenden 

Statistisk analys 

genomfördes med 

användning av SPSS 

statistiskt program. 

Patienterna 

delades 

slumpmässig i 

kontrollgrupp och 

interventionsgrupp 

Kontrollgrupp.  

(n=55) 

Interventionsgrupp 

(n=57) 

Resultatet visade att 

övning gav större 

förbättringar hos 

patienter med sämre 

fysisk funktion som 

bor på äldreboende. 

Efter tre månaders 

träningsprogram var 

förändringar i fysisk 

kondition mer 

märkbara i 

interventionsgruppen 

än i kontrollgruppen. 

Båda grupperna hade 

liknande 

kroppsmasseindex, 

höftomkrets och 

midjemått från början 

av studien och efter 

tre månader, 

minskade midjemått 

betydligt i 

interventionsgruppen.    

Hög 

2. Cichocki, 

M., 

Quehenberger

, V., Zeiler, M., 

Adamcik, T., 

Manousek, M., 

Stamm, T. & 

Att undersöka 

effekterna av ett 

träningsprograms 

påverkan på 

livskvalitet (QoL), 

fysisk funktion 

och dagliga 

Randomiserad 

studie som pågick i 

20 veckor med 60 

minuter 

program/vecka. 

Kvantitativ metod 3 

äldreboenden 

Resultatet visade att 

fysiskt 

aktivitetsprogram var 

effektivt för att 

förbättra deltagarnas 

subjektiva 

hälsotillstånd. Detta 

Hög 
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Krajic, J. 2015 

Österrike 

Effectiveness 

of a low-

threshold 

physical 

activity 

intervention in 

residential 

aged care – 

results of a 

randomized 

controlled 

trial. 

Clinical 

Intervention in 

Aging 

 

aktiviteter (ADL) 

för patienter på 

äldreboende. 

Statistisk analys 

genomfördes med 

användning av SPSS 

statistiskt program. 

En standardiserad 

bedömning av 

mobilitetsstatus 

och hälsorelaterad 

QoL användes före 

och efter åtgärden. 

Interventionsgrupp 

(n=104) 

Kontrollgrupp  

(n=118) 

resultat har också fått 

stöd av en 

uppföljningsstudie 

som visade att denna 

effekt har varit stabil 

under en period av 1 

år efter det att 

interventionen löpt ut. 

3. Joranson, 

N., Pedersen, 

I., Rokstad, A. 

M. M., & 

Ihlebaek, C. 

2016 

Norge  

Change in 

quality of life 

in older 

people with 

dementia 

participating 

in Paro-

activity: a 

cluster-

randomized 

controlled 

trial. 

Att undersöka 

effekten på 

Quality of Life 

(QoL) av en 

robotassisterad 

gruppaktivitet 

(robotsäl m. päls) 

på ett 

äldreboende för 

patienter med 

demenssjukdom. 

Kvantitativ studie 

med 10 

äldreboende där 

grupper av 

individer fördelas 

slumpmässigt RCT. 

Observationer 

gjordes av 

vårdpersonalen 

med hjälp av 

demensskala 

(CDR). Data 

analyserades 

genom att använda 

beskrivande och 

jämförande 

statistik med 

enkelriktad 

ANOVA.  

Resultatet visade att 

Paro-interventionen 

har statistiskt 

signifikant effekt på 

QoL, men endast för 

patienter med svår 

demens. En skillnad 

uppstod i förskrivna 

psykotropa läkemedel 

mellan 

fördelningsgrupperna 

med svår demens vid 

uppföljningen. 

Hög 



 6  

Journal of 

Advanced 

Nursing 

 

Interventionsgrupp 

(n=27) 

Kontrollgrupp 

(n=26) 

4. Jung, JY., 

Park, SY., & 

Kim, JK.  

2018 

Korea 

The effects of 

a client-

centered 

leisure activity 

program on 

satisfaction, 

self-esteem, 

and 

depression in 

elderly 

residents of a 

longterm care 

facility. 

Journal of 

Physical 

Therapy 

Science 

 

Att undersöka 

effekterna av ett 

personcentrerat 

aktivitetsprogram 

på 

tillfredsställelse, 

överkropps 

funktion, 

självkänsla och 

mental hälsa hos 

patienter på 

äldreboende. 

Patienterna 

delades in i 

experimentgrupp 

och kontrollgrupp.   

Patienterna i 

experimentgruppe

n fick individuella 

fritidsaktiviteter 

som tillhandhållits 

av anläggningen. 

Kvantitativ metod 

1 äldreboende 

Statistisk analys 

genomfördes med 

användning av SPSS 

statistiskt program. 

Interventionsgrupp 

(n=7) 

Kontrollgrupp (n=5)  

Resultatet visade att 

deltagandet i ett 

aktivitetsprogram 

bidrog till betydande 

förbättringar både i 

den Canadian 

Occupational 

Performance Measure 

(COPM) och i 

överkroppsfunktionen 

i experimentgruppen. 

Efter åtgärden ökade 

individernas 

självkänsla signifikant 

och deras mentala 

hälsa förbättrades 

avsevärt.  

Hög 

5. Lindelöf, N., 

Karlsson, S., & 

Lundman, B.  

2011 

Sverige 

Experiences of 

a high 

Att beskriva 

erfarenheter av 

att delta i ett 

träningsprogram 

med hög 

intensitet bland 

patienter som är 

beroende av hjälp 

med dagliga 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

patienter i åldern 

73–91 år, beroende 

av ADL som 

deltagit i ett 

högintensiv 

funktionellt 

träningsprogram. 

Resultatet visade att 

stöd från 

vårdpersonalen och 

tro på personlig 

framgång underlättar 

övningens 

genomförande. 

Patienterna relaterade 

fysiska och mentala 

Hög 
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intensity 

functional 

exercise 

programme 

among older 

people 

dependent in 

activities of 

daily living. 

Journal of 

Physical 

Therapy 

 

aktiviteter (ADL) 

på ett 

äldreboende. 

Data analyserades 

genom att använda 

kvalitativ 

innehållsanalys.  

(n=9) 

förbättringar som 

påverkade deras 

dagliga liv positivt och 

att träna i en grupp 

var stimulerande och 

skapade en känsla av 

samhörighet. 

Ansträngningen 

ansågs vara värdig 

eftersom motion kan 

innebära att 

patienterna, trots sina 

begränsningar, uppnår 

ökad vitalitet och 

förbättrad livskvalitet. 

 

6. Lok, N., Lok, 

S. & Canbaz, 

M. 2017 

Turkiet 

The effect of 

physical 

activity on 

depressive 

symptoms and 

quality of life 

among elderly 

nursing home 

residents: 

Randomized 

controlled 

trial. 

Archives of 

Gerontology 

and Geriatrics 

 

Att undersöka 

effekten av ett 

fysiskt 

aktivitetsprogram 

för patienter på 

äldreboende och 

hur det har 

påverkat på deras 

mentala hälsa och 

livskvalitet.  

Mental hälsa och 

livskvalitet 

utvärderades 

genom Beck 

depression scale 

(BDI), SF 36 

(Hälsoenkät) 

livskvalitetsfrågestä

llning. Förtest och 

eftertest data 

samlades in från 

interventions och 

kontrollgrupperna 

under personliga 

intervjuer. 

Kvantitativ metod 

1 äldreboende 

Statistisk analys 

genomfördes med 

användning av SPSS 

statistiskt program. 

Interventionsgrupp 

Resultatet visade att 

fysisk aktivitet som 

utförs regelbundet har 

positiva effekter på 

patienters mentala 

hälsa och livskvalitet. 

Efter tio veckors 

träningsprogram 

försämrades 

kontrollgruppens 

mentala hälsa betydlig 

jämfört med 

interventionsgruppen.   

Hög 
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(n=40) 

Kontrollgrupp 

(n=40) 

7. Schenk, L., 

Meyer, R., 

Behr, A., 

Kuhlmey, A., & 

Holzhausen, 

M.  

2013 

Tyskland 

Quality of life 

in nursing 

homes: results 

of a qualitative 

resident 

survey.  

Quality of Life 

Research. 

 

Att identifiera 

“dimensioner av 

livet” som 

patienter på 

äldreboende 

uppfattar som en 

särskild påverkan 

på deras 

livskvalitet (QoL). 

Data erhölls från 9 

män och 33 kvinnor 

från 8 äldreboende 

genom 

halvstrukturerade 

berättande 

intervjuer. 

Intervjuerna 

analyserades med 

hjälp av 

dokumentärmetod

en. 

Kvalitativ metod 

Intervjuarna 

analyserades med 

hjälp av 

dokumentärmetod

en. 

 

Resultatet visade tio 

dimensioner av 

subjektiv livskvalitet 

på äldreboende 

framkom ur 

intervjufrågorna. 

Faktorer som 

framträdde relevanta 

för patienterna på 

äldreboendet var 

sociala kontakter, 

självbestämmande 

och autonomi, 

integritet, lugn och ro, 

olika stimuli och 

aktiviteter, känner sig 

hemma, säkerhet, 

hälsa, hållas 

informerad och ha en 

meningsfull trevlig 

aktivitet. 

Hög 

8. Slettebo, Å., 

Saeteren, B., 

Caspari, S., 

Lohne, V., 

Rehnsfeldt, A. 

W., 

Heggestad, A. 

K. T.,  … 

Nåden, D. 

2016 

Danmark, 

Norge, Sverige 

The 

significance of 

Att undersöka 

patienters 

upplevelse av 

värdighet genom 

att erbjuda 

aktiviteter som 

främjar mening 

och glädje i deras 

dagliga liv på 

äldreboenden.  

En kvalitativ metod 

med 28 individuella 

halvstrukturerade 

intervjuer med 

patienter på 6 olika 

äldreboende. Data 

analyserades med 

kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultatet visade att 

aktivt deltagande var 

när patienterna deltog 

i olika aktiviteter som 

att sjunga, dansa, resa, 

läsa eller gå på 

museum eller delta i 

konserter och det är 

viktigt för dem att 

uppleva relativ 

värdighet i vardagen 

på äldreboendet. En 

annan aspekt av 

betydelsen av 

aktiviteter i vardagen 

Hög 



 9  

meaningful 

and enjoyable 

activities for 

nursing home 

resident's 

experiences of 

dignity. 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences. 

 

var att aktiviteterna 

bör individualiseras så 

att patienterna 

upplevde meningsfull 

gemenskap på 

äldreboendet. 

9. Thomas, J. 

E., O´Connell, 

B., & Gaskin, 

C.J. 2013 

Australien 

Residents’ 

perceptions 

and 

experiences of 

social 

interaction 

and 

participation 

in leisure 

activities in 

residential 

aged care.  

Contemporary 

Nurse 

 

Att undersöka 

patienters 

uppfattningar och 

erfarenheter av 

sociala 

interaktioner och 

fritidsaktiviteter 

som lever på 

äldreboende. 

Halvstrukturerade 

intervjuer för 

datainsamling på 1 

äldreboende. 

Genom att 

använda Braun och 

Clarke 

tillvägagångssätt 

genomfördes en 

tematisk analys av 

intervjumaterialet. 

Kvalitativ metod 

(n=6) 

Resultatet visade att 

patienterna kände sig 

glada genom att ha 

kontakt med familjen 

regelbundet, umgås 

med andra patienter 

vid matbordet. Åka på 

bussutflykt, läsa 

tidning och lyssna på 

radio/ musik ökade 

patienternas 

livskvalitet. Genom 

aktiviteterna kände 

patienterna en 

gemenskap vilket 

ökade deras 

livskvalitet. 

Hög 

10. Tse, 

M.M.Y. 2010 

Hong Kong 

Therapeutic 

Att undersöka 

effekten av 

trädgårdsarbetets 

påverka på 

dagliga livet och 

En 

kvasiexperimentell 

pre- och posttest 

kontrollgruppsdesi

gn. Uppgifter om 

Resultatet visade att 

det fanns tydliga 

förbättringar i 

livsglädje och socialt 

nätverk och en 

Hög 
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effects of an 

indoor 

gardening 

programme 

for older 

people living 

in nursing 

homes. 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

 

patienters 

skattade 

ensamhet på 

äldreboende. 

trädgårdserfarenhe

ter kom fram 

genom öppna 

frågor. 

Kvantitativ metod 

20 äldreboende 

Statistisk analys 

genomfördes med 

användning av SPSS 

statistiskt program 

Interventionsgrupp 

(n=26) 

Kontrollgrupp 

(n=27) 

 

signifikant minskning 

av uppfattningen av 

ensamhet för 

patienter i 

interventionsgruppen 

efter det åtta veckors 

trädgårdsprogram 

inomhus, medan det 

dagliga livet var 

oförändrat för båda 

grupperna efter 

programmet. 
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