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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Att flytta från sitt eget hem till ett särskilt boende är en stor förändring för en 
äldre människa. Man lämnar sina vanliga rutiner och hamnar i en situation som kan 
upplevas svår att behärska. Man kanske inte får plats med alla sina ägodelar och många 
gånger kan man behöva hjälp med att äta, klä på sig och minnas saker. Ofta lämnar man även 
sitt sociala liv bakom sig. Syfte: Att beskriva äldre personers upplevelse av att flytta 
hemifrån till ett särskilt boende. Metod: En systematisk litteraturstudie har utförts, i vilken 
kvalitativa artiklar har analyserats. Resultat: Det framkom två teman och fyra subteman i 
analysen. Resultatet visade att de äldre människorna inte kände sig delaktiga och att 
upplevelsen inte var som förväntat. De upplevde ofta att de inte fick ta ett medansvar. 
Majoriteten upplevde att de var i trygga händer, vilket var en grundläggande faktor för att 
känna sig accepterade och trygga. Många upplevde att det som började som en negativ 
händelse (att flytta till särskilt boende), i slutändan löste sig till det bästa. Slutsats: Äldre 
människor beskriver att de kan lära sig att acceptera situationen de befinner sig i, och även 
uppleva att något förväntansfullt väntar dem i livet. 

Nyckelord: Erfarenhet, Transition, Vårdhem, Äldre 

 

 

  



 

ABSTRACT 

Background: Moving from your own home to a special housing is a big change for an 
elderly person. You leave your usual routines and end up in a situation that can be 
experienced difficult to master. You may not be able to accommodate all of your belongings 
and many times you may need help with eating, dressing and remembering things. You also 
often leave your social life behind. Aim: To describe older people's experience of moving 
away from home to a special accommodation. Method: A systematic literature study has 
been carried out, in which qualitative articles have been analyzed. Result: Two themes and 
four sub-themes appeared in the analysis. The result showed that the older people did not 
feel involved and that the experience was not as expected. They often felt that they did not 
have to take co-responsibility. The majority felt that they were in safe hands, which was a 
fundamental factor in feeling accepted and secure. Many felt that what began as a negative 
event (moving to special housing) ultimately resolved to the best. Conclusion: Older people 
describe that they can learn to accept the situation they are in, and experience something that 
awaits them in life. 

Keywords: Elderly, Experience, Nursing Home, Transition 
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1 Inledning 

Det ämne som är valt i detta examensarbete är äldres upplevelser av att flytta ifrån sitt hem 

till ett särskilt boende. Vårt intresse för ämnet kom i samband med verksamhetsförlagda 

utbildning (VFU) på Frustunagården i Eskilstuna. I vårt tidigare yrke i frågor som rör 

äldreomsorg framkom det att äldre personer berördes av att flytta ifrån sina hem till ett 

äldreboende. Innan VFU hade ingen aning om att äldre berördes av att flytta ifrån sina hem. 

När hälsan hos äldre sviktar och livssituationen ändras behöver de flytta hemifrån till särskilt 

boende, och det innebär att anpassa sig till nya människor och nya miljö och att acceptera sitt 

nya liv och dessa rutiner. Flytten kunde vara planerad, oplanerad eller på grund av sjukdom 

som gjorde att äldre inte kunde klara sig hemma. Planerad flytt innebär att äldre får vara 

delta i beslutet i deras flytt när äldre ska flytta hemifrån till särskilt boende. Oplanerad flytt 

är när äldre inte får delta i beslutet för flytt istället deras anhöriga tar beslutet åt äldre att 

flytta hemifrån till särskilt boende. Vi fann till exempel att gruppen äldre har svårt för att 

acceptera sina nya liv, vilket väckte intresse kring detta ämne. Som blivande sjuksköterskor 

upplever vi att det finns ett stort behov av mer kunskap kring denna typ av problematik, 

bland annat i form av hur sjuksköterskor kan stödja äldre i omvårdnadsarbetet till och med 

också hur vi kan underlätta transitionsprocessen och ha förståelse för hur den äldre upplever 

transitionen. Enligt prognoser står äldreomsorgen i Sverige inför en stor vårdutmaning och 

vår förhoppning är att detta arbete kommer att bidra till att öka kunskapsunderlaget kring 

äldres flytt till särskilt boende samt kunskap om hur en boendeanpassning kan göras så bra 

som möjligt.  

2 BAKGRUND  

I detta avsnitt beskrivs hur åldrandet kan definieras samt vad särskilt boende och transition 

innebär. Vidare beskrivs sjuksköterskans ansvar inom vården, vilka huvudområden och de 

lagar som de måste ta hänsyn till under arbetet, samt hur biståndshandläggning ser ut. I 

tidigare forskning beskrivs sjuksköterskans roll i det dagliga arbetet och de anhörigas 

perspektiv på äldre personers upplevelser av att flytta hemifrån till ett särskilt boende. 

Dessutom beskrivs det teoretiska perspektiv som tillämpas, KASAM (känslan av 

sammanhang) och Roys omvårdnadsteori om adaption, slutligen beskrivs 

problemformulering.  
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2.1 Åldrandet  

 
Äldre kan delas in i två kategorier, första kategorin är yngre äldre som är 65 – 79 år och den 

andra kategorin är 80 år uppåt (Dehlin & Rundgren, 2017). World Health Organisation 

(2014) redogör att de flesta välutvecklade länder i världen beskriver att 65 år och över 

definieras som att vara äldre. Det är svårt att sätta en biologisk gränslinje för ålderdomen 

(Skog & Grafström, 2013). Åldrandet beskrivs som en långsam process som startar när en 

individ föds till världen och från födelsen till åldrandet tar det långt tid. Genom dessa år, går 

individen igenom en massa motgångar i livet, som kan vara väldigt tufft, men för vissa kan 

livet upplevas hur enkelt som helst, utan större motgångar. När en människa går igenom 

motgångar i livet kan det påverka hälsan negativt, såsom att individen får sjukdomar, eller 

börja använda droger och väljer fel livsstil. Åldrandet kan ses som en vinst och förlust under 

livets gång. Det finns många olika sätt att beskriva åldrandet men oavsett, så är åldrandet 

individuellt och kan påverka varje individ på många olika sätt. Det som är skillnaden på 

individens åldrande är miljöfaktorer och gener vilka exempelvis påverkar om man drabbas av 

sjukdomar igenom livet (Ekwall, 2010). 

 

Åldrandet beskrivs som en subjektiv upplevelse, vilket innebär att den äldre individens 

upplevelse t ex kan vara att personen har en god hälsa, god funktionsförmåga och aktivitet i 

hela livet igenom (Kristensson & Jakobsson, 2010). Åldrandet beskrivs också som en 

biologisk fas som förhoppningsvis alla människor kommer att uppleva i livet (Skog & 

Grafström, 2013). Enligt en studie av Nilsson, Sarvimäki och Ekman (2000) så ser de äldre 

sig inte själva som äldre. De känner sig gamla säger att de beror på mindre aktivitet, 

sviktande hälsa och att det skett fysiska ändringar, så som att de har svårt att röra på sig, 

problem med balansen, styrkan och mindre energi. Eller olika förändringar som sker leder 

till exempelvis arbetslöshet och oro. De äldre behöver då hjälp och blir beroende av hjälp på 

grund av att deras liv blir begränsat. 

2.1.1 Särskilt boende  

Ytterberg (2003) berättar att år 1957 började vårdriktlinjer att utvecklas i Sverige. Det 

konstaterades att samhället och vården skulle slå vakt om äldres integritet, intressen och 

önskemål med respekt. Insatserna skulle bygga på att äldre skulle kunna få bo kvar hemma 

så länge det var möjligt, tills hälsan sviktade. Vidare beskrev Ytterberg, (2003) att år 1990 

började det komma nationella riktlinjer om att äldre skulle få stöd i hemmet så att de skulle 

få möjligheten att få bo kvar hemma. Ett särskilt boende är en boendeform för äldre i behov 

av stöd. Särskilt boende är ett samlingsnamn för olika boendeformer, exempelvis servicehus 

och gruppbostad. På boendet finns vårdpersonal tillgänglig dygnet runt och de som bor där 

har mer eller mindre nedsatt funktionsförmåga. De boende har behov av ständig tillsyn och 

deras funktionella nedsattheta yttrar sig exempelvis genom svårigheter att hantera dagliga 

sysslor såsom att laga mat, handla hushållsvaror och livsmedel och tillgodose sin personliga 

hygien (Skog & Grafström, 2013). 

I Sverige fanns det år 2016 sammanlagt 375 500 personer som var 65 år eller äldre och som 

hade någon insats i form av äldreomsorg (Socialstyrelsen, 2016). Enligt Statistiska 

Centralbyrån förväntas gruppen äldre över 80 år att öka med 76 procent mellan åren 2015–
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2035. År 2035 förväntas också efterfrågan på vård- och omsorgspersonal att vara stort, därav 

kommer en satsning att behöva göras i syfte att utbilda mer personal som bland annat kan 

anställas på särskilt boende i syfte att ge stöd åt äldre med ett föreliggande vårdbehov 

(Statistiska Centralbyrån, 2016). 

 

2.1.2  Transition för äldre 

Kralik, Visentin och Van Loon (2016) menar att orden transition har sitt ursprung i den 

latinska termen som betyder ”övergång”. När livsvillkoren förändras, och i de fall då de 

förändrade villkoren utgör en omställning i personens liv, används termen transition för att 

beskriva individens övergångsprocess. Med transition som begrepp menas både individens 

mentala och fysiska övergång, med det som krävs i syfte att anpassa sig till förändringen och 

de nya livsomständigheterna. Kralik et al. (2016) beskriver vidare att en väsentlig 

förutsättning för god transition inbegriper att de äldre har en bra relation till personer i sin 

omgivning, exempelvis anhöriga och vårdpersonal. Det innebär att de individer som saknar 

ett tryggt stöd från omgivningen har sämre förutsättningar än andra att genomgå en bra 

transitionsprocess.   

2.2 Lagar och författningar gällande vård av äldre 

Kommuner och landsting skall tillsammans etablera en enskild vårdplan till personen när 

krav av vårdinsatser behövs. Första insatsen etableras i hemmiljön, andra insatsen är att 

personen flyttar ifrån sitt eget hem till ett särskilt boende för att få hjälp med sina dagliga 

rutiner i vardagslivet. Personer som bor på ett särskilt boende har ständigt en sjuksköterska 

som ska ta ansvar för att etablera personens vårdplan för att underlätta, samt komma med 

förslag på hur man kan underlätta omvårdnaden. Med hjälp av en vårdplan som fungerar för 

äldre människor och med dessa förutsättningar kan en sjuksköterska ta ansvar för personer 

som bor på ett särskilt boende (Hälso- och sjukvårdslag [HSL], SFS 2017:30). Enligt svensk 

sjuksköterskeförening (2016) har en sjuksköterska en betydande roll för äldre, då de behöver 

ett moraliskt och psykiskt stöd från vården. Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) ansvarar för de 

som bor i kommunen, således är kommunen skyldig att ge service, hjälp och omvårdnad till 

äldre. Det innebär att varje svensk medborgare ska få hjälp och stöd utifrån deras behov. 

Socialtjänstlagens mål är att bedriva en verksamhet som bygger på respekt för människor 

självbestämmande och integritet. Här ingår en nationell värdegrund för äldreomsorg som 

lyfter fram att äldreomsorgens arbete ska inriktas på att äldre personer får ett värdigt liv och 

känna välbefinnande. Verksamheten ska arbeta för att äldre människor ska få möjlighet att 

bo och leva självständigt under trygga förhållande och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i 

gemenskap med andra Socialtjänstlagen [SoL] (SFS 2001:453, kap.5,5§). Statens offentliga 

utredning, [SOU] (2017) beskriver att fokus ligger på kommunens ansvar att ge stöd till 

anhöriga som hjälper och vårdar sina äldre och att underlätta för dem så att de inte blir 

utslitna fysiskt och psykiskt, vilket kan leda till ohälsa för dem. Stödet som anhöriga kan få är 

av olika varianter, det kan vara tekniska hjälpmedel, välfärdteknik och avlösning genom 
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stödjande vårdinsatser. Denna hjälp finns under förutsättningen att den äldre vill ha hjälp. 

Enligt Statistisks centralbyrån [SCB] (2016) är det skillnad mellan olika städer i Sverige när 

det gäller kommunernas stöd och vissa kommuner ger inga bidrag för vård och omsorg till 

anhöriga när de hjälper sina äldre hemma. Vissa anhöriga saknar kännedom om att 

kommunerna har skyldighet att erbjuda dem stöd och samtal för att underlätta för dem. En 

del av de äldre vill helst, enligt SOU (2017), att deras anhöriga ska utföra den professionella 

hjälp och stöd de behöver så att de inte behöver flytta till något särskilt boende.   

2.3 Biståndshandläggning och de äldres perspektiv av 

biståndsprocessen 

Besluten om bistånd ska ses utifrån de äldres behov. När en biståndshandläggare får in en 

ansökan, finns det krav på handläggaren att det ska vara en omsorgsfull och opartisk 

handläggning, för att möjliggöra och behålla individens rätt. Varje ansökan om bistånd som 

handläggaren får in skall dokumenteras, utredas och avslutas med ett beslut för varje individ. 

Den äldres vilja skall alltid bli hörd och väga tyngst, det är den äldres vilja som vården ska gå 

efter och inget annat (Socialstyrelsen, 2017). Enligt Efraimsson, Sandman och Ramussen 

beskrivning känner de äldre sig inte jämställda vid vårdplaneringen och 

biståndshandläggarens beslut. De äldre känner att deras liv och framtid ligger i någon annans 

händer och att de inte får bestämma om hur deras liv ska se ut, och det leder till oro om hur 

det ska gå för dem. De vill bestämma över sitt eget liv och hur det ska gå till. De äldre känner 

att det är för mycket information på en gång när det gäller vårdplanering, vilket är svårt för 

dem. De borde få informationen om vårdplaneringen på ett sätt där de uppfattar steg för steg 

vad som gäller och att det finns förståelse och de kan hänga med i vad som sägs. När det blir 

för mycket information förstår de inte, det är då de känner att deras framtid och liv blir styrt 

av någon annan än dem själva. De äldre upplever att de är utanför samtalet trots att samtalet 

handlar om hur deras framtid skall se ut, de upplever att de inte blir hörda av någon 

(Efraimsson, Sandman och Ramussen (2006). 

2.4 Sjuksköterskans ansvar 

En sjuksköterska ska ha rätt kompetens för att skapa en förtroendefull relation till patient 

och anhöriga. Det vardagliga jobbet som en sjuksköterska har är att arbeta för 

personcentrerad vård, vilket innebär att kunna ha rätt förmåga samt empati för varje patient 

i alla situationer som uppstår i vården. Rollen som en sjuksköterska ska ha, ska även baseras 

på att kunna se och begripa att varje individ är unik med individuella behov, resurser och 

färdigheter. En sjuksköterska ska vara professionell på sitt arbetsställe och visa lyhördhet, 

respektfullhet, medkänslor och trovärdighet (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). Det är 

viktigt att olika insatser samarbetar för att kunna ge en god och säker vård så att äldre och 

äldres behov prioriteras först och främst. Resultatet av en undersökning visade att behovet av 

sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal ökade med nästan 13 procent från åren 2009 till 

2013 (Socialstyrelsen, 2017). 
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Enligt International Council of Nurses, ICN:s etiska kod ska vården baseras på mänskliga 

rättigheter och den reglerar vidare att sjuksköterskor har fyra grundläggande etiska 

ansvarsområden, att främja hälsa, förebygga ohälsa, återställa hälsa och lindra lidande. 

Vården ska alltid utformas i samförstånd med patienten och kunna stödja patientens 

självbestämmande. En sjuksköterska ska tillgodose en vård som både patienten och anhöriga 

känner sig trygga med. Sjuksköterskans ansvar är även att informera om patientens 

hälsotillstånd eller behandling på ett så anpassat sätt som möjligt, så att patienten ska kunna 

känna till vård och behandling (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Den äldre individen har 

rätt att få all information för att kunna samtycka, eller välja att inte samtycka och avstå. 

Enligt (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) ligger vårdens natur i egna val och att ha rätten 

att bestämma själv. Man har rätt att bli behandlad och bemött med respekt och värdighet, 

och alla människor förtjänar att bli lika behandlade. Det handlar även om att 

organisationskulturen skall vara etiskt och använda etiska metoder och förhållanden. Vidare 

skriver ICN:s etiska kod att sjuksköterskor skall följa riktlinjer för god omvårdnad och att där 

det finns en god arbetsmiljö blir vården till samhället god. Sjuksköterskor skall också kunna 

arbeta i ett system som skall skydda mot att de äldre behandlas fel eller på olika sätt. Enligt 

(Svensk sjuksköterskeförening,2017) är det sjuksköterskornas ansvarsområde att utföra sitt 

arbete så att individer kan ha livskvalitet och välbefinnande. I mötet mellan de äldre och 

vårdpersonal skall vården planeras utifrån de äldres behov, genom varandras ömsesidiga och 

gemensamma kunskap. En sjuksköterska skall kunna identifiera vad hälsa är för något för de 

äldre, så att de kan ge de äldre kunskap om vad hälsa verkligen är. Informationen skall ges på 

ett sätt så att de äldre förstår och den får inte bli för omfattande. Sjuksköterskan skall också 

bilda förutsättningar för kontinuitet i vården på ett så bra sätt som möjligt (Svensk 

sjuksköterskeförening,2017). 

2.5 Teoretiskt perspektiv 

Det vårdteoretiska perspektivet som arbetet kommer lyfta fram är utifrån Roys (2009) 

adoptionsmodell och Antonovskys (2005) teoretiska begrepp KASAM (känslan av 

sammanhang). När äldre flyttar till särskilt boende ändras deras miljöer. Under 

flyttprocessen kan man tillämpa Roys adaptionsmodell och Antonovskys KASAM begrepp. 

Roys adaptionsmodell är en omvårdnadsvetenskaplig systemteori där människan ses som ett 

holistiskt adaptivt system som är en del av föränderlig miljö. Roy (2009) adoptionsmodellen 

fokuserar på fyra funktionsområden i människans adaptiva förmåga; Självuppfattning, 

fysiologiska funktioner, rollfunktion i sociala sammanhang och ömsesidigt beroende i 

mänskliga relation.  KASAM begreppet är i grunden ett kognitivt begrepp vilket fokuserar på 

de tre centrala komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Roys (2009) 

uppfattning handlar om hur människan ser sig själv. Antonovskys (2005) begriplighet 

handlar om också att hur människan förstår både inre och yttre stimuli. Begriplighet innebär 

den upplevelse individen upplever med information som är ordnad, strukturerad och 

sammanhängande.  En person som har hög känsla av begriplighet, antar att de stimuli som 

individen kommer möta i framtiden är möjligt att förstå eller går att ordna och förklara ifall 

de kommer som en överraskande händelse. Roys (2009) menar att med rollfunktion i sociala 

sammanhang och ömsesidigt beroende av mänskliga relationer som förmågan att ge och ta av 
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varandra i olika förhållanden. Det behöver inte handla om inom familjen utan även att kunna 

anpassa sig i olika relationer. Antonovskys hanterbarhetskomponenten definieras i de 

resurser som individen har tillgång till. Resurserna kan kontrolleras på egen hand eller så 

kan den kontrolleras av andra som individen har tilltro för, till exempel ens make, läkare eller 

sjuksköterska. Om en person upplever en hög känsla av hanterbarhet kommer personen inte 

känna sig som offer eller tycka att livet behandlar dem orättvist. Antonovskys meningsfullhet, 

vilket handlar om emotionella och motivationsskapande delen i KASAM. Det 

meningsfullhetskomponenten hänvisar till är betydelsen av att vara delaktig och att livet har 

känslomässig mening vilket relaterar till att engagera sig. En känsla som är meningsfull 

behöver inte alla gånger betyda att vara glad, eller strunta i negativa händelser i livet. Det kan 

tyda på att en människa istället kommer underfund med en mening i situationen. Utifrån en 

meningssökande, så antas det vara enklare att finna lämpliga coping-strategier som är en 

förmåga att hantera stressfyllda och känslomässigt krävande situationer (Antonovsky, 2005).  

2.6 Tidigare forskning 

I tidigare forskning redogörs sjuksköterskans perspektiv på transition och anhörigas 

perspektiv på transition kommer att beskrivas.  

2.6.1 Sjuksköterskans perspektiv På transition 

Eika, Espnés och Hvalvik (2014) beskriver att det är viktigt att sjuksköterskan bemöter och 

pratar med den äldre och dess närstående innan flyttning till ett särskilt boende. Då äldre och 

närstående får all information och alla insatser ifrån sjuksköterskan så upplever 

sjuksköterskan att de äldre erhåller en personcentrerad vård. Sjuksköterskan skall ha 

förståelse och känna av när äldre inte kan uttrycka vad personen känner och vill säga. Att 

sjuksköterskan måste vara förberedd för kommande träff med den äldre personen är viktigt 

för att den personen ska känna sig trygg.   

För en bra start för den äldres nya liv är det viktigt att sjuksköterskan har en god vårdrelation 

med närstående så att öppnar för ett samtal där den äldres livsberättelse kommer i centrum 

samt att sjuksköterskan kan skapa en personcentrerad plan (O’Shea, Weathers & 

McMarthy,2014). En sjuksköterska har ett ansvar att se till så att de anhöriga och eventuellt 

patienten ska känna sig i trygga händer, och vara nöjd och glad över bemötandet som 

sjuksköterskan har gentemot patienten. Sjuksköterskor har även som uppgift att ta hand om 

patienten på allra bästa sätt och uppfylla patientens behov utan att sätta större belastning på 

patienten. De äldre uppmuntras att delta i aktiviteter, vilket betyder att personalen erbjuder 

personcentrerad vård till äldre (Ellis & Rawson,2015). Carlson, Rämgård, Bolmsjö och 

Bengtsson (2014) beskriver också att sjuksköterskor kan skapa en välkomnande atmosfär i 

boendet som kan underlätta de äldre personernas flyttprocess där vårdare skapar en 

vårdrelation och fokuserar på personcentrerad omvårdnad. Det betyder att den äldre 

personen är unik och deras behov också unika.  I artikeln påpekar också att det är viktigt att 

sjuksköterskorna ska utveckla långsiktiga vårdrelationer mellan äldre och närstående.      
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Arbetet med äldre människor kräver att vårdaren tar ett individuellt samt ett professionellt 

ansvar och kan påverka hur dagen ska vara för de äldre och arbetsgruppen.  Sjuksköterskor 

upplever att det är orimligt för de äldre att förstå den informationen som ges till äldre så som 

tidigare sjukdomar eller kommande undersökningar. Äldre som flyttar till särskilt boende har 

inte den talförmågan eller kognitiva förmågan att förstå och förmedla den information som 

behövs. Sjuksköterskan uppfattar då att en anhöriga är bra att ha till hands för att skapa en 

god personcentrerad vård. Ansvaret för äldre är sjuksköterskans i första hand, närstående är 

inte vårdare, bara en besökare. Närståendes synpunkter är inte alltid de samma som de 

äldres synpunkter, enligt sjuksköterskans synsätt (Holmgren, Emami, Eriksson och Eriksson, 

2013). Ellis och Rawson (2015) beskriver att det skall läggas mycket tid för äldre som flyttar 

in till särskilt boende. Sjuksköterskor upplever att det finns sorg hos de äldre som flyttar in 

till särskilt boende, från att bo i sitt eget större hem till att flytta till ett enskilt rum. Det är 

viktigt att vårdpersonalen skall finnas och stötta dem, under denna process. Det tar sin tid för 

äldre att vänja sig vid sitt nya liv. Sjuksköterskans roll är en psykologisk tröst för de äldre i 

deras nya liv i särskilt boende. Phelan och McCormac (2016) beskriver att sjuksköterskor 

upplever att det är stressigt under en transition, men att sjuksköterskan skall se till att blir en 

bra flytt in till särskilt boende där äldre får tillfälle att acceptera sin nya livsstil, samt rutiner i 

det dagliga livet. Sjuksköterskan ska ha förståelse för vårdrelationen och ett bra förtroende är 

viktigt för de äldre så att de kan dela med sig om vad som är viktigt för denne, och då kan 

sjuksköterskan och den äldre bilda en bra plan tillsammans. Eika et al. (2014) påvisar att 

trots att sjuksköterskorna kan ha erfarenhet av hur flytten från eget hem till särskilt boende 

kan vara en psykiskt påfrestande situation, så kan brist på vårdpersonal göra att 

flyttprocessen ej blir optimal. Carlson et al. (2014) påvisar också att sjuksköterskor betraktar 

det som viktigt att bilda en långsiktig relation mellan sjuksköterska, äldre och närstående. 

Om sjuksköterskan har ett öppet och uppmärksamt bemötande inför den äldres berättelser 

kan de ha en god relation där transitionen går vidare. Eika, Espnés, Söderhamn och Hvalvik 

(2013) beskriver att det är viktigt för sjuksköterskorna i transitionen att inte nedvärdera den 

tidigare hem, istället ska sjuksköterskan visa förståelse och lyssna på deras berättelse.  

Schoenborn, Arbaje, Eubank, Maynor och Caresse (2013) beskriver att vårdpersonal och 

sjuksköterskor uppfattar att de skall finnas till hands för de äldre i transitionen och att detta 

skapar gynnsammare förutsättningar för äldre. Ändå kan det finnas hinder som påverkar 

flytten för de äldre. Ett hinder är att informationsöverföringen mellan sjuksköterskorna inte 

fungerar. Det finns omständigheter som till exempel tidspress, enligt sjuksköterskors 

erfarenheter, och att det inte finns tillräckligt med sjukvårdspersonal som kan leda till att 

överrapporteringen inte blir fullständig. Ellis och Rawson (2015) skildrar på samma sätt att 

det är en svårighet när det inte finns tillräcklig bemanning av vårdpersonal för att 

överrapporteringen skall bli fullständigt. Det är tidsfaktorn som är en svårighet vid 

underbemanning. På särskilda boenden kan inte vårdpersonalen täcka upp 

underbemanningen då de möjliga åtgärderna fördelas. De lyfter också fram att 

sjuksköterskor anser att det finns fördelar med att bo i särskilt boende eftersom det finns 

tillgång till vårddygnet runt. Nackdelar kan vara att ett begränsat antal av sjuksköterskor kan 

leda till stress och otillräcklig vård för de boende personerna (Carlson et al., 2014; Ellis och 

Rawson,2015). 
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2.6.2 Anhörigas perspektiv på transition 

Att flytta till särskilt boende/vårdhem kan leda till vissa förändringar i den anhörigas roll. En 

tidigare studie beskriver tre huvudteman; anhörigas ansvar, familjecentrerad omvårdnad och 

kommunikation och lade tonvikt på kommunikationen med personal. Sjuksköterskor bör 

skapa goda relationer med anhöriga för att kunna samordna och integrera tillvägagångssätt 

för vård (O’Shea et al., 2014). Etika et al., (2013) beskriver att äldres anhörigas upplevelser 

och delaktigheten är olika under en transition från sitt eget hem till särskilt boende. Anhöriga 

känner en stress inombords om hur hälsan kommer att hålla under den äldres transition och 

de känner en osäkerhet inför möjligheten att den äldres tillstånd försämras.  

Davies och Nolan (2004) beskriver att det uppstår en stress för alla involverade med den 

äldre som flyttar från det egna hemmet till det särskilda boendet. Anhöriga har kännedom 

om att ett särskilt boende har bra vård, men det finns en oro över att närstående inte kan ta 

hand om de äldre. Anhöriga upplever en känsla av att de fortfarande har ansvar för den äldre 

även om den äldre flyttar in till särskilt boende. Reuss, Dupius och Whitfield (2015) påvisar 

också att det finns en förtvivlan hos anhöriga som känner både oro och stress för den äldre 

och hur flyttningen kan påverka dennes hälsa. Etika et al. (2013) belyser att det har olika 

upplevelser som närstående om transitionen inträffat fort eller om de har haft en längre tid 

på sig att förbereda flytten.  En ovisshet finns hos anhöriga över hur transitionen ska bli, då 

det finns en osäkerhet. Många anhöriga vet inte hur de ska kunna förhålla sig till de regler 

som föreligger på ett särskilt boende.  

Davies och Nolan (2004) beskriver att anhöriga känner oro för hur vårdpersonalen på ett 

särskilt boende kommer att vara insatta i den äldres levnadsvanor och sjukdomar. Anhöriga 

upplever att många av vårdpersonalen på boendet inte har den kunskap som skapar 

gynnsammare förutsättningar för att lära känna deras anhöriga på boendet. Det är viktigt att 

ta närstående på allvar, då deras kunskap om äldre är en bra förutsättning att kunna lära 

känna den äldre mer. Davies och Nolan (2006) belyser att det är svårt att vara anhörig till 

äldre med demens. Det blir svårt i transitionen till en särskilt boende då det psykiska 

hälsotillståndet är vacklande och de närstående till den äldre måste vara delaktiga så mycket 

som möjligt. Anhöriga lägger märke till den äldres beteendeförändringar, hur äldre uppför 

sig när det gäller humör och hälsa under en transition till särskilt boende. Om anhöriga 

observerar att de äldres mående inte är bra så är anhöriga mer aktiva i äldres mående, men 

om till äldre och närstående har en förståelse till detta. Anhöriga engagerar sig i 

omvårdnaden och hur vården av de äldre ska se ut i ett särskilt boende för att anhöriga ska 

känna sig lugna, enligt Davies och Nolan (2006). 

Studien anser att när närstående och vårdpersonalen kommunicerar med varandra, kan de 

tillsammans öka den äldres egen vård och omsorg. Anhöriga till en äldre kan ha olika roller 

beroende på olika förhållanden i situationen, de kan vara bara en besökare hos den äldre en 

kort tid, utan att vara aktiv. Anhöriga kan vara en talesperson för den äldre där denne inte 

kan uttrycka sina behov.  Närstående känner då att de måste förmedla vidare den äldres talan 

till vårdpersonalen för att det ska bli så patientsäkert som möjligt. äldre upplevs som lugna 

och glada kan de anhöriga vara lugna och inaktiva, närstående kan då endast hjälpa till med 

det praktiska i transitionen. Sjuksköterskor försöker utveckla en god vårdrelation  
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Anhöriga kan också aktivt ingripa som en försvarare av den äldres värdighet om den fysiska 

hälsan nedvärderas (Chang, Hancock, Johnson, Daly & Jackson, 2005). Reuss et al. (2015) 

belyser att äldre längtar till de anhöriga efter en flytt till ett särskilt boende, de känner ett 

stort tomrum och en sorg, vilket de anhöriga känner av. En make/maka känner att deras 

äktenskap/förhållande är förlorat när en make/maka varit tvungen att flytta från sitt eget 

hem. Närstående till den äldre som flyttar till särskilt boende blir ibland tvingade att sälja 

huset de haft gemensamt med tillhörigheter de haft tillsammans, eftersom de inte har råd att 

bo kvar i sitt eget hem ensam. O´Shea et al., (2014) beskriver att under en transition till ett 

särskilt boende upplever anhöriga en känsla av lättnad och trygghet då de äldre har tillgång 

till tillsyn. Närstående upplever också en tröst över att de inte längre är ansvariga för 

omvårdnaden av den äldre. 

2.7 Problemformulering 

Kroppen hos en människa förändras ju äldre människan blir, att åldras kan ses och 

reflekteras utifrån fysiska, biologiska, psykiska samt andliga perspektiv. En flytt till särskilt 

boende blir behövlig när åldersförändringar hos en människa blir kännbar. Att flytta till ett 

särskilt boende kan bli besvärligt för äldre, deras egna hem är deras trygghet. Omgivningen 

spelar ofta en stor roll och en människa påverkas när den yttre miljön ändras. För en bättre 

övergång från hemmamiljö till särskilt boende miljö, påvisar forskningen att vissa delar är av 

central vikt att känna till för sjuksköterskorna. I tidigare forskning beskrivs det bland annat 

att sjuksköterskor som arbetar på ett särskilt boende har avgränsad information om äldres 

övergång. Sjuksköterskans tid är begränsad i sitt arbete med äldre och det blir problematiskt 

för sjuksköterskan att kunna undvara den tid som äldre behöver vid en transition. 

Sjuksköterskor behöver kunskap om hur de kan förbättra sin relation med äldre personer 

vilket kan förbättra äldres anpassning till nya boendet.  De anhörigas perspektiv beskrivs 

också som tudelat, och ett professionellt stöd kan behövas ifrån sjuksköterskorna. Genom att 

identifiera en känsla av meningsfullhet, sammanhang och begriplighet kan transitionen från 

hemmet till ett särskilt boende tänkas kunna underlättas. Det behövs mer kunskap för att 

sjuksköterskor ska genom de äldres upplevelser grunda en vårdrelation som ger äldre det 

professionella stödet som behövs vid en transition. Emot denna bakgrund är syftet att erhålla 

en bättre förståelse för hur de äldre upplever flytten från sitt hem till ett särskilt boende. 

3 Syfte  

Syftet är att beskriva äldres upplevelser av att flytta hemifrån till särskilt boende. 
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4 Metod  

Examensarbetet baseras på en litteraturstudie med kvalitativa data från vetenskapliga 

artiklar. De artiklarna valdes utifrån personliga upplevelser. En litteraturstudie innebär 

sökning och översikt av vetenskaplig forskning (Friberg,2012). Syftet med arbetet är att 

beskriva äldres upplevelser. Enligt Friberg (2012) är syftet med kvalitetsmetod är att skapa 

en fördjupad förståelse för det fenomen som ska studeras. För att analysera vetenskapliga 

artiklar med bearbetat material och inhämtat datamaterial, används en systematisk 

litteraturstudie med beskrivande syntes enligt Evan (2002).    

4.1 Analysmetod 

Enligt Evans (2002) metod utfördes i fyra steg; söka vetenskapliga artiklar och läsa flertal 

gånger för att hitta relevanta nyckelfynd som svarar på syftet, hitta likheter och skillnader 

utifrån nyckelfynd och skapa tema och subtema, formulera en beskrivning av fenomenet 

genom hänvisning tillbaka till originalstudierna.     

4.2 Datainsamling och urval 

Det första steget framställde vilka urvalskriterier och vilka typer av studier som anses 

analyseras. Efter kartläggning av urvalskriterier och vilka typer av studier som analyserats 

initierades en första databassökning. Enligt Fribergs (2017) beskrivning var artiklarna som 

valdes kvalitetsgranskade utifrån frågor som ställdes om artiklarna. De inkluderas eller 

exkluderades och de utvalda användes i analysen. Artiklar valdes ut att lägga fokus på och de 

söktes genom databaserna CINAHL plus och PubMed i Mälardalens högskolans bibliotek.  

Sökorden som ansågs vara relevanta för detta examensarbete var bland annat transition, 

äldre och vårdhem. I Karolinska Institutet (2018) ämnesordlista ”svensk MeSH" översattes 

orden från svenska till engelska. Ordet ”äldre" söktes t. ex. och översättningen var exempelvis 

”aged". Svensk MeSH innehåller termer för medicin och användes i detta examensarbete för 

att översättningen skulle bli korrekt. Ordet ”äldre” söktes i Google Translate och översattes 

till både ”elderly” och ”older”, vilket användes i sökningen för att hitta vetenskapliga artiklar. 

CINAHL plus och PubMed hade en väsentlig förbindelse till vårt ämnesområde. PubMed är 

den största databasen och omfattar vetenskapliga artiklar inom medicin och omvårdnad. 

CINAHL plus är en annan databas som omfattar vetenskapliga artiklar inom omvårdnad, 

arbetsterapi, fysioterapi och medicin. PubMed och CINAHL plus valdes i detta 

examensarbete och är väsentliga för att kunna besvara examensarbetes syfte eftersom de 

både innehåller sökord för upplevelser och bemötande samt är inriktade mot vårdvetenskap 

(Karolinska Institutet, 2018).  Enligt Billhult och Henricson (2017) framställer att artiklarna 

ska innehålla en inledning, metod, resultat, analys och diskussion. Med hjälp av 

avgränsningsfunktioner kunde de artiklar som inte tillhörde intresseområde togs bort samt 

artiklar som hade låg kvalité togs bort då artiklarna inte var relevanta för detta 

examensarbete och syfte. Artiklar ska ha en hög tillförlitlighet vid sökningen. Därför har Peer 
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Review använts vid sökningar i CINAHL plus, i PubMed finns inte detta, istället användes 

Ulrichsweb för att gardera att artiklarna innehåller en vetenskaplig kvalité. Sökord 

förknippades till syftet för att uppfatta relevant data (bilaga A). Sökord som användes i 

kombination med AND, OR och NOT i detta examensarbete är: older people, experience, care 

home, transition, nursing home, residents, moving, residential care, ageing in place, age 

related housing, narrative analysis och quality. Dessa ämnessökord användes för att få fram 

artiklar om hur äldre upplever att flytta från sitt eget hem till ett särskilt boende. Friberg 

(2017) påvisar att OR och AND används för att göra sökningen töjbar och att det kan vara 

relevant med olika ämnen som visar samma sak. Sambanden mellan sökorden avgör och man 

får en samling av alla ord man vill nå. Vid sökningar i dessa databaser användes inklusions- 

och exklusionskriterier för att finna relevanta artiklar som svarade an på syfte. Sökning 

genomfördes i de databaser som var tillgängliga, där exklusions och inklusionskriterier var 

stöd till att skilja på relevanta studier. Inklusionskriterier såsom full text så att hela resultatet 

kunde läsa. Kriterier som människor äldre än 65 år samt att artiklarna är på svenska eller 

engelska då artiklar på andra språk ej kan översättas korrekt. Ett annat inklusionskriterier 

var att använda artiklar genomförda internationellt.  Exklusionskriterier gjorde att artiklarna 

med dessa kriterier ej var relevanta, såsom medicinska artiklar, men också de artiklar som 

var av kvantitativ ansats och litteraturöversikter. Sökningarna var ifrån de senaste fem åren, 

det vill säga från 2013 till 2018. Svårigheter uppstod då det inte fanns tillräckligt med artiklar 

som svarade på studiens syfte. En del av artiklarna kom upp upprepande gånger vilket 

försvårande processen och därmed utökades årtalen i sökningarna ett år i taget. Vilket 

föranledde till att en artikel redovisades från år 2002 som svarade på studiens syfte. 

Artiklarna fick inte vara äldre än 10 år gamla och därför valdes artikel från år 2002 bort 

eftersom artikeln var 17 år gammal. En ny sökning gjordes då utan inklusionskriterier årtal. 

Sökningarna gav många träffar, en av de största sökningarna gav 126 träffar. Eftersom syftet 

styr och det fanns en problemformulering relevant till syftet lästes alla dessa träffars artiklar, 

samt abstrakt för att kunna sortera bort de artiklar som inte är av intresse för det studiens 

syfte. Då många artiklar förkastades som belyser annat än de äldres upplevelser av 

övergången från det egna hemmet till särskilt boende, samt många litteraturöversikter eller 

artiklar av kvantitativ ansats. Artiklar som valdes till studien var mellan år 2008 och 2016. 

Trots att 2008 är för 11 år sedan valdes två artiklar från 2008 till denna studie eftersom dessa 

två artiklar svarade på arbetes syfte. Artiklarna som valdes, skrevs ut i Mälardalens 

högskolans bibliotek. Resultatet i de artiklar som innefattar detta examensarbetes syfte och 

var kvalitativ ansats (Se bilaga B). Vid genomförande av en innehållsanalys bör artiklarna 

granskas. Detta är för att bedöma om artiklar håller god kvalité (Polit & Beck, 2016). 

Artiklarna som valdes vid sökningarna i databaser kvalitetsgranskades enligt Friberg (2017) 

kvalitetsgranskning för att avgöra om dessa artiklar höll en god kvalité (se bilaga C). 

Artiklarna rankades med låg, medel och hög vetenskaplig kvalité. Frågor presenterades av 

Friberg som har 14 frågor till kvalitetsgranskningen exempelvis som berör om syftet och 

metoden. Frågor som presenterades av Friberg har en poäng för varje fråga. För låg kvalitet 

är det poäng mellan noll och sex, för medel ligger poängen mellan sju till 11 poäng och för hög 

kvalitet mellan 12 till 14 poäng. Artiklarna som hade medel och hög kvalité valdes. Tio 

artiklar som hade medel och hög kvalité användes i analysen.   
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4.3 Dataanalys och genomförande 

Den andra steget bestod av att artiklarna har analyserats utifrån Evans (2002) analysmodell. 

Evans (2002) beskrivande syntes är en modell som minskar risken för omtolkning av data 

samt ger förståelse för innebörden i studien och får en bild av helheten av det som artiklarna 

vill belysa. Artiklarna har lästs var för sig och senare diskuterats och en sammanfattning av 

innehållet har gjorts. Varje artikel har fått ett eget nummer och därefter valdes nyckelfynd i 

varje artikel som separerades i ett separat dokument (Se tabell 1). Hundratolv nyckelfynd 

återfanns. För att det skulle uppstå en helhets förståelse av texten lästes artiklarna ett flertal 

gånger. Det eftersöktes relevant datamaterial som skulle kunna besvara syftet. En 

artikelmatris (bilaga B) konstruerades där en framställning av artiklarnas syfte, metod, 

resultat och år samt kvalitetsgranskning redovisas. Data som framkom ur artiklarna 

sorterades enligt beskrivande syntes och kategoriserades i grupper efter liknande innehåll. 

Därefter utfördes en identifiering av olika teman. Nyckelfyndens skillnader och likheter 

granskades emot varandra. De som hade likheter med varandra markerades för att bilda 

subteman. Processen avslutades med att en beskrivning av fenomenet skapades. I resultatet 

presenteras teman och subteman, som beskrivs med ett antal citat.  

Tabell 1: Exempel på nyckelfynd, tema och subteman 

Nyckelfynd Tema Subteman 

”Något jag bestämt själv och inte kände att jag tvingades till 

av sjukdom eller andra människor runt omkring mig.” [Vår 

översättning]  

 

 

 Att vara 

delaktig i 

beslutet att 

flytta 

“Jag känner mig redo då jag har tänkt på detta under en lång 

tid”. [Vår översättning] 

självbestämmande  

“beslutet som var utanför deras kontroll och som gjordes av 

deras barn”. [Vår översättning] 

 Att känna 

bristande 

självständighet  
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4.4 Etiska överväganden 

CODEX (2017) påvisar att forskaren själv har ansvaret och uppgiften att kunna se till att 

forskningen är moraliskt acceptabel och av en bra kvalité. Om en studie skall utföras skall 

etiska överväganden genomföras. Polit och Beck (2016) skildrar att etiska kommittéer 

reviderar forskningsidéer för att kunna innehålla en bra kvalité. Enligt CODEX (2017) 

betydelse av en bra sed heter det att forskaren skall se till att vara uppriktig och att plagiat 

inte får finnas. Fribergs (2017) granskningsfrågor användes vid en analys för att bearbeta 

artiklarnas vetenskapliga kvalité. Det är viktigt att veta att tolkningsfel kan påträffas då 

användningen av vissa vetenskapliga artiklar inte enbart var på svenska utan på engelska och 

andra språk. Författarna har tagit stöd av ordlexikon.  

 

5 Resultat  

I analysen framkommer två teman: viktigt med självbestämmande och anpassning till 

boende. Det framläggs dessutom fyra subteman: att vara delaktig i beslutet att flytta, att 

känna bristande självständighet, att hitta trygghet från oron och att flytta kan vara omöjligt 

att undvika (Se tabell 2). Dessa teman och subteman kommer att redogöras i resultatet. 

  Tabell 2. Teman och subteman 

Teman Subteman 

Självbestämmande Att vara delaktig i beslutet att flytta. 

 Att uppleva bristande 

självständighet. 

Anpassning  Att hitta trygghet från oron. 

Att flytta kan vara omöjligt att 

undvika  
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5.1 Självbestämmande  

Det är en stor förändring i de äldres liv när en flytt från eget hem till särskilt boende sker. 

Hur de äldre upplever beslutet om att flytta till särskilt boende, kan se väldigt olika ut. Olika 

upplevelser kan samexistera. En upplevelse av att vara delaktig, med en inre medvetenhet 

och trygghet med tillförsikt, kan existera. Samtidigt som en upplevelse av bristande insyn i 

processer, och upplevelser av bristande delaktighet i beslut, kan beskrivas. I detta tema, 

kommer två subteman urskiljas; att vara delaktig i beslutet att flytta och att känna bristande 

självständighet. Det första subteman beskriver upplevelser av delaktighet och 

medbestämmande, medan det andra subtemat beskriver dess motsats.  

5.1.1 Att vara delaktig i beslutet att flytta   

De äldre upplevde att de var delaktiga i valet med att flytta från sitt eget hem till särskilt 

boende. De äldre kom att tänka på att flytta till ett särskilt boende när deras hälsa började 

försvagas. De reflekterade över flera möjligheter och upplevde att det var betydelsefullt att de 

själva valde om de skulle flytta och vart de skulle flytta och när, detta för att transitionen 

skulle vara hanterbar (Brandburg, Symes, Mastel-Smith, Hersch & Walsh, 2013; Fraher & 

Coffey, 2011; Lee, Simpsson & Froggat, 2012; Marshall & McKenzie, 2008). De äldre 

upplevde att även när andra omkring dem påverkade dem så upplevde de ändå att de deltog i 

valet med att flytta, beslutet låg i de äldres händer, vilket de tyckte var bra. “I knew it was up to 

me...make sure you pic one that you know something about” (Johnson et al.,2014, s. 59). De äldre 

upplevde att de inte var i behov av att involvera andra i valet att flytta, men när andra ändå 

ville vara delaktiga i äldres liv, med övergången, upplevde de äldre att de ändå hade 

kontrollen själva. 

      

When I was in the hospital they were trying to get me into a nursing home. I knew that I 
wouldn't be able to come home again. I knew there was nobody to look after me. So, 
between my daughter and me we decided to go to a nursing home. I am happy to be 
here (Fraher & Coffey, 2011, s. 26). 

 

Det fanns inget tvång att de äldre skulle flytta från sitt eget hem till ett särskilt boende, det 

gjorde de äldre trygga och eftersom de kunde bestämma över sin egen övergång (Brandburg 

et al. 2013). Att vara delaktig i och medverka i flytten påpekar Walker och McNamara (2013) 

och Johnson och Bibbo (2014) att det var viktigt. Så även att vara delaktig i övergången och 

att anhöriga var nöjda med den äldres beslut. De äldre upplevde att när de kunde vara 

delaktiga och bestämma om flytten från eget hem till ett särskilt boende då kunde det vara 

enkelt att planera övergången till särskilt boende. De äldre upplevde även att de fick extra tid 

på sig att kunna överväga och planera över hur flytten skulle se ut när de var med från början, 

tills de att de skulle flytta in i särskilt boende. De äldre kände att de kunde acceptera sitt nya 

liv i det särskilda boendet när de själva valde och hade medverkat i processen från början. 

Det fanns även de äldre som inte upplevde för att vara delaktiga i planeringen av övergången 

till ett särskilt boende. Dessa äldre fann en inre trygghet att någon skulle ta hand om denna 

övergångsprocess på allra bästa vis (Walker och McMamara, 2013; Johnson och Bibbo,2014). 



 15 

5.1.2 Att uppleva bristande självständighet  

Sainio och Hansebo (2008) belyser de äldre som upplevde att de inte hade medverkat till att 

flytta utan deras anhöriga tog beslutet om att de inte kunde stanna kvar hemma längre, och 

de kände att flytten från det egna hemmet till särskilt boende var förhastad. “I couldn’t walk 

very good and so I came here. The doctors say I have to be supervised. Family was the 

primary source for finding potential nursing homes” (Brandburg et al., 2013, s. 867). 

Anhöriga tyckte att en sjukdom gjorde att inte den äldre kunde fortsätta att leva kvar i sitt 

eget hem och att det skulle vara bättre att flytta till ett särskilt boende för att få hjälp. Den 

äldre upplevde sig vara sorgsen och deprimerad när den inte fick medverka i flytten. En 

hastigt flytt från det egna hemmet var bara för tillfället.” Nu har jag ju inget hem…  nu har 

allting… barnen tagit hand om. Jag har ingenstans som jag kan kalla hemma” (Sainio & Hansebo, 

2008, S. 29). Att flytta upplevdes vara svårt att vänja sig vid, de upplevde att denna flytt bara 

skulle vara för tillfället, tills de mådde bra igen och fick återvända hem, men de förstod dock 

inte när det skulle ske. Hälsan de kände var att de skulle återvända hem, att få flytta hem 

igen. Men trots önskemålet och förväntningarna övertygade anhöriga och vårdpersonalen de 

äldre att ett särskilt boende var ett bättre alternativ än att bo hemma. Upplevelsen de äldre 

kände då, att de kanske inte skulle kunna återvända hem igen, gjorde att känslan av ohälsa 

kunde komma tillbaka igen (Marshall et al; 2008; Lee et al.,2013; Sainio & Hansebo, 2008). 

“I knew that I wouldn’t be able to come home again. I knew there was nobody to look after me. So, 

between my daughter and me we decided to go to a nursing home. I am happy to be here”. (Fraher, 

A., & Coffey, A. 2011, s. 24). De äldre upplevde sig också kunna vara begränsade med att fatta 

ett självständigt beslut om att flytta från sitt eget hem till särskilt boende. De äldre upplevde 

att det alltid var någon annan som begränsade flytten till särskilt boende. Även om det ytterst 

var de äldre själva som hade mandatet att bestämma om när i tiden som flytten skulle ske. 

Äldre upplevde att de inte fick så mycket information om hur flytten skulle ske och inte heller 

hade någon inverkan över hur övergången skulle bli (Walker et al., 2013; Lee et al., 2013). 

“When it was time to move I had no influence regarding… how the move would happen” (Walker et 

al.,2013. p. 40). Äldre upplevde att deras anhöriga var driftiga om hur flytten skulle ske och 

anhöriga hade också en bild om hur flytten skulle se ut som inte de äldre hade en aning om. 

Det fanns upplevelser av att anhöriga blandade sig i för mycket och bestämde grunden till 

hur flytten skulle se ut så de äldre kände att de inte hade några egna åsikter eller 

självbestämmande. Äldre upplevde att medverkan till beslutet togs ifrån dem och att det var 

anhöriga som tog kontrollen över flytten (Johnson et al., 2014; Marshall et al., 2008; Lee et 

al., 2013; Nwe-Winn, D´Souza & Sheehan, 2011). “I had no choice…they just told me I was 

coming here and that was it. They (my son and his wife made the decision already, I had no choice” 

(Johnson et al.2014, s. 59). Fraher och Coffey (2011) visar att det bara var 1 av 8 som var med 

och bestämde om att flytta till särskilt boende. De andra 7 fick inte vara med och bestämma 

om att flytta till eget särskilt boende, enligt de äldres beskrivningar.  

5.2 Anpassning   

Det uppstår en ambivalens när de äldre flyttar från sitt eget hem till särskilt boende, och ska 

behöva lämna sitt tidigare liv bakom sig, komma in i en helt ny miljö där de inte alls känner 
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sig hemma och måste vänja sig vid det. Detta framläggs två subteman: att hitta trygghet från 

oron och att flytta kan vara omöjligt att undvika. I det första subteman beskrivs behovet av 

att finna en ny form av trygghet ifrån oron, med upplevelser av ambivalenta känslor. I det 

andra subteman beskrivs en upplevelse av en form av resa emot en ny situation och ett annat 

boende. Med en upplevelse av att det var något som var oundvikligt för dem, och att en 

anpassning behövde ske. 

5.2.1 Att hitta trygghet från oron  

Nwe-Winn et al., (2011) beskriver att äldre upplevde ambivalens och rädsla av att flytta ifrån 

sitt eget hem till ett särskilt boende eftersom det fanns flera människor på ett särskilt boende 

som de skulle bo tillsammans med. Upplevelsen av autonomin och självständighet fanns inte 

längre kvar eftersom de äldre upplevde att beslutet att flytta var bestående och de kände inte 

trygghet längre. “She lied to me like a kid”. “Well, I don't know anything. I ended up here like a 

mouse in a trap" (Johnson et al. 2014, s. 59). Lee et al., (2013) beskriver att äldre upplevde att 

personalen var bra och att de gav trygghet när de flyttade in. Men de äldre märkte en skillnad 

efter ett tag, de såg att personalen var ytliga, flera äldre berättade att personalen kunde säga 

saker som nedvärderade dem. De äldre hade olika syn på hur de upplevde att personalen 

behandlade dem och hur de uppförde sig gentemot de äldre. Blandade känslor från 

inflyttningen till tiden därefter, beskrevs. Men sammanlagt tyckte de äldre att alla i 

personalen gjorde ett så bra jobb som de kunde göra, på särskilda boenden. De beskrev en 

förståelse för boendeförhållandena och boendesituationen. “I would rather be home and maybe I 

will return there, but in the meantime, I accept living here because this is the best place for me" 

(Brandburg et al.,2013, s. 867). Under transition från sitt eget hem till ett särskilt boende 

upplevde de en oro inom sig eftersom de inte hade upplevt detta tidigare. Oron hos äldre var 

att de var rädda att förlora sig själva och att inte kunna bestämma något mer. Oron uppkom 

innan och precis i början när de äldre skulle flytta in till särskilt boende, men när transition 

väl började att fortskrida framåt kunde upplevelserna ändras lite till det bättre (Nwe-Winn et 

al., 2011; Marshall et al., 2008). När hälsotillståndet hos de äldre började bli dåligt upplevdes 

ett tvivel och de började tänka på hur transitionen skulle påverka dem. Det var många äldre 

som upplevde att de inte hade någon säkerhet vid flytten, och många var ledsna och grät vid 

transitionen till särskilt boende och kände sig väldigt ensamma (Gill och Morgan, 2011; 

Marshall et al., 2008).  Fraher och Coffey (2011) berättar vidare att de äldre beskrev att de 

upplevde en oro om att de förmodade att de hade mer privatliv i hemmet, än på ett särskilt 

boende. 

Äldres personliga ägodelar gjorde dem lite lugnare och hjälpte dem att uppleva transitionen 

lättare.  De äldre upplevde att de förlorade lite av autonomin vid transitionen från sitt eget 

hem till särskilt boende och därför var de personliga ägodelarna så viktiga för dem att behålla 

(Tuominen, Leino-kilpi och Riitta, 2016). Marshall et al. (2008) beskrev också att det är 

väldigt viktigt att de äldre får ta med sig sina personliga ägodelar från sitt egna hem till 

särskilt boende, då de äldre känner sig som hemma när dessa personliga ägodelar är med 

dem. Något som var fördelaktig var att ha tillgång till hjälp dygnet runt. Tanken av detta gav 

de äldre en viss form av tröst/trygghet (Tuominen, Leino-kilpi & Riitta, 2016). För de 
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sängliggande äldre var möjligheten att nå vårdpersonalen när de behövde något som gav de 

äldre trygghet (Sainio & Hansebo,2008).  

Yeboah, Bowers och Rolls (2013) beskriver att de äldre som hade en annan kultur gärna ville 

flytta till ett särskilt boende där andra äldre hade samma kultur eftersom de då skulle ha 

något gemensamt så som att fira någon slags högtid tillsammans, vilket upplevdes som 

trygghet. Detta gav en upplevelse av att söka finna en trygghet ifrån oron. De äldre tyckte att 

det var viktigt att hitta nya vänner på det särskilda boendet som kunde vara till hjälp att 

acceptera det nya livet i det särskilda boendet och om någon annan hade samma tankar och 

funderingar innan de skulle flytta in till skulle det underlätta att anpassa sig till sitt nya liv 

och situationen (Marshall et al., 2008). 

5.2.2 Att flytta kan vara omöjligt att undvika  

De äldre upplevde att flytten till ett särskilt boende skulle vara aktuellt och att det var 

omöjligt att undvika att flytta. Det var inte så att de äldre inte förstod vad det som skedde 

runt omkring dem, de blev äldre och hälsan blev dålig. Detta var ett faktum, som de äldre 

själva hade upplevt och beaktat. De förstod att det var omöjligt att undvika att flytta från sitt 

eget hem. Det fanns ändock en negativ känsla mot en flytt från det egna hemmet, och även 

om det var de äldre som bestämde och de var frivilliga, så upplevde de äldre att det var 

ofrånkomlig att flytta och det förr eller senare skulle ske.  De äldre upplevde även att denna 

flytten skulle vara den sista flytten deras sitt liv och att de skulle dö i det särskilda boendet 

(Gill et al, 2011; Walker et al., 2013). Många av de äldre hade å andra sidan redan upplevt en 

flytt sedan tidigare, och de upplevde inte oro inför flytten, utan de hade redan en 

självständighet och självsäkerhet innan transitionen till ett särskilt boende. “I was familiar with 

this place because I had family here at one time, so moving here was ok" (Brandburg et al., 2012, s. 

686). De äldre var tvungna att acceptera och anpassa sig till sitt nya hem, även om saknaden 

uppstod till deras gamla hem. De äldre som redan hade upplevt en flytt sedan tidigare förstod 

att denna flytt var viktig eftersom deras hälsa hade blivit dåligt och det inte fanns någon 

annanstans att flytta till (Marshall et al., 2008). 

It’s a case of adjustment, and adjustment may take you a while. I get impatient, sometimes, 
but I couldn’t be anywhere else because I need the care… I couldn’t cope at home. So while I 
miss it... it can’t be any other way … it just can’t. (Marshall et al.,2008, s. 128).   

Många äldre upplever att de ville underlätta för sina anhöriga genom att flytta till ett särskilt 

boende från sitt eget hem. De äldre berättade inte hur det egentligen var att flytta från 

hemmen för anhöriga. De tillbakahöll således sina inneboende känslor för sina anhöriga. Å 

andra sidan upplevde de en inre känsla av tillförsikt att detta var oundvikligt. De äldre hade 

en egen uppfattning och en egen självbild om hur transition skulle bli och hur de skulle få 

motivationen att leva i ett särskilt boende. Vidare, om de skulle acceptera det nya livet som 

det skulle bli i särskilt boende. De äldre pratade även om att de var nervösa inför flytten till 

särskilt boende, och undrade om och hur de skulle passa in i miljön. Många uttryckte sig om 

att den nya miljön i ett särskilt boende var en annorlunda miljö för dem, och de visste inte 

egentligen vad som skulle vänta dem. Det fanns en viss rädsla för hur de skulle kunna trivas i 

miljön. Samtidigt som en förståelse och medvetenhet om beslutet existerade.  
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I have always been active, and then suddenly dumped here, 24 hours a day, with nothing to 
do… I feel as if I want to get out and do something…. It’s driving me mad, I mean there is 
nothing to do, no-one talk to. (Marshall et al.,2008, s. 130).   

Äldre är rädda för att bli ensamma på särskilt boende och att ingen skulle acceptera dem. De 

skulle inte passa in och komma överens med andra som bor där, och de kommer att känna 

sig utanför. Trots dessa upplevelser av oro samexisterade förståelsen om att detta var den 

enda möjliga vägen att vandra vidare på (Sainio et al.,2008; Marshall et al., 2008).  

6 DISKUSSION  

Syftet med detta examensarbete är att belysa äldres upplevelser av att flytta till särskilt 

boende. För att syftet skall uppnås har 10 artiklar analyserats. I resultaten framkom två 

teman och fyra subteman. I resultatdiskussionen kommer resultat, bakgrund och Antonovsky 

(2005) att beskrivas. Giltighet, tillförlitlighet och överbarhet kommer att diskuteras, valet av 

metod i förhållande till Evans (2002) kommer också att diskuteras och avslutas med 

etikdiskussion. 

6.1 Metoddiskussion  

En systematisk litteraturstudie beskrivs med kvalitativa artiklar utifrån det valda syftet. 

Evans (2002) beskrivande syntes valdes som metod eftersom den var tydligt och de fyra 

stegen underlättade processen. Metoden valdes på grund av syftet, som är äldre personers 

upplevelse av att flytta hemifrån till särskilt boende. Friberg (2017) anser att kvalitativ ansats 

har som utgångspunkt att skapa förståelse för vad som innebär lidande, erfarenheter och 

upplevelser. Polit och Beck (2017) påpekar också att användning av kvalitativa ansatser 

skapar en djupare förståelse för allt som handlar om upplevelser och erfarenheter. Tio 

vetenskapliga artiklar har valts som fokuserar på att beskriva äldre personers upplevelser.  

Artiklarna som valdes ut granskades med hjälp av Fribergs (2012) granskningsfrågor för 

granskning av vetenskaplig kvalitet. Författarna har systematiskt kvalitetsgranskat samtliga 

artiklar först var för sig, och därefter stämt av bedömningen tillsammans. Dock är författarna 

till föreliggande arbete medvetna om deras begränsade erfarenheter av att kvalitetsgranska 

vetenskapligt material. En svårighet som uppstod under sökningsprocessen var att samma 

artiklar återkom upprepande gånger trots ändrade sökord. Detta bedömdes inte som något 

negativt då det innebar att sökningarna är trovärdiga och giltiga. Andra svårigheter som 

uppstod var att icke relevanta artiklar dök upp trots bra sökord och Inklusions- samt 

exklusionskriterier. Det har även varit svårt att få fram tillräckligt med material för att 

besvara studiens syfte, detta eftersom artiklarna som dök upp har bestod av både kvalitativ 

och kvantitativ. Män och kvinnor var inkluderade i studien och personers upplevelser var 

subjektiva. De Inklusions och exklusionskriterier som användes underlättade 

datainsamlingen för att hitta relevanta artiklar mot syftet. Vid artikelsökningar användes 
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endast artiklar som fanns tillgängliga via databaser vid lärosätet.  Artiklarna söktes i 

databasen CINAHL Plus och PubMed för att hitta vetenskapliga artiklar. Forsberg och 

Wengström (2016) nämner att CINAHL plus och PubMed är den mest användbara och 

effektiva sökningen för artiklar inom vårdvetenskap. Två av tio artiklarna är 11 år men togs 

med eftersom artiklarna svarade på studiens syfte. vilket är från år 2008 som svarade på 

studiens syfte. Åtta av tio artiklar är inte äldre än 10 år gamla. Sökord som valdes ut var 

relevanta utifrån syftet. Artiklarna lästes noggrant för att kvalitetsgranska och hitta likheter 

och skillnader mellan nyckelfynd. Oavsett land och oavsett hur boendeformen är, så nämns 

att de äldre flyttar hemifrån till ett annat vårdboende/särskilt boende. Det var upplevelsen av 

transitionen som var relevant i denna uppsats, inte kopplat till specifika boendeformer eller 

specifika länder.  

Arbetet gjordes utifrån en kvalitativ ansats att bedöma arbetets kvalitet med utgångspunkt i 

begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Polit och Beck (2012) beskriver att 

överförbarhet innebär att resultatet kan överflyttas till andra länder, områden eller till andra 

människor. Författarna till föreliggande arbete bedömer att överförbarheten främst bör 

återspeglas, och jämföras i relation till artiklarnas urvalgrupper, och valda länder/kontexter. 

Resultatet ska belysa ”sanningen” (rådata) och ha ett nära värde av den, för nå trovärdighet. 

Polit och Beck (2012) och Billhult och Henricson (2017) redogjorde vidare att tillförlitlighet 

uppnås när data och dess kvalité kan överföras över tiden. Här uppnåddes arbetets 

tillförlitlighet genom stabilitet i insamlingen av data, urval, genomförande och 

kvalitetsbedömning. Trovärdighet enligt Billhult och Henricson (2017) innebär att 

författarna övertygar läsaren om att innehållet i examensarbete är giltigt och trovärdighet. 

Arbetets trovärdighet ökar med vetenskapliga artiklar som är Peer- Review, alla nyckelfynd 

som används överensstämmer med syftet och har senare sorterats in i tema och därefter 

subteman. Nyckelfynd behåller sin ursprungliga engelska (eller svenska) former och för att 

undvika feltolkning har artiklar lästs ett flertal gånger, likaså har artiklarnas resultat 

diskuterat för att missförstånd ska undvikas. I översättningen användes redskap som Google 

Translate och ett engelsk-svenskt lexikon. Google Translate bedöms inte som en trovärdig 

källa då många misstolkningar kan ske samt kvaliteten på resultatet kan svikta. Det användes 

dock som ett redskap då det upplevdes göra det lättare att förstå innehållet, artiklarna lästes 

flera antal gånger för att förstå budskapet i texten. Ett engelsk – svenskt lexikon användes i 

syfte att översätta enstaka ord som inte förståtts av författarna tidigare. Dessa redskap 

skapade gynnsammare förutsättningar för översättningen samt gjorde det klarare att förstå 

budskapet i texten. En av de tio artiklarna var på svenska vilket underlättade för författarna 

vad artikeln handlade om.  

Två författare skrev detta examensarbete. Att vara två författare har sin fördel och nackdel. 

Fördelen var att författarna delade arbetet i sökande efter vetenskapliga artiklar samt 

argumenterade sina idéer och tankar med varandra. Nackdelen med att vara två författare 

var att det uppkom delade och olika tankar kring studien och för att få sina krav igenom i 

studien gjordes en överenskommelse om att båda parter skulle mötas i mitten. 



 20 

6.2 Resultatdiskussion  

I detta examensarbete visade resultatet att när de äldres hälsa började försvagas blev en flytt 

till särskilt boende en varierande upplevelse för de äldre. Att det blev varierande upplevelser 

är för att de äldre upplevde flytten på olika sätt när det skedde från deras eget hem. När det 

fanns en delaktighet i att flytta blev flytten och upplevelsen enklare för de äldre och det fanns 

en positiv inställning. Det visade också att vissa äldre inte alls var med och deltog i beslutet 

att flytta och de kände sig inte positiva till flytten utan det blev mer en jobbig situation och de 

kände oro när anhöriga tog beslutet att flytta från ett eget hem till ett särskilt boende åt dem. 

De äldre hade en känsla av att de inte fick reflektera över sina liv och att anhöriga inte gav 

dem den tid de behövde för att kunna reflektera över sina liv. De äldre och deras anhöriga 

hade olika uppfattningar om flytten och hade inte samma mål. Anhöriga ville att de äldre 

skulle flytta till ett särskilt boende eftersom de äldre blev svagare och de anhöriga orkade inte 

att ta hand om dem. Anhöriga ville inte bli belastade och tyckte att ett särskilt boende var 

bäst för de äldre. Men för de äldre så var hemmet allt de hade kvar i livet, och med alla 

minnen de hade kvar. Författarna till föreliggande arbete reflekterar över om varför inte de 

anhöriga förstod detta, och om de förstod varför de inte stöttade flytt-processen över lite 

längre tid? Eftersom det var ett tufft initialt beslut för vissa äldre att flytta. I tidigare 

forskning framkommer dock ex enligt Davies och Nolan (2004) att det uppstår en stress för 

alla involverade med den äldre som flyttar från det egna hemmet till det särskilda boendet. 

Denna stress kan delvis inte undvikas. 

Antonovsky, (2005) menar med begreppet meningsfullhet att en person som känner 

meningsfullhet i sin närvaro kan nå en ökad motivation och känna hälsa i sin situation 

KASAM. Det kan variera mycket vad det gäller meningsfullhet hos olika personer. Om en 

person upplever hög meningsfullhet har den personen lättare att uppleva glädje i en positiv 

situation men också lättare att hantera negativa situationer eller händelser.  Med begreppet 

hanterbarhet menas att en individ skall ha inverkan och möjlighet att påverka sin nya 

situation. När detta uppfylls kommer den äldre att uppleva sin situation som hanterbar och 

det leder till meningsfullhet.  De äldre ska behålla sin värdighet när de flyttar till särskilt 

boende. Det framkom i resultatet att en del äldre inte upplevde att de hade fått tillräckligt 

med tid och stöd, för att få gå igenom flytt-processen. Författarna till föreliggande arbete 

reflekterar om vikten av att där möjligt påbörja denna transition-process under en period, så 

att en mental förberedelse kan ske under tid. Ellis et al. (2015) menar att vårdpersonal i ett 

särskilt boende har förståelse för hur det är för de äldre då flytten från det egna hemmet till 

ett särskilt boende är tärande. Det underlättar situationen när vårdpersonal lär känna de 

äldre som flyttar in så att de äldre kan känna sig trygga och att de har någon att luta sig mot. 

Kan besök och vistelser, mellan det särskilda boendet och hemmet, en period innan flytten 

hjälpa de äldre att lära känna miljön, och därmed delvis underlätta denna process. Detta är 

något som författarna till föreliggande arbete reflekterar över. Enligt Roys (2009) 

adaptionsmodell behöver människan förstå och anpassa sig till förändrade 

livsomständigheter för att uppnå hälsa. Miljön spelar roll, den är ständigt föränderlig och 

därför måste den äldre kunna anpassa sig till sin nya miljö för att uppleva hälsa. Det finns en 

rollfunktion där det är viktigt att ge och ta för att kunna uppleva hälsa i transitionen. 

Antonovsky (2005) skriver att begreppet begriplighet betyder att man har en uppfattning om 

vad som händer runt omkring sig, vilket leder till trygghet hos den äldre. Den äldre personen 
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på ett särskilt boende skall lita på personalen i sin omgivning, har bott tryggt hemma och de 

äldre vill fortsätta att bo tryggt på ett särskilt boende. Hur än flytten gick för de äldre så 

accepterade de till slut sina nya liv på ett särskilt boende, framkommer i resultat. En viktig 

del i att de äldre kände sig trygga med att bo i ett särskilt boende till slut var att 

sjuksköterskan stöttade de äldre och var närvarande hos de äldre. Det ökade den äldres 

självsäkerhet om det fanns någon i det särskilda boendet som de kunde dela sina tankar med. 

I resultatet framkom det även att de äldres personliga privata ägodelar var väldigt viktiga för 

dem. Att de tar med sina personliga privata ägodelar underlättar flytten eftersom det känns 

lite som deras eget hem när den äldre flyttar till särskilt boende. Dahlin-Ivanoff, Haak, Fänge 

och Iwarsson (2009) framskjuter att hjärtat i allas liv är deras hem. Således, är en hemkänsla 

viktig att ta fram på det särskilda boendet, tillsammans med de äldre. Detta kan tänkas vara 

av värde för sjuksköterskan att vara medveten om, och fundera över på vilket vis detta kan 

skapas. Roy (2009) beskriver att människan är en del av en mindre eller större grupp som 

påverkar personen, som till exempel familjen eller samhället. Roy menar att det kan vara 

svårt att leva upp till roller och förväntningar som omgivningen och individen har på sig, 

vilket kan leda till svårigheter i det sociala samspelet. När de äldre känner motstridiga 

känslor är det viktigt att sjuksköterskan skapar en vårdrelation med den äldre så att de kan 

öppna sig och acceptera sitt nya liv och gå vidare och få en acceptans.  Antonovsky (2005) 

beskriver också hur en persons egna eller närståendes resurser kan hjälpa denne att inte 

känna sig som ett offer eller sörja den förändrade livssituationen. Marshall et al. (2008) 

beskriver att sjuksköterskan är involverad i den äldres liv vid flytt till särskilt boende, 

sjuksköterskan ska både prata med den äldre, deras anhöriga och med de som vårdar den 

äldre. Sjuksköterskan skall kommunicera där alla är inblandade så att transitionen blir så bra 

som möjligt och rätt information skall ges till anhöriga och till andra kollegor som jobbar 

tillsammans med sjuksköterskan. 

Att flytta från sitt egna hem är många gånger en tuff fas/period för de äldre. Det 

framkommer i resultatet till föreliggande arbete att när de äldre upplevde osäkerhet inför att 

flytta till ett särskilt boende så kände de ändå säkerhet på samma gång. Äldre som 

försvagades kände osäkerhet att bo hemma, de upplevde ensamhet och var ensamma och 

ingen fanns där för dem och anhöriga hade inte tid att hjälpa dem när de behövde hjälp. 

Därför kände de äldre ändå säkerhet och trygghet när flytten skulle ske. Detta är viktigt för 

sjuksköterskan att också ha i minnet. 

De äldre berättade om både det bra, och det dåliga, med att flytta från sitt eget hem. Det var 

motstridiga känslor för de äldre, och en del äldre tänkte inte så mycket på hur flytten skulle 

ske. När de väl flyttade in till särskilt boende, och satte sig ner och tänkte ordentligt genom 

allt, så upplevde de äldre att det inte var bara dåligt, utan det var positiv i det hela med. 

Eftersom de aldrig var ensamma, och hade bra med resurser omkring sig på boendet, och 

inte behövde vara rädda för att inte klara sig. De äldre som inte trodde att de inte hade 

mycket tid kvar att leva, kände trygghet i boendets personal. När de kom till insikt och 

förståelse för sin nya situation, på ett annat sätt så kunde de äldre uppleva en hoppfull 

känsla. Denna hoppfulla känsla är central att beakta och försöka fånga, som sjuksköterska. 

Sjuksköterskan ska kunna se och begripa att varje individ är unik med individuella behov, 

resurser och färdigheter. En sjuksköterska ska vara professionell på sitt arbetsställe och visa 
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lyhördhet, respektfullhet, medkänslor och trovärdighet (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014). Det är viktigt att olika insatser samarbetar för att kunna ge en god och säker vård så 

att äldre och äldres behov prioriteras först och främst. Besluten om bistånd, och denna 

övergångsprocess, ska ses utifrån de äldres behov (Socialstyrelsen, 2013). 

6.3 Etikdiskussion   

Enligt Forsberg och Wengströms (2016) beskrivning ska det i systematiska litteraturstudier 

finnas noggranna forskningsetiska överväganden, eller så ska de godkännas av en etisk 

kommitté. Alla forskare har ett etiskt ansvar och krav på sin forskning att forskningen ska 

bygga på god kvalitet och vara etiskt försvarbar (Codex,2017). Under examensarbetet har det 

ej uppstått etiska problem. Enligt CODEX (2017) ska se till att arbetet är av god kvalitet och 

moraliskt acceptabel och att artiklar som används kritiskt har granskats under hela arbetet. 

Examensarbetet skall vara så neutralt som möjligt och inte tillåta partiskhet. Därför har det 

inte gjorts någon egen tolkning av de analyserade material som har använts. Artiklarna som 

har använts är vetenskapligt skrivna, vetenskapligt granskade och godkända av en etisk 

kommitté. Eftersom författarnas modersmål är svenska gjordes en noggrann översättning av 

artiklar som var på engelska. De artiklarna som är skrivna på engelska har lästs ett flertal 

gånger och samtidigt diskuterats, om eventuella frågor har framkommit, för att minska 

risken för feltolkning.  Citat som har använts i resultatet har bibehållit sin ursprungliga 

engelska form för att textens betydelse inte ska påverkas av eventuell översättning, och för att 

citatet budskap skall hållas intakt, samt att detta arbete ska hålla tillförlitligheten. Engelska-

svenska lexikon har använts för översättning av artiklarna. Referenshantering har gjorts 

enligt APA-manualen för att undvika plagiering. Författarna tog hänsyn till sin förståelse och 

egna erfarenheter och genomförde en öppen dialog för att undvika påverkan på resultatet.      

6.4 Förslag till vidare forskning  

Förslag till vidare forskning skulle belysa mer av de äldres upplevelser av flytt till särskilt 

boende från sitt eget hem. När vi sökte artiklar till detta valda ämnet fanns en begränsning av 

ny forskning. Många artiklar som framkom var från innan 2007, vilket är 11 år sedan. Det 

skulle även vara intressant att undersöka vidare närståendes perspektiv av hur omvårdnaden 

kan förbättras med de äldres delaktighet. Det behövs mer aktuell forskning på hur de äldre 

upplever sin egen förflyttning och vad som händer kring flytten. Det skulle behövas mer 

forskning som visar den äldres upplevelse av att flytta hemifrån till särskilt boende, och inte 

enbart när närstående beslutar att den äldre ska flytta hemifrån. Både kvantitativa och 

kvalitativa studier kan behövas inom ämnesområdet. 
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7 Slutsats  

De äldre upplevde flytt till ett särskilt boende från sitt egna hem på olika sätt. En del äldre 

tyckte att de var delaktiga i sin flytt, och vissa äldre upplevde trygghet och en positiv känsla 

när anhöriga ville vara delaktiga. Vissa äldre upplevde att de inte alls var delaktiga i att flytta, 

och hade en känsla av att deras anhöriga bestämde över deras liv, och beslutet att flytta till en 

särskilt boende utan att de äldre accepterade det. Det tog ofta en viss tid för de äldre att 

acceptera flytten, och övergången till särskilt boende var en pågående process över tid. De 

äldre upplevde motstridiga känslor inför att flytta från sitt eget hem, där en del äldre 

upplevde en trygghet, till att flytta till särskilt boende. En del äldre upplevde dock att allting 

blev nytt för dem. I början var det svårt för de äldre, men ju mer tiden gick förvandlades 

känslan av oron till trygghet. När de äldre förstod att det inte gick att bo hemma längre på 

grund av att deras hälsa blev nedsatt, blev flytten enklare, och mer självklar. De äldre 

upplevde en trygghet med vårdpersonalen. Då kunde de äldre lättare acceptera sitt nya liv, 

och uppleva hälsa i sin vardag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

Referenslista 
*Artiklar som har analyserats i resultatet 

 

Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och kultur. 

*Brandburg, G. L., Synes, L., Mastel-Smith, B., Hersch, G., och Walsh, T. (2013). Resident 

strategier for making a life in a nursing home: a qualitative study. Journal of 

Advanced Nursing, 69(4), 862–874. doi:10.1111/j.1365–2648,2012, 06075.x 

Carlson, E., Rämgård, M., Bolmsjö, I. och Bengtsson, M. (2014). Registered nurses' 

perceptions of their professional work in nursing homes and home-based care: A 

focus group study. International Journal of Nursing Studies, 51(5), 761-767. doi: 

10.1016/j.ijnurstu.2013.10.002 

Chang, E., Hancock, K., Johnson, A., Daly, J., och Jackson, D. (2005). Role stress in nurses: 

review of related factors and strategies for moving forward. Nursing & Health 

Sciences, 7(1),57–65 9p.  

Codex (2017). Regler och riktlinjer för forskning. Nedladdad den 23 november, 2017, från 

https://www.codex.vr.se/forskarensetik.shtml  

Dahlin-Ivanoff, S., Haak, M., Fänge, A., och Iwarsson, S. (2009). The multiple meaning of 

home as experienced by very old Swedish people. Scandinavian journal of 

occupational therapy. 14(2007), 25-32.  

Dahlin, O. och Rundgren, Å. (2007). Geriatrik. Lund: Studentlitteratur. 

Davies, S., och Nolan, M. (2004). ’Making the move’: relatives’ experiences of the transition 

to a care home. Health och Social Care in The Community, 12(6), 517-526. 

Davies, S., och Nolan, M. (2006). ‘Making it better’: Self-perceived roles of family caregivers 

of older people living in care homes: A qualitative study. International Journal of 

Nursing studies, 43, 281-291. Doi: 10.1016/j.ijnurstu.2005.04.009. 

Efraimsson, E., Sandman, P-O. och Rasmussen, H. B. (2006). They were talking about me – 

elderly women's experiences of taking part in a discharge planning conference. 

Scandinavian Journal of Caring Science, 20. 68-78. 

Eika, M., Espnes, G.A., och Hvalvik, S. (2014). Nursing staff’s actions during older resident's 

transition into long-term care facility in a nursing home in rural Norway. 

International journal of qualitative studies on health and well-being. 9, 1-12.  

Eika, M., Espnes, G.A., Söderhamn, O., och Hvalvik, S. (2013). Experiences faced by next of 

kin during their older family members’ transition into long- term care in a Norwegian 

nursing home. Journal of Clinical Nursing, 23 (15/16), 2186–95. doi: 10,1111/jocn.12 

491. 

https://www.codex.vr.se/forskarensetik.shtml


 25 

Ekwall, A. (2010). Äldres hälsa och ohälsa: En introduktion till geriatrisk omvårdnad. 

Lund: Studentlitteratur. 

Ellis, M, J., och Rawson, H. (2015). Nurses’ och personal care assistans’ role in improving the 

relocation of older people into nursing homes. Journal of clinical nursing, 24,2005-

2013, doi: 10.1111/Jocke.12798 

Evans, D. (2002). Systematic reviews of interpretive research: Interpretive data synthesis of 

processed data. Australien Journal of Advanced Nursing, 20 (2), 22–26 

Forsberg. C., och Wengström, Y. (2016). Att göra systematiska litteraturstudier: Värdering 

analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur & Kultur.  

*Fraher, A., och Coffey, A. (2011). Older people's experiences of relocation to long-term care. 

Nursing older people, 23(10), 23–27. 

Friberg, F. (2017). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (red.), Dags för uppsats – 

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (s. 133–143). Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Gill, E. A., och Morgan, M. (2011). Home Sweet Home. Conceptualizing and Coping with the 

Challenges of Aging and the Move to a Care Facility. Health Communication, 26(4), 

332–342. Doi:10,1080/10410236.2010.551579. 

Henricson, M. och Billhult, A. (2017). Kvalitativ metod. I Henricson, M (Red). Vetenskaplig 

teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad, (s111-119). Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Holmgren, J., Emami, A., Eriksson, E.L., och Eriksson, H. (2013). Being perceived as a 

’visitor' in the nursing staff's working area- involvement av relatives in daily caring 

activities in nursing home in an urban community in Sweden. Scandinavian Journal 

of Caring Science, 27(3), 677-685. doi:10.1111/j.1471-6712.2012. 01077.x 

*Johnson, R. A., och Bibbo, J. (2014). Relocation Decisions and Constructing the Meaning of 

Home: A Phenomenological Study of the Transition into a Nursing Home. Journal of 

Aging Studies, 30, 56-63. http://doi.org/10.1016/j.jaging.2014.03.005 

Karolinska Institutet. (2018). Användbara databaser och webbplatser.  Hämtad, 06 mars 

2019, från http://min.ki.se/soka-vardera/soka-information/anvandbara-databaser-

och-webbplatser  

Kralik, D., Visentin, K., och Van Ln, A. (2006). Transition: a literature review. Journal of 

Advanced Nursing, 55(3), 320-329. doi: 10.1111/j.1365-2648.2006.03899. 

Kristensson, J., och Jakobsson, U. (2010). Olika perspektiv på åldrandet. I A. Ekwall (Red.), 

Äldre hälsa och ohälsa – en introduktion till geriatrisk omvårdnad (1:1 upp., ss. 15–

27). Lund: Studentlitteratur  

http://doi.org/10.1016/j.jaging.2014.03.005
http://min.ki.se/soka-vardera/soka-information/anvandbara-databaser-och-webbplatser
http://min.ki.se/soka-vardera/soka-information/anvandbara-databaser-och-webbplatser


 26 

*Lee, V.S., Simpson, J., och Froggatt, K. (2013). A narrative exploration of older people's 

transitions into residential care. Aging Mental Health, 17(1), 48-56. 

doi:10.1080/13607863.2012.715139. 

*Marshall, E., och McKenzie, L. (2008). Adjustment to residential care: The experience of 

newly admitted residents to hostel accommodation in Australia. Australian 

occupational therapy, 55(2), 123-132. 

Nilsson, M., Sarvimäki, A. och Ekman, S-L. (2000). Feeling old: being in a phase of transition 

in later life. Nursing Inquiry, 7. 41-49. 

*Nwe Winn, T., Dsouza, G., och Sheehan, B. (2011). Expectations and experience moving to a 

care home: Perceptions of older people with dementia. Dementia, 10(1),7-18. 

doi:10.177//1471301210392971. 

O'Shea, F., Weathers, E., och McCarthy., G. (2014). Family care experiences in nursing home 

facilities. Nursing Older People, doi: 10.7748/nop2014.02.26. e.543 

Phelan, A., och McCrmack, B. (2016). Exploring nursing expertise in residential care for older 

people: a mixed method study. Journal of Advanced Nursing, 72(10), 2524-2535. 

Doi:10.1111/jan.13001. 

Polit, D.F. och Beck, C.T. (2016). Nursing research: generating and assessing evidence for 

nursing practice. (9.ed.) Philadelphia: Wolters Kluwer Health/ Lippincott Williams & 

Wilkins.  

Reuss, G., Dupuis, S., och Whitfield, K. (2015). Understanding the experience of moving a 

loved one to a long-term care facility: family members perspectives. Journal of 

Gerontological Social Work, 46(1), 17–46.  

Roy, C. (2009). The Roy adaption model (3. ed ed.). Upper Saddle River, N.J: Pearson. 

*Sainio, J., och Hansebo, G. (2008). Att flytta till sjukhem - en ny fas i livet. Nordic journal 

of nursing research. 2882), 27-3.  

Schoenborn, N. L., Arbaje, A. I., Eubank, K. J., Maynor, K., och Carrese, J. A. (2013). 

Clinician Roles and Responsibilities During Care Transitions of older Adults. Journal 

of The American Geriatrics Society, 61(2), 23 – 236. Doi:10.1111/jgs.12084. 

SFS, 2001:453. Socialtjänstlag. Hämtad den 25 oktober 2018, från 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

författningssamling/socialtjanslag-201453_sfs-2001-453 

SFS 2017:30. Hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad den 11 

November 2018, från http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso-och-sjukvardslag_sfs-2017-30 

Skog, M., och Grafström, M. (2013). Äldres hälsa och livskvalitet (1: a uppl.). Stockholm: 

Sanoma utbildning AB. 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-författningssamling/socialtjanslag-201453_sfs-2001-453
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-författningssamling/socialtjanslag-201453_sfs-2001-453
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso-och-sjukvardslag_sfs-2017-30
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso-och-sjukvardslag_sfs-2017-30


 27 

Socialstyrelsen. (2013). BAS – Behov av stöd: manual för biståndshandläggare i 

äldreomsorgen. Hämtad de 21 november 2018, från 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2018-11-21 

Socialstyrelsen. (2016). Statistik om socialtjänstinsatser till äldre. Hämtad den 11 november 

2018, från http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2018-11-11 

Socialstyrelsen. (2017). Vård och omsorg om äldre. Hämtad den 13 november 2018, från 

http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/Vard-och-omsorg-om-aldre-

15.pdf 

Statistiska Centralbyrån [SCB]. (2016). Stora insatser krävs för att klara 40-talisternas 

äldreomsorg. Hämtad den 14 november 2018, från http://www.scb.se/sv_/Hitta-

statistik/Artiklar/Stora-insatser-kravs-for-att-klara-40-talisternas-aldreomsorg../   

Statens offentliga utredningar [SOU]. (2017). Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och 

omsorg om äldre personer. (SOU 2017: 21). Stockholm: Wolters Kluvers. 

Svensk sjuksköterskeförening (2014). ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor. Stockholm. 

Hämtad den 02 januari 2019, från http://www.swenurse.se/Sa-tycker-

Vi/Publikationer/Etik/ICNs-Etisk-kod-for-sjukskoterskor/  

Svensk sjuksköterskeförening. (2016). Värdegrund för omvårdnad. Stockholm: svensk 

sjuksköterskeförening. Hämtad den 02 januari 2019, från 

http://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Publikationer/Etik/Vardegrund-for-

omvardnad/  

Svensk sjuksköterskeförening.  (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska. Stockholm. Hämtad den 04 januari 2019, från 

http://www.swenurse.se/Sa-tyckervi/publikationer/kompetensbeskrivningar-och-

riktlinjer/kompetensbeskrivning-forlegitimerad-sjuksköterska/  

*Tuominen, L., Leino-kilpi, H. och Suhonen, R. (2016). Older people's experiences of their 

free will in nursing homes. Nursing Ethics, 23(1), 22-35. doi: 

10.1177/0969733014557119 

*Walker, E., och McNamara, B. (2013). Relocating to retirement living: An occupational 

perspective on successful transitions. Australian Occupational Therapy Journal, 

60(6), 445-453. doi:10.1111/1440-1630.12038. 

WHO: World Health Organisation. (2014). Obesity and overweight. Hämtad 2019-03-03 

från http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/  

*Yeboah, C., Bowers, B., och Rolls, C. (2013). Culturally and linguistically diverse older adults 

relocating to residential aged care. Contemporary Nurse: A Journal for The 

Australian Nursing Profession, 44(1), 50-61. doi:10.5172/conu.2013.44.1.50 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2018-11-21
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2018-11-11
http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/Vard-och-omsorg-om-aldre-15.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/Vard-och-omsorg-om-aldre-15.pdf
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Stora-insatser-kravs-for-att-klara-40-talisternas-aldreomsorg../
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Stora-insatser-kravs-for-att-klara-40-talisternas-aldreomsorg../
http://www.swenurse.se/Sa-tycker-Vi/Publikationer/Etik/ICNs-Etisk-kod-for-sjukskoterskor/
http://www.swenurse.se/Sa-tycker-Vi/Publikationer/Etik/ICNs-Etisk-kod-for-sjukskoterskor/
http://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Publikationer/Etik/Vardegrund-for-omvardnad/
http://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Publikationer/Etik/Vardegrund-for-omvardnad/
http://www.swenurse.se/Sa-tyckervi/publikationer/kompetensbeskrivningar-och-riktlinjer/kompetensbeskrivning-forlegitimerad-sjuksköterska/
http://www.swenurse.se/Sa-tyckervi/publikationer/kompetensbeskrivningar-och-riktlinjer/kompetensbeskrivning-forlegitimerad-sjuksköterska/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/


 28 

Ytterberg, C – B. (2003). Äldrepolitik för framtiden. 100 steg till trygghet och utveckling 

med en åldrande befolkning. Finns i statens offentliga utredningar 2003:91. 

Stockholm: Edita västra Aros. 



  

BILAGA A – SÖKMATRIS  

DATABAS SÖKORD URVAL ANTAL 
TRÄFFAR 

ANATL 
ARTIKLAR 

ANTAL 
LASTA  
ABSTRACT 

ANVÄND 
ARTIKLAR 

HÄMTADE 

CINAHL- 

plus 

Elderly 
people AND  
experience 
AND 
moving 
nursing 
home 
 

Peer 

Review 

Published: 

2007–

2017 

87 27 18 2 2018-11-16 

CINAHL- 

plus 

Experience 

AND older 

people AND 

moving 

nursing 

home 

Peer 

Review 

Published: 

2001–

2016 

43 38 30 1 2018-10-30 

PubMed Aged 

people AND 

free will 

AND 

nursing 

home OR 

long-term 

care 

facilities 

AND 

quality 

Apply 

related 

full text, 

Peer 

Review, 

Published: 

2007- 

2017  

97 63 89 1 2018-10-30 

CINAHL- 

plus 

Elderly 

people AND 

transition 

AND 

nursing 

home 

Peer 

Review 

Published: 

2008-

2018 

46 33 40 0 2018-10-29 

PubMed Older 

people AND 

experiences 

AND 

moving 

AND 

Full text, 

English 

68 40 32 1 2018-11-01 

 
 
 
 
 
 



  

nursing 

home 

CINAHL-

plus 

Aged 
people AND 
nursing 
home AND   
Experiences 

AND 

moving 

AND 

transition 

Peer 

Review 

Published: 

2007-

2017 

55 28 47 1 2018-11-15 

CINAHL- 

plus 

Aged 

People 

AND 

experiences 

AND care 

AND 

nursing 

Peer 

Reviewed, 

Full text, 

Published: 

2002-

2017 

60 38  0 2018-11-15 

CINAHL- 

plus 

Nursing 

home AND 

residents 

AND 

perspective  

Peer 

Reviewed 

Published: 

2007-1017 

90 65 74 1 2018-11-20 

CINAHL-

Plus 

Older 

people AND 

nursing 

home AND 

experience 

Peer 
Reviewed, 
Published: 
2007-
2017 
 

67 33 51 1 2018-11-25 

CINAHL- 

Plus 

Nursing 

home AND 

qualitative 

AND 

residents 

AND 

perspective  

Peer 
Reviewed, 
apply 
related 
word, 
Published: 
2002-
2016 

78 53 40 1 2018-11-26 

CINAHL – 

Plus 

Aged OR 

older 

people AND 

moving 

Peer 
reviewed, 
apply 
related 
words, 
Published: 
2006-
2016 

48 38 30 1 2018-11-27 



 

 

 

BILAGA B – ARTIKELMATRIS  

Författare, 
årtal, 
tidskrift, 
Land 

Titel  Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Brandburg, G-
L, Symes, L, 
Mastel-Smith, 
B, Hersch, G 
& Walsh, T. 
2012, JAN 
leading global 
nursing 
research. 
USA     

Resident 
strategies for 
making a life in 
nursing home: a 
qualitative study. 

Syftet är att 
kunna äldres 
tillvägagångssätt 
för att inlemma 
sig på ett 
särskilt boende. 

Grundad 
Kvalitativ metod. 
med 21 
 Intervjuer med 21 
deltagare 17 
kvinnor och fyra 
män mellan 65 – 
93 år. 

För att 
vårdpersonalen 
skall vara till hjälp 
över en övergång 
för äldre skall det 
finnas olika 
tillvägagångssätt. 

Medel 

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

A narrative 
exploration of 
older people's 
transitions into 
residential care 

Syftet med 
studien var att 
undersöka äldre 
människors 
erfarenhet av 
övergången från 
att flytta från 
sitt ordinarie 
boende till 
särskilt boende. 

Kvalitativ studie 
Narrativ analys. 
Intervjuer med 
åtta deltagare sex 
kvinnor och två 
män vid 65 – 97 
år. 

Istället för att 
föreställa sig 
tidsbundna 
övergångs studier, 
återspeglade de 
äldre 
medverkandes 
erfarenheter 
nyckelord som 
”kontroll”, 
”makt”, ”identitet” 
och ”osäkerhet”. 

Medel 

Jaana Sainio, 
J & Hansebo, 
G, 2008, 
Nordic 
journal of 
nursing 
research, 
Sverige 

Flytta till 
Sjukhem -En ny 
fas i livet en 
intervjustudie. 

Syftet med 
studien är att 
kunna tolka 
betydelsen av 
att övergång till 
ett sjukhem som 
upplevs av de 
äldre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kvalitativ studie 
Fenomenologisk/ 
hermeneutisk 
design.  
Intervjuer med 
åtta deltagare 4 
kvinnor 88 – 95 
år och 4 män 72–
90 år. 

I resultaten 
framkommer det 
att de äldres liv 
sättet ändras vid 
övergången till ett 
särskilt boende. 
Hur äldres 
livssituation blev 
under och efter 
transition och hur 
de äldre kan 
anpassa sig i sitt 
nya liv. De äldre 
upplevde att en 
bra vårdpersonal 
kan vara 
medmänniska och 
känna empati 
kunde äldre 
uppleva bra i den 
nya situationen 

Hög 



 

 

som äldre 
befinner sig i. 

Johnson, R-A, 
& Bibbo, J, 
2014, Journal 
of aging 
studies. USA 

Relocation 
decision and 
constructing the 
meaning of home: 
a 
phenomenological 
study of the 
transition into a 
nursing home 

Syftet med 
studien var att 
undersöka de 
psykosociala 
effekterna av 
övergången från 
egna hemmet 
till äldre 
vårdhem för 
äldre iranska 
personer 

Fenomenologisk 
Kvalitativ metod.  
 Intervjuer med 
åtta deltagare vid 
65 års ålder. 

Resultaten 
kommer fram 
med fyra temas: 
kommunikations 
isolering, 
enformigt 
institutionellt liv, 
förändrade miljö 
och negativ 
psykiska reaktion. 

Medel 

Walker, E., & 
McNamara, B, 
2013, 
Australian 
occupation 
therapy 
Journal. 
Australia-Nya 
Zeeland. 

Relocation to 
retirement living: 
an occupational 
perspective on 
successful 
transitions. 

Syftet med 
studien är att 
särskilja 
problem som 
uppstår när 
äldre flyttar in 
till ett särskilt 
boende. 

Grundad 
Kvalitativ metod 
med sem- 
strukturerade 
intervjuer med 15 
deltagare, 12 
kvinnor vid 72 – 
85 år och tre män 
8 vid 81 – 84 år. 

Att kunna själv 
besluta 
övergången till ett 
särskilt boende 
där det finns fyra 
ämnen som 
uppstod, de fyra 
ämnen var att det 
skulle tas ett 
beslut, en ny start, 
sammanhang och 
tillvägagångssätt 
för omställning 

Hög 

Fraher, A., & 
Coffey, A. 
2011. Nursing 
Older People, 
Ireland 

Older people’s 
experiences of 
relocation to long-
term care. 
 

Syftet med 
studien var att 
utforska om de 
äldres upplevde 
att de var 
delaktiga i 
beslutet att 
flytta till 
äldreboende och 
hur de kände 
innan de 
flyttade.   

Kvalitativ studie 
Fenomenologisk / 
hermeneutisk 
Design  
Intervjuer med 
åtta deltagare 
över 56 år. 

Resultaten visar 
att 
kommunikationen 
med de äldre var 
dålig och 
deltagande i 
beslutet att flytta. 
Deras upplevelse 
skilde sig 
beroende på 
respektive kontext 
och händelser 
som ledde fram 
till flytten. 

Medel 

New Winn 
Thein, 
Geraldine 
D’Souza, Bart 
Sheehan 
(2011). 
Dementia. 
UK. 

Expectations and 
experience of 
moving to a care 
home: 
perceptions of 
older with 
dementia 

Syftet med 
studien var 
undersöka 
upplevelsen att 
flytta särskilt 
boende 

Kvalitativ metod. 
Intervjuer med 
semistrukturerade 
intervjuer med 18 
deltagare, 11 
kvinnor och sju 
män vid 65 års 
ålder och uppåt. 

Deltagarna ansåg 
att de hade svårt 
att ta hand om sig 
själva i hemmet. 
Detta har lett de 
att accepterat 
beslutet om att 
flytta till 
vårdboende. 
Kopplingen 
mellan att förstå 
situationen och 
acceptansen av 
behovet att bo i 
vårdboende kan 

Medel 



 

 

användas effektivt 
för att främja de 
äldre personernas 
beslut för deras 
framtida vård. 

Marshall, E & 
Mackenzie, L, 
2008, 
Australian 
occupational 
therapy 
journal, 
Australia. 

Adjustment to 
residential care: 
The experience of 
newly admitted 
residents to hostel 
accommodation. 

Syftet med 
studien är hur 
äldre ser på 
övergången 
mellan 
boendeformer 

Fenomenologisk 
metod med 
semistrukturerade 
intervjuer med 11 
deltagare, åtta 
kvinnor vid 68 – 
92 år och tre män 
vid 72 – 86 år. 

Äldre ska kunna 
få terapi och det 
är en stor vikt att 
acceptera sitt nya 
liv för äldre ska 
känna att de har 
meningsfullt liv. 

Hög 

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

Older people’s 
experiences of 
free will in 
nursing homes 

Syftet var att 
beskriva de 
äldres 
upplevelse av 
frihet, 
förverkligande, 
initiativtagare 
och hinder i ett 
särskilt boende 
för att förbättra 
etiska 
vårdkvaliteten 

Kvalitativ studie 
Fenomenologisk 
Design. 
Intervjuer med 15 
vårdtagare åtta 
kvinnor i 
medelålder 82 
och sju män i 
medelålder 79. 

Resultatet visar 
att det finns 
möjligheter till 
själv 
bestämmande och 
att hålla fast vid 
sina rättigheter 
enligt studien. En 
del 
sjuksköterskors 
oetiska attityder, 
avdelnings reglar, 
störande beteende 
från äldre kunde 
vara ett 
hinder.          

Hög 

Yeboah, C, 
Bowers, B & 
Rolls, C.2013. 
Journal 
Contemporary 
nurse. 
Australia. 

Culturally and 
linguistically 
diverse older 
adults relocating 
to residential 
aged.     

Syftet är att 
beskriva hur 
äldres 
upplevelse när 
övergången blir 
i det olika 
kulturer. 

Grundad 
Kvalitativ metod. 
Intervjuer med 20 
deltagare, 12 
kvinnor och åtta 
män vid 61 – 92 
år.  

I denna studie 
visade att den 
olika kulturella 
aspekten är 
oviktigt i 
övergången. Den 
blev betydelsefull 
först när de äldre 
diskutera viktiga 
faktorer 
tillsammans med 
sina anhöriga. 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

BILAGA C GRANSKNINGSFRÅGOR  

Förslag på frågor vid granskning av kvalitativa studier enligt Friberg (2017) sida 187. 

1. Finns en tydlig problemformulering?  

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? 

3. Har studien någon omvårdnadsvetenskaplig teori beskriven?  

4. Finns ett klart formulerat syfte? 

5. Finns metodbeskrivning? 

6. Finns urvalbeskriving? 

7. Finns beskrivning av analysmetod? 

8. Beskrivs hur metod och teoretiska utgångspunkter hänger ihop? 

9. Framgår tydligt resultat?  

10. Beskrivs författarnas tolkning av resultatet? 

11. Förs några argument?  

12. Förs något etiskt resonemang? 

13. Finns metoddiskussion?  

14. Finns återkoppling till teoretiska antaganden? 

Poängsystem för kvalitativa studier  

Låg = 1 – 5 poäng  

Medel = 6 – 9 poäng  

Hög = 10 – 14 poäng  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  


