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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Cirka en femtedel av befolkningen i Sverige består av personer över 65 år. 

Ökande livslängd leder till både fysiska och psykiska funktionsförsämringar. För att hantera 

effekter av tidig utveckling av delvis åldersrelaterade funktionsnedsättningar kan kommunen 

erbjuda hemtjänst i äldres privata boenden. När hemtjänsten inte kan täcka behovet av 

omvårdnad, tillräckligt för att den äldre ska kunna bo kvar i sitt egna boende, kan den äldre 

ansöka om att få flytta till ett vård- och omvårdnadsboende. Där kan de få heldygnsomsorg 

för att bibehålla en bra livskvalitet. Syfte: Att beskriva äldre personers upplevelse av att bo 

på ett vård- och omsorgsboende. Metod: Systematisk litteraturstudie med beskrivande 

syntes. Resultat: Tre huvudteman identifierades: vardagen styrs av verksamhetens rutiner, 

sociala interaktioner är av betydelse, existentiella funderingar. Dessa teman byggs upp av sju 

subteman: att vara mer beroende, trygghet med den praktiska hjälpen, behov av social 

samvaro, behov av tillit i vårdmöte, rädslan för ett försämrat hälsotillstånd, att döden är 

nära, acceptans för livet som det är. Slutsats: Omvårdnadspersonalens förståelse och 

bemötande i vårdsituationen är viktig för att ge de äldre personerna en större möjlighet till 

att anpassa sig till de förändringar i livssituationen i vård- och omsorgsboende innebär.    

Nyckelord: litteraturstudie, särskilt boende, upplevelser, äldre. 

  



ABSTRACT 

Background: In Sweden, a fifth of the population is aged over 65. Increasing lifespan leads 

to both physical and mental impairments. To deal with the effects of early development of 

partially age-related disabilities, the municipality can offer home care service in the elderly's 

private home. When home care service is not long sufficient for the elderly person to continue 

staying in their own home, the elderly can apply to be moved to nursing home. There, they 

can receive 24-hour care to maintain a good quality of life. Aim: To describe the experiences 

of elderly living in a nursing home. Method: Systematic qualitative literature study with 

descriptive synthesis. Result: Three main theme were identified:  everyday is governed by 

the institutes routines, importance of social interactions, and existential reflections. Seven 

subthemes immerged: to be more dependent, security with the practical help, need for social 

interaction, need for trust in a health care meeting, the fear of a deteriorating health 

condition, that death is near, acceptance for life as it is. Conclusion: Treatment and 

understanding from care staff during the caring situation consider to be important for elderly 

in order to enable abilities to adapt their new situation. 

 

Keywords: elderly, experiences, literature study, nursing home.
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1.  INLEDNING 

Åldrande är en del av en naturlig biologisk process och den styrs av frisk arvsmassa i 

människokroppen. Åldrandeprocessen innebär både fysiskt och psykiskt slitage och orsakar 

funktionsnedsättningar, särskilt åldrande i hög ålder. Kroppsliga, fysiska förändringar är en 

del av livet men kan upplevas som ett hinder när kroppen blir svagare och mer orkeslös. 

Åldrande kan innebära både möjligheter och begränsningar. En begränsning kan exempelvis 

vara beroendet av hjälp från andra för att klara av det dagliga livets aktiviteter men det kan 

samtidigt ge möjlighet till gemenskap. Ålderdomen kan innebära flera förluster av olika slag, 

till exempel förlust av yrkesroll och andra sociala roller eller förlust av sin livskamrat. Det 

kan utgöra en avgörande förändring i livet som kräver en omvärdering av vardagliga val och 

aktiviteter. En annan känslomässig förändring för en äldre person kan vara att flytta till ett 

vård- och omsorgsboende. 

I Sverige är det vanligt att äldre personer anlitar hemtjänst för att kunna bo kvar i sitt hem 

och fortsätta leva med en bra livskvalitet. När hemtjänst inte är tillräckligt för att 

upprätthålla en bra livskvalitet längre kan den äldre ansöka om, och sedan erbjudas en plats 

av kommunen på ett vård- och omsorgsboende. Detta som ett alternativ till att bo i eget 

boende. Äldre personer som flyttar till vård- och omsorgsboendena är oftast multisjuka och 

kräver avancerad omvårdnad. Omvårdnadspersonalen, under ledningen av sjuksköterskan, 

ansvarar för äldre personers välmående och tillfredsställande liv på vård- och 

omsorgsboendet. Under examensarbetesförfattarnas verksamhetsförlagda utbildning på ett 

vård- och omsorgsboende väcktes ett intresse om äldre personers upplevelser av att befinna 

sig i en sådan situation. Som blivande sjuksköterskor önskar examensarbetesförfattarna att 

med detta examensarbete öka förståelse för åldrandet och bidra till en kvalificerad vård och 

omsorg för äldre.  
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2. BAKGRUND 

Bakgrunden börjar med beskrivningar av centrala begrepp som använts i examensarbetet. De 

definitionerna som beskrivs nedanför är äldre personer, vård- och omsorgsboende, anhöriga, 

närstående, omvårdnadspersonal, och äldreomsorg. Vidare presenteras styrdokument och 

riktlinjer, vårdvetenskapligt perspektiv, tidigare forskning med underrubrikerna anhörigas 

perspektiv på äldre personers liv på ett vård- och omsorgsboende samt 

omvårdnadspersonalens perspektiv på äldre personers liv på ett vård- och omsorgsboende, 

och sist problemformulering.  

2.1. Definitioner 

I det här avsnittet definieras och beskrivs de centrala begreppen i examensarbetet.  

2.1.1. Äldre personer 

Socialstyrelsens lägesrapport (2019) beskriver individer i åldern 65 år och äldre som äldre 

personer. Detta inkluderar både män och kvinnor. En femtedel av befolkningen i Sverige är 

personer över 65 år.  

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är äldre personer indelade i två olika grupper. Den 

första gruppen av äldre personer är de som WHO definierar som yngre äldre, mellan 65 år –

79 år. De äldre som är över 80 år är den andra gruppen, vilken WHO definierar som äldre 

äldre. I takt med sent åldrandet får de äldre mer uttalade åldersförändringar och en gradvis 

försämring av både psykiska och fysiska funktioner. Följaktligen blir de åldersrelaterade 

sjukdomarna mer uttalade bland de äldre äldre i jämförelse med de yngre äldre. Därmed sker 

en kraftig ökning av behov för stöd och hjälp bland de äldre äldre på grund av sjukliga 

förändringar som orsakar funktionsnedsättningar (Larsson & Rundgren, 2010).  

Enligt den senaste uppdaterade rapporten från Statistiska centralbyrån (2019) är 

medellivslängden för män lite under 81 år och kvinnor lite över 84 år. Kvinnor har cirka 3 år 

längre medellivslängd än män. Sveriges kommuner och landstings (2019) prognos visar att 

antalet personer över 80 år kommer att öka från 500 000 till en miljon personer fram till år 

2045. Detta innebär att det totala behovet av vård och omsorg för äldre kommer att öka. 

2.1.2. Vård- och omsorgsboende 

Begreppet vård- och omsorgsboende innebär en särskild boendeform som erbjuder 

heldygnsvistelse i kombination med insatser i form av vård och omsorg för de äldre 

personerna med behov av särskilt stöd (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2015). 

Synonymer till ordet vård- och omsorgsboende för äldre är äldreboende och särskilt boende, 

dessa termer är beslutade 2013. Definitionen vård- och omsorgsboende används numera i 

olika kommuner fastän det är en begrepp som inte nämns i lagtext (Socialstyrelsens 

termbank, 2013; Stockholm stad, 2019; Södertälje kommun 2018). Det gemensamma 
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namnet vård- och omsorgsboende är speciellt inriktat mot äldre personer som är fyllda 65 år 

eller äldre. På grund av det används begreppet vård- och omsorgsboende fortsättningsvis i 

detta examensarbete. Vård- och omsorgsboende fungerar som ett permanent boende med 

dygnet-runt omfattande omvårdnad för äldre personer som har stort behov av särskilt stöd 

och omsorg, vilket beskrivs av Sveriges kommuner och landsting (2019). Det krävs en 

ansökningsprocess till kommunens biståndshandläggare för att få bo på ett vård- och 

omsorgsboende. Biståndshandläggare ska granska och bevilja en plats till äldre personer i de 

fall där insatser av hemtjänsten inte kan åstadkomma en skälig levnadsnivå enligt 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Plats på vård- och omsorgsboende hyrs av de äldre 

personerna men mat och omvårdnad ingår inte i hyran utan betalas separat.  Rummet på 

vård- och omsorgsboendet får de äldre personerna möblera till en viss del med egna privata 

möbler. På schemat finns det regelbundna besök från distriktsläkare för att göra 

hälsokontroller. Det kan finnas samlingsplatser för äldre personerna att äta tillsammans med 

andra boende som bor på vård- och omsorgsboendet eller möjlighet att delta i gemensamma 

aktiviteter (SFS 2001:453). 

2.1.3. Anhöriga  

Socialstyrelsen (2004) beskriver att anhöriga är personer som ger vård och omsorg till en 

närstående som föräldrar och vuxna barn. En vän eller granne som är utanför familjekretsen 

kan även i vissa fall bli inkluderad som anhörig. Vård är ett personligt ansvar där personen 

med vårdbehov själv avgör om den vill söka vård. I fallet med äldre personer med ett 

omvårdnadsbehov är det tvärtom vanligt att anhöriga hjälper till att ansöka på grund av den 

äldres omfattande omvårdnadsbehov. 

2.1.4. Närstående 

Begreppet närstående beskriver Socialstyrelsens termbank som ”en person som den enskilde 

anser sig ha en nära relation till” (Socialstyrelsens termbank, 2004). Med andra ord så kan en 

närstående i detta sammanhang vara en person som antingen ger eller tar emot omsorg på 

grund av långvarig sjukdom, hög ålder eller funktionsnedsättning, av en anhörig eller annan 

person som den anser sig ha en nära relation till, vilket beskrivs av Socialtjänstlagen (SFS 

2001:453). 

2.1.5. Omvårdnadspersonal  

Ordet omvårdnadspersonal kommer att användas fortsättningsvis i detta examensarbete. 

Med ordet omvårdnadspersonal avses i detta examensarbete all personal som arbetar på ett 

vård- och omsorgsboende och de som är i kontakt med äldre personer som bor på ett vård- 

och omsorgsboende. Det kan vara fastanställd personal, timanställda och vikarier. 

Examensarbetesförfattarna kommer inte specificera yrkeskategorier som exempelvis 

undersköterskor eller sjuksköterskor i detta examensarbete. Enligt Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering (1998) begrepp omvårdnad omfattar allmän och specifik 

omvårdnad. Allmän omvårdnad är oberoende av sjukdomen och utförs av alla professioner 
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och yrkesgrupper och inriktas på att stödja individens normala funktioner och att tillgodose 

grundläggande behov. Specifik omvårdnad kräver särskild kompetens och räknas till 

sjuksköterskans ansvarsområde. Specifik omvårdnad kan exempelvis innebära bedömning 

och åtgärd av behov kopplat till nutrition, elimination, aktivitet, psykisk hälsa, sömn, smärta 

som utförs under sjuksköterskors ledning i samarbete med undersköterskor, vårdbiträde, 

arbetsterapeuter, fysioterapeuter med mera. 

2.2. Äldreomsorg 

I den här rubriken beskrivs en kort historisk överblick gällande utvecklingen av äldreomsorg. 

I Sverige den 1 januari 1992 genomfördes Ädelreformen. När Ädelreformen trädde i kraft tog 

kommunerna över ansvaret för hälso- och sjukvården för äldre över 65 år (Tunedal, 2001). 

Enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) har kommunerna ansvar att bedriva äldreomsorg 

och skapa förutsättningar till äldre personer för ett värdigt liv och känsla av välbefinnande. 

Äldre personers självbestämmande, integritet, värdighet och kontroll över sin 

omsorgsorganisation står nu i centrum. Det betyder till exempel att äldre personer själva kan 

välja sina sovtider, måltider och med mera. Kommunerna ansvar för att skapa 

förutsättningar för en meningsfull tillvaro för äldre personer. Äldreomsorgen ska vara 

individanpassad och individen ska stå i centrum (Elmersjö, 2014; SFS 2001:453). 

Enligt rapporten gjort från Global Age Watch är Sverige det tredje bästa landet att åldras i 

efter Schweiz och Norge vilket visar att välfärd ligger på hög nivå. Det har observerats att 

andelen av äldre personer som bor på vård- och omsorgboendena har ökat varje år från 2007 

och fram till 2015 ligger andelen mellan 19,5 % och 21 % (Socialstyrelsen, 2016). 

De flesta som bor på vård- och omsorgsboende behöver omfattande hjälp dygnet runt 

eftersom deras fysiska och psykiska förmågor är nedsatta. Att få stöd och hjälp med 

vardagliga sysslor kan exempelvis innebära hjälp med personlig hygien, förflyttning, 

måltidsstöd samt medicinskvård och andra praktiska åtgärder (Socialstyrelsen, 2016). De 

äldre som får plats på vård- och omsorgsboende är i hög ålder, genomsnitt 85 år och äldre, 

vilken kan betyda att de bor en kort period innan de går bort (Johansson, Sundström, 

Malmberg, 2018) Enligt Socialstyrelsens lägesrapport (2019) står samhället inför stora 

utmaningar. Andelen personer som är 80 år och äldre kommer att öka kraftigt de närmaste 

åren. Ökningen av den äldre befolkningen kommer att ställa krav på en ökad kunskap och 

kompetens hos omvårdnadspersonalen för att kunna ge god omvårdnad samt kvalificerad 

stöd och hjälp i vardagen (Erlandsson et al., 2014) 

2.3. Styrdokument och riktlinjer 

I Sverige har kommunerna sedan år 1992 ansvarat för att erbjuda en god hälso- och sjukvård 

enligt hälso- och sjukvårdslagens (SFS 2017: 30) 12 kap 1 § samt erbjuda trygghet, omsorg 

och lättåtkomlig service inom vård- och omsorgsboende till äldre personer enligt 
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Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 5 kap 5 §. Socialtjänstlagen styr (SFS 2001:453) 

äldreomsorgens verksamhet och hur den ska fungera i kommunerna. Där stadgas att 

socialnämnden i kommunen har ett ansvar för att alla äldre med behov av särskilt stöd i 

kommunen ska kunna leva i trygga och säkra förhållanden, genom att ordna särskilda 

boendeformer. Dessutom finns en nationell värdegrund för äldreomsorgen vilken stipuleras i 

samma lag. Den framhäver att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna 

välbefinnande medan vård- och omsorgens arbete utförs. Motsvarande beskrivning finns 

även i Patientlagen (2014:821). Patientlagens (2014:821) syfte är för att lyfta fram vikten av 

patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

2017: 30) framgår att målet för vård- och omsorgens verksamhet är att hela befolkningen ska 

få vård på lika villkor och den person som har största behov ska ha företräde. Vidare ska 

vården bedrivas i all verksamhet inom äldreomsorgen med respekt för människans 

självbestämmande och integritet, vilket är själva huvudmålet för de områden som regleras av 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Detta framgår även i Hälso- och sjukvårdslagens (SFS 

2017: 30) 11 kapitel där det beskrivs hur kommunerna ska utöva sina vård- och 

omsorgsverksamheter.  

I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017: 30) fastslås att det ska finnas en medicinskt ansvarig 

sjuksköterska inom det verksamhetsområde som kommunen ansvarar för. Sjuksköterskor 

inom kommunens verksamhet ska svara för rutiner för läkarkontakt, att säkerheten i 

vårduppgifter är förenliga med gällande regler och att anmälan görs vid skada eller sjukdom. 

Ett etiskt ansvar som sjuksköterskor har är att främja insatser för sårbara 

befolkningsgruppers hälsa och värdighet, enligt International Council of Nurses, ICN:s etiska 

kod (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Att sårbara befolkningsgrupper blir bemötta med 

värdighet och respekt ligger i sjuksköterskors intresse. Sjuksköterskor ska se till att personen 

får den information som krävs för att samtycka till, eller välja att avstå från omvårdnad. 

Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) 

beskriver att sjuksköterskor ska ha kompetens för att utföra säker vård och omvårdnad 

utifrån patientens behov och resurser. I sjuksköterskors kompetens ingår att ha kunskap om 

patientens komplexa problem och försöka göra gott genom att tillfredsställa deras behov och 

att hjälpa dem uppnå välbefinnande. Det framgår i Patientsäkerhetslagen (2010:659) att all 

personal som jobbar inom vård- och omsorg har skyldighet att dokumentera och uppdatera 

varje genomförande av vård och omsorg på patienten för att säkerställa patientsäkerhet. All 

omvårdnadsdokumentation betraktas som källa till information från patientens vårdprocess i 

syftet att göra uppföljning. I Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) står att 

sekretess gäller för patienters hälsotillstånd och andra personliga förhållande. Uppgifter kan 

bara röjas om det kan ske utan att patienten eller närstående lider men. Alla som jobbar 

inom vård- och omsorg har skyldighet att följa sekretessregler och tystnadsplikt gällande 

patienter. 

2.4. Vårdvetenskapligt perspektiv 

Callista Roys (2009) teori om adaptiv modell valdes som ett av vårdvetenskapliga teoretiskt 

perspektiv. I teorin beskrivs människan som ett adaptivt system med förmågan till att 
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adaptera sig i en föränderlig miljö. Adaption enligt teorin betyder anpassning och 

bearbetning vid svåra eller omständiga livsförändringar för att bevara sin integritet och 

utvecklas samt hitta en balans i tillvaron. Enligt adaptionsmodellen bör människan aktivt 

anpassa sig genom medvetna val för att kunna integreras i en ny miljö.  Miljön är ett centralt 

begrepp som har betydelse för människan själv och dennes existens såsom livsvillkor samt 

sociala och fysiska omgivning. Miljön anses som en källa till stimuli och kan upplevas positivt 

eller negativt beroende på människans förmåga att bemästra förändringar i livet. Individer, 

som adaptiva system, påverkar och påverkas av miljön. Människan aktiverar inre processer 

(copingprocesser) vid förändringar i livet för att upprätthålla sin integritet. De 

copingprocesserna framkallas av stimuli från den yttre och inre miljön. Människan i 

samspelet med omgivningen tar emot indata (input) och beroende av människans 

adaptionsförmåga resulterar denna i en respons (output). En respons är en aktion eller en 

psykologisk eller fysiologisk reaktion som kan vara antingen adaptiv eller ineffektiv. Den 

adaptiva responsen är den som hjälper att bevara eller återta balansen i och mellan system, 

däremot kan ineffektiv respons bidra till obalansen. Samspelet mellan människan och miljön 

påverkar den inre och den yttre livsvärlden hos individen. Enligt Roy (2009) påverkar 

människans förmåga att hantera den förändrade livssituationen dennes välbefinnande och 

hälsa. Roy lyfter fram att det inte är lätt att avgöra vad som är en effektiv respons och vad 

som inte är det. Därför bör människans beteende och upplevelse ses som en unik 

livssituation för att minska svårigheter för adaptionen. 

Roy (2009) beskriver flera olika nivåer av adaptiva funktioner där människan grundar sin 

adaptiva stil. De adaptiva processerna strävar i varje nivå efter att tillgodose de 

grundläggande mänskliga behoven relaterande till individen själv som helhet och till 

integration. Dessa funktioner är fysiologiska funktioner, självuppfattning, rolluppfattning 

och ömsesidig relaterande. Fysiologiska funktioner omfattar grundläggande behov såsom 

nutrition, vila och sömn, syresättning med mera. Självuppfattning omfattar individens behov 

av personlig, psykologisk och andlig integritet som består av tankar och känslor som en 

person har om sig själv. Rolluppfattning innebär hur individen förhåller sig till andra 

människor och beter sig mot dem. Det innebär att individen har ett behov av att veta om sin 

egen roll för att hantera sociala interaktioner. Den ömsesidiga relaterande funktionen 

betyder att människor är ömsesidigt beroende av varandra. Ömsesidiga relationer hjälper 

människan att växa och utvecklas om relationerna är gynnsamma och präglade av respekt, 

kärlek och omsorg. 

När en äldre person flyttar till vård- och omsorgsboende kan det uppstå en 

omställningsperiod. Därför är Roys teori passande för just det här examensarbetet. En 

adaption är en process där vikten ligger i individens medvetna val för att klara av sin 

förändrade livssituation. Det adaptiva svaret som man strävar efter ökar förmågan att uppnå 

målet med en lyckad anpassning och därmed till en balans i tillvaron. Denna teoretiska 

modell kan hjälpa till att belysa de hinder för den successiva adaptionen och balansen mellan 

att vara beroende och oberoende för en person som befinner sig under en adaptiv period i en 

förändrad livssituation (Roy, 2009). 
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2.5. Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning om anhörigas upplevelser av äldre närståendes liv på 

ett vård- och omsorgsboende. Vidare beskrivs vårdpersonalens upplevelser av äldre 

personers liv på ett vård- och omsorgsboende. 

2.5.1. Anhörigas upplevelser av äldre närståendes liv på ett vård- och 

omsorgsboende 

Att stanna kvar i sina egna hem så länge som möjligt är den naturliga viljan men på grund av 

sviktande hälsa börjar äldre personer överväga att flytta till ett vård- och omsorgsboende. Det 

är en svår situation både för de äldre personerna och för deras anhöriga (Söderberg, Ståhl & 

Emilsson, 2012). Att flytta till ett vård- och omsorgsboende är en övergångsprocess från en 

fas i livet till en annan och kan innebära komplexa interaktioner mellan människor och 

miljöer. Även anhöriga befinner sig i en övergångsfas och upplever förlust samt börda när 

sjuksköterskor och omvårdnadspersonal inte kan ge ett tillräckligt gott stöd till deras äldre 

närstående (Eika, Espenes, Söderhamn & Hvalvik, 2014). Anhöriga balanserar mellan 

känslor av stolthet och skam när deras äldre närstående till slut bestämmer sig för att flytta 

till ett vård- och omsorgsboende (Söderberg, Ståhl & Melin Emilsson, 2012). När en äldre 

närstående flyttar utan akut skede har anhöriga tillräckligt med tid att förbereda sig både 

emotionellt och praktisk och de upplever stöd från omvårdnadspersonalen. Däremot har 

familjemedlemmar som inte fått möjlighet att emotionellt acceptera förflyttning för en äldre 

närstående svårt att lita på omvårdnadspersonalens kompetens och ständig ifrågasätter 

beslutet (Sussman & Dupuis, 2012). 

Anhöriga upplever att deras äldre närstående får en god vård gällande den praktiska 

omvårdnaden vid stöd och hjälp med påklädning, med mat, med hår- och fotvård, 

tvättservice, städ och liknande (Bollig, Gjengedal & Rosland, 2016). Däremot observerar 

anhöriga att den praktiska omvårdnaden prioriteras och att omvårdnadspersonalen då inte 

hinner att gå med äldre närstående ut på promenad. Det är upp till omvårdnadspersonalen 

att se till att de äldre närstående får gå ut på promenader anser anhöriga. Det framkommer 

att anhöriga upplever att livet inte är värdig för äldre närstående och att livskvaliteten har 

varit bättre innan flyttningen till vård- och omsorgsboendet. Anhöriga upplever att vård- och 

omsorgsboendet kan jämföras med en plast där dess äldre närstående väntar på sin död. 

Bristen på stimulans är en av anledningarna till att äldre personer inte håller sig aktiva och 

inte är sociala anser anhöriga (Bollig, Gjengedal & Rosland, 2016; Ericson-Lidman et al., 

2015). 

Att hjälpa en äldre närstående att flytta är en komplex process. Anhöriga upplever en 

lättnadskänsla av att överlåta omvårdnaden till omvårdnadspersonalen som kan utföra mer 

professionell vård. I studien framkommer att de anhöriga fortsätter att vara involverade och 

interagerar med omvårdnadspersonalen vilket leder till en mjukare och lättare övergång. Det 

avgörande för anhöriga har varit att ha öppenhet och tillgänglighet vid kommunikation med 

omvårdnadspersonalen och att få kännedom om att dess äldre närstående får den goda 

vården de behöver efter flytten. Anhöriga tycker att möjligheter till socialisering och 

aktiviteter kan hjälpa deras äldre närstående att upprätthålla ett gott liv. Å andra sidan finns 
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det anhöriga som upplever att flytten påverkar negativt och bidrar till förlust av identitet 

samt leder till isolering (Koplow et al., 2015). 

Ett gott bemötande från omvårdnadspersonalen skapar en välkommande miljö för att delta i 

äldre närståendes liv. Anhöriga vill få erkännande av omvårdnadspersonalen om att de är 

experter på sina äldre närstående. Däremot uppger anhöriga att de inte har tillräckliga 

kunskaper om det som gäller den specifika omvårdnaden men de önskar ändå att få 

möjlighet delta i vården av deras äldre närstående (van Hoof, Verbeek & Janssen, 2016). 

Anhöriga upplever att dagarna går långsamt och är repetitiva på ett vård- och 

omsorgsboende. De observerar att deras äldre närstående oftast väntar på hjälp inför 

lunchen eller middagen medan omvårdnadspersonalen är upptagna med tvätt och städ. Efter 

måltiden observerar anhöriga att deras äldre närstående får sitta ensamma i sina rum och 

titta TV och att de inte har ett aktivt liv på vård- och omsorgsboendet (Ericson-Lindman, 

2014). För anhöriga är möjligheter till aktiviteter och deltagande i det sociala livet de 

viktigaste dimensionerna av välbefinnande. Anhöriga engagerar i det dagliga livet på vård- 

och omsorgsboendet genom att mata, sjunga eller läsa för sina äldre närstående. Måltider 

och mellanmålstider är ett sätt att känna sig som hemma och när det luktar bakelse då är det 

en hemtrevlig atmosfär tycker de anhöriga (Bollig, Gjengedal & Rosland, 2016; van Hoof et 

al., 2016). 

Anhöriga upplever att när de avstår från omvårdnadsgivarens roll kan de spendera mer 

meningsfull tid med äldre närstående och återfå upplevelsen av att bli till exempel en maka 

eller en son eller en dotter igen. Då får de tid för reflektion och planering inför framtiden 

samt även reflektera kring förekommande äldre närståendes död och de praktiska åtgärder 

som kommer bli nödvändig (Koplow et al., 2015).  

2.5.2. Omvårdnadspersonalens upplevelser av  äldre personers liv på ett 

vård- och omsorgsboende 

Omvårdnadspersonalen har förståelse för att äldre personer befinner sig i en övergångsfas. 

Det framkommer ur studien att förlust av ägodelar påverkar äldre personer och skapar i sin 

tur förvirring av identitet hos dem. Ägodelar representerar äldre personers livshistoria och 

omvårdnadspersonalen anser att det finns koppling mellan ägodelar och identitet. 

Omvårdnadspersonalen upplever att äldre personer även förlorar sin personliga identitet och 

existerande förhållanden med anhöriga och vänner de har haft innan flytten till ett vård- och 

omsorgsboende. Det upplevs av omvårdnadspersonalen att äldre personer oftast vill åka 

tillbaka hem för att de förändringarna som inträffas är svåra att hantera (Ellis & Rawson, 

2015; Wiersma, 2010). Omvårdnadspersonalen reflekterar kring äldre personers behov av 

anpassning till de rutiner och regler som finns på ett vård- och omsorgsboende. De anser att 

kontinuitet och tillgänglighet dygnet runt ger en känsla av trygghet och säkerhet för de äldre 

personerna Omvårdnadspersonalen upplever sig skyldiga när de på grund av tidsbrist inte 

kan ge tillräcklig hänsyn och är tvungna att utföra insatser snabbt. Det är viktig att ha 

förståelse om att äldre personer har förlorat sitt tidigare liv och att de äldre personerna är i 

behov av emotionellt stöd för att kunna bygga upp ett nytt liv och utveckla nya relationer. 
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Medkänsla, mildhet och tålamod är viktiga beståndsdelar i en god omvårdnad anser 

omvårdnadspersonalen (Andersson, Pettersson & Sidenvall, 2007; Wiersma, 2010). 

I tidigare forskning framkommer att omvårdnadspersonalen upplever att anhöriga som inte 

är tillgängliga eller sällan besöker äldre närstående orsakar sorg och ensamhet hos äldre 

personer. Detta i sin tur leder till ett hinder att upprätthålla en vårdande relation mellan 

omvårdnadspersonalen och äldre personer. Att utveckla relationer är utmanande upplever 

omvårdnadspersonalen. För att bygga upp det dagliga livet enligt äldre personens önskemål 

behövs kontinuerlig kommunikation med äldre personer och dess anhöriga. 

Omvårdnadspersonalen uppger att detta hjälper förstå vad som kan vara meningsfullt för de 

äldre personerna. Familj anknytning till äldre Det är nödvändigt att omvårdnadspersonalen i 

samarbete med anhöriga skapar en långsiktig relation. Anhöriga är en del av den äldre 

personers liv upplever omvårdnadspersonalen. Detta i sin tur leder till ett hinder att 

upprätthålla en vårdande relation mellan omvårdnadspersonalen och äldre personer (Santos 

et al., 2014; Weman & Fagerberg, 2006). Empati är en viktig förmåga som behöver utvecklas 

för att kunna skapa nära och trygga relationer med äldre personer och dess anhöriga anser 

omvårdnadspersonalen (Bedin, Droz-Mendelsweig & Chappuis, 2013; Carlson et al., 2014). 

Gott bemötande och öppen kommunikation där de anhöriga får tillgång till all information 

om de äldre personernas livssituation, efter den äldre personers samtycke, skapar en känsla 

av närhet till den äldre närstående för anhöriga uppger omvårdnadspersonalen (Ellis & 

Rawson, 2015; van Hoof et al., 2016). Att skapa en välkommande miljö för äldre personer är 

viktig. Därför strävar omvårdnadspersonalen efter att hjälpa de äldre personerna ordna olika 

aktiviteter för att skapa möjligheter att träffa andra äldre medboende och känna sig 

välkomna på vård- och omsorgsboendet. Omvårdnadspersonalen upplever att deltagandet i 

olika aktiviteter kan hjälpa äldre personer skaffa nya sociala kontakter (Ellis & Rawson, 2015; 

van Hoof, Verbeek & Janssen, 2016). 

2.6. Problemformulering   

När äldre personer flyttar till vård- och omsorgboende är det vanligt att de är väldigt sjuka 

eller har en demenssjukdom. Många gånger väljer anhöriga att hjälpa sina äldre närstående 

att flytta till ett vård- och omsorgsboende, med goda avsikter och med förhoppning att den 

äldre närstående kan få en bra vård som lindrar deras sjukdomstillstånd. Anhöriga känner 

ofta skuld och skam för att lämna över omvårdnaden till omvårdnadspersonal. Anhöriga är 

oroliga över att deras sjuka äldre närstående inte ska få tillräckligt god vård. Det 

framkommer även att anhöriga spelar en betydande roll för en successiv anpassning efter 

inflyttningen till ett vård- och omsorgsboende. Därför är det viktigt att 

omvårdnadspersonalen skapar en långsiktig fungerande relation med anhöriga för att kunna 

ge en god omvårdnad till äldre personer. Utifrån omvårdnadspersonalens perspektiv 

framkommer det att de är medvetna om äldre personers förluster och sårbarhet vid 

inflyttning till ett vård- och omsorgsboende. Omvårdnadspersonalen upplever oro över hur 

de äldre personerna anpassar sig på vård- och omsorgsboendet. För att övergången ska ske 

gradvis utan negativa konsekvenser strävar omvårdnadspersonalen efter att ge de äldre 

personerna tillräckligt stöd och hjälp. Omvårdnadspersonalen strävar efter att ge tillräckligt 
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med stöd och hjälp för att denna övergångsfas ska passera gradvis utan negativa 

konsekvenser. Det finns få studier om hur äldre personer själva upplever sitt liv på vård- och 

omsorgsboenden. Förhoppningsvis kan denna litteraturstudie bidra till att kunskapen hos 

omvårdnadspersonalen ökar vilket i sin tur kan bidra till en bättre omvårdnad. 

3. SYFTE 

Att beskriva äldre personers upplevelse av att bo på ett vård- och omsorgsboende.  

4. METOD 

Den kvalitativa ansatsen utförs för att nå en djupare förståelse för ett visst fenomen, särskilt 

vid undersökningar av upplevelser av fenomenet (Friberg, 2017). Metodavsnittet innehåller 

val av metod, urval och datainsamling samt genomförande och dataanalys och till sist etiska 

överväganden.  

4.1. Val av metod 

Val av metod för detta examensarbete är en systematisk litteraturstudie med beskrivande 

syntes, vilken valdes av examensarbetesförfattarna då det saknas avsikt att tolka andras 

kvalitativa forskning. Den beskrivande syntesen valdes för att sammanställa resultatet 

baserat på de lästa artiklarna (Evans, 2002). Denna litteraturstudie grundas på ett 

systematiskt urval av bearbetat datamaterial, till exempel vetenskapliga artiklar, begränsat 

till området vård och omsorg om äldre personer. Evans (2002) beskrivande syntes som 

användes i detta examensarbete involverar fyra steg i dataanalysen. Steg ett är att söka 

igenom olika databaser för att leta fram artiklar som svarar mot examensarbetes syfte. Steg 

två är att ta fram nyckelfynd från varje vetenskaplig artikel efter att ha läst de valda artiklarna 

upprepade gånger och se hur de relaterar till syftet. Steg tre är att bestämma hur nyckelfynd 

relaterar till varandra och identifiera dessa som teman och subteman. Steg fyra är att föra 

gemensamma nyckelfynd tillsammans för att skapa en beskrivning av fenomenet (Evans, 

2002).  
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4.2. Datainsamling och urval 

För att hitta relevanta artiklar som svarar mot examensarbetes syfte valdes databaserna 

CINAHL Plus och PubMed av examensarbetesförfattarna. Båda databaserna innehåller enligt 

Östlundh (2017) ett stort antal av vårdvetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats.  

Syftet med arbetet var att beskriva äldre personers upplevelser i ett vård- och omsorgsboende 

och sökningarna är inriktade utifrån en äldre persons perspektiv. De initiala sökorden är på 

svenska och består av orden äldre personer/människor, liv, bor, upplevelser och 

äldreboende. Däremot är artiklarna som skrivits på svenska begränsade för att det inte är ett 

av de internationella språken. Examensarbetesförfattarna använde sig av svenska-engelska 

lexikon samt hjälp av Svensk MeSH för att översätta sökord till engelska.  Sökorden som 

användes var older- and elderly people, older adult residents, retired older people, 

experiences, life experiences, daily lives, challenges, identity, perception, nursing home, 

caring home, residential care in old age. Kombinering av olika sökord och synonymer med 

hjälp av booleska operatorer var en sökteknik som användes för att ta fram ett bra sökresultat 

(Östlundh, 2017). I bilaga A visas hur passande ämnessökord användes i kombination med 

de booleska operatorerna AND och OR. När termen OR används är sensitivitet ökad för att 

det bara krävs ett av ordet matchar och kan ge ett stort antal träffar i sökningsresultatet. AND 

har en begränsande funktion då båda eller flera av orden skrivna i sökrutan måste matcha för 

att få träff i sökresultatet (Karlsson, 2017). Booleska operatorkombination började med 

sökord older people AND experiences AND nursing home. Denna kombination gav många 

sökresultat. För att kunna inkluderar alla ord som handlar om äldre personer användes 

trunkering efter ordet old, och blev old*. Det gav en ökning av sökresultat, för att artiklarna 

som exempelvis har både orden old och older inkluderades. 

Avgränsning i sökrutan har årtalsspan för artiklar som valdes att använda i examensarbete är 

ikryssad och begränsade sökningen mellan årtal 2013–2019. Språket som valdes för de 

vetenskapliga artiklarna är att alla ska vara skrivna på engelska. Detta innebär att de 

artiklarna som är skrivna på engelska har möjlighet att få ökad spridning med större antal 

läsare, vilket indikerar en internationell status (Eriksson, 2015). Sökningen som utfördes i 

CINAHL Plus har Peer Reviewed funktion ikryssad som en grundläggande 

avgränsningsfunktion.  Sökningen inkluderade artiklar med kvalitativ ansats som behandlar 

äldre personers upplevelser av att bo i ett vård- och omsorgsboende och var skrivna på 

engelska. Peer Reviewed avgränsningsfunktion finns inte i PubMed databasen, men de valda 

artiklarna var granskade med hjälp av ULRICHSWEB för att fastställa att artiklarna var Peer 

Reviewed. Inklusionskriterierna är patientperspektiv och studier genomförda på vård- och 

omsorgsboende. Artiklar där demenssjukdom nämndes samt artiklarna där anhörigas eller 

sjukvårdspersonalens upplevelser beskrivs exkluderades. Artiklar med ett medicinskt och 

psykiatriskt perspektiv samt kvantitativ ansats exkluderades. Systematic literature och meta-

synthesis artiklar är också exkluderade.   

Examensarbetesförfattarna valde först artiklarna utifrån titelinnehåll samt abstraktinnehåll, 

sedan lästes hela artiklarna igenom inför en kvalitetsgranskning. Det totala antalet träffar i 

sökresultatet var 569 artiklar, varav antal lästa abstract var 42 artiklar och antal lästa fulltext 

var 29 artiklar. Artiklarna som valdes till kvalitetsgranskning beskriver äldre personers 

upplevelser av att bo på ett vård- och omsorgsboende.  Kvalitetsgranskning av artiklarna är 
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utförd enligt Friberg (2017). Frågor i Kvalitetsgranskning är omformulerade så att de kunde 

besvaras med JA- eller NEJ-frågor. Det var total 9 frågor, se Bilaga B. Högsta kvalitet är 9 

poäng, som motsvarar 9 JA-svar. De valda vetenskapliga artiklarna har höga poäng vilket 

medförde att alla 15 artiklarna valdes att ingå i arbetet. Examensarbetesförfattarna uteslöt en 

artikel för att den inte klarade kvalitetsgranskningen trots att den innehöll bra resultat, se 

bilaga B för kvalitetsgranskningsfrågor. Detta medförde att totalt 14 artiklar valdes av 

examensarbeteförfattarna, se bilaga C.   

Artiklarna som examensförfattarna valde att använda i dataanalysen för att ta fram 

nyckelfynd kommer från olika delar av världen: Australien, Danmark, Finland, 

Nederländerna, Norge, Sverige, Sydkorea, Taiwan, USA och Österrike.  

4.2.1. Sökningsexempel 

Här beskrivs ett urval av exempel för att visa hur sökningsurvalet, se i bilaga A, utfördes av 

examensarbetesförfattaren. Sökningen började med en hel mening i CINAHL plus: old 

peoples experiences in nursing home och det kom upp 353 i söknings resultatet utan några 

begränsningar ikryssad. Årtal valdes ej vilket resulterade i att sökningen blev automatisk 

begränsad av CINAHL plus-databasen till åren 1977 – 2019. Kombination av booleska AND 

med sökord Older people AND experiences AND nursing home resulterade 494 träffar vilket 

ökade sökningsresultat med ytterligare 141 träffar. Examensarbetesförfattarna tog bort ”er” 

från Older och lade in trunkerings stjärna * på ordet Old* och kombinerade med booleska 

AND: Old* people AND experiences AND nursing home resulterade 610 i sökningsträff. 

Sökningsresultatet minskades genom att fler begränsningarna valdes, såsom Publication 

Date 2013–2019, Abstract Available, Peer Reviewed, i rutan titel Subject: Major heading: 

Long term care vilket minskade antalet träffar av artiklar från 610 till 43 artiklar som har 

potential att svara mot syftet i det första sökningsförsöket, se bilaga A rad ett i tabellen. Det 

första sökningsförsöket som visas i bilaga A ger att antal lästa abstrakt är 3 och 1 läst artikel 

blev också slutligt vald artikel av de 43 artiklar som resulterade från begränsningar. De andra 

artiklarna har sökts fram och valts på samma sätt med olika begränsningar ikryssade. De 

centrala begränsningar i CINAL PLUs är Publication Date mellan 2013 - 2019, Abstract 

Available och Peer Review. De begränsningarna är valda för alla sökningar i den databasen, 

medan vidare begränsningar är valda för att minimera sensitiviteten av sökningar och 

underlätta möjlighet att bibehålla sökningsträffarna inom gränsen av 100 artiklar. Det 

underlättade hanteringen av sökresultatet och var samtidigt tidseffektivt för att hitta 

passande artiklar inom gränsen av 100 artiklar eller mindre.  

4.3. Dataanalys och genomförande 

En analysprocess av datamaterial utfördes enligt Evans (2002) beskrivande syntes. Den 

beskrivande modellen genomfördes i fyra steg. I det första steget genomfördes sökning av 

artiklar, vilket beskrivs i föregående avsnitt under rubriken datainsamling och urval.  

I det andra steget lästes de valda artiklarna flera gånger av examensförfattarna för att skapa 

en förståelse för studiernas innehåll. Därefter ser examensförfattarna till helheten i artiklarna 
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för att identifiera nyckelfynden utifrån artiklarnas resultat i varje studie i enlighet med Evans 

(2002) beskrivande syntes. Nyckelfynden har information och kunskapsinnehåll i den 

beskrivande texten i artiklarna, vilka examensförfattarna valde att inkludera i 

resultatavsnittet i examensarbetet för att de motsvarade syftet (Friberg, 2017).  Totalt 

identifierades 102 nyckelfynd. Relevanta nyckelfynd som var identifierade markerades med 

speciell färg efter upprepad läsning av artiklarna. Examensförfattarna valde att sammanställa 

nyckelfynd på ett gemensam online Googledokument för att underlätta dataanalysarbete. De 

nyckelfynd som inte ansågs vara relevanta bortsågs ifrån och de kvarvarande nyckelfynden 

sammanställdes i en tabell i ett separat online Googledokument. 

I det tredje steget identifierades resultaten gällande teman och subteman genom att relatera 

nyckelfynden till varandra utifrån likheter och skillnader. De nyckelfynd som innehöll 

likheter grupperades under samma teman och vidare var de markerades de med samma färg i 

Googledokumentet. Examensarbeteförfattarna läste igenom nyckelfynden i samma tema 

upprepade gången för att fånga upp gemensamma kopplingar för att formulera en tillfällig 

arbetsrubrik att tillämpa för subteman. Subtemans nyckelfynd markerades med samma färg 

som respektive tema fast i ljusare nyanser för att utskilja dem från varandra. Dataanalysen 

fortsatte genom att teman och subteman omprövades på nytt. Upprepande läsning av 

innehållet i varje tema och för att identifiera förenlighet och motsägelser vilken hjälper till att 

säkerställa den bästa anpassade rubriken för subteman och teman. Enligt Evans (2002) 

beskrivning av metoden kan subteman leda till ökad insikt inom området som studeras. 

Dessutom gavs insikt till att formulera passande tema som var helt olika från vad 

examensarbetesförfattare utgick ifrån i första början. 

I det fjärde och sista steget av analysarbetet skapades en beskrivning av fenomenet, vilket 

redovisas i examensarbetets resultatdel (Evans, 2002). Detta innebär att nyckelfynden 

genomgått en process som först sammanfattades, förkortades och sedan sammanställdes i 

löpande text för att anpassas till subteman, vilken ledde till ett nytt sammanställt resultat för 

att svara på examensarbetets syfte. Subteman redovisas som underrubriker till den 

temarubrik de ingår i. Analysen resulterade i tre teman och sju subteman. Nedan i Tabell 1 

visas exempel på analysprocess. Tabellen beskriver de engelska nyckelfynd som användes för 

att kategorisera i tema och sedan subtema, vilka sammanställdes till resultatet. 
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Tabell 1: Exempel på nyckelfynd, tema och subtema 

Nyckelfynd Tema Subtema 

they were not even asked whether 

they agreed with those decisions. 

(Caspari et al., 2018, s.4123). 

Dagen styrs av 

verksamhetens rutiner 

Att vara mer beroende 

 
they experienced limitations 

because of group-focused rules 

and regulations (Cho et al., 2017, 

s499) 

They felt that it was an easy way 

of living, everything was taken 

care of and they did not need to 

worry about anything (Nakrem et 

al., 2013, s.219). Trygghet med den 

praktiska hjälpen 
Residential care made them feel 

safe, a place where they could rely 

on support and protection. (Høy 

et al., 2016, s.94). 

4.4. Etiska överväganden 

Examensarbetesförfattarna granskade att det ingår forskningsetikkriterier i de valda artiklar 

som använts i detta arbete.  I forskningsetiken ingår att i vetenskapliga artiklar tydligt visa att 

deltagarna i studien deltar frivilligt i forskningen och har gett sitt samtycke samt förstår att 

hen har rätt att avbryta forskningsdeltagande närsomhelst (Kjellström, 2017). Forskarna som 

har skrivit de vetenskapliga artiklarna som är refererade i detta examensarbete ska ha 

reflekterat över den etiska aspekten på forskningen och tagit ansvar för att se till att 

forskningen är av god kvalitet och är moraliskt acceptabel (CODEX, 2019). För att undvika 

fusk av olika slag och ha en objektiv inställning till ämnets resultat ska artiklarna redovisas 

öppet utan feltolkning (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Därför har 

examensarbetesförfattarna angett tydliga referenser i texten, vilket Gustafsson (1994) menar 

är viktigt. Detta görs för att andra författares arbete som ligger till grund för detta 

examensarbete inte av misstag ska kunna tolkas som att vara examensarbetesförfattarnas 

forskning. American Psychological Associations modell för referenser, som brukar kalla för 

APA-manualen på svenska (APA, 2010), användes för att referera till relevant litteratur och 

vetenskapliga artiklar i examensarbetet. Att använda den valda referensmodellen är ett sätt 

att förhindra plagiat, att inte förfalska eller fabricera, vilket är i enlighet med CODEX (2019). 

Enligt Polit och Beck (2017) är det viktig att författare inte låter sina egna känslor, åsikter 

eller värderingar ha en påverkan på resultatet. Eftersom de valda artiklarna var publicerade 

på engelska, används examensarbetesförfattarna svenskt och engelskt lexikon som ett 

verktyg för att översätta artikelinnehållet till svenska. 



15 

5. RESULTAT 

Resultat baseras utifrån analys av 14 vetenskapliga artiklar. Det framkom tre teman: Livet 

förändras, Sociala interaktioner är av betydelse, Existentiella funderingar samt sju subteman. 

I Tabell 2 presenteras teman tillsammans med subteman. 

Tabell 2. Översikt över teman och subteman 

Teman Subteman 

 

Vardagen styrs av verksamhetens rutiner Att vara mer beroende  

Trygghet med den praktiska hjälpen 

Sociala interaktioner är av betydelse Behov av social samvaro 

Behov av tillit i vårdmöte 

Existentiella funderingar Rädslan för ett försämrat hälsotillstånd 

Att döden är nära  

Acceptans för livet som det är 

5.1. Vardagen styrs av verksamhetens rutiner  

Att flytta och bo på ett nytt ställe medför känslomässiga och stressfulla upplevelser. De äldre 

personerna upplevde sig som främlingar på vård- och omsorgsboende, särskilt när de inte 

längre kunde behålla de sociala roller som de hade innan flytten. Livet förändrades 

avsevärd och vardagen styrdes av rutiner. Temat består av två subteman: Att vara mer 

beroende och Trygghet med den praktiska hjälpen.  

5.1.1. Att vara mer beroende 

Att anpassa sig till de nya reglerna och rutinerna var påfrestande och upplevdes av de äldre 

som en begränsning av självbestämmandet. Detta ledde till upplevelsen att vara mer 

beroende och uppfattades som hot mot den egna identiteten. Den upplevda begränsningen av 

autonomi och brist på val av aktiviteter samt att vara kontrollerad av omvårdnadspersonalen 

och beroende av hjälp utlöste känslor av desperation och ångest hos de äldre personerna. 

Upplevelsen av begränsade autonomi förstärktes när de äldre personerna tyckte att de inte 

var sedda och hörda kring hur och på vilket sätt de ville få hjälp med omvårdnaden. Vård- 

och omsorgsboende upplevdes snarare som en institutionsliknande plats där beslutet togs 

över deras huvuden. (Chang 2013; Cho et al., 2017; Johnson & Bibbo, 2014; Tuominen, 

Leino-Kilpi & Suhonen, 2016; Österlind, Ternestedt, Hansebo, & Hellström, 2017; Walker & 

Paliadeles, 2016). Upplevelse av att vara mer beroende av hjälp ledde till osäkerhet och de 

äldre personerna visste inte hur de skulle bete sig på vård- och omsorgsboendet. Att lära sig 

tänka annorlunda och att anpassa sig till verksamhetens rutiner och omvårdnadspersonalens 
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regler och värderingar samt att dämpa sina önskemål och åsikter ledde till en upplevelse av 

att vara osynlig och förstärkte upplevelsen av osäkerhet och beronde (Høy et al., 2016; 

Oosterveld et al., 2013; Nakrem et al., 2013; Österlind, Ternestedt, Hansebo, & Hellström, 

2017). De äldre personerna upplevde osäkerhet och rädsla över att utsättas för ett överfall av 

någon äldre medboende som ledd av en demenssjukdom eller psykisk sjukdom. Vissa äldre 

personer hade nedsatt fysisk förmåga och begränsad rörlighet och hade därmed ingen 

möjlighet att fly om de blev överfallna vilket framkallade oro och ångest (Cheng et al, 2013). 

Avtagande fysisk förmåga och ökande beroende av hjälp med dagliga aktiviteter samt hjälp 

med personlig hygien ledde till att de äldre personerna upplevde sitt beroende som en 

förödmjukande situation. De äldre personerna upplevde att underbemanning påverkade 

livssituationen negativt och begränsade friheten och självbestämmandet (Iden, Ruths & 

Hjørleifsson, 2015; Oosterveld et al., 2013; Tuominen et al., 2016).  

5.1.2. Trygghet med den praktiska hjälpen 

Att bo i ett vård- och omsorgsboende upplevdes som en positiv förändring för att det befriade 

de äldre personerna från hushållsarbete och förberedelse av måltider. De äldre personerna 

erkände att de hade missat eller hoppat över måltider när de bodde hemma men med stöd av 

omvårdnadspersonalen hade de nu ätit regelbundet. Det fanns även äldre personer som 

berättade att de hade fått förbättrad livskvalitet när de fick hjälp och stöd med dagliga 

aktiviteter, vilket ledde till upplevelse av trygghet och säkerhet. När omvårdnadspersonalen 

på ett diskret sätt stöttade och hjälpte de äldre personerna på sådant sätt att de inte 

uppmärksammade deras fysiska problem framför andra personer upplevde de äldre 

personerna sig trygga, säkra och tacksamma (Chang, 2013; Cho et al., 2017; Johnson et al., 

2014; Høy et al., 2016; Nakrem et al., 2013). Att få hjälp med att behålla sitt utseende genom 

att exempelvis ha samma frisyr, kläder och glasögon hjälpte de äldre personerna att bevara 

sin identitet och känsla av välbefinnande. Detta gav möjlighet att uppleva självbestämmande 

och autonomi. De äldre personerna upplevde respekt och engagemang när 

omvårdnadspersonal hjälpte dem att bevara sin personliga stil, som till exempel genom att gå 

till hårfrisör, raka sig och sminka sig som de brukade. De upplevde säkerhet i att bo på ett 

vård- och omsorgsboende och tyckte om att bli omhändertagna av omvårdnadspersonalen. 

De äldre personerna hade fått möjlighet att fokusera på andra saker, som konst och olika 

aktiviteter, när de inte längre behövde upprätthålla hushållet (Høy et al., 2016; Minney & 

Ranzijn, 2016). Däremot upplevde de äldre personerna respekt, värdighet och tacksamhet 

när omvårdnadspersonalen visade omtänksamhet och inte exponerade deras brist på fysiska 

förmågor framför andra boende (Høy et al., 2016). 

5.2. Sociala interaktioner är av betydelse 

De äldre personerna upplevde sig uteslutna från samhället och det sociala livet. Resultatet 

visade att sociala interaktioner var viktigt för de äldre personerna. Temat består av två 

subteman som framkom i analysen: Behov av social samvaro och Behov av tillit i vårdmöte.. 
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5.2.1. Behov av social samvaro 

De äldre personerna upplevde förlust och hot mot det sociala jaget när de var tvungna lämna 

sitt hem, sin familj och sina grannar. Relationer med anhöriga och vänner var viktig och de 

äldre personerna som inte fick besök av sina anhöriga och vänner upplevde ensamhet och 

identitetsförlust (Chang 2013; Cho et al., 2017; Oosterveld et al., 2013; Walker et al., 2016). 

Däremot upplevde de äldre personerna som förut hade levt hemma isolerat och haft få 

sociala kontakter sig som mindre ensamma och var nöjda med de nya relationerna med 

omvårdnadspersonalen och andra äldre medboende (Cho et al., 2017; Minney et al., 2016; 

Riedl, Mantovan & Them, 2013). De äldre personerna erkände att upplevde svårigheter med 

att umgås med andra äldre medboende som hade sjukdomar som stroke eller demens. Det 

sociala livet hade krympt efter flytten med tiden till vård - och omsorgsboende och de äldre 

personerna upplevde ensamhet, isolering samt sorg och frustration. Det fanns äldre 

personerna som upplevde även tvång i att upprätthålla relationer både med personal och 

med andra äldre medboende. De äldre personerna tyckte att de fick för få inbjudningar till 

kulturella händelser som de skulle vilja delta i. Det uppskattades av de äldre personerna när 

det anordnades olika aktiviteter, men det inte alltid räckte till för att minska upplevelse av 

ensamhet och isolering (Caspari et al., 2018; Høy et al., 2016; Iden et al., 2015; Johnson et 

al., 2014; Nakrem et al., 2013; Oosterveld et al., 2013; Österlind et al., 2017). 

5.2.2. Behov av tillit i vårdmöte 

Det kom ofta nya personer för att utföra omvårdnaden och de äldre personerna hann inte 

bygga upp relationer och därmed tillit till omvårdnadspersonalen. Detta upplevdes 

förvirrande och frustrerande när de äldre personerna inte kunde välja själva vem som skulle 

hjälpa dem. De äldre personerna upplevde ångest över att uttrycka sina åsikter eller 

önskemål därför att det kunde anses som klagomål på omvårdnadspersonalen. Dessutom 

upplevde de flesta äldre personerna att det inte skulle hjälpa förändra något. Allt detta ledde 

till att de äldre personerna hade svårt att lita på omvårdnadspersonalen och anledningen till 

detta var bland annat avsaknad kontinuitet bland omvårdnadspersonalen (Caspari et al., 

2018; Oosterveld et al., 2013; Tuominen et al., 2016). Det önskades av de äldre personerna 

att omvårdnadspersonalen förstod och accepterade deras vilja. De äldre personerna upplevde 

sorg när omvårdnadspersonalen inte lyssnade och inte visade intresse för dem. När 

omvårdnadspersonalen inte visade respekt och bestämde över saker, till exempel att komma 

in och öppna gardiner utan att fråga eller röra vid privata saker som om det var deras egna, 

upplevde de äldre personerna nedstämdhet och de hade försvårat att bygga upp tillit på 

omvårdnadspersonalen. Däremot att känna omvårdnadspersonalen närmare ledde till att de 

äldre personerna upplevde förtroende och trygghet. Omvårdnadspersonalen i sin tur kände 

de äldre och deras behov bättre vilket gjorde att de äldre personerna upplevde tillit, lättnad 

och till och med tillfredställelse (Caspari et al., 2018; Chang, 2013; Nakrem et al., 2013; 

Oosterveld et al., 2013). 
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5.3. Existentiella funderingar 

De äldre personerna hade upplevt oro, tvivel och förhoppning när de funderade kring sina 

fysiska och psykiska tillstånd samt om dödens närvaro. Temat innehåller följande subteman: 

Rädsla för ett sämre hälsotillstånd, Att leva med dödens närvaro och Acceptans för livet som 

det är. 

5.3.1. Rädslan för ett försämrat hälsotillstånd 

De äldre personerna iakttog de äldre medboende som hade sjukdomar som 

demenssjukdomar eller stroke eller psykisk störning, beteendestörningar och lidande. Det 

gjorde dem oroliga och rädda för att om några år senare också drabbas av demenssjukdom 

eller annan sjukdom. Många äldre personer förstod att det förvirrade beteendet hos de andra 

äldre medboende med demenssjukdom inte var avsiktligt utan orsakades av sjukdomens 

förlopp. Men detta gjorde de äldre personerna illa till mods, eftersom livets slut verkade vara 

förutbestämt. De äldre personerna uttryckte önskningar om att få uppleva samma tolerans 

och förståelse, i fall de själva insjuknar, som de själva hade visat mot de äldre medboende 

med demenssjukdom. De äldre personerna upplevde rädsla för att bli en person som kommer 

behöva en ökad omvårdnad när hälsotillståndet försämras. Därmed var tanken att bli totalt 

beroende av omvårdnadspersonalen skrämmande för dem. Då ville de hellre dö än leva 

(Chang, 2013; Cheng et al, 2013; Johnson et al., 2014; Oosterveld et al., 2013; Riedl et al., 

2013).  

5.3.2. Att döden är nära 

Döden accepterades som en del av livet men att vara nära döden gjorde de äldre personerna 

besvikna, nedstämda och ledsna. När någon äldre medboende hade gått bort hade det flera 

gånger hänt att de äldre personerna stannade inne på rummet i flera timmar. Att se ett 

försämrande hälsotillstånd hos andra äldre medboende upplevdes som bekymrande och 

plågsamt. De äldre personerna var realistiska när det gällde slutet i livet och accepterade 

tanken om att döden närmade sig. Det förekom även att de äldre personerna upplevde att det 

vore önskvärt att dö och till och med upplevde längtan efter döden. De önskade även att det 

skulle hända innan deras hälsa försämrades för att undvika lidande. Det monotona livet gav 

utrymme för tankar kring döden och för att slippa det ville de äldre personerna fylla sitt liv 

med mer meningsfulla aktiviteter (Caspari et al., 2018; Cho et al., 2017; Johnson et al., 2014; 

Oosterveld et al., 2013; Riedl et al., 2013; Österlind et al., 2017; Walker & Paliadelis, 2016). 

5.3.3. Acceptans för livet som det är 

De krävdes tid och tålamod för att anpassa sig till den nya livssituationen och acceptera 

nedsättningen av de fysiska förmågorna. De äldre personerna upplevde sorg och saknade sitt 

hem men hade ändå uppnått en positiv anpassning genom att acceptera förändringar i sin 

fysiska hälsa och ta emot hjälp som ledde till upplevelse av försoning. Trots svåra utmaningar 

upplevde de äldre personerna acceptans för livet som det är och sitt beroende av 

omvårdnadspersonalens hjälp med omvårdnaden. Det ledde i sin tur till att uppleva livet på 
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vård- och omsorgsboende som godtagbart. Att vara tolerant och förlåtande mot personer 

med demenssjukdom och hitta ett sätt för en ömsesidig acceptans ledde till möjlighet att 

uppleva harmoni och vänskap. De äldre personerna försökte att hålla modet uppe trots de 

avtagande kroppsliga funktionerna och begränsningarna och fortsatte njuta av livet genom 

att behålla sin identitet (Caspari et al., 2018; Cheng et al, 2013; Iden et al., 2015; Johnson et 

al., 2014; Minney et al., 2016; Nakrem et al., 2013; Riedl et al., 2013; Walker et al., 2016; 

Österlind et al, 2017). 

6. DISKUSSION 

I detta avsnitt diskuteras val av metod, analys och genomförande följt av diskussion av 

resultat mot bakgrundens teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. Slutligen 

diskuteras kring etiska överväganden och resonemang i examensarbetet.  

6.1. Metoddiskussion 

I metoddiskussionen diskuteras den metod som används för att sammanställa data i 

resultatet. Diskussionen är uppbyggd utifrån kvalitetskriterium för metoden: trovärdighet, 

pålitlighet, bekräftelsebarhet, och överförbarhet (Henricson, 2017; Mårtensson & Fridlund, 

2017; Polit & Beck, 2017).  

Trovärdighet innebär att examensarbetesförfattarna har förmått att bevisa att den 

sammanställda kunskapen i examensarbete är rimlig och den kunskap som använts i 

resultatet är giltigt. Detta presenteras genom att redovisa tillvägagångsättet för hur 

söktermer identifierats och antal databaser som använts i sökningsprocess, samt att öppet 

redovisa vilka inklusions- och exklusionskriterier som finns i sökningsprocess och uppvisa 

kvalitén hos de valda artiklarna (Mårtensson & Fridlund, 2017). Trovärdighet omfattar 

dataintegritet och att kvalité av kvalitativa studier utvärderas, samt skapar förtroende för 

insamlade data (Polit & Beck, 2017). Vårdvetenskaplig fokus för detta examensarbete var att 

beskriva patienters upplevelser, därför valdes Evans (2002) analysmetod. Det innebar 

granskning av data med kvalitativa ansats i vetenskapliga studier (Friberg, 2017). Kvalitativ 

design är lämplig att använda när det gäller att beskriva någons upplevelser i en ny miljö, 

som i detta examensarbete. Därför bestämde examensarbetesförfattarna att göra en 

litteraturstudie. Denna metod ansågs mest lämplig då syftet var att beskriva patienters 

upplevelser på ett vård- och omsorgsboende (Mårtensson & Fridlund, 2017). I kvalitativ 

ansats används former för datainsamling som tillåter personen att beskriva sina upplevelser. 

Denna typ av studie syftar ofta till att fördjupa förståelse av ett fenomen eller en upplevelse 

(Willman & Stoltz, 2017). Evans metod studerades av examensarbetesförfattarna flera gånger 

för att kunna förstå och utföra analysen korrekt. Resultatet i en kvalitativ ansats är inte 

generaliserbara därför att upplevelser är unika och individuella vilken kan ses som en 

nackdel med att använda metoden. Även med denna existerande svaghet kan metoden anses 
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vara överförbar med en annan liknade ny studie (Lundman & Hällgren Granheim, 2012). 

Kvantitativ metod valdes bort från detta arbete för att metoden fokuserar mest på att jämföra 

eller visa samband bland olika fenomen eller saker i en stor översiktlig generalisering. I 

kvantitativ ansats fokuseras mer på stor mängd av data än en fördjupande studie av 

upplevelse från patienten (Wallengren & Henricson, 2012). Databaserna CINAHL och Pub 

Med användes till sökningar under arbetets gång för att de har stora urval av artiklar inom 

omvårdnad. Databasen CINAHLL Plus omfattar större antal omvårdnadsvetenskapliga 

artiklar, medan PubMed har delvis omvårdnadsvetenskap men mest fokus i medicinska 

studier (Östlundh, 2017). Den kvalitetsgranskningsfunktion som används vid källsökning i 

databasen CINAHL är peer-rewieved, till skillnad från databasen PubMed som inte har 

liknande funktion. ULRICHSWEB var använts för att granskat artiklar som sökts fram från 

PubMed. Att sökningar var begränsad till bara två databaser kan anses som en svaghet. En 

tredje databas Google Scholar användes ibland som en komplementsökning, men det gav inte 

något användbar resultat.  

Inklusionskriterier så som patientperspektiv och studier genomförda på vård- och 

omsorgsboende ökar potentiella sökningsträffar. Artiklar där demenssjukdom nämndes samt 

artiklarna där anhörigas eller sjukvårdspersonalens upplevelser beskrivs exkluderades för att 

examensarbetet utgår ifrån upplevelser av de äldre som är kognitivt fungerande. Artiklarna 

med ett medicinskt och psykiatriskt perspektiv exkluderades därför att examensarbete 

fokuserade på äldres upplevelser utan någon beroendefaktor från medicinsk eller psykiatrisk 

behandling. Trovärdigheten ökar genom att tydligt lista de inklusionskriterier och 

exklusionskriterier då det medför att sökningsresultatet blir specifikt inriktat på ett begränsat 

område (Mårtensson & Fridlund, 2017). Att artiklarna som används i examensarbetet är 

genomlästa individuellt av båda examensarbetesförfattarna och sedan gemensamt 

diskuterade gällande respektive uppfattning kan i sin tur minska risken för feltolkning 

baserat på förförståelse, vilket ökar trovärdighet (Karlsson, 2017). Kvalitetsgranskningsmall 

baserades på Fribergs (2017) och formulerades delvis om för att anpassas bättre till de 

kvalitativa artiklarna och användes av båda examensarbetesförfattarna för att granska 

artiklarnas kvalitet. Detta ökar trovärdigheten i examensarbetet och säkerställer att källorna 

är pålitliga. Eftersom examensarbetet är skrivet av två examensarbetesförfattare som 

genomförde konstant resultatdiskussion under arbetets gång, ökas trovärdighet och 

pålitlighet i detta examensarbete. Enligt Eriksson (2015) har de artiklarna som är skrivna på 

engelska en internationellt status som ökar chansen till spridning, vilket ökar antalet läsare. 

Eftersom engelska anses mer som ett internationellt språk inom medicinsk vetenskap under 

de senaste decennierna blir det därmed förhöjd kvalitetstatus på artiklarna som är skrivna på 

(Eriksson, 2015). Att de valda artiklarna som finns i examensarbetet begränsas till de som är 

skrivna på engelska ökar trovärdighet. En svaghet med examensarbetet är att författarnas 

kunskaper i engelska är begränsad, samt även kunskaper i svenska. För översättningar 

användes hjälp av lexikon, svenska MeSH-termer och även online i Googles 

översättningsprogram som bidrog till ett bra resultat i examensarbetet.  

Pålitligheten kan beskrivas genom att examensarbetesförfattarna påvisar betydelse av sin 

förförståelse och sina erfarenheter samt hur dessa kan påverka processen under 

datainsamling och dataanalys (Mårtensson & Fridlund,2017). Eftersom båda 

examensarbetesförfattarna har jobbat inom äldreomsorgssektorn innebär det finns risk för 
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att urvalet av sökningsresultat kunde komma att påverkas av förförståelse och tidigare 

jobberfarenheter. Genom öppen diskussion och reflektion av förförståelse genom hela 

arbetsgången mellan båda examensarbetesförfattarna kunde feltolkning eller partisk analys 

av artiklarna undvikas. Kunskap i datasökningsmetodik förvärvades genom olika läroböcker 

vilket ledde till några få lyckande försök i början av examensarbetet. Senare konsulterades 

bibliotekarier som var sökningskunskapsexperter inom vårdvetenskapsområdet, från vilka 

examensarbetesförfattarna erhöll nödvändig kunskap och steg för steg fick fram rätt 

datasökningsresultat. Att vara två examensarbetesförfattare innebär två olika personer från 

olika kulturell bakgrund i samarbete, som kan jämföra likheter och olikheter i uppfattningar 

under sökningsprocess. När arbetsinsatsen genomförs av två personer så kan respektive 

persons tidigare erfarenheter medföra både lärdom och vidgade perspektiv vid analys av lästa 

artiklar, vilken i sin tur kan minska risken att ha med förförståelse i examensarbetet som 

helhet. 

Bekräftelsebarhet innebär potentialen i att två eller fler oberoende personer har 

överensstämmande åsikt om datas noggrannhet, relevans och innebörd (Polit & Beck, 2017). 

Detta försäkras av att examensarbetesförfattarna är fler än en person, så intern objektivitet 

kan kontrolleras (Henricson, 2017). Bekräftelsebarhet visas av att författarna begränsade 

datum för källor under datainsamlingen och att informationssökningar pågick under 

arbetsgång (Wallengren & Henricson, 2012). Under analysprocess höll 

examensarbeteförfattarna konstant kontroll för att vara medvetna om sin förförståelse samt 

reflektera över möjlig påverkan på examensarbetet (Olsson & Sörensen, 2011). För att 

betona vikten av att lägga undan sin förförståelse, listade respektive examensarbeteförfattare 

förförståelse på papper som påminnelse under analysensarbete. Detta hjälpte 

examensarbeteförfattarna att göra en medvetet val att exkludera förförståelse och i sin tur 

ökar examensarbetets trovärdighet samt bekräftelsebarhet (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012).  Listan på pappret medförde ett visualiseringsredskap som användes 

under arbetes gång för att under analysen snabbt se vad examensarbetesförfattarna har för 

förförståelse. Detta leder till att examensarbetesförfattarna fastställde all information och 

uppgifter i nyckelfynd motsvarande forskningsdeltagarnas upplevelse och förutsättningar 

och inte examensarbetesförfattarnas perspektiv och förförståelse.  

Överförbarhet innebär att med rätta beskrivande metod kan examensarbeteförfattarna följa 

samma process steg för steg för att sammanställa ett nytt examensarbete med liknande 

ämne, som är ute efter att beskriva patientens upplevelser i vilken ämne som helst 

(Mårtensson & Fridlund, 2017).  Det vill säga att resultatet i examensarbetet kan överföras 

och ha tillämpbarhet på andra grupper, kontexter eller situationer (Polit & Beck, 2017). 

Under metodavsnitt i både datainsamling och urval samt dataanalysen och genomförande 

hade examensförfattarna tydligt beskrivit stegvis hur data analyserades och bearbetades 

under arbetes gång. Beskrivningen i avsnitt dataanalysen är överförbar till ett annan 

beskrivande syntens enligt Evans metod (2002) oavsett vilken upplevelse ett annan student 

önskar att skriva om i examensarbetet. Metoden som utfördes av examensarbetesförfattarna 

gå att applicera i liknade val av studie. Däremot är överförbarhet i sökresultat påverkat av 

artiklarnas kulturella förutsättningar vilket är inte avgränsad. Examensarbetes artiklar 

inkluderar äldres upplevelser i 10 olika länder där finns slumpmässig blandade kultur från 

Asien, Nordamerika, Europeiska och Nordiska länder. Denna studie är inte nödvändigtvis 
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överförbart till en enskild kulturs förutsättningar utifrån arbetes heterogena kulturella 

upplägg. 

6.2. Resultatdiskussion 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva de äldre personernas upplevelse av att bo på 

ett vård- och omsorgsboende. Genom analys framkom tre teman: vardagen styrs av 

verksamhetens rutiner, betydelse av sociala relationer och existentiella funderingar. 

Resultatdiskussionen kommer diskuteras i den temaordningen som det har presenterats 

ovanför i resultatet. 

I resultatet framkom att de äldre personerna hade genomgått en påtaglig livsförändring och 

drabbades både fysisk och psykisk av det. De äldre personernas vardag förändrades när de 

hamnade på ett nytt boende som blev deras slutliga hem. De äldre personerna befann sig i 

behov av hjälp för att anpassa och integrera sig till de nya förhållande och nya rutiner. I 

resultatet framkom både positiva och negativa upplevelser av att bo på ett vård- och 

omsorgsboende. De äldre personerna upplevde både beroende och trygghet i att vardagen 

styrdes av verksamhetens rutiner. Allt var nytt för dem när de började leva på ett vård- och 

omsorgsboende. Ny plats, obekanta andra äldre medboende, omvårdnadspersonal, nya 

rutiner och de nya omständigheterna som medförde stress på de äldre personerna. Detta kan 

kopplas till Roys (2009) adaptiva modell där det betonas miljöns betydelse som en källa till 

stimuli. Blir det positiva eller negativa upplevelser beror det på omvårdnadspersonalens 

kunskap om adaptionens förmågor och stöd för att främja den positiva adaptionen. Det är 

viktigt att omvårdnadspersonalen kan fånga upp individuella behov hos varje äldre person 

för att hjälpa anpassa sig bättre under den adaptiva perioden rekommenderas i teorin. Roy 

(2009) beskriver att de positiva upplevelserna kan framkalla en positiv respons hos de äldre 

personerna. Omvårdnadspersonalen måste vara medveten om det och hjälpa de äldre 

personerna att komma fram till den adaptiva responsen genom att sträva efter att skapa en 

positiv vårdmiljö. Examensarbetets författare anser att omvårdnadspersonalen ska reflektera 

över de äldre personernas situation och försöka se på det från olika perspektiv för att förstå 

hur de kan ge bättre stöd och hjälp till de äldre personerna. Enligt ICN:s etiska kod ska de 

som får omvårdnad bli bemötta med respekt och värdighet (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014).   

Det framträdde i resultatet att de äldre personernas behov av vård och omsorg begränsade 

deras självständighet och skapade växlande upplevelser av autonomi och beroende. De äldre 

personerna upplevde sig fångade både fysiskt och existentiellt. Där fysisk fångenskap innebär 

att inte kunna gå ut vart de ville och de äldre personerna oftast vistades inomhus, vilket 

upplevdes som en begränsning och ofrivillig uteslutning från livet. Den existentiella 

fångenskapen betydde att vara fängslad i sig själv, i sin kropp och i behovet av 

omvårdnadspersonalens hjälp. Omvårdnad såsom dusch, toalettbesök eller hjälp med 

personlig hygien samt stöd och hjälp med tvätt och städ uppfattades som prioriterat medan 

det existentiella behovet upplevdes vara förbisett. Det framkommer i tidigare forskning att 

anhöriga får samma upplevelse angående äldre närståendes fysiska och existentiella 
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funderingar. Anhöriga anser detsamma angående de praktiska insatserna såsom tvätt, städ 

och hjälp med hygien och liknande som prioriteras förre det existentiella behovet. Vad det 

gäller de sociala relationerna och aktiviteter anser anhöriga att det ges mindre möjligheter för 

deras äldre närstående. Anhöriga tycker att sociala relationer är betydelsefulla. Till exempel 

tycker anhöriga att möjligheten att oftare promenera med de äldre personerna ute kan höja 

livskvalitet och välmående hos deras äldres närstående (Bollig, Gjengedal och Rosland; 

Ericson-Lidman, 2014, 2016). För att utföra säker vård och omvårdnad måste sjuksköterskor 

i samarbete med annan omvårdnadspersonal ha kunskap om de äldre personernas komplexa 

problem för att tillfredsställa deras behov och hjälpa de uppnå välmående (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Resultatet visade även att det också fanns de äldre personerna 

som tvärtom hade skapat och byggt upp nya sociala relationer än de hade innan flyttningen. I 

resultatet framkom vidare att de äldre personerna hade upplevt trygghet och säkerhet när 

deras grundläggande behov som nutrition eller personlig hygien tillfredsställdes. Det fanns 

äldre personer som kunde uppleva att deras liv hade förbättrats när de befriades från 

hushållsarbete och matlagning för att sysselsätta sig med det som de hade intresse för, till 

exempel konst eller andra aktiviteter. När de äldre personerna var sedda och hörda upplevde 

de autonomi och när deras önskningar uppfylldes upplevde de även värdighet och respekt. 

Enligt Socialtjänstlagen ska omvårdnadspersonalen bemöta de äldre personerna med 

värdighet och respekt och betrakta de som individer som har rätt till självbestämmande och 

integritet (SFS 2001:453). Examensarbetets författare reflekterar att den ömsesidigt 

relaterande funktionen med omgivningen spelade en viktig roll för en succesiv adaption och 

förknippades med behov av tillit och nära relationer. Detta ledde till att tillit och trygghet hos 

de äldre personerna var starkt beroende av omvårdnadspersonalens bemötande.  

Vidare framkom det i resultatet att de äldre personerna upplevde förändringar av det sociala 

livet. Flyttningen medförde avtagande sociala relationer, vilket gav de äldre personerna 

upplevelse av ensamhet och isolering. För de äldre personerna var det svårare att bygga upp 

nya kontakter på grund av åldern samt de avtagande fysiska funktioner som nedsatt hörsel 

eller syn. En annan anledning för minskade sociala relationer som framkom i resultatet var 

att andra äldre medboende hade sjukdomar som demenssjukdom eller stroke vilket också 

komplicerade möjligheten att skapa nya relationer. Människan måste aktivt anpassa sig i en 

förändrade miljö och sträva efter balansen i sin tillvaro anser Roy (2009). Obalansen kan 

däremot ge upphov till inre och yttre konflikter. För att återfå balansen behöver människan 

acceptera den förändrade livssituationen. Att flytta till ett vård- och omsorgsboende kan vara 

känslomässigt och påfrestande och kan medföra med sig förändringar. De förändringarna 

kan påverka äldre personers självuppfattning, det personliga jaget samt andliga och psykiska 

integriteten. Enligt Roy (2009) kan individen därmed uppleva sig hotad och ha svårt att 

anpassa sig i nuvarande tillvaron. Därför omvårdnadspersonal ska vara uppmärksam och ge 

stöd och hjälp att återfå balansen i tillvaron. Avtagande sociala relationer betonas även i den 

tidigare forskningen där anhöriga och omvårdnadspersonal har observerat det hos de äldre 

personerna. Anhöriga upplever att deras äldre närstående blir sämre i sin hälsa och på grund 

av det blir det svårare att kommunicera med dem (Ericson-Lindman, 2014; Koplow et al., 

2015) I tidigare forskning speglas detta genom att omvårdnadspersonalen förstår att de äldre 

personerna är i behov av emotionellt stöd. Omvårdnadspersonalen anser därför att 

kontinuitet och tillgänglighet kan minska negativa upplevelser och öka möjlighet att uppleva 
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säkerhet och trygghet hos de äldre personerna (Andersson, Pettersson & Sidenvall, 2006). 

Enligt Socialtjänstlagen har kommunerna ansvar att erbjuda en god hälso- och sjukvård samt 

anordna trygghet och lättåtkomlig service (SFS 2001:453). Examensarbetet författare 

reflekterar att de äldre personerna är beroende av omvårdnadspersonalens stöd och hjälp 

och därför relationer och interaktioner i omvårdnaden kan vara betydelsefulla. Detta ställer 

krav på att öka kunskap hos omvårdnadspersonalen om betydelsen av vårdande relationen. 

Resultatet visade att upplevelse av trygghet och välmående hos de äldre personerna var 

beroende av hur omvårdnadspersonalen hade bemött dem. De äldre personernas upplevelse 

av autonomi och trygghet, behov av tillit i vårdmötet samt acceptans, bearbetning och 

integration till nuvarande situation berodde på karaktären av de ömsesidiga relationerna till 

varandra och i omgivningen. Det som kunde försvåra adaptionen var brister av tillit i 

vårdmötet. Det kan kopplas till Roys (2009) förklaring om ömsesidigt beroende funktionen 

och examensarbetets författare reflekterar över att den ömsesidigt relaterande funktionen 

hade stor betydelse för den gynnsamma adaptionen. I resultatet framkom att när 

omvårdnadspersonalen visade intresse, respekt och lyhördhet upplevde de äldre personerna 

att de hade ett värde och var trygga och tacksamma. Den motsatta situationen uppstod när 

omvårdnadspersonalen inte visade engagemang och intresse. Då upplevde de äldre 

personerna sorg och osäkerhet. De äldre personerna tyckte att en av orsaken till allt deras 

missnöje kunde vara underbemanningen. I tidigare forskningen återspeglas denna situation 

och erkänns av omvårdnadspersonalen. Omvårdnadspersonalen beskriver att behovet av 

personlig hygien och nära kroppsomvårdnad samt beroende av hjälp är generande för själva 

omvårdnadspersonalen och äldre personer i början innan dem känner varandra närmare. Att 

visa empati och respekt är kärnan för att kunna utföra en god omvårdnad och främja tillit och 

trygghet hos de äldre personerna, tycker omvårdnadspersonalen (Bedin et al., 2013; Ellis & 

Rawson, 2015; Santos et al., 2014; van Hoof, Verbeek, Janssen, 2016; Wiersma, 2010).  I 

Roys (2009) adaptions modell beskrivs att omvårdnadspersonal behöver utveckla kompetens 

i att ge stöd till de äldre personerna att hantera de känslomässiga och utvecklingsmässiga 

behoven genom ett gott individuellt bemötande. Omvårdnadspersonalen kan hjälpa de äldre 

personerna att uppfatta sig själva och sin roll i omgivningen samt uppnå de fysiologiska och 

sociala behoven. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) bör sjuksköterskor visa respekt 

och empati i kommunikation med de äldre personer och även med anhöriga som personer 

med individuella behov.  Examensarbetesförfattarna hade kommit fram utifrån resultatet att 

den ömsesidigt relaterande funktionen är en av de väsentliga adaptiva funktionerna. 

Resultatet visade att omvårdnadspersonalen hade spelat en central roll och fungerade som en 

länk mellan anhöriga och de äldre personerna. Detta har styrkts även i den tidigare 

forskningen där sociala relationer med anhöriga hade betydelse för de äldre personerna (Ellis 

& Rawson, 2015; van Hoof et al., 2016; Weman & Fagerberg, 2006) Examensarbetes 

författare reflekterade över att den ömsesidigt relaterande funktionen med omgivningen som 

anhöriga, andra äldre medboende och omvårdnadspersonalen hade utfört den väsentliga 

rollen. Tidigare forskning har visat att omvårdnadspersonalen kan minska upplevelse av 

ensamhet och isolering hos de äldre personerna genom att bevara relationerna mellan 

anhöriga och de äldre närstående. Anhöriga vill engagera sig och delta i äldre närståendes liv 

samt ta hand om dem och umgås socialt (Bollig, Gjengedal & Rosland, 2016; van Hoof, 

Verbeek, Janssen, 2016). Det framkommer också att omvårdnadspersonalen har förståelse 
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för om det är en svår period för de äldre personerna att flytta och anpassa sig till att bo ett 

nytt ställe. Därför eftersträvar omvårdnadspersonalen att skapa en långsiktig relation med 

både anhöriga och de äldre personerna (Weman & Fagerberg, 2006; Wiersma, 2010; van 

Hoof et al., 2016). Enligt Svensk sjuksköterskeförening ska omvårdnaden vara ömsesidigt 

öppen för att kunna delas med kunskaper med anhöriga och betrakta dem som en resurs för 

att få utförligt information om deras äldre närstående för att sedan utvärdera, planera i 

samråd med både de äldre personerna för att kunna ge en kvalificerad omvårdnad (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Examensarbetesförfattarna anser att anhöriga är den viktiga 

resursen och kan hjälpa omvårdnadspersonalen underlätta anpassningen för de äldre 

personerna på ett vård- och omsorgsboende. Därför omvårdnadspersonalen ska sträva efter 

att skapa en välkommande miljö både för de äldre personer och deras anhöriga samt 

upprätthålla en god kommunikation. Anhöriga ska inbjudas att delta och engagera sig i deras 

äldre närståendes liv med olika aktiviteter och social samvaro. 

Det framkom i resultatet de äldre personernas existentiella funderingar om framtiden som 

handlade om rädsla om en försämrad hälsa eller drabbas av demenssjukdomen. Livet på ett 

vård- och omsorgsboende upplevdes av de äldre personerna monoton och likgiltig vilket 

påminde dem att döden var nära. Med tiden hade de äldre personerna accepterat att döden 

var nära och var oundvikligt. I tidigare forskningen uppger anhöriga att de får samma intryck 

av att deras äldre närstående väntar bara på döden efter flyttningen. Anhöriga observerar att 

de äldre personerna får vänta länge på hjälp och oftast är ensamma. Att livet är monoton och 

likgiltigt för deras äldre närstående på vård- och omsorgsboende tycker anhöriga (Ericson-

Lindman et al., 2014). Enligt Roys (2009) adaptionsmodell beror adaptionsfunktioner på 

människans individuella förmågor att hantera de inre och yttre intryck samt stimuli i kontakt 

med omgivningen vid förändringar i livet. Examensarbetets författare kommer fram med en 

reflektion om att omvårdnadspersonalen ska visa empati och kunna reflektera kritiskt över 

hur de äldre personerna är beroende av deras hjälp och ha i minne att det är 

omvårdnadspersonalen som är besöker de äldre personernas hem.  

Vidare framkom i resultatet att de äldre personerna som hittade balansen i tillvaron var de 

som accepterade sitt beroende av omvårdnadspersonalens hjälp. Att uppleva att vara mer 

beroende efter flytten var utmanande för de äldre personerna och krävde anpassning till den 

nya förändrade livssituationen. Anpassningen ledde till att lära sig kompromissa genom att 

minska sina begär, önskemål samt förväntningar. De äldre personerna hade kommit till en 

kompromiss och därmed integrerade och adapterade sig mer tillfredställande. Detta ledde till 

att acceptera livet som det är och till och med försonas samt återhämta sig och återfinna sin 

identitet och personlighet. Roy (2009) beskriver de olika nivåerna av adaptiva funktioner 

som tillgodoser de grundläggande behoven hos individen såsom fysiska funktioner, 

rolluppfattning, självuppfattning och ömsesidigt relaterande. Enligt Roys adaptions modell 

ska omvårdnadspersonalen sträva efter att främja och utveckla de adaptiva förmågorna hos 

de äldre personerna. Det är viktig för de äldre personerna att lära sig bearbeta och ta kontroll 

över de inre och yttre intrycken i samspelet med omgivningen. De äldre personerna är i 

behov av omvårdnadspersonalens professionella hjälp för att kunna utvecklas och bevara 

integritet samt balans i tillvaron. Detta kan kopplas till Roys teori om att en ömsesidig 

relation som präglas av kärlek, respekt och omsorg gynnar till interaktion mellan människor 
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och kan hjälpa att hantera och anpassa sig till de livsförändringarna samt inta och skapa en 

ny roll i samhället. 

6.3. Etikdiskussion 

I detta avsnitt diskuterar examensarbeteförfattarna de forskningsetiska överväganden som 

författarna i de lästa artiklarna gjort. Artiklarna i den systematiska litteraturstudien innehöll 

noggrann information om att det fanns forskningsetiska överväganden eller så hade de fått 

ett godkännande från minst en etisk kommitté (Forsberg & Wengström, 2016). Av de totalt 

14 valda artiklarna var det 9 som beskrev att de erhållit godkännande från en etisk kommitté 

och 5 artiklar där förhållandet förtydligades genom beskrivning av forskningsetiska 

överväganden i metodavsnittet. Examensarbetesförfattarna säkerställde enligt CODEX 

(2019) att de artiklar som användes i examensarbetet tydligt innehöll de fyra allmänna 

huvudkraven, vilka är informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och 

nyttjandekravet för att uppfylla forskningsetiska övervägande. De valda artiklarna i detta 

examensarbete har tydligt beskrivit att forskaren som genomförde forskningen gett 

information till deltagare i forskningen om deras rätt att själv välja att medverka. Där 

personuppgifter var hanterade av forskare har det skett på ett sådant sätt så att de som inte 

hade behörighet inte hade tillgång och alla uppgifter om deltagare bara har forskningssyfte 

som ändamål. För att undvika feltolkning använde examensförfattarna engelsk-svenskt 

lexikon och översättningsprogram för att ha en noggrant översatt text från de vetenskapliga 

artiklarna. Examensarbetets text refererades tydligt enligt APA-stilen för att 

examensarbeteförfattarna skulle undvika att förfalskning eller förvrängt forskningsresultat. I 

CODEX (2019) står att det ligger i forskarens ansvar att forskning utgår från god moral och 

kvalitet. Detta har uppmärksammats av examensarbetesförfattarna under arbetes 

dataanalysprocess för att få fram en bra kvalitet på litteratur. Under arbetes gång hölls en 

öppen dialog mellan examensarbetesförfattarna för att de skulle kunna konfrontera sin egen 

förförståelse och erfarenheter så att resultatet inte skulle påverkas. 

7. SLUTSATS 

Resultatet visar att de äldre personerna upplevde en påtaglig förändring i sina liv efter flytten 

till ett vård- och omsorgsboende där vardagens styrs verksamhetens rutiner. Att vara mer 

beroende av hjälp begränsade upplevelsen av autonomi och självbestämmande hos de äldre 

personerna. Det framkom också att omvårdnadspersonalens bemötande spelade en väsentlig 

roll för de äldre personernas välmående och upplevelse av tillit för personalen. De äldre 

personerna upplevde ett behov av social samvaro och för att stärka deras sociala tillhörighet 

behövde omvårdnadspersonalen upprätthålla vårdrelationen genom att visa intresse, respekt 

och lyhördhet. Samtidigt upplevde de äldre personerna sig trygga när de var sedda och hörda. 
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Efter flytten visade det sig att de flesta upplevde avtagande sociala relationer för att de fick 

färre till inga besök från deras anhöriga, närstående och vänner. Följaktligen behövs det flera 

möjligheter till aktiviteter för att upprätthålla sociala engagemang för de äldre personerna så 

att de kan uppleva livskvalitet och välmående på ett vård- och omsorgsboende. Vidare kunde 

omvårdnadspersonalen underlätta de äldre personernas livskvalitet genom att främja 

självbestämmande och upprätthålla ett gott bemötande. När det gäller de existentiella 

funderingarna handlade det främst om oro för en försämrad hälsa eller drabbas av 

demenssjukdom. Samtidigt upplevdes de att dagen bara var rutin och saknar hopp om en 

förbättring av hälsotillståndet vilket påminde de äldre personerna om att döden är nära. 

Däremot anpassade sig de äldre personerna med tiden och hittade balansen i sin tillvaro. 

Detta kunde nås genom att acceptera åldrande och hjälp som de var beroende av, i livet på 

vård- och omsorgsboende. 

Det krävs adaption till de nya livsförhållandena för att de äldre personerna skulle kunna ha 

en positiv upplevelse efter flytten till vård- och omsorgsboende. Adaption visade sig vara en 

process som krävde tid och tålamod och medförde både positiva och negativa erfarenheter. 

Detta innebär att omvårdnadspersonal har en avgörande betydelse att hjälpa de äldre att 

bearbeta de ständiga förändringar som pågår för att hitta en balans och kunna adapteras sig. 

Sjuksköterskans roll i samarbete med omvårdnadspersonal är att fånga upp de äldre 

personernas behov, för att hjälpa dem att adaptera sig för fortsatt trivseln i vård- och 

omsorgsboende. Examensarbetesförfattarna konstaterar att omvårdnadspersonalen kan höja 

livskvalitet och välmående hos de äldre personerna genom att öka kunskap om vårdandets 

interaktiva betydelse. 

8. FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Det kan behövas mer forskning kring äldre personers upplevelse av att bo på ett vård- och 

omsorgsboende. Det finns mycket forskning som beskriver äldre personers liv i samband 

med något slags sjukdom, till exempel demenssjukdom, men få om äldre personer utan 

kognitiv svikt som behåller förmågor att värdera och bedöma självständigt. Det kan behövas 

en ökad förståelse av hur livet upplevs på ett vård- och omsorgsboende utifrån äldre 

personers perspektiv för att förbättra omvårdnaden och öka livskvalitet och trivsel hos äldre 

personer. Ett annat förslag är att forska angående de upplevelser som äldre personer som har 

flyttat till vård-och omsorgsboende inom ett halvt till ett år har haft. Det kan även forskas om 

omvårdnadspersoners upplevelser eller erfarenheter av att vårda äldres personer som är 

nyinflyttade inom ett halvt till ett år.  
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(Red.), Omvårdnadens grunder: perspektiv och förhållningssätt (s.453-469). Lund: 

Studentlitteratur. 

*Johnson, R.A., & 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. https://doi.org/10.1016/j.jaging.2014.03.005 

Johansson, L., Sundström, G., and Malmberg, B. (2018). “Ett Halvt Århundrade Svensk 

Äldreomsorg – Var Står Stat Och Familj?” Tidsskrift for omsorgsforskning 4.01: 62–

68. Web. Hämtad den 05 augusti, 2019, från 

https://www.idunn.no/tidsskrift_for_omsorgsforskning/2018/01/ett_halvt_aarhun

drade_svensk_ldreomsorg_var_staar_stat_och 

Karlsson, E. K. (2017). Informationssökning. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 

metod: Från idé till examination inom omvårdnad (s. 81–96). Lund: 

Studentlitteratur. 

Kjellström, S. (2017). Forskningsetik. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod – 

från idé till examination inom omvårdnad. (2 uppl. s. 57-80).  Lund: 

Studentlitteratur. 

Koplow, S., Gallo, A., Knafl, K., Vincent, C., Paun, O., & Gruss, V. (2015). Family Caregivers 

  Define and Manage the Nursing Home Placement Process. Journal of Family

 Nursing, 21(3), 469–493. https://doi.org/10.1177/1074840715571365 

Larsson, M. & Rundgren, Å. (2010). Geriatriska sjukdomar. (3., [uppdaterade och utök.] 

uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Lundman, B. & Hällgren Graneheim, U. (2012). Kvalitativ innehållsanalys. I M. Granskär & 

B. Höglund-Nielsen (Red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. 

(s. 187–201). Lund: Studentlitteratur. 

https://doi.org/10.1186/s12877-015-0019-y
https://doi.org/10.1016/j.jaging.2014.03.005
https://www.idunn.no/tidsskrift_for_omsorgsforskning/2018/01/ett_halvt_aarhundrade_svensk_ldreomsorg_var_staar_stat_och
https://www.idunn.no/tidsskrift_for_omsorgsforskning/2018/01/ett_halvt_aarhundrade_svensk_ldreomsorg_var_staar_stat_och
https://doi.org/10.1177/1074840715571365


31 

Mårtesson , J. & Fridlund,B.(2017).Vetenskaplig kvalitet i examensarbete. I M. 

Henricson.(Red.), Vetenskaplig teori och metod: Från idé till examination inom 

omvårdnad (s. 421-438). Lund: Studentlitteratur. 

*Minney, M. J., & Ranzijn, R. (2016). “We Had a Beautiful Home ... But I Think I’m Happier 

Here”: A Good or Better Life in Residential Aged Care. Gerontologist, 56(5), 919–927. 

https://doi.org/10.1093/geront/gnu169 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2015). Hemtjänst, vård- och omsorgsboende 

eller mitt emellan?: ett kunskapsunderlag för planeringen av morgondagens 

äldreomsorg. Vårdanalys nr 2015:8. Stockholm: Myndigheten för vård- och 

omsorgsanalys. Hämtad den 30 augusti, 2019, från https://www.vardanalys.se/wp-

content/uploads/2017/12/Hemtj%C3%A4nst-v%C3%A5rd-och-omsorgsboende-eller-

mitt-emellan.-Ett-kunskapsunderlag-f%C3%B6r-planeringen-av-morgondagens-

%C3%A4ldreomsorg.pdf 

*Nakrem, S., Vinsnes, A.G., Harkless, G.E., Paulsen, B., & Seim, A. (2013). Ambiguities: 

residents’ experience of ’nursing home as my home’. International Journal of Older 

People Nursing 8(3), 216–225. doi: 10.1111/j.1748-3743.2012.00320.x 

Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. Stockholm: Liber. 

*Oosterveld-Vlug, M., Pasman, H., Gennip, I., Muller, M., Willems, D., & Onwuteaka-

Philipsen, B. (2014). Dignity and the factors that influence it according to nursing 

home residents: A qualitative interview study.  Journal of Advanced Nursing, 70(1), 

97-106. 

Polit, D.F., & Beck, C.T. (2017). Nursing research: Generating and Assessing Evidence for 

Nursing Practice. Philadelphia: Wolters Kluwer Health Lippincott Williams & 

Wilkins. 

*Riedl, M., MantovanF, Them C. (2013). Being a nursing home resident: A challenge to one's 

identity.  Nursing Research and Practice. 2013:932381. doi: 10.1155/2013/932381. 

Rosén, M. & Anttila, S. (2012). Metaanalys. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 

metod: Från idé till examination inom omvårdnad (s.391–398). Lund: 

Studentlitteratur. 

Roy, S. C. (2009). The Roy adaptation model (3: e uppl.). Upper Saddle River: Pearson. 

Sandman, L. & Kjellström, S. (2013). Etikboken. Lund: Studentlitteratur. 

Santos, N., Beuter, M., Girardon-Perlini, N., Paskulin, L., Leite, M., & Budó, M. (2014). The 

Perceptions of Workers in a Long-Term Care Institution for Older Adults Regarding 

the Family. Texto & Contexto Enfermagem, 23(4), 971–978. 

https://doi.org/10.1590/0104-07072014003170013 



32 

SFS 2001:453. Socialtjänstlag. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad den 14 augusti, 

2019, från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453 

SFS 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet. Hämtad den 14 augusti, 2019, från 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460 

SFS 2009:400. Offentlighet och sekretesslag. Stockholm: Justitiedepartementet. Hämtad 

den 14 augusti, 2019, från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets--och-sekretesslag-

2009400_sfs-2009-400 

SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag.  Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad den 15 

augusti 2019: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-1982763_sfs-1982-76 

Socialstyrelsen. (2016). Vård och omsorg om äldre: Lägesrapport 2016. Stockholm: 

Socialstyrelsen. Hämtad den 05 augusti 2019, från http://www.xn--anhriga-

c1a.se/Global/Nyheter/Nyhetsdokument%202016/VardOmsorgOmAldre_lagesrappo

rt_2016.pdf 

Socialstyrelsen. (2004). Termbanken. Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad den 10 augusti 

2019, från http://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=262&SrcLang=sv 

Socialstyrelsen. (2013). Termbanken. Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad den 10 augusti 

2019, från http://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=750&SrcLang=sv 

Socialstyrelsen. (2019). Vård och omsorg om äldre: Lägesrapport 2019. Stockholm: 

Socialstyrelsen. Hämtad den 05 augusti 2019, från 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-

dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-3-18.pdf 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (1998). Evidensbaserad omvårdnad 

vid behandling av patienter med måttligt förhöjt blodtryck. Bilaga 4. Definitioner. 

Hämtad den 19 maj 2018 från https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-

kartlagger/evidensbaserad-omvardnad-vid-behandling-av-patienter-med-mattligt-

forhojt-blodtryck/ eller 

https://www.sbu.se/contentassets/b4df46fccfaf4e3f82307a31ab2388d8/bilaga-4-

definitioner.pdf 

Statistiska centralbyrån (2019). Medellivslängden i Sverige. Stockholm: Statistiska 

centralbyrån. Hämtad den 05 augusti, 2019, från https://www.scb.se/hitta-

statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/medellivslangd-i-sverige/. 

Stockholms stad, (2019). Vård- och omsorgsboende. Stockholm stad. Hämtad den 30 augusti 

2019 från https://aldreomsorg.stockholm/olika-former-av-aldreomsorg/vard--och-

omsorgsboende/ 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-1982763_sfs-1982-763
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-1982763_sfs-1982-763
http://www.anhöriga.se/Global/Nyheter/Nyhetsdokument%202016/VardOmsorgOmAldre_lagesrapport_2016.pdf
http://www.anhöriga.se/Global/Nyheter/Nyhetsdokument%202016/VardOmsorgOmAldre_lagesrapport_2016.pdf
http://www.anhöriga.se/Global/Nyheter/Nyhetsdokument%202016/VardOmsorgOmAldre_lagesrapport_2016.pdf
http://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=262&SrcLang=sv
http://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=750&SrcLang=sv
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-3-18.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-3-18.pdf
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/medellivslangd-i-sverige/
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/medellivslangd-i-sverige/


33 

Sussman, T. & Dupuis, S. (2012). Supporting a relative’s move into Long-term care: Starting 

point shapes family members’ experiences. Canadian Journal on Aging, 31(4), 395–

410. doi: 10.1017/S0714980812000384 

Svensk sjuksköterskeförening (2017). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Stockholm. 

Hämtad den 14 augusti, 2019, från https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf 

Svensk sjuksköterskeförening (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 

Hämtad den 16 augusti 2019 från https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-

sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-

publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf 

Sveriges kommuner och landstinget och Socialstyrelsen (2016). Öppna jämförelser 2015. 

Vård och omsorg om äldre: jämförelser mellan kommuner och län. Stockholm: 

Socialstyrelsen. Hämtad den 20 augusti 2019 från 

https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/oppna-jamforelser-2015-vard-och-omsorg-om-

aldre.html 

Sveriges kommuner och landstinget. (2019). Särskilt boende för äldre (SÄBO). Stockholm: 

Socialstyrelse. Hämtad den 20 augusti 2019 från 

https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/aldre/sarskiltboendealdre.2819

3.html 

Söderberg, M., Ståhl, A. & Melin Emilsson, U. (2012). Family members’ strategies when their 

elderly relatives consider relocation to a residential home – Adapting, representing 

and avoiding. Journal of Aging Studies, 26, 495-503. 

Södertälje kommun. (2018). Vad är ett vård- och omsorgsboende och vem är det som bor 

där. Södertälje kommun. Hämtad den 30 augusti 2019 från 

https://www.sodertalje.se/nyheter/vad-ar-ett-vard--och-omsorgsboende-och-vem-

ar-det-som-bor-dar/ 

Tunedal, U. (2001). “Sjuksköterska inom äldreomsorgen – en Utmaning.” Vård i Norden, 

21.2, 27–32. https://doi.org/10.1177/010740830102100205 

*Tuominen, L., Leino-Kilpi, H., & Suhonen, R. (2016). Older people’s experiences of their 

free will in nursing homes. Nursing Ethics 23(1), 22-35. doi: 

10.1177/0969733014557119. 

van Hoof, J., Verbeek, H., Janssen, B. M., Eijkelenboom, A., Molony, S. L., Felix, E., … 

Wouters, E. J. M. (2016). A three perspective study of the sense of home of nursing 

home residents: the views of residents, care professionals and relatives. BMC 

Geriatrics, 17, 1–15. https://doi.org/10.1186/s12877-016-0344-9 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/oppna-jamforelser-2015-vard-och-omsorg-om-aldre.html
https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/oppna-jamforelser-2015-vard-och-omsorg-om-aldre.html
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/aldre/sarskiltboendealdre.28193.html
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/aldre/sarskiltboendealdre.28193.html


34 

*Walker, H., & Paliadelis, P. (2016). Older peoples’ experiences of living in a residential aged 

care facility in Australia. Australasian Journal on Ageing, 35(3), E6–E10. 

https://doi.org/10.1111/ajag.12325 

Wallengren, C. & Henricson, M. (2012). Vetenskaplig kvalitetssäkring av litteraturbaserat 

examensarbete. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: Från idé till 

examination inom omvårdnad (s.481–496). Lund: Studentlitteratur. 

Weman, K, & Fagerberg I. (2006). Registered nurses working together with family members 

of older people. Journal of Clinical Nursing (Wiley-Blackwell), 15(3), 281–289. 

https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2006.01308.x 

Wiersma, Elaine C. (2010). Life around...: Staff´s perception of residents´ adjustment into 

long-term care. Canadian Journal on Aging, 29(3), 425–

434. doi:10.1017/S0714980810000401 

Wiklund Gustin, L., & Lindwall L. (2012) Omvårdnandsteorier i klinisk praxis (ss. 223–

260). Stockholm: Natur & Kultur. 

Willman, A., & Stoltz, P. (2017). Metasyntes. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 

metod: Från idé till examination inom omvårdnad (s.399–410). Lund: 

Studentlitteratur. 

*Österlind, J., Ternestedt, B., Hansebo, G., & Hellström, I. (2017). Feeling lonely in an 

unfamiliar place: older people ’s experiences of life close to death in a nursing home. 

International Journal of Older People Nursing, 12(1), n/a-N.PAG. 

https://doi.org/10.1111/opn.12129 

Östlundh, L. (2017). Informationssökning.  I F. Friberg (Red.) Dags för uppsats - vägledning 

för litteraturbaserade examensarbeten. (ss.119–127). Lund: Studentlitteratur. 

 

 

https://doi.org/10.1111/opn.12129


 1  

BILAGA A:  SÖKMATRIS 

Databas Sökord/inklusi

on 

Sökbegränsning

ar  

Antal 

Träffar  

Antal 

Lästa 

Abstr

act 

Antal 

Lästa 

Artik

lar 

Antal 

Urval 

Artiklar 
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experiences AND 

nursing home 
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Major heading: 

Long term care 

43 3 1 1 Maintaining dignity in 
vulnerability: A qualitative 
study of the residents' 
perspective on dignity in 
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BILAGA B: KVALITETSGRANSKNINGSTABELL 

Nedanför tabell är frågorna som användes vid kvalitetsgranskningen för artiklar i bilaga B. 

De kvalitetsgranskningsfrågorna är tagit och formulerades om lite enligt Friberg, 2017 S.138–

139. I bilaga C visar vänstrakolumn artikelnummer och i högrakolumn granskningskvalitet 

poäng.  Hög kvalitet: 7–9 poäng; Medelkvalitet: 4–6 poäng; Låg kvalitet: 1–3 poäng.  

 
Kvalitetsgranskningsfrågor 

Artikelnummer 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
1. Finns det ett tydligt problem 
formulerat? 
 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

 
2. Är syftet klart formulerat? 
 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

 
3. Är metoden tydligt 
beskriven?  
 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

 
4. Är undersökningspersonerna 
eller situationer tydligt 
beskrivna? 
 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

 
5. Är data tillräckligt 
analyserats? 
 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

 
6. Är resultat tydligt beskriven? 
 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

 
7. Är resultat tydligt diskuterat? 
 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

 
8. Förs relevant etiska 
resonemang? 
 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

 
9. Förs en tydlig 
metoddiskussion?  
 

Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 
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BILAGA C: ARTIKELMATRIS 

 

 Författare 
Titel 
Årtal 
Tidskrift 

Syfte Metod Resultat Kvalit
et 

1 Caspari, S., Råholm, M., 
Sæteren, B., Rehnsfeldt, A., 
Lillestø, B., Lohne, V., … 
Nåden, D.  
 
Tension between freedom and 
dependence - A challenge for 
residents who live in nursing 
home. 
 
2018 
 
Journal of Clinical Nursing 

Att presentera resultat 
från intervjuer av 
äldre personer som 
bor i vård- och 
omsorgsboende och 
hur de upplever frihet. 

Kvalitativ metod  
28 äldre personer som bodde i 3 olika 
nordiska länder: Sverige, Danmark, 
Norge. Intervjuade data är 
transkriberades och analyserades på tre 
nivåer av hermeneutisk tolkning. 

Äldre personers upplevelser av att ha 
sin frihet betonad som är mycket viktigt 
i sin tur för att bevara värdighet. Tre 
huvudteman framkommer: a) autonomi 
eller paternalism, b) inre och yttre 
frihet, och c) beroende som en extra 
börda. 

8 
hög 

2 Chang S.J. 
 
Lived Experiences of Nursing 
Home Residents in Korea. 
 
2013 
 
Asian Nursing Research  

Att utvärdera äldre 
personers upplevelser 
och att förstå livets 
erfarenheter bland 
vård- och 
omsorgsboende. 
 

Kvalitativ metod  
Kvalitativ studie genomfördes med 
hjälp av Colaizzis fenomenologiska 
metod. Deltagarna var 11 personer i 
åldern 76–96 år i två olika särskilt 
boende i Sydkorea. 

Resultatet visas att äldre personer är 
missnöjda med bristen på hänsyn till 
personcentrerad vård.  

8 
hög 
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3 Cheng WY, Hu CJ, Ou-Yang 
WC, Kaas, M., & Wang JJ.  
 
Experience of cognitively intact 
residents cohabitating with 
residents with dementia in 
long-term care facilities. 
 
2013 
 
Journal of Gerontological 
Nursing 

 Att utforska 
livserfarenheten hos 
kognitivt fungerande 
äldre personer som 
bor tillsammans med 
andra boende och har 
demenssjukdomen i 
blandade vård- och 
omsorgs boende 

Kvalitativ metod  
21 kognitivt fungerande äldre personer 
från 6 olika vård- och omsorgsboende i 
södra Taiwan. Med hjälp av en 
halvstrukturerad intervjuhandledning 
analyserades data genom 
innehållsanalys. 

Resultatet av denna studie beskriver 
upplevelser av de kognitivt fungerade 
äldre personer som bor tillsammans 
med de dementa äldre. En förståelse 
kan leda till förbättrad livskvalitet och 
positiva sociala interaktioner bland de 
boende och de som har 
demenssjukdom. 

8 
hög 

4 Cho E, Kim H, Kim J, Lee K, 
Meghani SH, Chang SJ. 
 
Older Adult Residents’ 
Perceptions of Daily Lives in 
Nursing Homes 
 
2017 
 
Journal of Nursing Scholarship  

 

Syftet är att 
undersöka äldre 
personers upplevelse 
av deras dagliga liv på 
ett vård- och 
omsorgsboende.  
 

Kvalitativ metod  
Analys av insamlade data från 
semistrukturerade intervjuer med 21 
äldre personer som bosatt på vård- och 
omsorgsboende i Sydkorea. 
 

Fem teman uppstod i resultatet: ökad 
trygghet, strävan efter att behålla 
fysiska och kognitiva funktioner, 
längtan efter meningsfulla 
interpersonella relationer, känslor av 
begränsad autonomi och acceptans av 
och anpassning till livet i en särskilt 
boende. Dessa teman visar de positiva 
och negativa aspekter av ett vård- och 
omsorgsboende, och faciliteters och 
utmaningar till att förbättra 
livskvaliteten hos äldre personer 
 

8 
hög 
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5 Høy B., Lillestø B., Slettebø Å., 
Sæteren B., Heggestad A.K., 
Caspari S., Aasgaard T., Lohne 
V., Rehnsfeldt A., Råholm 
M.B., Lindwall L., Nåden D. 
 
 
Maintaining dignity in 
vulnerability: A qualitative 
study of the residents' 
perspective on dignity in 
nursing homes. 
 
2016 
 
International Journal of 
Nursing Studies 
 

 
Syftet är att belysa 
betydelsen av att 
upprätthålla värdighet 
ur perspektivet hos 
äldre som bor i vård- 
och omsorgsboende 

Kvalitativ metod  
Denna kvalitativa studie bygger på 
individuella intervjuer. Tjugoåtta 
deltagare var inkluderade från sex vård- 
och omsorgsboende i Skandinavien. En 
fenomenologisk-hermeneutisk metod, 
inspirerad av Ricoeur, användes för att 
förstå innebörden av den berättade 
texten. 
 

Betydelsen av att upprätthålla värdighet 
utgjordes i en känsla av sårbarhet mot 
jaget och belystes i tre stora 
sammanhängande teman: Att vara 
inblandad som en människa, vara 
involverad som den person man är och 
strävande efter att bli och vara 
involverad som en integrerad medlem 
av samhället. 

9 
hög 

6 Iden K.R., Ruths S., 
Hjørleifsson S. 
 
 
Residents' perceptions of their 
own sadness-a qualitative 
study in Norwegian nursing 
homes 
 
2015 
 
BioMed Central Geriatric 
 

Att undersöka äldre 
personers upplevelser 
av att bo på ett vård- 
och omsorgsboende 
och deras upplevelser 
om sorg 

Kvalitativ metod 
Individuella, halvstrukturerade intervju 
utfördes med tolv äldre personer i 
särskilt boende utan demens. 
Intervjufrågor innehöll om vad som 
gjorde deltagare ledsna och vad som 
förebyggde sorg. 

Deltagare uppfattade sin sorg orsakas 
av förlust av hälsa och nedsättning av 
funktionsförmåga, och blev beroende av 
långtidsvård med dysfunktionella 
tekniska hjälpmedel och dålig vård. 
Upplever ensamhet orsakas av förlust 
av familj och vänner. Brist på 
konversationer med medarbetare och 
medkandidater var också källor till sorg 
samt bidra tråkigheter i boende. 

8 
hög 



 4  

7 Johnson R.A, Bibbo J. 
 
Relocation decisions and 
constructing the meaning of 
home: a phenomenological 
study of the transition into a 
nursing home. 
 
2014 
 
Journal of Nursing Studies  
 
 

Att undersöka äldre 
personers 
upplevelser 
av flytt till 
vård- och 
omsorgsboende och 
om de känner sig 
hemma efter flytten. 

Kvalitativ metod  
Deltagarna var en del av en större 
longitudinell studie som undersökte 
övergången till vårdhem samt semi-
strukturerade intervjuer med boende/ 
deltagarna. 
 

Det visar att äldre personer har svårt att 
känna sig hemma i vård- och 
omsorgsboende efter flytten. Boendes 
engagemang i beslutsfattandet och 
bibehållande av autonomi bidrar till en 
positiv övergång.  De började acceptera 
att flytten till ett vård- och 
omsorgsboende är en måste, men de 
kan aldrig känna sig hemma. 

8 
hög 

8 Minney M.J., Ranzijn R. 
 
"We Had a Beautiful Home . . . 
But I Think I'm Happier 
Here": A Good or Better Life in 
Residential Aged Care. 
 
2016 
 
The Gerontologist  

Att undersöka äldre 
personers perspektiv 
på huruvida ett "bra 
liv" är möjligt för 
äldre som lever i 
åldersvård och 
erbjuder insikt i de 
tjänster och stöd som 
behövs för att 
upprätthålla sitt goda 
liv. 

Kvalitativ metod  
Tretton boende (2 män, 11 kvinnor) i 
åldern 77 till 95 år deltog i 
halvstrukturerade intervjuer i 2 särskilt 
boende i Södra Australia. Båda särskilt 
boende använda modeller kallas 
partners i positiv åldrande modell 

Resultatets analys visade att äldre 
uppfattning om ett bra liv var centrerat 
på tjänsteleverantörernas förmåga att 
förbättra sitt fysiska, sociala och 
psykiska välbefinnande samtidigt som 
de kunde behålla sin känsla av identitet 

8 
hög 



 5  

9 Nakrem S., Vinsnes A. G., 
Harkless G. E., 
Paulsen B., & Seim A. 
 
Ambiguities: residents’ 
experience of ’nursing 
home as my home’ 
 
2013 
 
International Journal of 
Older People Nursing 
 
 

Syftet är att beskriva 
äldre personers 
upplevelser av att bo 
på vård- och 
omsorgsboende 
relaterat till 
vårdkvalitet 

Kvalitativ metod  
Fördjupade intervjuer genomfördes 
med 15 boende som var kognitivt 
fungerande, och är 65 år och äldre, från 
ett av de fyra särskilt boende. De är 
intervjuades och transkriberades 
ordentligt och analyserades genom 
kategorisering av mening. 
 
 

Resultatet beskriver att äldre personer 
upplevde särskilt boende som hem, 
men samtidigt inte. Det uppstår 
skyldrade upplevelser av patienter i fyra 
olika huvudkategorier: "Att vara 
hemma i ett vårdhem", "betala priset 
för 24-timmarsvård", "Personliga vanor 
och institutionella rutiner" och 
"Betydande aktiviteter för en 
meningsfull dag". 

8 
hög 

10 Oosterveld-Vlug M.G., Pasman 
H.R., van Gennip I.E., Muller 
M.T., Willems D.L., 
Onwuteaka-Philipsen B.D. 
 
 
Dignity and the factors that 
influence it according to 
nursing home residents: a 
qualitative interview study 
 
2013 
 
Journal of Advanced Nursing 
 
 

För att få insikt i hur 
deltagare i ett särskilt 
boende upplever sig 
personligt 
värdighet och de 
faktorer som bevarar 
eller undergräver det. 

Kvalitativ metod  
Fördjupade intervjuer genomfördes 
mellan maj 2010-juni 2011 med 30 
nyligen tillträde boende från de olika 
fyra vård- och omsorgsboende i 
Nederländerna. 

Att bo i ett särskilt boende var inte en 
anledning i sig att känna sig mindre 
självförtjänt, utan snarare sedd som en 
konsekvens av funktionsnedsättningar. 
Ändå upplever många äldre bortkastade 
av samhället och inte tagen allvarligt, 
helt enkelt på grund av sin åldrande 
eller sjukdom. Att vänta på hjälp av 
sjuksköterskor och inte få tillräcklig 
uppmärksamhet kan underminera den 
personliga värdigheten, medan aspekter 
av god yrkesvärld (t.ex. behandlas med 
respekt), ett stödjande socialt nätverk 
och tillräcklig hanteringskapacitet 
skulle kunna skydda den. 

8 
hög 
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11 Riedl, M., Mantovan, F., & 
Them, C. 
 
Being a Nursing Home 
Resident: A Challenge to One's 
Identity. 
 
2013 
 
Nursing Research and Practice  
 

Att beskriva 
Äldre upplevelser om 
flytten till vård- och 
omsorgsboende 
samt hur de upplever 
förändringarna om att 
bevara deras identitet 
under det första året 
 

Kvalitativ metod  
20 äldre personer deltog i intervjuer om 
deras upplevelser av att flytta till vård-
omsorgsboende som har bott max ett 
år. 

Resultatet visade att upplevelsen för 
de äldre personerna var beroende på 
hur de kämpade för att hålla fast 
självständighet och identitet. Att äldre 
personer förlorar rätten att ta beslut. 
 

8 
hög 

12 Tuominen, L., Leino- 
Kilpi, H., & Suhonen, R. 
 
Older people’s 
Experiences of their free will in 
nursing homes 
 
2016 
 
Nursing Ethics  
 

Att beskriva äldre 
personers upplevelser  
av att använda deras 
fria vilja, och dess 
förverkligande, 
initiativtagare och 
hinder på  
vård- och 
omsorgsboende för att 
förbättra den etiska 
vårdkvaliteten 

Kvalitativ metod  
Intervjuer med deltagare som är över 
65 år i fyra olika särskilt boende på 
södra Finland. 
Giorgis fenomenologiska metod utökad 
av Perttula användes för att analysera 
data. 

Äldre människor beskrev egen fri vilja 
var inte aktuell för att få hjälp vid 
behov, vilket har inverkan på måltider, 
hygien, fri rörlighet, meningsfull 
handling och socialt liv. Promotorer 
omfattade äldre människors attityder, 
beteende, hälsa, fysisk funktion samt 
sjuksköterskornas etiska beteende. 
Barriärer var sjuksköterskor oetiska 
attityder, regler för institutioner, 
distraherande beteende hos andra 
invånare, äldre människors attityder, 
fysisk svaghet och beroende. 

8 
hög 



 7  

13 Walker H, Paliadelis P 
 
Older peoples’ experiences of 
living in a residential aged care 
facility in Australia 
  
2016 
 
Australia Journal of Aging  

Att identifiera 
problem om äldre 
vuxnas upplevelser i 
vård- och 
omsorgsboende för att 
kunna göra 
förbättringar att ge 
god vård till boende. 

Kvalitativ metod  
Djupgående intervjuer genomfördes 
med arton deltagare som rekryterades 
från särskilt boende. fenomenologiskt 
tillvägagångsätt 

Resultatet uppstod i 3 teman angående 
äldre personers upplevelser att bo ett 
särskilt boende: 
i) förlust av autonomi, värdighet, och 
kontroll ii) vikten om förhållande iii) 
Uppgiven acceptans för omständigheter 
i ett särskildboende. 

8 
hög 

14 Österlind, J., Ternestedt, B., 
Hansebo, G., & Hellström, I.  
 
Feeling lonely in an unfamiliar 
place: older people ’s 
experiences of life close to 
death in a nursing home. 
 
2017 
 
International Journal of Older 
People Nursing 

Syftet med studien var 
att fördjupa 
förståelsen för hur 
äldre personer bor 
i ett vård- och 
omsorgsboende 
upplever livet nära 
döden 

Kvalitativ metod  

Äldre personer intervjuades vid en till 

fyra tillfällen. Totalt 16 

intervjuer genomfördes med deltagarna.  
 

Resultat visar 3 teman (i) Väntar på 
döden, med subteman döden som 
frisläppande och tänkande av sig själv 
som död ii) Underordna sig personalens 
värderingar och normer, med 
subtema känner sig förolämpad och 
känner sig fast och (iii) håll upp modet. 
Den äldre människors liv 
kännetecknades av ensamhetens 
känslor på en obekant plats som 
bidrog till en känsla av existentiell 
ensamhet. De upplevde få möjligheter 
att diskutera sina tankar om liv och 
död, inklusive förberedelser för att dö. 
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