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Sammanfattning    

Sverige har i likhet med andra länder en ökad andel äldre, vilket leder till att många 

människor kommer att bli beroende av vård. När människan åldras sker fysiska och 

psykiska nedsättningar som gör att människan blir mer skör. Upplevelsen av hälsa är 

ständigt föränderlig och kan upplevas på flera nivåer. Att flytta till särskilt boende är en 

förändring som kan påverka upplevelsen av hälsa. Man tvingas anpassa sig till andra 

boende, personal och rutiner. Därför är det av värde att beskriva vad de äldre själva 

tycker är betydelsefullt, för att uppleva hälsa och välbefinnande, när de åldras på särskilt 

boende. Studiens syfte är att beskriva vad äldre på särskilt boende upplever som 

betydelsefullt för att känna hälsa och välbefinnande. En litteraturstudie har genomförts 

där tio kvalitativa artiklar analyserats. Resultatet uppdelas i fem huvudteman och elva 

underteman. I resultatet framkommer att det är viktigt för äldre att bli respekterade som 

egna individer med rätt till självbestämmande. Även att få känslan av att vara i trygga 

händer och att få den omvårdnad och stöd som finns behov av är grundläggande 

förutsättningar för att uppleva hälsa. Dessutom upplevs det som viktigt att få vara en del 

av ett sammanhang och att leva i gemenskap med andra. I diskussionen belyses hur 

sjuksköterskan kan bidra till äldres upplevelse av hälsa och välbefinnande genom att ta 

tillvara den äldres resurser och att utgå från patientens livsvärld.  
 

 

 

Nyckelord: Hälsa, välbefinnande, äldre, särskilt boende, självbestämmande, relationer, 

trygghet. 
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INLEDNING 

Äldre människor är vanligt förekommande i vården. Både på de flesta avdelningar på 

sjukhus och inom den kommunala vården dominerar gruppen äldre. Under utbildningen 

har vi mött äldre patienter och sannolikheten är stor att en grundutbildad sjuksköterska 

kommer att arbeta med den åldrande människan. Befolkningsprognoser pekar entydigt 

mot att andelen äldre i Sverige och världen kommer att öka och därmed också gruppens 

vårdbehov. Vi har båda erfarenheter inom äldrevård, både inom hemtjänst och på 

särskilt boende och äldre ligger oss båda varmt om hjärtat. Äldre har ibland svårt att 

göra sig hörda och få sina behov prioriterade. Utvecklingen idag är snarare en 

nedrustning av äldreomsorgen trots att andelen äldre ökar. Därför tycker vi att det är 

viktigt att belysa forskning som lyfter fram äldres egna åsikter om vad god vård är och 

därmed bidra till ökat kvalité av den vård och omsorg som kommer äldre tillgodo. 

 

 

BAKGRUND 

Christensen (2009, ss. 1198) skriver att medellivslängden bland världens befolkning har 

ökat under de senaste tvåhundra åren. Barn som är födda under 2000-talet och som lever 

i industriländer förväntas, om utvecklingen fortsätter åt samma håll, att kunna fira sin 

100-årsdag. Utvecklingen beror på att sjukdomar upptäcks och behandlas i tid. Detta 

innebär inte att människor lever friska längre, man lever längre fast med sjukdomar. Vi 

kommer därför att få många äldre patienter i behov av vård. Westin och Danielson 

(2007, s.173) skriver att många äldre i Sverige lider av sjukdomar och att många är 

beroende av hjälp från andra för att klara av sitt dagliga liv. Att världens befolkning blir 

allt äldre ställer stora krav på samhället och vården. Vården står inför en stor utmaning 

att ta hand om den åldrande befolkningen på ett värdigt sätt.  

 

Att bli äldre 

I Sverige definieras människan som äldre vid en ålder över 65 år, detta på grund av att 

ålderspensioneringen sker vid denna ålder. Världshälsoorganisationen (WHO) drar 

samma gräns vid 60 år (Rundgren 1991, ss. 20-21). När människor åldras sker flera 

förändringar i kroppen. Huden blir känsligare, nervsystemet och sinnesorganen 

förändras, cirkulationssystemet kan börja svikta och så vidare. Många äldre får även ett 

skörare skelett och risken att drabbas av frakturer vid fall ökar. Dessa faktorer leder till 

att den äldre människan blir skör och ömtålig (Rundgren 1991, ss. 23-27).  

 

Nilsson, Sarvimäki och Ekman (2000, s. 43) skiljer på att vara gammal och att känna sig 

gammal. Den kronologiska åldern visar åren man levt sedan födseln men har inget 

samband med upplevelsen av sin ålder. Faktorer som bidrar till känslan av att vara till 

åren kommen är både fysiska och psykiska förändringar. När kroppen inte längre 

samarbetar, man känner sig yr och ostadig på benen, har svårt att förflytta sig och 

upplever brist på styrka och energi bidrar det till känslan av att vara gammal. Många 

försöker orka samma saker som tidigare, men blir tvungna att avbryta mitt i, eftersom 

orken tar slut. De fysiska förändringarna resulterar för många i ångest, rädsla och 

känslor av hjälplöshet. Känslan av att vara gammal hänger samman med att vara 

beroende av hjälp från andra för att klara det man tidigare kunnat göra själv. Humöret 
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påverkas också av åldern. Många som tidigare varit glada och positiva, känner i 

samband med åldrandet en ökad pessimism och känsla av melankoli. Enligt Nilsson, 

Sarvimäki och Ekman (2000, s. 44) upplever många äldre att det är enklare att be om 

hjälp från myndigheter, som exempelvis kommunen, än att be om hjälp från barn, 

grannar eller vänner.  

 

Sjuksköterskans skyldighet 

Kommunal äldreomsorg regleras till största delen av två lagar, Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL).  Enligt Socialstyrelsen (2006, s. 16) 

är HSL den centrala lagen för reglering av hälso- och sjukvård.  I denna lag beskrivs de 

målbestämmelser som finns för svensk sjukvård.  HSL riktar sig framför allt till 

sjukvårdshuvudmännen, dvs.  vårdgivarna och reglerar även vilka områden som är 

landstingets ansvar och vilka som är kommunens ansvar.  I andra paragrafen av HSL 

fastslås att sjukvården ska förebygga ohälsa och att vården ska bygga på respekt för 

patientens självbestämmande och integritet (HSL 1982:763). Motsvarande regler och 

skyldigheter för sjukvårdspersonal beskrivs i andra lagar, exempelvis Lag om 

yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS). SoL riktar sig också till 

huvudmännen, men ger även riktlinjer till vårdpersonalen. Socialnämnden är skyldig att 

verka för att äldre får leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en 

aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra (SoL 5 kap. 4 §). 

Socialstyrelsen (2005, s. 11) har även gett ut en kompetensbeskrivning för 

sjuksköterskor, vars syfte är att tydliggöra sjuksköterskans profession, för att medverka 

till en patientsäker vård. Enligt denna kompetensbeskrivning är det sjuksköterskans 

ansvar att ha en helhetssyn på patienten och ett etiskt förhållningssätt i sitt arbete. Detta 

innebär att sjuksköterskan ska utgå från en humanistisk människosyn och visa omsorg 

och respekt för patientens autonomi, integritet och värdighet. Det är också 

sjuksköterskans ansvar att hjälpa patient och närstående att föra sin talan och att i 

kontakt med andra yrkeskategorier bidra till en helhetssyn på patienten. Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning (2005, s. 12) fastställer att sjuksköterskan ska bevara det friska 

hos patienten, samt tillvarata patientens och närståendes erfarenhet och kunskap. 

Sjuksköterskan har även som uppgift att främja hälsa och förhindra ohälsa. Att 

uppmuntra till förändrade livsstilsfaktorer och stötta patientens förmåga till egenvård 

ligger också inom sjuksköterskans ansvarsområden. 

 

Hälsa och välbefinnande 

WHO:s definition av hälsa från 1946 lyder: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande.” Dahlberg och Segesten (2010, s. 47) och Eriksson 

(1992, s. 60) menar att hälsa är rörelse. Hälsa är inte konstant, vår upplevelse av hälsa är 

ständigt föränderlig. Eriksson (1992, s. 61) menar att hälsa kan upplevas på tre nivåer. 

Första nivån är hälsa som görande- att ha hälsa, andra nivån är hälsa som varande – att 

vara hälsa, och tredje nivån är hälsa som vardande – hälsa som en process.  På första 

nivån är hälsan mer konkret, man fokuserar på görande och beteenden. Enligt Eriksson 

(1992, s. 62) är hälsofrämjande arbete ofta uppbyggt kring görandets nivå. Att se på 

hälsa utifrån görandets nivå innebär att koncentrera sig på yttre faktorer. Personer som 
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befinner sig på denna nivå ofta riktar in sig på att leva hälsosamt och undviker det som 

man vet kan äventyra hälsan. Fokus ligger ofta på problem som har med sjukdom att 

göra.  

Nästa nivå som Eriksson (1992, s. 62) beskriver är hälsa som varande. Det innebär att 

synen på hälsa kännetecknas av en strävan efter inre balans och harmoni. Man kan se att 

det finns ett samband mellan kropp och själ, fysiska och psykiska förhållanden. På 

denna nivå är fokus att tillfredsställa upplevda behov. Människans tankar är inriktade på 

att uppnå ett tillstånd av balans och harmoni. Hälsa som varande kan ses som en strävan 

efter balans i olika livssituationer och relationer.  

Den tredje och sista nivån är enligt Eriksson (1992, s. 62) hälsa som vardande. 

Människan blir aldrig färdig, hon är i en ständig utvecklingsprocess.  På vardandets nivå 

är hälsan en andlig upplevelse. Det handlar inte enbart om kroppen eller konkreta 

handlingar. På denna nivå strävar människan efter att nå en helhet av kropp, själ och 

ande. Människan är inte främmande för att fundera kring livsfrågor, det finns en 

medvetenhet om att det både är svåra kriser och lyckliga stunder som leder till 

utveckling och djupare insikt.  

Enligt Eriksson (1989, s. 29) kan hälsa definieras som ett integrerat tillstånd av sundhet, 

friskhet och välbefinnande. Hälsa behöver inte betyda frånvaro av sjukdom.  Eriksson 

(1989, s. 36) beskriver att sundhet har två betydelser. Det ena är psykisk sundhet, vilket 

innebär att en individ är oförvillad och klok. Det andra är att individen är hälsosam 

vilket betyder att individen har konsekvensinsikt. Friskhet syftar till det fysiska 

tillståndet hos individen, den fysiska hälsan. Välbefinnande är uttryck för en känsla hos 

individen. En människa kan själv uttrycka upplevelser av välmående eller inte. Det 

innebär att hälsa är en mänsklig känsla beträffande det egna allmäntillståndet, både 

fysiskt och psykiskt.   

Dahlberg och Segesten (2010, ss. 48-49) menar att hälsa är ett tillstånd som rör hela 

människan och handlar om en inre känsla av balans och jämvikt i förhållande till livet 

och de medmänniskor man möter. Denna upplevelse av hälsa är inte lika för alla, utan 

skiljer sig mellan individer. Därför är det av betydelse att hälsa ses som något 

mångdimensionellt som har olika innebörder för olika människor och som inte är 

konstant. Upplevelsen av hälsa speglar människans totala livssituation. Om en person 

drabbas av en obotlig sjukdom påverkar detta upplevelsen av hälsa negativt, men även 

en person som är fysiskt frisk kan uppleva betydligt försämrad hälsa om man upplever 

att livet saknar mening. Hälsa innebär mer än avsaknaden av sjukdom. Vidare beskriver 

Dahlberg och Segesten (2010, s. 52) att upplevelsen av hälsa är sammankopplad med en 

generell upplevelse av välbefinnande. Även människor som drabbats av allvarlig 

sjukdom strävar efter att uppleva välbefinnande.  

 

Sjuksköterskans vårdande 

Dahlberg och Segesten (2010, s. 181) menar att är det en viktig uppgift för 

sjuksköterskan att hjälpa individen att få ökad livskraft. Det innebär att stärka 

individens hälsa och ge möjlighet till ökat välbefinnande trots sjukdom. Målet är att 

patienterna trots sjukdom ska kunna hitta sin egen väg till en balanserad tillvaro, där 
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patientens egna mål och drömmar är i fokus. Patientens delaktighet är viktig eftersom 

denna process inte är något som sjuksköterskan kan göra åt patienten, men genom 

vårdandet kan man förhoppningsvissa stötta processen en bit på vägen.  

 

För att sjuksköterskan ska kunna bidra till att stärka patientens hälsoprocesser och öka 

möjligheterna för patienten att känna välbefinnande är mötet mellan vårdare och patient 

viktigt. Det vårdande mötet och den vårdande relationen är en viktig del i processen att 

stödja hälsa. En vårdande relation kan uppstå mellan människor som står varandra nära 

och brukar inom vårdvetenskapen kallas en naturligt vårdande relation. Relationen 

mellan sjuksköterska och patient, den så kallade vårdrelationen innebär ett 

professionellt engagemang och fokus ligger på patientens behov. Sjuksköterskan räknar 

inte med att få något tillbaka. I vårdrelationen använder sjuksköterskan sina personliga 

och professionella erfarenheter och kunskaper och strävar efter att erbjuda en fullständig 

närvaro i mötet med patienten. Skillnaden mellan en naturligt vårdande relation och 

vårdrelationen kan också beskrivas genom att skildra den vårdande hållningen. I den 

naturligt vårdande relationen är förhållningsättet oreflekterat och där den personliga 

förförståelsen får stor betydelse. Den professionella vårdrelationen bygger på 

professionell kunskap och kräver att vårdaren har en stor öppenhet och förmåga till 

reflektion över det som händer i relationen och vårdandet. I den professionella 

vårdrelationen måste förförståelsen granskas och reflekteras över. Det kan vara en fin 

gräns mellan personliga och professionella relationer, men ett vårdvetenskapligt 

vårdande fordrar att det kan uppstå vårdande möten och det är upp till och en att hitta 

den gränsen. (Dahlberg och Segesten 2010, ss. 190-191) 

 

Särskilt boende - en definition 

Enligt Socialstyrelsen (2001, s. 10) är det problematiskt att definiera vad som anses vara 

särskilt boende. Definitionen skiljer sig också åt i olika delar av landet. Det är vanligt att 

det inom samma fyra väggar ryms flera olika typer av boenden som riktar sig till äldre 

med olika behov; äldre med demenssjukdom, äldre som behöver tillfälliga vårdinsatser, 

växelboende och äldre som vårdas i livets slutskede. År 2009 bodde nästan 100 000 

personer i Sverige på särskilt boende (Socialstyrelsen 2012, s. 148). 

 

Denna definition har använts av Socialstyrelsens sedan 1997: 

”Ett antal bostäder i särskilda boendeformer som står under en gemensam 

ledning. En enhet kan omfatta flera olika boendeformer t.ex. ålderdomshem 

och servicehus och gruppboende.” 

(Socialstyrelsen 2001, s. 17). 

Ett särskilt boende fungerar som hem för personer med omfattande medicinska och 

omvårdnadsmässiga behov (Socialstyrelsen 2001, s. 10).   
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PROBLEMFORMULERING 

I Sverige finns en stor grupp äldre människor som är i behov av särskilt boende. Antalet 

äldre förväntas öka i framtiden. Många äldre lider av olika sjukdomar och det är en 

utmaning att ta hand om den åldrande befolkningen. För de som behöver stöd för att 

klara vardagen, kan det bli ett nödvändigt steg att flytta till särskilt boende. Detta 

innebär i många fall en stor förändring för individen. Livet på särskilt boende skiljer sig 

på många sätt från livet i eget boende. De äldre tvingas att anpassa sig till förändrade 

levnadsvillkor, personal och andra boende. Därför är det av värde att beskriva vad de 

äldre själva tycker är betydelsefullt, för att de ska uppleva hälsa och välbefinnande, när 

de åldras på särskilt boende.  

 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva vad äldre på särskilt boende upplever vara betydelsefullt för att 

känna hälsa och välbefinnande. 

 

 

METOD 

Metoden är en litteraturstudie som grundas på data från primärkällor. Primärkälla 

betyder att artikeln är producerad av personen som utförde studien. En litteraturstudie är 

en sammanställning av det nuvarande kunskapsläget vilket bidrar till att göra vården 

evidensbaserad, och innebär att vården ska bygga på vetenskapliga fakta. Att arbeta 

evidensbaserat ingår i sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen 2005, ss. 

11). I studien inkluderas vetenskapliga artiklar genomförda med kvalitativa metoder. 

 

Datainsamling 

Informationssökning gjordes i CINAHL och Pubmed. Vi började med en pilotsökning 

för att läsa in oss på området samt hitta lämpliga sökord. Svensk MeSH användes för att 

få fram söktermer som sedan hjälpte oss hitta relevanta artiklar. Ytterligare sökningar i 

andra databaser uteslöts då vårt dataset ansågs tillräckligt. Söktermerna används i olika 

kombinationer för att få en specifik sökning (se bilaga 1). Vidare har vi även begränsat 

sökningarna till artiklar producerade från 2005 och framåt för att få den senaste 

forskningen inom området. De slutgiltiga sökorden blev; Aged, Quality of life, Patient 

attitudes, Patient satisfaction, Nursing homes och Homes for the aged. Söktermerna 

Patient attitudes och Patient satisfaction användes för att få ett fylligare resultat då de 

är lika men inte identiska. Nursing homes användes I CINAHL och Homes for the aged 

användes i PubMed eftersom databaserna i detta fall använder sig av olika sökord. 

Vidare användes manuell sökning, vilket innebär att man med hjälp av referenslistor 

från t.ex. litteraturöversikter hittar artiklar som är relevanta för resultatet (Axelsson 

2012, s.211). Detta gav oss artikeln Thriving in Nursing Homes in Norway: 

Contributing aspects described by residents. Anledningen till att den manuella 

sökningen gjordes var att ovanstående studie var en återkommande referens i andra 

studier, och därför inte kunde bortses ifrån.  
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Inklusionskriterier för sökningen var att undersökningsdeltagarna var över 65 år, både 

kvinnor och män som har bott på särskilt boende minst tre månader. Ytterligare ett 

kriterium var att deltagarna skulle vara adekvata, vilket innebär att de inte är 

diagnostiserade med en demenssjukdom och kan tala för sig själva. Artiklarna ska vara 

producerade under de senaste åtta åren, vara skrivna på svenska, norska, danska eller 

engelska och är inte geografiskt begränsade till någon del av världen. Vi har enbart 

inkluderat kvalitativa studier i vårt resultat eftersom vi eftersökte ett patientperspektiv. 

Exklusionskriterier var artiklar som innefattade sjuksköterskors syn på god vård för 

patienter på särskilt boende. Enbart vetenskapligt granskade artiklar valdes ut genom 

inledningsvis artiklarnas titlar och läsning av abstract. Efter detta moment granskades 

de utvalda artiklarna noggrant av båda författarna. Efter ytterligare bortsållning fick vi 

fram nio artiklar som svarade an mot vårt syfte.  

 

Material 

De utvalda artiklarna har alla ett patientperspektiv och är baserade på intervjustudier. 

Totalt var 240 personer intervjuade och dessa bodde på ett 40-tal olika boenden. 

Könsfördelningen är inte möjlig att presentera då alla studier inte redovisade 

könsfördelning. Alla de intervjuade personerna hade varit boende på särskilt boende 

minst tre månader och var adekvata nog att delta i en studie. Fyra av artiklarna var från 

Norge, två från Sverige och av resterande artiklar var en ifrån Tyskland, en från Irland 

och en från Island. 

 

Dataanalys 

Metoden baseras på Axelsson (2012, ss.203-220) modell för litteraturstudie.  Resultatet 

baseras på kvalitativa vetenskapliga artiklar. Noggrann inläsning gjordes på de utvalda 

artiklarna av båda författarna. Sedan genomfördes en sammanställning i tabellform (se 

bilaga 2) över syfte och resultat i de olika artiklarna. Innehållet strukturerades upp i 

preliminära teman som efter bearbetning blev fem huvudteman: Uppleva Känsla av 

självbestämmande, Leva i samspel med andra, Känsla av trygghet, Bevara sitt gamla 

jag och Känna mening i livet. Dessutom tillkom elva underteman. Vi använde oss av 

färgkodning för att få struktur och kunna överblicka resultatet. Resultatets tillförlitlighet 

styrktes genom att det överensstämde med och kunde återkopplas till artiklarnas 

resultat.  
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RESULTAT 

Fem huvudteman och elva underteman utgör strukturen för resultatet. Huvudtemana är 

Känsla av självbestämmande, Leva i samspel med andra, Känsla av trygghet, Bevara 

sitt gamla jag och Känna mening i livet. 

 

Figur 1 
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Känsla av självbestämmande 

Självbestämmande handlar om individens möjligheter att fortsätta vara självständig, 

behålla sin integritet och fatta sina egna beslut, vilket påverkar med möjligheten att 

uppleva hälsa. Detta tema delas in i två underteman Bevarad integritet och Vårdad med 

respekt.  

 

Bevarad integritet 

De fysiska och psykiska förändringar som sker i samband med åldrande gör att det kan 

vara svårt för äldre att leva självständigt hemma. För att klara av vardagen kan det vara 

ett alternativ att flytta till ett särskilt boende. På särskilt boende behövs anpassning till 

personerna runtomkring, både till de andra boende och till personalen, samt till de 

rutiner som finns på avdelningen. Att leva som tidigare, då de äldre kunnat bestämma 

allt själva, kanske inte längre är möjligt (Schenk, Meyer, Behr, Kuhlmey & Holzhausen 

2012, ss. 5-9). 

 

De personer som flyttade till särskilt boende på grund av yttre påtryckningar hade svårt 

att acceptera den nya boendesituationen. Det upplevdes som ett hot mot individens 

värdighet att vara beroende av hjälp från andra för att klara av vardagen. Det var 

påfrestande att gå från att vara en självständig individ, till att hamna i beroendeställning 

gentemot andra, men det var något de äldre tvingades acceptera på grund av åldrande 

och sjukdom. Det krävdes tid för att lära sig att acceptera sin nya livssituation (Schenk 

et.al 2012, ss. 5-9; Nakrem, Vinsnes & Seim 2011, s. 1362). 

 

För andra kunde flytten till särskilt boende istället leda till en känsla av att återfå sitt 

självbestämmande. Hjälp att utföra de handlingar som tidigare inte kunnat utföras, 

kunde upplevas som att ha fått tillbaka en del av sin värdighet. Att inte längre vara 

beroende av hjälp från sina barn eller sina vänner gjorde att vårdtagarna vågade ställa 

mer krav angående sina egna önskemål (Schenk et.al 2012, ss. 5-9). 

 

Vårdad med respekt 

Delaktighet i beslut kring sig själv och sitt liv gav en känsla av att vara respekterad 

(Westin & Danielsson 2007, s.175). När sjuksköterskan tog beslut utan att fråga den 

äldre, eller inte lyssnade på den äldres önskan uppfattades detta som brist på respekt och 

omtanke (Westin & Danielsson 2007; s176). En sjuksköterska som inte visade respekt 

för den äldre människan beskrevs som nonchalant (Slettebø 2008, s.23). Att själv kunna 

välja vilken tid sjuksköterskan skulle komma värdesattes av de äldre (Schenk et.al 2012; 

Cooney, Murphy & O’Shea 2009, ss.1033-1035; Nakrem, Visnes & Seim 2011, 

ss.1361-1363). När sjuksköterskan inte anpassade sig efter den äldres önskemål om tid, 

upplevde de äldre att de hade mindre möjlighet att göra egna val. Detta gav en känsla av 

att inte bli sedd och att inte kunna leva sitt liv på sina egna villkor (Cooney, Murphy & 

O’Shea 2009, ss.1033-1035). 

 

För att kunna vara självständig och ha möjlighet att ta beslut rörande den egna personen 

behövde individen vara informerad. Att få nödvändig information för att kunna fatta 

egna beslut var en del i att bli behandlad som en självbestämmande vuxen individ. 

Känslan av att vara involverad i beslut rörande vården gjorde det lättare att klara av den 
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påfrestning vården innebar (Schenk et.al 2012, ss. 5-9). Att inte ha möjlighet att 

bestämma hur omvårdnadshandlingar skulle gå till kunde göra det svårare för de äldre 

att utföra handlingen. Anderberg & Berglund (2010, ss.65-66) skriver att när 

sjuksköterskan utför vårdhandlingar på sitt sätt och inte tar hänsyn till och respekterar 

den äldres önskemål kunde det bli svårt för den äldre att kontrollera sin kropp. En del 

äldre valde då att distansera sig från sin kropp och gav sjuksköterskan fullt ansvar att 

sköta den kroppsliga vården och behoven (Nakrem, Visnes & Seim 2011, ss.1361-

1363). Att få information gjorde att de äldre själva kunde planera för och lägga upp sin 

dag, vilket ledde till en ökad känsla av självständighet (Schenk et.al 2012, ss. 5-9). 

 

Leva i samspel med andra 

Samspelet med personerna i omgivningen påverkar individen på alla plan och är en 

bidragande faktor till upplevelsen av hälsa. Dessa presenteras i följande underteman; 

Relationen till sjuksköterskan, Relationen till andra boende samt i Relationen till familj 

och anhöriga.  

 

Relationen till sjuksköterskan  

En bra relation till sjuksköterskan var en viktig faktor för att trivas och uppleva 

välbefinnande på särskilt boende (Westin & Danielsson 2007, ss.174-176; Bergland & 

Kirkevold 2006, ss.687-688; Nakrem, Visnes & Seim 2011, ss.1361-1363). 

Sjuksköterskor som var glada, vänliga, hjälpsamma och visade intresse för vårdtagarna 

var de som uppskattades mest (Cooney, Murphy & O’Shea 2009, ss.1033-1035; Westin 

& Danielsson 2007, ss.174-176; Bergland & Kirkevold 2006, ss.687-688; Nakrem, 

Visnes & Seim 2011, ss.1361-1363; Hjaltadóttir & Gústafsdóttir 2007, ss.50-53). Det 

framkom att de äldre tyckte att det var viktigt att sjuksköterskan hade ett genuint 

intresse för människor för att kunna göra ett bra arbete.  De äldre värdesatte små gester 

från sjuksköterskan. Att bli hälsad på, att sjuksköterskan frågade hur de boende mådde 

och att sjuksköterskan visade ett genuint intresse, gjorde att de kände sig sedda, vilket 

bidrog till en ökad känsla av välbefinnande. Besök från sjuksköterskan när denne inte 

var stressad, utan hade tid att sitta ner och prata, var något som de boende uppskattade. 

Även att sjuksköterskan kom in till den boende utan att ha en uppgift att utföra 

värdesattes (Cooney, Murphy & O’Shea 2009, ss.3-4; Westin & Danielsson 2007, 

ss.174-176; Bergland & Kirkevold 2006, ss. 678-688; Nakrem, Visnes & Seim 2011, 

ss.1361-1363; Hjaltadóttir & Gústafsdóttir 2007, ss.50-53). De boende ansträngde sig 

för att få en personlig relation till sjuksköterskan. De försökte lära sig vad 

sjuksköterskan var intresserad av och försökte alltid börja samtalet där (Anderberg & 

Berglund 2010, ss.65-66). Relationen till sjuksköterskan påverkade de boendes psykiska 

mående i stor utsträckning. Förutom att höja humöret och ge glädje kunde relationen 

med sjuksköterskan ge stor känsla av trygghet (Westin & Danielsson 2007, ss.174-175). 

 

De boende berättade om sjuksköterskor som inte knackade innan de gick in i den 

boendes lägenhet. Detta upplevdes som ytterst kränkande (Cooney, Murphy & O’Shea 

2009, ss.1033-1035; McKinley & Adler 2005, ss.43-45). De äldre uttryckte att det hörde 

samman med känslan av att inte bli behandlad som en självbestämmande vuxen. De gav 

uttryck för känslan att de inte kände sig respekterade som personer eller att deras 

privatliv blev respekterat (Schenk et.al 2012; Cooney, Murphy & O’Shea 2009, ss. 



 10 

1033-1035). Bristande kommunikation kunde också förstöra relationen till 

sjuksköterskan. Det var viktigt att känna sig förstådd. Att upprepade gånger behöva 

förklara sin mening för sjuksköterskan gav en känsla av hjälplöshet och värdelöshet 

(Andeberg & Berglund 2010, ss. 65-66, Hjaltadóttir & Gústafsdóttir 2007, ss. 50-53).  

 

Relationen till andra boende  

Relationen till andra boende var komplex och kunde upplevas som både negativ och 

positiv (Schenk et.al 2012, ss. 5-9; Cooney, Murphy & O’Shea 2009, ss. 1033-1035; 

Dybvik, Gjengedal & Lykkeslet 2013, ss. 3-4). De äldre som hade bott ensamma en 

längre tid, upplevde att deras livskvalitet ökade när de flyttade till ett särskilt boende, 

eftersom flytten innebar ökad kontakt med andra människor (Schenk et.al 2012, ss. 5-9). 

Andra upplevde inte samma behov av kontakt med de andra boende. Vissa upplevde 

saknad efter vänner från tiden innan flytten till boendet och kände att det var svårt att 

hitta likasinnade att umgås med. Orsaken kunde vara brist på gemensamma intressen 

(Nakrem, Visnes & Seim 2011, ss. 1361-1363). Äldre med god kognitiv funktion 

upplevde att det kunde vara svårt att få social kontakt med boende med en 

demensdiagnos. Det upplevdes som påfrestande att umgås med de som var dementa 

eftersom detta påminde om risken att drabbas av demens. Störande beteende från andra 

boende kunde också leda till att de äldre kände sig obekväma i de allmänna rummen och 

därmed drog sig undan gemenskapen (Hjaltadóttir & Gústafsdóttir 2007, s. 51). 

Möjligheten att hjälpa andra boende gav en positiv känsla. De äldre som delade rum 

med någon som blev kraftigt försämrad upplevde det som en självklarhet att lämna 

rummet för att ge plats åt familj och anhöriga som ville vara vid den sjukes sida. Det 

kunde även upplevas som en känsla av börda, när de äldre kände sig tvungna att ta 

ansvar för medboendes välmående och föra deras talan i kontakten med sjuksköterskan 

(McKinley & Adler 2005, ss43-45; Anderberg & Berglund 2010 ss. 65-66).  

 

Relationen till familj och anhöriga. 

Relationen till familjen var viktig för att kunna uppleva en känsla av hälsa och 

välbefinnande (Schenk et.al 2012, ss. 5-9; Cooney, Murphy & O’Shea 2009, ss.1033-

1035; Dybvik, Gjengedal & Lykkeslet 2013, ss.3-4; Hjaltadóttir & Gústafsdóttir 2007, 

ss.50-53). Besök från familjen bidrog till att få dagarna att kännas mindre långsamma 

och minskade känslan av ensamhet (Schenk et.al 2012, ss. 5-9; Cooney, Murphy & 

O’Shea 2009, ss.1033-1035; Hjaltadóttir & Gústafsdóttir 2007, ss. 50-53). De äldre 

upptäckte att familjen kom oftare om de kände sig välkomna på boendet. 

Sjuksköterskan kunde bidra till att få familjen att känna sig hemma genom att hälsa och 

erbjuda kaffe. För de boende som inte kunde få besök av sin familj ofta, blev 

telefonkontakten extra viktig. Kontakten med familjen, att få stöd och känna sig som en 

del av en familj blev för de äldre extra viktigt sedan de flyttat in på ett särskilt boende. 

På boendet kände de äldre sig som en i mängden och kontakten med familjen gav en 

känsla av tillhörighet (Hjaltadóttir & Gústafsdóttir 2007, s. 52). 
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Känsla av trygghet 

Särskilt boende har en stark sammankoppling med att bli omhändertagen vilket för 

många ger en känsla av trygghet. Kategorin trygghet presenteras i två underteman; 

Behålla kontrollen och En fast punkt i tillvaron. 

 

 

Behålla kontrollen 

Flytten till särskilt boende beskrevs som en stor omställning i livet. Många 

omständigheter kring flytten och det nya boendet kunde de äldre inte styra över själva. 

Det kunde upplevas som en känsla av att tappa kontrollen, vilket gav en känsla av 

otrygghet (Anderberg & Berglund 2010, ss.65-66; Schenk et.al 2012, ss. 5-9). 

Sjuksköterskan spelade en viktig roll för att bidra till en ökad känsla av trygghet som 

gav ökat välbefinnande.  De äldre kände sig trötta när de flyttade till ett särskilt boende 

(Dybvik, Gjengedal & Lykkeslet 2013, ss.3-4). Vissa hade väntat länge på att få en 

plats, medan andra hade kämpat mot tanken att flytta en längre tid, men de blev till slut 

tvungna att acceptera en flytt till särskilt boende. Försöket att klara sig själv en längre 

tid hade tagit på krafterna. De äldre upplevde att de hade kämpat och gjort saker de 

egentligen inte orkade med själva. Oron för att inte klara sig själv hade varit en stor 

börda som också har tagit på krafterna. Flytten till särskilt boende var förknippat med en 

stark känsla av trygghet och att kunna slappna av i vetskapen att man blir 

omhändertagen av andra (Schenk et.al 2012, ss. 5-9; Cooney, Murphy & O’Shea 2009, 

ss. 1033-1035; Dybvik, Gjengedal & Lykkeslet 2013, ss.3-4; Nakrem, Visnes & Seim 

2011, ss. 1361-1363; Westin & Danielsson 2007, ss. 174-176; Slettebø 2008, ss. 23-24). 

 

En fast punkt i tillvaron 

Sjuksköterskor som var stressade och alltid hade bråttom gav en känsla av otrygghet. 

När sjuksköterskorna upplevdes stressade ville de äldre inte vara till besvär. Detta ledde 

till att de äldre väntade in i det längsta med att be om hjälp och försökte reda ut 

situationen själva först, innan de kontaktade sjuksköterskan. En stressad sjuksköterska 

som inte hade tid att sitta ner och småprata bidrog till att de äldre kände sig ensamma 

och värdelösa. Vissa sjuksköterskor fick de äldre att känna sig som en börda när de bad 

om hjälp vilket ledde till att de äldre tvekade att be om hjälp (Cooney, Murphy & 

O’Shea 2009, ss. 1033-1035; Dybvik, Gjengedal & Lykkeslet 2013, ss. 3-4; Westin & 

Danielsson, 2007, ss. 174-176). För att kunna känna sig trygg på ett särskilt boende var 

det viktigt att kunna lita på att sjuksköterskan verkligen fanns tillhands när det 

behövdes. Att sjuksköterskan höll det hon lovade framkom också som en stark 

bidragande faktor till känslan av trygghet. På samma sätt ökade känslan av otrygghet 

när sjuksköterskan inte höll överenskommelser (Hjaltadóttir & Gústafsdóttir 2007, 

ss.50-53; Westin & Danielsson 2007, ss.174-176; Slettebø 2008, ss. 23-24). 

Oron för att inte få hjälp i en akut situation fanns hos de äldre men att flytta till särskilt 

boende upplevdes lugnande. De äldre ville i många fall överlåta till sjuksköterskan att 

bedöma när det fanns ett behov av att träffa läkare. Det bidrog till att de äldre kunde 

känna sig trygga. En lång väntan innan man fick hjälp ledde till att den äldre kände sig 

värdelös. För multisjuka äldre med mycket smärtor, var smärtlindring och känslan av 
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fysiskt välbefinnande det viktigaste för att känna trygghet på boendet. Relationen till 

sjuksköterskan kom i andra hand. För äldre i bättre fysisk form, som klarade sig mer 

självständigt rent fysiskt var relationen till sjuksköterskan det viktigaste för att känna 

trygghet (Dybvik, Gjengedal & Lykkeslet 2013, ss. 3-4; Cooney, Murphy & O’Shea 

2009, ss. 1033-1035).  

Att ständigt möta nya sjuksköterskor var en bidragande orsak till känslan av otrygghet 

(Cooney, Murphy & O’Shea 2009, ss. 1033-1035; Nakrem, Visnes & Seim 2011, ss. 

1361-1363; Slettebø 2008, ss.23-24). När sjuksköterskan inte visade förståelse för de 

äldres hälsoproblem, minskade känslan av trygghet. Att behöva förklara sina problem 

på nytt varje gång upplevdes påfrestande. Om det visade sig att sjuksköterskan inte 

kunde medicinska fakta om sjukdomar minskade förtroendet för den sjuksköterskan 

(Nakrem, Visnes & Seim 2011, ss. 1361-1363; Anderberg & Berglund 2010 ss. 65-66 ). 

 

Bevara sitt gamla jag 

För att kunna bevara sitt gamla jag behöver den boende få möjlighet till privatliv och att 

få vistas i en hemlik miljö. Denna kategori delas in i två underteman; Känna sig 

värdefull och Känna sig som hemma.  

 

Känna sig värdefull 

När kroppen försämrades ökade upplevelsen av att vara beroende av hjälp för att klara 

av saker som tidigare kunnat göras utan hjälp. Att bli vårdad av sjuksköterskan 

upplevdes som ett intrång på den personliga sfären. Intrång i den personliga sfären 

kunde leda till minskad upplevelse av hälsa och välbefinnande. Intrånget påverkade 

också den inre världen av tankar och känslor (Schenk et.al 2012, ss. 5-9). Vård som 

rörde intima saker som elimination, var sammankopplat med obehagliga känslor som 

skam och olust. De äldre gav uttryck för att det var viktigt att sjuksköterskan visade stor 

förståelse för att det kunde upplevas som känsligt och utlämnande att behöva hjälp med 

saker som rörde toalettbesök och elimination (Schenk et.al 2012, ss. 5-9). 

 

När de äldre fortfarande bodde i sina hem kunde de själva avgöra vilka som var 

välkomna hos dem och de hade ett eget kök med saker att bjuda på. Vid flytten till 

särskilt boende sågs istället sjuksköterskan som värd i hemmet. De äldre fick då en 

oklar roll som gäst i sitt eget hem (Nakrem, Visnes & Seim 2011, s. 1362). För att 

känna sig som hemma var det viktigt att kunna ta emot gäster och ha ett eget privatliv 

(Hjaltadóttir & Gústafsdóttir 2007, s.51).  

 

Flera boende uttryckte att det hjälpte dem att behålla sin värdighet när de fick hjälp att 

bry sig om sitt utseende. Hjälp att rulla upp håret och att ha på sig fina kläder var en 

bidragande faktor till att uppleva hälsa och välbefinnande. Äldre uppskattade 

sjuksköterskor som fångade upp och koncentrerade sig på det friska.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(Nakrem, Visnes & Seim 2011, s. 1363) 
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Känna sig som hemma 

Flytten till särskilt boende innebar ett intrång på det personliga utrymmet. Dels 

förändrades den fysiska miljön, vilket kunde innebära att dela badrum med andra 

boende, att äta tillsammans med andra och att inte ha något privat ställe att vara helt 

ifred på (Schenk et.al 2012, ss. 5-9; Cooney, Murphy & O’Shea 2009, ss. 1033-1035; 

Bergland & Kirkevold 2006, ss. 687-688). De äldre uttryckte ett behov av lugn och ro 

för att kunna uppleva hälsa och välbefinnande. Detta innebar dels att inte bli störd av 

omgivningens ljud, men också att ha möjlighet att vara ensam när detta önskades. I de 

allmänna uppehållsrummen var det ofta många människor och att kunna dra sig undan 

och vara för sig själv bidrog till att de äldre kände sig som hemma (Nakrem, Visnes & 

Seim 2011, s. 1362). 

 

Den fysiska omgivningen påverkade också känslan av att känna sig hemma (Bergland 

& Kirkevold 2006, s.688). Det var viktigt att ha ett eget rum dit med privata ägodelar 

och saker från det tidigare hemmet. Detta ökade känslan av att känna sig hemma. De 

som hade enkelrum hade i större utsträckning möjlighet till ett privatliv än de som 

bodde i ett dubbelrum (Anderberg & Berglund 2010, ss.65-66; Nakrem, Visnes & Seim 

2011, s. 1362; Bergland & Kirkevold 2006, s. 688; Hjaltadóttir & Gústafsdóttir 2007, s. 

52; Cooney, Murphy & O’Shea 2009, s. 1034). Boende i enkelrum hade också större 

möjlighet att själv bestämma över sitt liv (Cooney, Murphy & O’Shea 2009, s. 1035).  I 

ett enkelrum kunde de äldre själv välja program på tv:n, prata i telefon eller ha besök 

utan att behöva ta hänsyn till andra (McKinley & Adler 2005, s. 46).  Det var ofta 

rädslan för att behöva dela rum med någon som gjort att de äldre kände oro inför att 

flytta till ett boende (Hjaltadóttir & Gústafsdóttir 2007, s. 51).  

 

Maten och måltiderna påverkade också känslan av att känna sig hemma. Att det fanns 

utrymme att göra sina egna val gällande maten och möjlighet att själv ta beslut om att 

hoppa över en måltid, på samma sätt som de äldre gjorde i hemmet, var betydelsefullt. 

Att känna sig hemma kan sammanfattas med att det finns utrymme att göra det som de 

flesta människor tar för givet och förknippades starkt med möjligheten att vara 

självständig och kunna göra egna val (McKinley & Adler 2005, s. 45). 

 

Känna mening i livet 

För att uppleva hälsa och välbefinnande var det viktigt att tiden kändes meningsfull. 

Aktiviteter skulle inte anordnas enbart som utfyllnad utan behövde ha ett syfte för den 

äldre. Denna kategori delas in i Givande sysselsättning och Meningsfull tid. 

 

Givande sysselsättning 

Att få delta i aktiviteter ansågs bidra till hälsa och välbefinnande. Den egna kroppens 

förmåga till rörlighet hade en central roll i de boendes upplevelse av hälsa och sjukdom. 

Att ha förmåga att vara fysiskt rörlig var starkt sammankopplat med huruvida de boende 

kunde njuta av de sista åren (Schenk et.al 2012, ss. 5-9). Vissa äldre beskrev sina 

kroppsliga begränsningar som ett hinder att delta i vissa aktiviteter medan andra var 

glada över att bara kunna närvara och få vara del av gemenskapen (Dybvik, Gjengedal 

& Lykkeslet 2013, s. 3). Att förebygga ytterligare komplikationer av sina kroniska 

tillstånd och upprätthålla det fysiska tillstånd de var i uttrycks vara ett grundläggande 
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önskemål (Nakrem, Visnes & Seim 2011, ss. 1361-1363; Hjaltadóttir & Gústafsdóttir 

2007, s. 53). Aktiviteter som sjukgymnastik, fortlöpande kontakt med läkare och 

kontinuerlig fallprevention uppskattades av de boende (Nakrem, Visnes & Seim 2011, 

s.1361). Efter att ha blivit försämrade i sitt fysiska tillstånd upplevde de boende att de 

behövde lära sig på nytt hur deras kroppar fungerade och hur kroppen kändes både 

fysiskt och psykiskt (Anderberg & Berglund 2010, s.66). De äldre kunde att de var vid 

god hälsa trots att de hade kroniska sjukdomar (Nakrem, Visnes & Seim 2011, s.1361). 

 

Meningsfulla aktiviteter resulterade i en bättre livskvalitet hos de boende. En aktivitet 

beskrevs som meningsfull om de boende fick känna sig nyttiga och som en del av en 

gemenskap. Meningsfulla aktiviteter gav tillfredställelse och glädje (Schenk et.al 2012, 

ss. 5-9). Uppskattade aktiviteter kunde vara allt från att det är extra fint dukat vid de 

boendes fika som musikunderhållning eller handarbete (Dybvik, Gjengedal & Lykkeslet 

2013, s.3) Resor och promenader var också uppskattade aktiviteter. Om de äldre fick 

möjlighet att lämna boendet en stund ökade känslan av att trivsel (Schenk et.al 2012, ss. 

5-9; McKinley & Adler 2005, s.45; Bergland & Kirkevold 2006, s. 688; Hjaltadóttir & 

Gústafsdóttir 2007, s. 51).  

 

Meningsfull tid 

Att vara till hjälp i samhället uppfyllde behovet av att göra någonting meningsfullt och 

att hålla sig uppdaterad i vad som hände i omgivningen. De äldre kände ett starkt behov 

av att hålla sig uppdaterade kring nyheter och vad som pågick i världen utanför boendet 

(Cooney, Murphy & O’Shea 2009, ss.1033-1035; Dybvik, Gjengedal & Lykkeslet 2013, 

ss.3-4). Möjligheten att hjälpa och ta hand om andra boende eller hjälpa till med 

hushållssysslor så som att stryka gjorde att de boende upplevde en högre livskvalitet 

(Dybvik, Gjengedal & Lykkeslet 2013, ss.3-4). De boende upplevde en glädje och 

känsla av meningsfullhet när de kunde känna sig behjälpliga. Det kunde dels vara att 

hjälpa personalen med små uppgifter som att komma ihåg att vattna blommorna, eller 

vika servetter (McKinley & Adler 2005, ss.43-45). Möjligheteten till meningsfulla 

aktiviteter påverkade känslan av att trivas på boendet (Bergland & Kirkevold 2006, 

s.688). De äldre påpekade också behovet av att lära sig nya saker trots att de var de var 

äldre (Hjaltadóttir & Gústafsdóttir 2007, s.52). Att ha meningsfulla saker att se fram 

emot gjorde att dagarna passerade snabbt och gav en mer positiv syn på livet. När tiden 

upplevdes som långsam var det sammankopplat med att de boende inte hade 

meningsfull sysselsättning och därför kände sig värdelösa. (Dybvik, Gjengedal & 

Lykkeslet 2013, s.4) 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att det är en stor omställning för äldre att flytta till särskilt boende. 

Flytten till särskilt boende blir aktuell när man har drabbats av funktionsnedsättning och 

har ett behov av vård. Det framkommer i resultatet att attityden till att flytta till särskilt 

boende varierar mellan olika individer. Om den äldre kan vara delaktig i beslutet är det 

lättare att se positivt på flytten. För att kunna uppleva hälsa och välbefinnande i den nya 

situationen är det viktigt att få fortsätta vara en individ, ta egna beslut och bestämma 

över sitt liv och sin vardag. Det är också betydelsefullt att känna trygghet och tilltro till 

sjuksköterskan och kunna lita på att den hjälp som behövs också kommer att ges. 

Interaktionen med andra i omgivningen kan uppfattas både som positivt och negativt. Så 

länge individen själv kan avgöra när umgänget ska ske, upplevs det som positivt. Att 

uppleva hälsa och välbefinnande handlar också om den fysiska miljön och att ha en 

meningsfull sysselsättning. I vår resultatdiskussion har vi valt att fokusera på våra 

huvudfynd som vi anser vara vikten av att få bestämma över sig själv, känslan av att 

sjuksköterskan har tid och håller det hon lovar, fokus på det friska hos de äldre samt hur 

reflektion hos sjuksköterskan kan bidra till ett bättre bemötande. Vi är som vårdvetare 

medvetna om att äldre inte kan ses som en homogen grupp. Vårt resultat är en 

beskrivning av gruppen äldre, men vi är medvetna om att det finns skillnader mellan 

individer.   

 

Det kan verka självklart att människan ska få bestämma över sig själv och bli behandlad 

med respekt, men tyvärr ser verkligheten inte ut så. Vår litteraturstudie visar att vården 

ofta brister i detta avseende. Att inte få bestämma själv kan ta sig uttryck genom att 

beslut tas utan personens medverkan. Vården är enligt lag (HSL 1982:763) frivillig och 

sjuksköterskan har inte rätt att ta beslut åt en myndig människa. Det finns tendenser att 

sjuksköterskan kopplar samman fysisk nedsättning med bristande kognitiva funktioner, 

trots att dessa inte behöver ha ett samband. Anpassad information är nödvändig för att 

de äldre ska kunna ta genomtänkta beslut. Som sjuksköterska är det viktigt att ge 

informationen i god tid för att de äldre ska få tillfälle att vara delaktiga. Att kunna 

bestämma själv men inte få möjlighet gör att de boende kan känna sig arga, besvikna 

och i vissa fall känna sig som offer då de inte har möjlighet att påverka sina egna liv. 

Detta skapar känslan av att inte bli värdesatt och respekterad och ger en känsla av 

värdelöshet. Att känna delaktighet och att ha möjlighet att medverka i beslut som rör 

den egna individen ökar känslan av att trivas på boendet, och även känslan av trygghet. 

I många fall får de äldre inte information om förändringar förrän dessa redan är utförda 

och får därför ingen chans att vara delaktiga i beslutsprocessen. I många fall anar dock 

de boende att en förändring är på gång vilket kan leda till ångest och oro. De boende 

känner då ingen delaktighet i besluten och får svårare att ta till sig förändringarna 

(Hellström & Sarvimäki 2007, ss.4-8). 

 

Resultatet visar att de äldre inte vill vara till besvär och därför inte klagar när de är 

missnöjda. När personalen är stressad ser de boende detta och drar sig för att be om 

hjälp av rädsla för att vara till besvär. Detta kan leda till att de äldre inte blir 

omhändertagna på det sätt de själva vill. Det är ett problem att de äldre sätter sig själva i 

andra hand för att inte försvåra för personalen. Enligt de äldre har problemen 
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organisatoriska orsaker som inte sjuksköterskan kan påverka (Hellström & Sarvimäki 

2007, ss.4-8).  

 

Vår litteraturstudie visar att flytten till särskilt boende kan innebära en trygghet. För att 

uppleva känslan av trygghet är det viktigt att kunna lita på att sjuksköterskan håller vad 

som lovats. När sjuksköterskan bestämmer en tid för att till exempel byta kateter, skapar 

det trygghet och en känsla av delaktighet för de äldre, som kan planera sin dag. Om 

sjuksköterskan kommer sent eller inte dyker upp, utan att meddela detta skapar det 

istället en otrygg situation vilket leder till en minskad känsla av hälsa och 

välbefinnande. Ett tydligt exempel på detta är när sjuksköterskan missar att knacka på 

dörren, utan bara öppnar och kliver in. Att inte bli förvarnad innan någon kommer in i 

rummet leder till otrygghet. Att känna trygghet är det viktigaste för de äldre och detta 

uppfylls på många platser i Sverige (Mattiasson 1997, ss.1120-1121). Ett önskemål från 

de äldre för att öka tryggheten var tätare kontakt med sjuksköterskan vilket i praktiken 

innebär färre bonde per sjuksköterska. Ytterligare anställningar av sjuksköterskor är 

därför uppskattat (Slettebø 2008, s.23).  

 

Resultatet visar att kroppen förändras med åldern och att det är en lång process där det 

tar tid att lära sig leva med den nya kroppen och de nya förutsättningarna. Denna 

förändring av kroppen får konsekvenser på många områden i livet, minskad 

självständighet och ökat beroende av andra. Detta är en bidragande faktor till att äldre 

upplever ohälsa. För att kunna öka känslan av hälsa och välbefinnande är det viktigt att 

kunna acceptera och lära sig leva med sin egen situation. Eriksson (1989, s.55) menar 

att hälsa är i rörelse. Livet består av med och motgångar och det gör även hälsan. Hälsa 

är inte ett definitivt tillstånd, utan är ständigt föränderlig. Människan rör sig konstant 

mellan hälsa och ohälsa. Människors anpassning till nya förutsättningar är nödvändig 

för utvecklingen av hälsa.  

 

I resultatet framkommer att äldre tycker att sjuksköterskan fokuserar för mycket på 

sjukdomar och begränsningar. Det visar sig också i resultatet att många äldre uppskattar 

när sjuksköterskan fokuserar på det friska. För att kunna ge god vård är det viktigt att 

möta patienten där han eller hon befinner sig. Asp & Fagerberg (2012, ss. 69-70) menar 

att livsvärlden är den värld där vi lever vårt vardagliga liv. Det finns en cirkelrörelse 

mellan människan och livsvärlden, vilket innebär att människan både påverkar och 

påverkas av sin livsvärld. Det är av största vikt att utgå från ett livsvärldsperspektiv när 

man möter äldre människor. I Socialstyrelsens riktlinjer för sjuksköterskor (2005, s.11) 

framkommer det tydligt att det är sjuksköterskans uppgift att främja hälsa och bevara 

det friska, men trots detta visar resultatet att det hälsofrämjande arbetet inte hinner 

prioriteras av sjuksköterskan. Sjuksköterskan har mycket att hinna med på lite tid och 

att många äldre upplever att sjuksköterskan ständigt är stressad. Detta kan vara en 

anledning till att sjuksköterskan brister i uppgiften att bevara det friska. När tiden inte 

räcker till måste det göras prioriteringar och då hamnar akuta problem överst på listan, 

vilka ofta är kopplade till somatisk sjukdom. Idag råder en syn att de äldre är sin 

diagnos. I mötet med den äldre ser sjuksköterskan en diagnos, inte en människa. Fokus 

ligger också på uppgifter som att dela tabletter och ta blodtryck. Antonovsky (1996, 

ss.13-14) menar att sjukvården är mer inriktad på att rätta till i efterhand istället för att 

förhindra sjukdom. Sjuksköterskan bör ha ett hälsofrämjande förhållningssätt. Alla 

människor, oberoende av ålder och sjukdomar, kan behöva hjälp att uppleva hälsa och 
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välbefinnande. Att vara äldre innebär inte att det är omöjligt att förbättra sin hälsa. För 

att hjälpa äldre att uppleva ökad hälsa är det viktigt att ha en helhetssyn på människan 

och inte fokusera på en viss diagnos. Vårdvetenskaplig forskning uttrycker att hälsa 

uppstår i konfrontation med ohälsa och sjukdom. Hälsa och välbefinnande kan upplevas 

trots sjukdom och avsaknaden av sjukdom garanterar inte hälsa (Wärnå-Furu 2012, 

s.203).  

 

Det är viktigt att reflektera över sitt bemötande och sin attityd gentemot vårdtagarna. 

Livsvärlden är full av fenomen som vi tar för givet. När vi vårdar utför vi ibland 

omedvetna handlingar men genom reflektion kan dessa medvetandegöras och en 

kunskapsutveckling är möjlig. Vid ett praktiskt inriktat arbetssätt finns risk att förlora 

helhetsperspektivet. Att reflektera i handling innebär att handlingen analyseras under 

tiden som den utförs. Detta gör det möjligt att granska och förändra sitt arbetssätt 

(Ekebergh 2009, s.38-39). Kontinuerlig reflektion leder till minskning av 

slentrianmässigt utförda handlingar.  Förutom reflektion tycker vi att det är av värde att 

hålla sig uppdaterad med den senaste forskningen i ämnet eftersom även detta gör det 

möjligt att granska och förändra sitt arbetssätt, för att ge en säker och individanpassad 

vård där patienten är i fokus. 

 

Metoddiskussion 

Axelssons metod för litteraturstudier (2012, ss.203-220) användes då det låg i vårt 

intresse att undersöka redan publicerad litteratur inom området äldres upplevelse av 

hälsa. Vidare menar Axelsson (2012, ss. 203-220) är det av värde att göra en 

litteraturstudie eftersom det är en sammanställning av forskningsläget inom ett visst 

område. En litteraturstudie bidrar till att studenter lär sig söka, värdera och sammanställa 

kunskap och bidrar till evidensbaserad vård.  CINAHL var den databas där vi hittade flest 

artiklar som svarade an mot vårt syfte men databasen PubMed söktes också i och gav 

oss ett fåtal artiklar. En av artiklarna hittades via manuell sökning då vi upptäckt att 

denna artikel var återkommande källor i andra litteratursammanställningar och hade en 

stor relevans för vårt område. Artiklarna som använts i vårt resultat svarade an mot vårt 

syfte. Vi har valt kvalitativa studier eftersom vårt intresse var äldres egna upplevelser av 

vad som bidrar till ökad känsla av hälsa och välbefinnande på särskilt boende. Vår 

litteraturstudie har ett klart vårdvetenskapligt perspektiv.  

 

Formulering av sökord som gjorde att vi fick fram artiklar med rätt infallsvinkel var 

tidskrävande. Vi var intresserade av patientens upplevelse men i många fall var det 

sjuksköterskans syn på vården som framkom i artiklarna, och därför användes Patient 

attitudes och Patient satisfaction för att få sökträffar där de boendes upplevelser 

framkom. Även termen Quality of life var till hjälp i detta avseende. Vi är medvetna om 

att quality of life är en kvantitativ term, men uttrycket användes även i vissa av våra 

artiklar med kvalitativ ansats. För att söka fram artiklar med personer boendes på 

särskilt boende användes sökorden Nursing homes och Homes for the aged. 

Anledningen till att båda sökorden användes var att de skiljde sig åt mellan de två olika 

databaser sökningarna utfördes i.  

 

Nio artiklar valdes ut efter granskning. Detta urval bedömdes vara fullständigt då 

ytterligare artiklar inte utvecklat utan enbart ytterligare styrkt vårt resultat. Även 
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kvantitativa artiklar granskades till en början men uteslöts då dessa inte svarade an mot 

vårt syfte. Alla artiklar lästes och analyserades av båda författarna för att undvika att 

författarna tolkade artiklarnas resultat på ett felaktigt sätt och därmed gav ett 

missvisande resultat vilket ger en högre tillförlitlighet av resultatet. Vid analys av 

artiklarnas resultat användes färgkodning för att urskilja huvudteman och underteman. 

Vi fann att resultatet var svårt att kategorisera då de olika temana har en stark koppling 

till och är beroende av varandra. Vi har valt att presentera resultatet genom ovanstående 

teman att få en tydligare struktur i arbetet. 

 

Ursprungligen satte vi en gräns på att de artiklar som vi skulle bygga vårt resultat på 

inte skulle vara äldre än tio år. Målet var dock att ha så aktuella artiklar som möjligt för 

att få en överblick över det nuvarande forskningsläget. När artiklarna väl valts ut var 

dessa artiklar dock från de senaste åtta åren vilket vi anser ger en aktuell inblick i 

forskningen rörande detta område.  

 

Vid en inledande pilotsökning sökte vi fritt utan geografiska begränsningar. Det 

framkom då att forskning kring äldres situation på särskilt boende främst kom från 

Europa. Vi såg därför ingen anledning till att göra en geografisk begränsning eftersom 

den kom naturligt. Vidare hade vi begränsningar i form av att artiklarna behövde vara 

skrivna på engelska, svenska, norska eller danska. Detta hänger samman med våra 

språkliga kunskapers begräsningar, och kan ha lett till att data som skrivits på andra 

språk missats.  Det kan finnas en risk att resultatet inte är representativt eftersom 

förutsättningarna kan skilja sig mellan olika länder. 

 

Vi är medvetna om att våra tidigare erfarenheter inom äldrevård, både inom 

sjuksköterskeutbildningen och i vårt yrkesliv, gör att vi har en förförståelse för detta 

område. Denna har vi försökt att åsidosätta för att inte få ett missvisande resultat genom 

att påverka urvalet av artiklar.  

 

 

SLUTSATSER 

Det är en stor omställning för äldre att flytta till särskilt boende. Att känna sig trygg, 

omhändertagen och att kunna lita på att sjuksköterskan finns där när man själv inte kan 

reda ut situationen är betydelsefullt. För att uppleva hälsa trots åldrande och sjukdom är 

det viktigt att bli sedd som en vuxen person med självbestämmanderätt och att själv få 

ta beslut kring det som rör ens liv. Att få stöttning i processen att lära känna och hantera 

kroppen när den förändras ger förutsättningar för de äldre att känna hälsa och 

välbefinnande. När sjuksköterskan inte håller det som lovats, stressar och är 

uppgiftscentrerad, kan detta bidra till en känsla av värdelöshet. En sjuksköterska som 

fokuserar på det friska bidrar till ökad känsla av hälsa och välbefinnande hos äldre. 
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Praktiska implikationer 

 God kommunikation där sjuksköterskan lyssnar och ger tydlig information är 

viktigt för att de äldre ska bli delaktig i vården och kunna medverka i beslut. Att 

medverka i beslut ökar känslan av självbestämmande, vilket kan bidra till 

känslan av ökad hälsa och välbefinnande.  

 

 En hemlik miljö uppskattas av de äldre på särskilt boende. Det är inte enbart den 

fysiska omgivningen som bidrar till en hemlik miljö. Det är också viktigt att det 

inte är personalens rutiner som styr de äldres liv, utan att de äldre har möjlighet 

att själva ta beslut om när man vill gå upp på morgonen och när man vill äta sina 

måltider.  

 

 Det är viktigt att låta de äldre vara delaktiga i planeringen av vården. Att fråga 

när sjuksköterskan ska komma ger de äldre möjlighet att själva planera sin dag i 

samråd med sjuksköterskan.  

 

 Viktigt att sjuksköterskan arbetar hälsofrämjande och stöttar de resurser som de 

äldre har. Inte enbart fokuserar på sjukdomsdiagnoser och 

funktionsnedsättningar. 

 

 

Förslag till vidare forskning 

 Det framkommer i det material vi har analyserat att det särskilda boendets 

utformning och inredning påverkar om de boende trivs och känner sig som 

hemma. Det är av intresse att undersöka hur miljön bör vara utformad och i 

vikten utsträckning det påverkar vårdtagarna.  

 

 Det är av intresse att undersöka skillnaderna mellan att bo kvar i hemmet och få 

hjälp av hemtjänsten jämfört med att flytta till särskilt boende. Får man en ökad 

känsla av självbestämmande när man bor hemma, eller ökar känslan av att vara 

gäst i sitt eget hem? Vi efterfrågar en jämförande studie mellan hemtjänst och 

särskilt boende. 
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upplevelser av 
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särskilt boende 
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särskilt boende 
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särskilt boende. 
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med deskriptiv 
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Norge. 
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på särskilt boende 
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Utforska adekvata 
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sjuksköterskan. 

Målet med studien 
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boendes 

upplevelser av 

sjuksköterskans 

vård och det 

mellanmänskliga 

mötets betydelse. 

Kvalitativ studie 

med deskriptiv, 

undersökande 

design.  

Intervustudie. 

Femton adekvata 

äldre från fyra 
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boende från tolv 

olika särskilda 
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men och kvinnor 

deltog. Alla 

deltagarna hade 

bott på boendet 

längre än tre 

månader. 

Huvudteman var: 
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