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Sammanfattning 

Som distriktssköterska inom äldreomsorgen är värdegrund ett viktigt område att ha med sig i 
sitt arbete för att ge den äldre personen ett värdigt liv och känna välbefinnande. Ett etiskt 
förhållningssätt skall fungera som stöd för alla som arbetar inom äldreomsorgen. När den 
äldre personen som bor eller flyttar in på äldreboende skall hon/ han kunna fortsätta leva sitt 
liv utifrån den hon/han är utan att behöva göra förändringar i sin personlighet. Den äldre 
personen med vård och omsorgsbehov ska få hjälp och stöd i sin vardag så att vardagen 
uppfattas så meningsfull som möjligt. Syftet med studien var att undersöka de äldre 
personernas uppfattningar av vård och omsorg på ett särskilt boenden och ett demensboende 

samt jämföra resultatet med tidigare nationell värdegrundsundersökning. En enkät lämnades 
ut till alla som bodde på särskilt boende/ demensboende i en mindre kommun i Västra 
Götaland. I resultatet framkom det att det allmänna hälsotillståndet upplevdes bättre hos de 
äldre personerna på demensboende än vad den äldre personen boende på särskilt boende 
upplevde. De boende på demensboendet var även mer positiva till att kunna påverka sin tid 
till hjälp. Män boende på särskilt boende upplever hälsan sämre. De upplever också i större 
utsträckning att vårdpersonalen inte har tid. Kvinnor på demensboende upplevde i högre 
utsträckning ensamhet. Kvinnor boende på demensboende upplever sig i mindre grad än andra 
boende informerade om tillfälliga förändringar i vården och omsorgen. Författarna kom fram 
till att fortsatt kompetensutbildning och reflektion för vårdpersonal är av stor vikt för att 
fortsätta göra förändringar till det bättre för den äldre personen. Några implikationer gällande 
värdegrund är att nationell värdegrund skall ligga till grund för all vård och omsorg. Den ska 
vara ett stöd för all vårdpersonal i arbetet och för att detta skall fungera är det av stor vikt att 
kontinuerligt reflektera över vård och omsorgsarbetet. Regelbunden schemalagd reflektionstid 
för all berörd vård och omsorgspersonal. 
 

Nyckelord: Värdegrund, äldre personen, särskilt boende, upplevelser av allmänna 
hälsotillstånd, ensamhet, sociala aktiviteter och vårdpersonal. 
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INLEDNING 

Den 1 januari 2011 infördes en nationell värdegrund i socialtjänstlagen (2001:453) Denna nya 
bestämmelse innebär att de insatser som äldre personer får ska inriktas på ett värdigt liv och 
att de äldre ska känna välbefinnande. Sveriges Riksdag har infört en nationell 
värdighetsgaranti för den kommunala äldreomsorgen. Det innebär att de äldre skall få omsorg 
och vård för att leva ett värdigt liv, känna välbefinnande så långt som det är möjligt. Den äldre 
personen som bor på vård och omsorgsboende, särskilt boende, ska kunna välja när och hur 
vården ska bedrivas.  
Att införa lokala värdighetsgarantier i kommunen var en uppgift som regeringen lämnade till 
kommunerna att arbeta vidare med. Varje kommun fick prestationsersättning från regeringen 
för att påbörja kompetensutbildning för all vård och omsorgspersonal. Politikerna som är 
beslutande i kommunen får i uppgift att tillsammans med de äldre, närstående och pensionärs- 
organisationer att skapa den lokala värdighetsgarantin. (Socialtjänstlagen 2001:453). 
Författarna till studien ville undersöka om det nationella värdegrundsarbetet lett till 
förändringar på särskilt boende/ demensboende gällande ökat inflytande för den äldre 
personen. Uppfattar den äldre personen att hon/ han får leva ett värdigt liv och känna 
välbefinnande?  

 

BAKGRUND 
Den äldre personen 
Åldrandet leder på sikt till förändring i kroppen, denna nedsättning i det funktionella 
tillståndet kommer inte över en dag utan sker med en succesiv nedtrappning. Åldrandet i 
kroppen följer ett mönster som är en långsam process där förändringarna kommer inifrån 
kroppen. Åldrandet hör ihop med sjukdom för de flesta människorna, nästan alla sjukdomar 
ökar i takt med att människan blir äldre, men även ålderdoms förändringar påverkar kroppens 
motståndskraft till infektioner (Rundgren 2009, ss. 12-26). 
Äldre person mellan 64-79 år räknas som yngre äldre och 80 år och äldre kallas äldre äldre, då 
har det biologiska åldrandet tagit över. De förändringar som sker i samband med ålderdomen 
är att i samband med högre ålder får människan en tilltagande långsamhet, dels kognitivt, 
minnet blir sämre men även reaktionsmässigt då dessa funktioner blir långsammare med 
stigande ålder och till exempel risken för fall ökar (Rundgren 2009, s.9). 
 

Värdighetsgarantin/ Värdegrund 
Värdighetsgarantin syftar till att de äldre skall få ett respektfullt och värdigt bemötande och 
att vård och omsorg skall leva upp till rimliga krav och förväntningar. Äldre personer och 
deras anhöriga ska veta vad de kan förvänta sig av äldreomsorgen. Därför har Socialstyrelsen 
tagit fram vägledning till kommuner i Sverige om hur lokala värdighetsgarantier skall 
utformas. Att skapa gemensamma värdegrunder inom äldreomsorgens verksamhet innebär att 
all vårdpersonal skall arbeta så att den äldre personen känner värdigt liv och välbefinnande i 
de dagliga vardagssituationerna. Arbetet med värdegrunden måste ske evidensbaserat. 
Evidensbaserad praktik handlar om en medveten och systematisk strävan att bygga vård och 
omsorg på bästa möjliga vetenskapliga grund för att öka möjligheten att stötta den äldre 
personen till ett så självständigt liv som möjligt. Därför behövs även annan kunskap för 
beslutsfattandet i det enskilda fallet. Vårdåtgärder måste utvärderas kontinuerligt för att göra 
bästa möjliga nytta för den äldre personen och ske i samförstånd så att bästa möjliga 
förutsättningar för god vård och omsorg erbjuds (Socialstyrelsen, 2012 a). 
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Socialstyrelsen (2012 b) vill i den nationella värdegrunden lyfta fram normer och etiska 
värden för äldreomsorgen. Det handlar om den äldres integritet, vikten av att den äldre 
personen bereds möjlighet att så långt som det är möjligt ha självbestämmande och får vara 
delaktig i sin vård. Äldreomsorgen bör anpassa arbetssätt, planering och genomförande av 
insatser så att de äldre får ett gott bemötande, känner sig trygga och upplever välbefinnande. 
Den vård som ges på äldreboenden ska ges med respekt för den som behöver stöd och hjälp 
på ett sådant sätt att den äldre personen inte känner sig kränkt. Det handlar om att den äldre 
personen skall känna tillit och uppleva trygghet. 

Särskilt boende 
I Sverige består 17 procent av befolkningen av äldre personer och utav dessa är 5 procent 80 
år eller äldre. Det finns idag kunskap om att behovet för vård och stöd ökar med stigande 
ålder. Särskilt boende är ett samlingsnamn för den boendeformen som kommunen erbjuder 
sina invånare (Silfverberg, 2007, s. 218). Den äldre människan vill bestämma själv över sin 
vardag och hur vården skall tillgodoses och om detta inte kan tas ställning till själv bör den 
äldre personen välja en närstående eller företrädare (Silfverberg, 2007, s. 266). 
År 2001 gjordes en kartläggning av särskilda boenden begärd av socialstyrelsen, 970 enheter 
över hela landet valdes ut varav 97 % deltog. Bland annat undersöktes vad enheterna kallade 
sina verksamheter och de vanligaste benämningarna var bl. a servicehus, ålderdomshem, 
gruppboende och sjukhem. Kartläggningen visade på kognitiv och fysisk svikt hos de boende, 
endast 40 % klarade av måltider, toalettbesök och förflyttningar på egen hand. Särskilt boende 
är ett individuellt behovsprövat boende som ges med stöd av socialtjänstlagen eller lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade. I det särskilt boende kan omfattande vård och 
omsorg ges dygnet runt. Det finns ingen beteckning som tydligt anger vilken form av särskilt 
boende det handlar om. Med blandat boende menas särskilda boenden där personer med 
demenssjukdom bor tillsammans med andra äldre. Särskilt boende specifikt anpassat för 
personer med demenssjukdom består av ett begränsat antal boenderum eller lägenheter, 
fysiskt avgränsade, med vissa gemensamma utrymmen samt gemensam vård personal hela 
eller delar av dygnet. Fler sådana boenden kan finnas i samma fastighet. Det finns få studier 
som jämför särskilt boende specifikt anpassat för personer med demenssjukdom med blandat 
boende. Studierna har sällan kunnat redovisa någon skillnad i effekter på kognitiv och fysisk 
funktionsförmåga hos personer med demenssjukdom. Däremot så har en del studier kunnat 
redovisa effekter i form av förbättrad livskvalitet för personer med demenssjukdom som bor i 
särskilda boenden anpassade för personer med demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2001). 
 

Självbestämmande 
När den äldre personen inte längre klarar att ta hand om sin egen kropp på grund av förluster 
av kroppsliga funktioner blir hon/ han beroende av andra människor, vilket kan resultera i att 
den äldre personen värdighet påverkas (Silfverberg 2007, s. 22). Vidare skriver Silfverberg 
(2007, s. 44) att hemmet är en avspegling av människans identitet, där finns det som är viktigt 
för den enskilda människan och hennes självbestämmande. Även om det inte är lätt att 
återskapa detta på särskilt boende så är det av stor vikt för den äldre personens känsla av att 
något påminner om dennes integritet. Silfverberg (2007, ss. 136-137) tar upp vikten av att 
äldreomsorgen och att vården ska utgå från varje enskild individs behov och 
självbestämmande. En människa som inte upplever sammanhang och när livet inte känns 
meningsfullt för den äldre personen och hennes närstående så upplever hon inte hälsa. Riedl, 
Mantoran &Them (2013) beskriver hur de äldre är rädda för att förlora sin självständighet och 
identitet när de flytta in på ett boende. De äldre beskriver att de behöver hjälp av närstående 
och vårdpersonal för att klara av att vara självständiga och aktiva. 
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I en fördjupad intervjuundersökning om vad äldre personer upplever som livskvalité nämndes 
mobilitet som en viktig faktor för att klara av både vardagliga sysslor som att kunna åka och 
handla eller besöka olika aktiviteter. Att ha en dålig hälsa innebar att de äldre kände 
frustration över att inte klara av att göra sådana saker (Zahava. & Bowling, 2004, ss. 675-
691). Lundin, Berg & Hellström Muhli (2013, ss. 2-8) visar på att det finns risk för att 
vårdpersonal tror att det endast är primära behov som behöver tas om hand men att det är lika 
viktigt att stödja de äldres individualitet och reservera tid för t. ex promenader, kaffe eller att 
gå till frisören.  
Att få ha ett privatliv är viktigt för de som bor på ett särskilt boende. Den äldre personen 
känner sig förolämpad om vårdpersonal tränger sig in i deras personliga sfär, utan att fråga 
om lov (Teeri et al 2006, ss 116-129).  
 

Trygghet 
Att flytta in på ett särskilt boende innebär stor förändring för den äldre människan och det kan 
innebära en total förändring att bl. a förlora sitt hem. Vårdbehovet har helt enkelt blivit så 
stort att det nu inte kan tillgodoses i det egna hemmet med hemtjänst. Dahlberg & Segesten 
(2010, s. 120) skriver om närstående som viktiga i alla vårdsammanhang då de kan vara 
länken mellan den äldre personen och vårdpersonale att se/finna mening för den äldre 
personen. Vid långvarig sjukdom skriver Dahlberg & Segesten (2010, s.121) att närstående 
kan ta på sig stor del av vårdansvaret och de blir en viktig länk mellan den sjuke och 
distriktssköterskan. De närstående kan nu vara länken mellan att återvinna hälsa och att 
återfår välbefinnande, men det kan även vara så att närstående har en negativ inverkan på den 
äldre personen. All vårdpersonal måste vara medveten om vilka signaler de sänder ut till de 
äldre personerna. Vårdpersonalen måste vara medveten om att möta de äldre personerna med 
öppet och vänligt med en inbjudande blick (Dahlberg & Segesten, 2010, s.193). Även 
Carlsson och Dahlberg (2002, ss. 20-24) har undersökt och kommit fram till att många äldre 
känner sorg över att behöva flytta till ett äldreboende men att många också känner trygghet 
med att kunna få hjälp med sådant som de ej längre själva behärskar. I intervjuerna i nämnd 
studie framkom att de äldre uppgav en falsk förnöjsamhet med att vara nöjda med sitt liv fast 
de samtidigt kunde ge många exempel på brister i omvårdnaden. Författarna pekar på att det 
är viktigt att låta de äldre komma till tals. I en studie av Fonad (2006, ss. 45-60) undersöktes 
äldres upplevelser av trygghet och säkerhet. Dålig hälsa kombinerat med försämrade fysiska 
funktioner tvingar många äldre att flytta till ett äldreboende där de kände sig tryggare. Miljön 
på äldreboende beskrivs främst som trygg och säker. Fynden visar att deltagarna kände att 
säkerhet och trygghet var viktigare än självständighet. 
 

Vårdrelationer 
Dahlberg & Segesten (2010, ss. 184-193) skriver om att ett viktigt verktyg i bemötande för 
vårdpersonal av äldre personer och deras närstående att se sammanhanget med alla sina 
sinnen, se, lyssna, tänka, känna och förstå hela livssituationen. Genom att se vad den äldre 
personen vill och kan leder till att vårdpersonalen får en förståelse för den äldre personens 
situation. Den vårdrelation som vårdpersonalen och den äldre personen erhåller växer fram 
genom mötet, vilket leder till förståelse av hälsosituationen. 
I en litteraturstudie gjord av Kasèn, Nordman, Lindholm och Eriksson (2008, ss. 4-8) 
undersöktes hur patienter påverkas av vårdlidande och hur vårdpersonal påverkar detta 
vårdlidande till stor del. Författarna menar att det är viktigt att vårdpersonal som jobbar inom 
vården hela tiden beaktar och försöker förstå äldre personens perspektiv för att undvika 
vårdlidande. För att kunna förstå måste man hela tiden utgå från den äldre personens livsvärld 
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och i alla diskussioner på äldreboendet utgår från detta. Vårdpersonalen måste stanna upp och 
bli medvetna om hur vårdkulturen ser ut på deras arbetsplats och hur man vill utveckla den. 
Kasén et al (2008) skriver att det viktigt att få professionell handledning och utbildning inom 
området för det är först när förståelsen till att förstå sina rutiner som förändring till dessa kan 
bli till det bättre för den äldre personen.  
 
Björck och Sandman (2007, ss.14-18) har utfört en litteraturstudie om hur ordet vårdrelation 
används inom vårdvetenskapen och i andra vårdverksamheter. Författarna menar att det är 
viktigt att veta vad detta begrepp står för då det vetenskapliga språket inte ska vara 
godtyckligt eller motsägelsefullt. I diskussionen lägger de fram ett förslag på hur ordet 
vårdrelation ska användas och som lyder som följande ” En vårdrelation är en relation mellan  
en människa i egenskap av patient och en människa i egenskap av professionell vårdare, inom 
någon form av vårdverksamhet” (Björck och Sandman (2007, s.18) 
Mellanmänskliga relationer är något som de boende tycker är viktigt för sin livskvalitèt. 
Fysisk kontakt, förmåga att lyssna, närhet, vård anpassad till ens individuella behov, få 
information om vården, empati och sympati, respekt för sina värderingar och att inte ses på 
som ett objekt är uttryck som ofta kommer fram i kvalitativa studier (Rodríguez-Martín, 
Martínez-Andrés, Cervera-Monteagudo, Notario-Pacheco & Martínez-Vizcaíno, 2013, Perkins, 
Ball, Whittington & Hollingsworth, 2012) 
 

Upplevelser vid flytt till särskilt boende 
I en intervjustudie gjord av Davies och Nolan (2009, ss. 517-526) framkom hur närstående 
känner ångest och oro när deras nära och kära måste flytta till någon form av vårdboende. De 
anhöriga har varit vana vid att ta hand om sin make/ maka dagligen och de känner skuld och 
sorg när de längre inte orkar eller kan. Studien visar på att anpassningen att flytta till ett 
särskilt boende kan vara svårt både för den som flyttar och hennes/ hans familj. Det kan vara 
besvärligt att anpassa sig till de nya förhållandena och rollerna. Något viktigt som kan 
underlätta flytten till det särskilda boendet är till exempel att förflyttningen sker på ett bra sätt, 
att vårdpersonalen ger ett varmt välkomnande och att rummet är förberett på ett fint sätt. 
Sådana små, enkla saker gör att det inte känns så traumatiskt att flytta till det särskilda 
boendet. 
Många äldre hellre vill än att flytta in på särskilt boende och de är rädda för att förlora sin 
självständighet. Framförallt var det kvinnor som uttryckte denna tanke. Det kan bero på att det 
är kvinnorna som lever längre och därför riskerar i större grad att flytta till särskilda boenden 
än männen samt att många av männen har fruar som att tvättar, lagar mat, handlar och så 
vidare (Quine & Morell, 2006. ss. 212-220). 
I en filippinskt studie, där det inte är så vanligt med äldreboenden, fick författarna fram fakta 
om hur äldre personerna lättare kan acklimatisera sig vid en flytt till ett boende. Den första 
fasen är omvandlingsfasen, då försöker de äldre personerna att vänja sig vid tanken om 
kommande förändringar i livet som en flytt innebär. I den andra fasen, fördjupningsfasen, 
engagerar sig den äldre i det nya livet. Författarna menar att ny kunskap gör att det är lättare 
att möta de äldre och fokusera på omvårdnadsåtgärder som underlättar flytten till något som 
den äldre inte kallar sitt hem (De Guzman, Guevara, Guiang, Gutierez, Habalayas, Hizon, & 
Idanan, 2012). I en studie gjord av Sainio & Hansebo (2008, s. 27) beskriver de äldre 
personerna känslan av att vara beroende av andra som begränsande i tillvaron. Känslan av att 
vara till besvär och att vårdpersonalen blir störd när den äldre personen behöver hjälp kan 
innebära att den äldre ibland planerar när det är lämpligt att larma för hjälp för att 
vårdpersonal bland uttrycker att de inte har tid till att hjälpa den äldre personen för tillfället. 
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PROBLEMFORMULERING 

Socialtjänstens vård och omsorg kring den äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett 
värdigt liv och känna välbefinnande. För att uppnå det behöver äldreomsorgen bland annat 
värna om och respektera den enskilda personens rätt till privatliv och kroppslig integritet, 
självbestämmande, delaktighet vara individanpassad för att den äldre personen skall känna 
värdigt liv och välbefinnande. 
Hur upplever den äldre personen sitt allmänna hälsotillstånd? Besväras den äldre personen av 
ensamhet? Är de sociala aktiviteter som finns på äldreboendet tillräckliga för den äldre 
personen som både bor och har sin fritid inom samma väggar. 
De nationella värdighetsgarantierna finns nu i bruk på en del särskilda boenden i Sverige, 
kommunerna har nu en stor utmaning i att bemöta, hantera och leva upp till den nationella 
värdighetsgarantin. 
 

Syfte 
Syftet med studien var att undersöka de äldre personernas uppfattningar av vård och omsorg 
på ett särskilt boenden och ett demensboende samt jämföra resultatet med tidigare nationell 
värdegrundsundersökning. 
 

Metod 
Datainsamlingen skedde med frågeformulär som sedan studerades och kvantifierades för att 
göra en statistisk bearbetning. För att resultatet skall kunna användas måste mätmetoden vara 
av god reliabilitet och validitet. Forsberg & Wengström (2008, ss. 61-62) menar att 
reliabiliteten innebär att enkäten är stabil oavsett tidpunkt för mätning och att skillnader i så 
fall skall bero på den som svarat på enkäten. Ett sätt att öka reliabiliteten är att frågorna är 
formulerade på samma sätt och i samma ordning för samtliga deltagande. Validitet menas att 
enkäten mäter det som skall studeras (Eliasson, 2006, ss. 16-17). Ejlertsson (2006, s. 11) 
skriver att fördelen med enkät kan vara att personen själv kan svara på frågor i lugn och ro 
och därmed överväga svarsalternativen i enkäten. Nackdelar kan vara att en skriftlig 
enkätundersökning brukar få låg svarsfrekvens, svårigheter med att förstå frågorna då 
informanterna kanske har svårt att läsa eller uttrycka sig i skrift.  
Studien använder sig av en kvantitativ metod i form av en enkät. Enkäten som användes 
hämtades från Socialstyrelsen (2012) och bygger på om den äldre personen känner respekt, 
rätt till privatliv, integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning i sitt liv på 
särskilt boende då dessa begrepp är de som den äldre personen minst upplever sig tagna för 
givna enligt undersökning gjord av (Socialstyrelsen, 2012). Detta valdes då det ansågs vara 
lämpligt metod för att få svar på studiens syfte (Ejlertsson, 2006, ss. 7-10). En mätmetod som 
går ut på att få siffror på undersökningen, där syftet är att påvisa hur vanligt eller i vilken 
utsträckning något förekommer med hjälp av variabler t.ex. kön, boendeformerna särskilt 
boende eller demensboende (Eliasson, 2006, s. 5). Forsberg & Wengström (2008, ss. 61-62) 
menar att vid en kvantitativ studie samlar författarna ihop fakta som omvandlas till siffror för 
att göra statistiska analyser, frågorna är av strukturerad typ där deltagarna skall svara och det 
finns även kommentarsfält för att tydliggöra mer om så önskas. 
 

Deltagare 
Studien genomfördes i en mindre kommun i Västsverige. Nationella värdighetsgarantierna har 
varit utgångspunkt för studien. Författarna bestämde sig för att genomföra en 
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enkätundersökning. Kontakt togs med verksamhetscheferna för de två boendena som var 
berörda i kommunen. Därefter lämnades ett informationsbrev för underskrift (bilaga 1). 
Författarna fick godkännande att genomföra undersökningen på demens -och särskilt boende. 
Information (bilaga 2) lämnades till de boende och informationsbrevet sattes även upp vid 
allmänna utrymmen för att informera närstående och vårdpersonal om studien. Sammanlagt 
bodde under mätperioden 32 äldre personer på demensboende och 38 äldre personer boende 
på särskilt boende. Alla äldre personer fick erbjudande om att delta studien. En person som 
var resurs på enheten var behjälplig om den äldre personen behövde hjälp med att fylla i 
enkäten eller få den uppläst för sig. Detta för att säkerställa så att den äldre personen inte 
missförstod enkätfrågorna och på detta sätt inte svarade. Författarna ville inte heller missa de 
äldre personer som inte kunde läsa eller skriva på enkäten. 
Vid en enkätundersökning kan tidigare gjorda enkäter användas, fördelen med detta är att det 
då går att jämföra materialet mot tidigare undersökningar (Ejlertsson, 2006, ss. 7-10). Enkäten 
innehåller 32 frågor där frågeformulären innehåller 2-3 svarsalternativ (Bilaga 3).  20 av 
frågorna kan den äldre personen i tillägg till frågan svara i fritext för att förstärka sin åsikt. 
Frågorna i enkäten är hämtade hos Socialstyrelsen, där målet har varit att få ny kunskap om 
äldreomsorgen med inriktning mot den äldre personen (Socialstyrelsen, 2012 c). 

  
Datainsamling 
Den äldre personens närstående och i förekommande fall godeman fick information om att 
enkät underökning gällande Nationellvärdegrund skulle göras i kvalitetssäkrande syfte. 
Cheferna på särskilt boende och demensboende fick muntligt samtycke till att genom föra 
denna enkät undersökning av de närstående och goda män. Författarna till studien fick 
godkännande från cheferna till att genomföra att undersökningen. 
Enkäten med nationella värdegrunden som utgångspunkt lämnades ut till de äldre personerna 
under veckorna 40-44. Påminnelser skickades ut under vecka 43. Författarna fick hjälp av en 
utomstående person som inte arbetar inom vård och omsorg så att den äldre personen kunde 
delta i studien om denna så ville. Den utomstående person stöttade den äldre personen i att 
läsa och besvara frågorna i rätt fält, den äldre personen kunde även om behov fanns beskriva 
frågan mer utförligt om den äldre personen inte förstod, detta som stöd för att kunna fylla i sin 
enkät. Informanterna i studien var boende dels på demensboende och dels i särskilt boende. 
Demensboendet består av 36 lägenheter varav 4 var tomma, inga parboende under 
undersökningstiden. Det vill säga 32 äldre personer varav 15 tackade nej eller inte kunde  
medverka på grund av sjukdom. De äldre personerna på demensboendet som svarade på 
enkäten var nu totalt 13 kvinnor och 4 män i åldrarna 66-94 år. Det särskilda boendet består 
av 36 lägenheter varav 3 är tomma, inga parboende under undersökningstiden. Det vill säga 
33 äldre personer varav 6 stycken tackade nej eller inte kunde medverka på grund av 
sjukdom. Utav de som bodde på särskilt boende svarade 15 kvinnor och 12 män i åldrarna 68-
94 år. 
 

 
DATAANALYS 

Svar från enkäten matades in i enkätprogrammet Bibase. Efter detta kunde författarna se 
skillnader i form av siffror och tabeller. Dessa värden användes sedan för att statistiska 
analyser med SPSS (Statistical Package for Social Science) version 21. Då svarsfrekvensen 
var låg och SPSS inte kunde räkna ut signifikans bland de ställda frågorna använde författarna 
sig av Fischer exact test, för att använda samma frågeställningar och nu lägga in frågorna i 
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chi-square test. Detta för att göra variabel 1 och variabel 2 och då få fram korstabeller. Nu 
kunde signifikansen räknas ut i tabeller trots den låga svarsfrekvensen. Analys av skillnad 
grupperna av män och kvinnor samt boendeform gjordes med Fisher exact test, 
signifikansnivå p < 0,05 (Brace, Sneglar & Kemp, 2012, ss. 178-179) 
 
FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN  

Vid forskning som rör människor skall en ansökan om etikprövning göras. Detta regleras i  
lagen om etikprövning av forskning som avser människor. Syftet med denna lag är  
att stärka individens skydd i samband med forskning. Enligt 2 § finns inte detta krav för  
vetenskapliga arbeten på avancerad nivå inom ramen för högskoleutbildningar (SFS 
2003:460). Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. De 
ska upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att när som helst avbryta sin 
medverkan (bilaga 2). Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella 
undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta.  
De äldre personerna skall bli väl informerade om enkätundersökningen, om varför den görs 
och att det är frivilligt att delta. De äldre personerna som bor på demensboende och särskilt 
boende har rätt till att själva bestämma över sin medverkan, samtycke ges genom att man 
svarar. Kravet på konfidentialitet uppfylls så att den äldre personen inte skall kunna 
identifieras av utomstående. De äldre fick också besked om att deras medverkande eller icke 
medverkande inte skulle påverka deras omvårdnad i fortsättningen.  
 

RESULTAT 

I en nationell enkätundersökning gjord av Socialstyrelsen 2012 deltog 33 400 äldre personer 
boende på äldreboenden. Enkäten undersökte hur de äldre upplever äldreomsorgen. I 
föreliggande studie har samma frågor ställts som Socialstyrelsens undersökning (2012). 
Författarna valde att redovisa resultatet på samma sätt som Socialstyrelsen (2012) för att 
lättare se skillnader i svarsalternativen. Svarsalternativen har slagits ihop till positiva, varken 
eller och negativa istället för mycket gott, ganska gott, någorlunda, ganska dåligt och mycket 
dåligt. De svar som framkom presenteras i tabell 1 i jämförelse med Socialstyrelsens resultat 
(2012). Sammanfattningsvis upplever 80 % av informanterna i föreliggande studie att 
omvårdnadsinsatserna är av god kvalité. Ett gott bemötande från personalen upplever 89 %, 
och de flesta äldre personerna, 91 %, känner sig trygga på sitt äldreboende. 
Förbättringsområden som framkom i undersökningen var att informationen till den äldre 
personen vid en tillfällig förändring i omvårdnaden inte var tillräcklig. Möjligheten att 
påverka sin vård och omsorg sågs som ett område att förbättra. Siffrorna inom parentes visar 
på resultatet från Socialstyrelsens undersökning 2012. 
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Tabell 1. Jämförelse enkätundersökning i en mindre kommun i Västsverige 2013 samt 
Socialstyrelsens undersökning 2012. 
DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE 
Personalen tar hänsyn till mina önskemål 
Kan påverka vilka tider man får hjälp 

POSITIVA 
70 %   (81,5 %) 
52 %  (66,1 %) 

VARKEN/ELLER 
30 %  (12,1 %) 
32 %  (16,2 %) 

NEGATIVA 
0  %   (6,4 %) 
16 %   (17,7 %) 

LEDNING OCH PLANERING 
Personalen har tillräckligt med tid 

 
82 %  (72,8 %) 

 
7 %  (16,3 %) 

 
11 %  (10,9 %) 

TRYGGHET 
Känner sig trygg på äldreboende 
Har förtroende för personalen 

 
91 %  (89,3 % ) 
89 %  (78,7 %) 

 
5 %  (7,4 %) 
9 %  (0 %) 

 
5 %  (3,3 %) 
2 %  (21,3 %) 

INFORMATION 
Personalen informerar i förväg om tillfällig förändring 

 
48 %  (47,7 % )  

 
30 %  (20,1 %) 

 
23 %  (32,2 %) 

PSYKISKT VÄLBEFINNANDE 
Svåra besvär av ängslan, oro, ångest 

 
66 %  (51,7 %) 

 
27 %  (40,5 % ) 

 
7 %  (7,8 %) 

BOENDEMILJÖ 
Trivs med sitt rum/lägenhet 
Trivs i de gemensamma utrymmena 
Trivsamt utomhus runt boendet 

 
82 %  (78,2 %) 
70 %  (65,5 %) 
73 %  (73,6 %) 

 
16 %  (18,6 %) 
18 %  (28 %) 
25 %  (21,6 %) 

 
2 %  (3,2 %) 
11 %  (6,5 %) 
2 %  (4,8 %) 

MAT OCH MÅLTIDSMILJÖ 
Maten smakar bra 
Måltiden en trevlig stund 

 
89 %  (73,9 %) 
93 %  (68,65 %) 

 
7 %  (16,2 %) 
5 %  (19,6 %) 

 
4 %  (9,9 %) 
2 %  (11,8 %) 

SOCIALA AKTIVITETER OCH UTOMHUSVISTELSE 
Uppfattning om aktiviteter som erbjuds 
Möjlighet att komma utomhus 

 
59 %   (66 %) 
59 %  (69,5 %) 

 
32 %  (22,1 %) 
32 %  (11,2) 

 
9 %  (11,9 %) 
9 %  (19,3 %) 

PERSONLIG OMVÅRDNAD 
Hjälp att gå på toaletten 
Hjälp med tänderna 
Hjälp med fotvård 

 
64 %  (67,6 %) 
34 %  (44,1 %) 
61 %  (71,7 %) 

 
9 %  (20,9 %) 
14 %  (20,7 %) 
5 %  (13,9 %) 

 
27 %  (11,5 %) 
52 %  (35,2 %) 
34 %  (14,4 %) 

TILLGÄNGLIGHET 
Möjlighet att träffa Läkare 
Möjlighet att träffa Sjuksköterska 
Få kontakt med personalen på boendet 

 
50 %  (56,7 %) 
64 %  (76,3 %) 
84 %  (85,7 %) 

 
41 %  (22,2 %) 
30 %  (13,1 %) 
14 %  (9,8 %) 

 
9 %  (21,1 %) 
7 %  (10,6 %) 
2 %  (4,5 %) 

BEDÖMING AV OMSORGEN I HELHET  
80 %  (83,7 %) 

 
20 %  (11,7 %) 

 
0 %  (4,6 %) 

Antal 44  100 % 100 % 100 % 

 
 
Skillnader framkommer i uppfattning mellan män och kvinnor samt boendeform. Mer tydligt 
framkom skillnader i uppfattning gällande sociala aktiviteter och utomhusvistelse, känslor av 
ensamhet och personlig omvårdnad samt möjlighet att träffa läkare, sjuksköterska och få 
kontakt med vårdpersonal.  
 
I de skillnader som framträdde vid första granskningen gjordes ytterligare analys av materialet 
avseende jämförelser mellan boendeform och kön, där det framkom skillnader avseende 
upplevelser av ensamhet, hälsotillstånd, sociala aktiviteter samt om vårdpersonal informerar 
tillräckligt vid tillfälliga förändringar och tar hänsyn till den äldre personens åsikter. 
 
 
Tabell 2. Känner de äldre personerna sig ensamma? 
  
          
Män särskilt boende   Män Demensboende     
Ja, ofta 1 (8 %)   0 (0 %)     
Ja, då och då 2 (17 %)   0 (0 %)     
Nej 9 (75 %)   4 (100 %)     
Antal  12          4     
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Kvinna särskilt boende   Kvinna Demensboende     
Ja, ofta 1 (7 %)   4 (31 %)     
Ja, då och då 2 (13 %)   4 (31 %)     
Nej 12 (80 %)   5 (38 %)     
Antal  15      13     
 
Sammanfattningsvis så är kvinnors upplevele att ensamheten är mer påtaglig totalt utav 
kvinnor boende på boende med demenssjukdom 62 % och kvinnor boende på särskilt boende 
20 % (Tabell 2). Kvinnor i demensboende upplevde i högre utsträckning ensamhet jämfört 
med både män och kvinnor boende på särskilt boende och demensboendebåda (p < 0,05) 
 
Tabell 3. Hur upplever de äldre sitt hälsotillstånd  
          
Män särskilt boende   Män Demensboende     
Positivt 3 (25 %)   3 (75 %)     
Varken eller 5 (42 %)   1 (25 %)     
Negativt 4 (33 %)   0 (0 %)     
Antal  12          4     
          
      

          
Kvinna särskilt boende   Kvinna Demensboende     
Positivt 6 (40 %)   11 (85 %)     
Varken eller 8 (53 %)   0 (0 %)     
Negativt 1 (7 %)   2 (15 %)     
Antal  15      13     
 
Utav de deltagarna tillsammans upplevde 52 % mycket/ gott ganska gott hälsotillstånd, 32 % 
någorlunda och 16 % ganska dåligt/ mycket dåligt hälsotillstånd.(Tabell 3) Hälsotillståndet 
upplevs bättre bland de boende i demensboende än bland de i särskilt boende. Män i särskilt 
boende upplever hälsan sämre än i den andra boendeformen dock var skillnaderna ej 
signifikanta. 
 
 
Tabell 4. Hur nöjd eller missnöjd är du med de aktiviteter som erbjuds på ditt 
äldreboende?  
          
Män särskilt boende   Män Demensboende     
Positivt 8 (67 %)   2 (50 %)     
Varken eller 3 (25 %)   2 (50 %)     
Negativt 1 (8 %)   0     
Antal  12          4     
          
      

          
Kvinna särskilt boende   Kvinna Demensboende     
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Positivt 8 (53 %)   8 (62 %)     
Varken eller 6 (40 %)   3 (23 %)     
Negativt 1 (7 %)   2 (15 %)     
Antal  15      13     
 
Sammanfattningsvis upplever män och kvinnor på särskilt boende och demensboende till 59 
% positiva till de aktiviteter som erbjuds men det är dock 32 % som är varken eller och 9 % 
som är negativa till de aktiviteter som erbjuds (Tabell 4). Alltså har 41 % en negativ känsla 
vad det gäller de aktiviteter som erbjuds på sitt äldreboende. Inga signifikanta skillnader 
framkom vid analysen (p < 0,54) 
 
 
 
Tabell 5. Brukar personalen meddela dig i förväg vid tillfällig  
förändring? 
 
         
Män särskilt boende   Män Demensboende    
Ja, alltid/ oftast 8 (67 %)   3 (75 %)    
Ibland 3 (25 %)   1 (25 %)    
Sällan/ Nej, aldrig 1 (8 %)   0 (0 %)    
Antal  12          4    
         
      

         
Kvinna särskilt boende   Kvinna Demensboende    
Ja, alltid/ oftast 8 (53 %)   2 (15 %)    
Ibland 5 (33 %)   5 (38 %)    
Sällan/ Nej, aldrig 2 (14 %)   6 (46 %)    
Antal  15      13    
 
Den enda statistiskt säkerställda skillnaden som framkom var kvinnor som bor på 
demensboende var mer missnöjda gällande informerade vid tillfälliga förändringar. 
Signifikans framkom mellan upplevelserna av att i förväg meddela tillfälliga 
förändringar (p < 0,05). 
 
Tabell 6. Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen 
ska utföras?  
  
          
Män särskilt boende   Män Demensboende     
Ja, alltid/ oftast 6 (50 %)   2 (50 %)     
Ibland 2 (17 %)   0 (0 %)     
Sällan/ Nej, aldrig 4 (33 %)   2 (50 %)     
Antal  12          4     
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Kvinna särskilt boende   Kvinna Demensboende     
Ja, alltid/ oftast 8 (53 %)   7 (55 %)     
Ibland 6 (40 %)   6 (45%)     
Sällan/ Nej, aldrig 1  (7 %)   0 (0%)     
Antal  15      13     
 
Inga signifikanta skillnader kunde hittas i tabell 6 gällande hänsyn till önskemål om hur 
hjälpen ska utföras. 
 

DISKUSSION  
Metoddiskussion. 
Genom att genomföra en enkätundersökning fanns det möjlighet att erbjuda alla boende att 
medverka, det vill säga göra en totalundersökning. Genom standardiserade frågor ger enkäten 
möjlighet till en objektiv/opartisk bild av det undersökta problemet. Genom att använda en 
tidigare testad enkät uppnås högre validitet och reliabilitet.  Fördelen var också att data kunde 
jämföras med tidigare studier, då exakt samma frågor ställdes. Författarna har använt sig av 
en kvantitativ analys metod enligt Fisher exact test, signifikansnivå p < 0,05 (Brace, Sneglar 
& Kemp, 2012, ss. 178-179) för att kunna få fram signifikanser i frågorna. Då svarsfrekvens 
var låg använde sig författarna av chi-square test. Målet med enkätundersökningen var att alla 
boende på demensboende och särskilt boende skulle delta i enkätundersökningen men på 
grund av hinder blev svarsfrekvens ej 100 %. Med tanke på den äldre personen som bor på 
särskilt boende och demensboende var svarsfrekvensen relativt hög. Kontakt togs med 
enhetschefer för att få godkännande om datainsamlingen. Den äldre personen som svarade på 
enkäten fick den tiden som behövdes. Om den äldre personen blev trött tillfrågades hon/ han 
om resurspersonen fick återkomma med enkäten. Enkäten sammanställdes i män/kvinnor 
särskilt boende/ demensboende i jämförelse med en enkät fråga för att se om det fanns någon 
statistisk säkerhet. Att en utomstående person fanns till för att stötta den äldre personen med 
enkäten valdes, för att författarna såg från Socialstyrelsens enkätundersökning (2012) att det 
var hög andel närstående som hjälpt den äldre personen att svara. Författarna såg det som en 
fördel att få frågorna av någon som de inte har någon relation till och för att det var den äldre 
personernas åsikter som framkom. Författarna har sökt litteratur i olika databaser för att kunna 
jämföra och styrka sitt resultat. Någon litteratur gällande detta ämne var det endast 
Socialstyrelsen (2013) som hittades. Författarna har i resultat genomgången arbetat 
tillsammans med ett öppet sinne, för att räkna ut signifikanser ut olika variablar. Resultat 
variablar har sammansställts i jämförelse med Socialstyrelsen (2012) och de variablar som 
visade på olikheter har tydliggjorts i mindre tabeller för att göra det lättare för läsaren att 
förstå. Dessa områden som framkom har författarna sedan använt sig av i diskussionen. 
Enkäten som använts är väl beprövad sedan tidigare. De som svarade var med största 
sannolikhet friskare än de som inte svarade på enkäten vilket kan påverka resultaten om de som 
svarade därmed är mer positiva till sin äldreomsorg än de som inte svarade på enkäten. Det finns 
en risk för att äldre med demenssjukdom och andra svåra sjukdomar inte representeras med sina 
åsikter i undersökningen, om de själva inte kan besvara enkäten eller kanske inte svarar alls. I 
denna studie var svarsfrekvensen högre jämfört med tidigare studie (Socialstyrelsen, 2012).  
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Resultatdiskussion 
I den kommun där undersökning gjordes har det sedan oktober 2012 arbetats aktivt med att 
implementera värdegrund så att den äldre personen och dennes närstående ska vara nöjda med 
den service som erbjuds i kommunen gällande vård- och omsorg. Mycket tid och utbildning 
har lagts ner till all vårdpersonal i kommunen för att få en samsyn i värdegrundsarbetet. 
 
Föreliggande studie visar att de äldre är till stor del nöjda med vården som ges i kommunens 
särskilda boenden. De äldre känner trygghet och känner förtroende för vårdpersonalen. 
Mindre nöjda är de äldre personerna med de dagliga aktiviteter som erbjuds på boendena och 
hur vård- och omsorgsinsatser utförs. I kommunen där undersökningen gjordes har lokala 
värdighetsgarantier införts. Värdighetsgarantierna har inriktning på att de äldre skall få leva 
ett värdigt liv och känna välbefinnande. Målet med denna värdighetsgaranti är att de äldre, 
deras närstående och vårdpersonal ska vara nöjda med den vård och omsorg som erbjuds 
(Socialstyrelsen, 2011).  
 
Vad som är meningsfullt för den äldre personen är individuellt, varje människa är unik med 
sin erfarenhet av livet och det som är av stor mening för en äldre person kan för en annan 
äldre person vara icke meningsfullt. Då varje äldre person levt ett långt och förhoppningsvis 
innehållsrikt liv ställer detta krav på att äldreomsorgen bemöter varje individ unikt. 
Vårdpersonal behöver vara lyhörda och bevaka den äldre personen för hur just hon eller han 
är. För att den äldre personen skall känna att det är dennes hem bör vården utgå ifrån att 
vårdpersonalen som arbetar på äldreboende bör ha med sig i vardagssysslorna att de jobbar i 
den äldre personens hem. Det skall vara en lugn och trygg miljö där omvårdnad och uppgifter 
som skall göras i vardagen skall göras tillsammans med den äldre personen (Dahlberg & 
Segesten 2010, ss.77-78). I föreliggande enkätundersökning framkom en del skillnader mellan 
kvinnors och mäns upplevelser bland annat om delaktighet och inflytande. Varannan person 
på boendena kände att de inte kunde påverka sin vardag. Av de äldre personerna upplevde 
mer än hälften att personalen inte ger de tillräckligt med information i förväg vid förändringar 
(tabell 1). De äldre personerna är till 80 % nöjda med den vård och omsorg som ges på 
äldreboendet (tabell 1). 
Blennberg & Johansson (2011, ss. 28-30) tar upp vikten för att den äldre personen skall känna 
delaktighet handlar det om ett samspel mellan den äldre personen och vårdpersonal med en 
ömsesidighet och finkänsla för hur vård och omsorgen skall utformas. Författarna tar även 
upp att ett nej inte alltid behöver stå för att den äldre personen inte vill utan att som 
vårdpersonal skall den äldre personen tillfrågas varje dag för en dag kanske den äldre 
personen vill. Närstående upplevese av att känna sig delaktiga i vård och omsorg är av stor 
betydelse, de kan hjälpa vårdpersonalen till att den äldre personen att få vara den personen de 
är och kunna leva utifrån sin egen identitet så lång det är möjligt.  
 
Följande skillnader mellan grupperna fanns (p < 0,05) mellan boendeformerna särskilt boende 
och demensboende inkluderat både män och kvinnor. Det allmänna hälsotillståndet upplevs 
bättre bland de äldre personer som bor på demensboende. Kvinnor i demensboende upplevde i 
högre utsträckning ensamhet samt att de inte blir informerade av tillfälliga förändringar i 
omvårdnaden (tabell 2). Eventuellt kan kvinnors känslor om ensamhet och att ej bli 
informerade om förändringar höra samman med det som Quine & Morell (2006. s. 212-220) 
kom fram till i sin studie att kvinnor lever längre och är rädda för att förlora sin 
självständighet då de måste flytta till något boende. Författarna till föreliggande studie 
funderar på om rädslan att förlora sin självständighet beror på rädsla för försämrad hälsa och 
med den försämrade hälsan rädsla för att inte orka få igenom sina önskemål gällande vården 
och omsorgen. 
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Forskning visar på stora svårigheter när evidens och kliniska riktlinjer ska introduceras i 
dagliga verksamheter. Data visar att patienter inte får lämplig vård eller till och med får 
onödig och skadlig vård (Grol & Grimshaw 2003, ss.1225-30). Författarna till föreliggande 
studie menar att vårdlidande kan vara en orsak till skadlig vård. Dahlberg & Segesten (2010, 
s.56) tar upp vikten av att känna existens där den äldre personen får vara sig själv, då den 
äldre personen flyttar in eller redan bor på särskilt boende ställs existensen på spel, den äldre 
personen skall nu hitta ett nytt sätt att leva med sig själv och en ny omvärld befinner man sig 
i. Då de äldre personerna som flyttar in på särskilt boende gör detta är det relaterat till att det 
allmänna hälsotillståndet har förändrats och den äldre personen kan inte bo kvar hemma med 
hjälp stöd från hemtjänst/närstående. Vilken påfrestning det är för den äldre personen som 
bryter upp från sitt hem till att flytta och bo med andra människor som de inte valt att bo med. 
I denna enkätundersökning framkom skillnader mellan mäns och kvinnors upplevelser bl. a 
när det gällde känslor av oro och ensamhet, 32 % av de boende upplever ensamhet som en 
negativ känsla, denna känsla påverkar även upplevelsen av hälsa (Tabell 2). Är denna känsla 
en effekt av att den äldre personen som bor på särskilt boende känner att de inte har någon 
meningsfullhet. I en intervjuundersökning publicerad 2013 från USA gjord av Theeke och 
Mallow (2013, ss. 28-37) framkommer det att äldre patienter upplever ensamhet och att detta 
påverkar deras livskvalité och även deras hälsa. Enligt undersökningen orsakar ensamhet 
problem med affektiva störningar och/ eller hjärt- och lungsjukdomar. Ensamhet har satts i 
samband med depressioner och oro/ ångest och det finns samband mellan ensamhet och fysisk 
hälsa. Författarna menar att det är dags att börja screena för ensamhet vilket skulle öka 
medvetenheten om att det är ett kliniskt problem för att sedan kunna sätta in åtgärder och 
utveckla riktlinjer. Enligt Dahlberg & Segesten (2010, ss. 90-91) kan den äldre personen bo 
tillsammans med andra äldre personer men ändå känna sig ensam, den äldre personen kanske 
inte känner samhörighet, gemenskap. Denna känsla är ofta djup och intensiv. Att uppleva 
mening med livet är viktigt, att man känner gemenskap och då får ett sammanhang. 
 
Något som är framträdande både i föreliggande undersökning och tidigare undersökningar är 
att de boende uppfattar att det ofta är för många personer inblandade i vården (tabell 1). Det 
kan då vara svårt att få gehör för sina önskemål och detta kan resultera i att den äldre 
personen känner maktlöshet över att inte bli hörd. Grol och Grimshaw (2003, s 1229) har 
undersökt svårigheten med att genomföra förändringar inom vården. Flera viktiga aspekter 
måste beaktas bland annat forskning och vetenskap. Det är viktigt att förbereda sig väl och 
utarbeta förslag som är evidensbaserade. Verksamheter måste studera vilka svårigheter som 
finns för att uppnå förändring och välja strategier och åtgärder inom budgeten och som gör det 
möjligt att förändra. Verksamheter måste slutligen vilja arbeta med förändring för att göra 
vården mer effektiv, trygg och vänlig. 
 
Rundgren & Dehlin (2010, ss. 63-65) skriver att inom äldrevården diskuteras det om optimal 
förmåga då funktionsförmågan inte alltid går att återställa relaterat till kronisk sjukdom. De 
tar även upp att den äldre personen och dess närstående bör vara del i omsorgsplaneringen och 
målsättningen, framförallt för att få en tydlighet och att det finns rimliga krav för både den 
äldre personen, närstående och vårdpersonal. För att vårdpersonal ska kunna utföra vård och 
omsorgsinsatser är det av stor vikt att när den äldre personen flyttar in på ett särskilt boende 
genomförs ankomstsamtal där den äldres behov och önskemål beaktas och dokumenteras i en 
genomförande plan. Denna genomförandeplan måste utvärderas och revideras i det dagliga 
arbetet (Socialtjänstlagen 2001:453). 
De äldre personerna som bor på särskilt boende tillhör den sjukaste gruppen av äldre i 
samhället. Desto större utmaning för teamet som består av läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, 
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arbetsterapeut och vårdpersonal i kommunerna att se möjligheter till behov av rörelse. Brist 
på fysiska aktiviteter leder till andra bieffekter som förstoppning, osteoporos, trycksår, 
svullnader som kanske behöver behandlas farmakologiskt. För att kunna förhindra detta bör 
teamet kartlägga hjälpmedelsbehovet och den äldre personens funktioner. Personalen ofta tar 
upp argument att det tar för lång tid att den äldre personen själv skall utföra de dagliga 
göromålen så som hygien, tvätt och städning. Att det inte finns resurser till att den äldre 
personen i den grad denna själv, har förutsättning av och kan utföra de dagliga göromålen.  
Förhoppningsvis kommer det att bli ändring nationellt gällande särskilt boende, att de äldre 
personerna blir mer aktiva i sina dagliga göromål för att på längre sikt kunna bidra till ökat 

välbefinnande och bli mindre fysiskt krävande för vårdpersonalen. Då mer kunskap om 
värdegrund ökar vård och omsorgspersonalens medvetenhet i utförandet av vård och 
omsorgsinsatser. 
 
Författarna har jämfört siffrorna i tabell 1. I föreliggande undersökning har vi 44 svarande av 
totalt 70 personer av dessa var 53 % demensboende och 75 % på särskilt boende. Jämfört med 
nationellt 33 400 personer boende på särskilt boende och demensboende i Sverige. Det kan 
ses vissa skillnader men i övervägande del överensstämmer svaren. I den undersökta 
kommunen upplevdes tillräckligt med tid, känslor av trygghet, boendemiljö, och mat- och 
måltidsmiljö, tillgänglighet av vårdpersonal som positivt än nationellt. Den äldre personens 
upplevelser av delaktighet och inflytande, sociala aktivitetet och utomhusvistelse samt 
bedömning av omsorgen i helhet var lite sämre än i den nationella sammanställningen gjord 
av Socialstyrelsen (2012). 
 
Socialstyrelsen (2013)  december publicerades den femte enkätundersökningen som 
genomförts nationellt mellan 2008-2013 med syfte att påverka politiker, tjänstemän och 
verksamhetsansvariga till att utvärdera och försöka genomföra förbättringar inom vård- och 
omsorg. Brukarundersökningen genomfördes av Socialstyrelsens i Maj detta år. Från 
enkätundersökningen 2013 framkommer att den äldre personen fått stöttning av närstående till 
stor del för att svar på enkäten. Detta kan bidra till att det inte framkommer hur den äldre 
personen uppfattning om äldreomsorgen. I Socialstyrelsens (2013) rapport har 
svarsalternativen slagits ihop och inga bakgrundsvariabler redovisas. Frågor om kränkning 
eller överträdelser gällande vårdpersonal har inte redovisats för vår kommun. Eftersom 
svarsfrekvensen i enkätundersökningen för kommunen är låg detta år i Socialstyrelsens 
undersökning så kan vi inte jämföra resultatet med Socialstyrelsens resultat. Detta ses som en 
brist då förhoppningen om att kommunens värdegrundsarbete hade gett ett bättre resultat än 
förra året. Sammanfattningsvis visar resultatet i stort i hela landet att det äldre som bor i 
särskilda boenden är mer nöjda än tidigare år. Nöjdheten närmar sig det personer som bor i 
ordinärt hem med hjälp av hemtjänst. Även närstående är mer nöjda än tidigare år vad gäller 
samarbete mellan dem och äldreboendet. I Socialstyrelsens undersökning (2013) är det fler 
äldre nationellt som är mer nöjda över vilka aktiviteter som erbjuds. I några av kommunerna 
är det aktiviteter som fler är missnöjda med än tidigare. Föreliggande undersökning visade 
också på mer missnöje med aktiviteter. I en av kommunerna som en av författarna arbetar 
föreslog politikerna att stänga dag- och aktivitetsverksamhet för att spara pengar. Detta ledde 
till namninsamlingar med mera vilket ledde till att politikerna drog tillbaka sitt förslag. Som 
distriktssköterska/ sjuksköterska som arbetar i kommunalverksamhet kan denna förståelse om 
hur upprörande detta blir för den äldre och deras närstående. Många av de boende är så sjuka 
och har svårt att förflytta sig till andra verksamheter för att hålla igång både kropp och själ 
med olika sociala aktiviteter/ verksamheter. Tuomi (2010, ss. 198-207) tar i sin studie upp 
vikten av att den äldre personen får behålla sin livskvalité, att äldreboendet kan erbjuda socialt 
nätverk, skapa känsla av trygghet och värme en familjär känsla för att den äldre trots sina 
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sjukdomar kan bibehålla sina färdigheter och få känsla av mening med livet. Som författare 
till denna studie ser vi att aktiviteter som syftar till att minnas gamla tider, umgänge med 
familj och sociala aktiviteter så som musik är uppskattade aktiviteter då den äldre personen 
känner tillhörighet och blir bekräftad. 
 
Meningsfull syselsättning behöver inte vara något komplicerat eller invecklat utan handlar om 
det dagliga som den äldre personen själv utför men nu behöver hjälp med när hälsotillståndet 
är sämre. De aktiviteter som äldre uppskattar är sång, dans, musik, spel, högläsning, 
gymnastik och utomhusvistelse. Vidare skriver Tuomi (2010, ss. 201-207) om de vardagliga 
aktiviteterna som att vara delaktig i hushållsarbetet så som tvätt, måltider, eller sitta och prata 
med vårdpersonal har en mycket positiv inverkan på den äldre personen som inte får dåligt 
samvete för att de inte gör något. Vi behöver tänka om! Att inte vårdpersonal ”springer runt” 
på avdelningarna för att utföra uppgifter och den äldre personen sitter eller kanske ligger i 
sängen och ser detta men kan inte göra något utan vårdpersonalen. Det är inte konstigt att den 
äldre personen känner mindre tillhörighet. Det är den äldre personen som bor på särskilt 
boende 24 timmar om dygnet det är dennes behov som skall stimuleras för att känna 
meningsfullhet. 
I en studie av Thylen, Wennlund, Bischofberger (2006, ss. 103-105) tar de upp vikten med en 
gemensam värdegrund som utgångspunkt som resulterar i en mäniskosyn där vårdpersonalen 
ser till varje äldre person med respekt för dennes självbestämmande och integritet. Vidare 
visade studien att nedsatt aktivitet inte skall påverka den äldre personens rätt till integritet, här 
skall vårdpersonalen vara så professionella att de bevakar den äldre personen så att 
integritetskänslan bibehålls. Den äldre personenen ska behandlas med respekt för att inte 
mista självbestämmandet och makten över sin vardag. När den äldre personens funktioner 
sviktar och det blir större omvårdnadsbehov skall vårdpersonalen reflektera över integriteten 
för att respektera den äldres värdighet oavsett hur mycket handlingskraft den äldre personen 
har. Holmberg, Valmari & Lundgren (2012, ss. 705-710) studie visade att oavsett var den 
äldre personen har sitt hem är hemmet en plats för trygghet och självbestämmande som 
distriktssköterskor upprätthåller genom att lära känna patienten och visa respekt för dennes 
självständighet och integritet.  
 
Förbättringsområden som är av stor vikt att arbeta vidare med är de boendes 
självbestämmande genom att vårdpersonalen tar hänsyn till de äldres önskemål när vården ska 
utföras. Det ska finnas möjligheter till sociala aktiviteter och utomhusvistelse för de äldre 
personerna. Värdegrundsarbete är något som hela tiden ska finnas med i det dagliga arbetet 
för alla som är verksamma i äldreomsorgen. Det är viktigt att utgå från den äldre personens 
resurser och funktioner och förstärka välbefinnande och värdigt liv.  
 
Alla distriktsköterskor behöver tillsammans med vårdpersonal lyfta fram den äldre personen 
och att vården skall utformas efter att varje äldre person har sin livshistoria, sina upplevelser 
och erfarenheter av livet. För att detta skall kunna utvecklas behöver det finnas tid för 
regelbunden reflektionstid för vårdpersonal. Harnett (2010) skriver i sin studie att 
reflektionstid är ett sätt för vårdpersonal att reflektera över de vardagssituationer som 
uppkommit, därmed ökar medvetenheten och nu kan invanda rutiner förändras. Genom att 
vårdpersonalen sätter ord på arbetet, skapas förutsättningar för en överblick som på sikt 
kommer att leda till insikt och det är då som förändringar kan skapas. 
Att utveckla sina erfarenheter i grupp med annan vårdpersonal ger en förståelse om olika 
vårdsituationer som kan uppstå och som behöver diskuteras i personalgruppen. Denna 
reflektion hjälper att tydliggöra tankar och på sikt kan detta leda till förändring hos 
vårdpersonal. Genom att öka medvetenheten hos vårdpersonalen om hur vårdsituationer 
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hanteras inom vård och omsorg kommer detta förmodligen leda till ny kunskap och därmed 
utveckla vården och omsorgen av de äldre. 
 
SLUTSATS 

För att den äldre personen ska uppleva ett värdigt liv och känna välbefinnande är det ett 
gemensamt ansvar för alla som arbetar inom äldreomsorgen att reflektera över hur man 
arbetar i praktiken för att göra gott och inte skada. De äldre som bor på särskilda boenden 
tillhör de mest sjuka och behövande människorna i samhället och är till stor del beroende av 
andra människor för att kunna fungera och leva. Ofta kan de inte själv ge uttryck för vad som 
fattas dem och om vårdpersonal måste försöka finnas till hands för stöttning. Vår 
undersökning och även den nationella enkätstudien visar på att de flesta äldre personerna och 
närstående upplever vården som god, men att det hela tiden finns förbättringsområden med 
koppling till värdegrunden att arbeta vidare med. För att den äldre personen själv skall känna 
värdigt liv är det av stor vikt att vård och omsorgspersonalen arbetar utifrån den äldre 
personens behov. Att de stödjer den äldre att personen i det dagliga vård och omsorgsarbetet. 
 
En värdegrund som skall ligga till grund för verksamheten, för att resultera i ett 
förbättringsarbete som förmodligen kommer att ta tid. Med tydlighet i vård och omsorgen 
som mål kommer vi att kunna säkerställa kvalitén på vård och omsorg.  Så att den äldre 
personen så långt som det är möjligt får leva utifrån sina förutsättningar och behov.  

 
 
KLINISK IMPLIKATION 

• Nationella värdegrunden skall ligga till grund för all vård och omsorg. Den ska vara 
ett stöd för all vårdpersonal i deras arbete och för att detta skall fungera är det av stor 
vikt att kontinuerligt reflektera över vård och omsorgsarbetet.  

• Värdegrundsarbetet är en lärande process som tar tid, syftet skall vara att utveckla 
kvalitén och ge vård och omsorgspersonal kompetetens om vad som är ett värdigt liv 
och välbefinnande för den äldre personen. 

• Författarna tror att för ett gott värdegrundsarbetet skall fungera, är det av stor vikt att 
politiker och omsorgsnämnd är delaktiga för att sprida motivation, och föra en dialog i 
hela vård- och omsorgsorganisationen. 

• Fortsatt kontinuerlig kompetensutbildning kring frågor som berör nationella 
värdegrunden bör ges till all vård och omsorgspersonal. 

• Regelbunden schemalagd reflektionstid för all berörd vård och omsorgspersonal. 
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BILAGA 1 

Till verksamhetschef för 
godkännande datasinsamling 

 
 
 
Vi är två sjuksköterskor, Anna Pettersson och Tiina Matilainen, som studerar på 
specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssjuksköterska vid Högskolan i 
Borås. Som en del i utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad nivå.  

Syftet med examensarbetet är att erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som 
distriktssköterskan kommer i kontakt med i sitt arbete.  

 I vår magisteruppsats har vi valt den nationella värdegrunden som utgångspunkt för 
utformandet av vår studie. 

Metoden i examensarbetet kommer att vara enkätundersökning, riktade till äldre personer som 
bor på särskilt boende i (XX) kommun enkätundersökningen kommer att ske hösten 2013, 
under v 40 – 44 enligt överenskommelse. Att medverka i studien är frivilligt och kan när som 
helst avbrytas utan förklaring. Allt material hanteras konfidentiellt och kan inte spåras till 
deltagarna vid publiceringen. 

För att underlätta för oss att komma igång med våra enkäter uppskattar vi svar om deltagande 
senast v 40. Bifogat formulär om godkännande skickas till angiven adress så snart som 
möjligt.  
 
Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare 
 
Hälsningar 
Anna Pettersson och Tiina Matilainen  
Handledare: Björn-Ove Suserud, Vetenskaplig ledare; Leg sjuksköt.; Docent i akutvård 
Institutionen för vårdvetenskap 
Högskolan i Borås 
Telefonnummer: 
 
Godkännande 
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Anna Pettersson och Tiina Matilainen 
genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 
XXX/ 2013 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Namn Titel/Verksamhet/Ort 
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BILAGA 2 

 
 
 
 
 
 
Informationsbrev  
 
Hej, vi är två distriktssköterske- studenter som ska undersöka kvalitén på äldreomsorgen i 
XXX  Kommun som examensarbete. Vi vill gärna att ni besvarar en enkät om vad ni anser om 
ert boende och hur ni trivs och blir bemötta av vårdpersonalen i vardagen så att kommunen 
har möjlighet att utvärdera och vidareutveckla vården. 
 
Metoden i examensarbetet kommer att vara enkätundersökning, riktade till äldre personer. 
Enkätundersökningen kommer att ske hösten 2013, under v 40 –44 och kan gärna ske enligt 
överenskommelse. Tidsåtgången beräknar vi till mellan 20 och 40 minuter. Att medverka i 
studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Allt material hanteras 
konfidentiellt och kan inte spåras till deltagarna vid publiceringen. 

För att underlätta för oss att komma igång med våra enkäter uppskattar vi svar om deltagande 
senast v 38. Bifogat formulär om godkännande skickas till angiven adress så snart som 
möjligt.  
 
Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare 
 
Hälsningar 
Anna Pettersson   Tiina Matilainen    
e-mailadress                                              e-mailadress 
telefonnummer                        telefonnummer 

Handledare 

Björn-Ove Suserud, Vetenskaplig ledare; Leg sjuksköt.; Docent i akutvård 
Institutionen för vårdvetenskap 
Högskolan i Borås 
telefonnummer 
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BILAGA 3 

   
Fråga 1 Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?            

  

My
ck
et 

got
t/ 
Ga
ns
ka 
got

t 

  Någorlunda   

Ganska 
dåligt/ 
Mycket 
dåligt 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kommentar: 
 
 
 
 
 
 
 

Fråga 2 Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? 

  

Ne
j  Ja, lätta besvär  

Ja, 
svåra 

besvär 

        

Kommentar: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fråga 3 Hur är din rörlighet inomhus? 
Jag 
går 

själv 
utan  
svåri
ghet

er 

 Jag har vissa svårigheter att gå själv  

Jag har 
stora 
svårighe
ter att 
gå själv 

 

Jag 
kan 
inte 
alls 
gå 

själv 

 

Ko
m

me
nta
r: 
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                     Fråga 4 Fick du plats på det äldreboende du ville bo på? 

 Komme
ntar: 

Ja   Nej 

 
 
 

Fråga 5 Trivs du med ditt rum eller lägenhet? 

Ja   Delvis   Nej 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

Fråga 6 Är det trivsamt i de gemensamma utrymmena? 

Ja   Delvis   Nej 

 
 
 
 
 
 
 
 

                        Fråga 7 Är det trivsamt utomhus runt ditt boende? 

Ja   Delvis   Nej 
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Fråga 8 Hur brukar maten smaka? 

Mycket bra/ 
Ganska bra   Varken bra  

eller dåligt   

Ganska 
dåligt/ 
Mycket 
dåligt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fråga 9 Upplever du att måltiderna på ditt äldreboende är en 
trevlig stund på dagen? 

Ja, alltid/ 
Oftast  Ibland  Sällan/ 

Nej, aldrig 

Kommentar: 
 
 
 
 
 
 

Fråga 10 Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna 
utföra sitt arbete hos dig? 

Ja, alltid/ 
Oftast  Ibland  Sällan/ 

Nej, aldrig 

Kommentar: 
 
 
 
 
 
 

Fråga 11 Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga 
förändringar? 

Ja, alltid/ 
Oftast  Ibland  Sällan/ 

Nej, aldrig 

Kommentar: 
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Fråga 12 Brukar du kunna påverka vid vilka tider du får hjälp? 
Ja, alltid/ 

Oftast  Ibland  Sällan/ 
Nej, aldrig 

Kommentar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fråga 13 Får du hjälp med att borsta tänderna och/eller sköta 
tandprotesen i den mån du behöver? 

Ja   Delvis   Nej 

Fråga 14 Får du hjälp med fotvård i den mån du behöver? 

Ja   Delvis   Nej 

Fråga 15 Får du hjälp med att gå på toaletten i den mån du 
behöver? 

Ja   Delvis   Nej 

Fråga 16 Får du hjälp med gymnastik och träning i den mån 
du behöver? 

Ja   Delvis   Nej 

Fråga 17 Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? 

Ja, alltid/ 
Oftast  Ibland  Sällan/ 

Nej, aldrig 

Kommentar: 
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Fråga 18 Har du känt dig kränkt av någon personal 

under det senaste året? 

Nej  Ja, någon gång  Ja, flera gånger 

Kommentar: 
 
 
 
 
 

råga 19 Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter 
och önskemål om hur hjälpen ska utföras? 

Ja, alltid/ 
Oftast  Ibland  Sällan/ 

Nej, aldrig 

Kommentar: 
 
 
 
 
 
 
 

Fråga 20 Hur tryggt eller otryggt känns det att bo på 
ditt äldreboende? 

Mycket tryggt/ 
Ganska tryggt  Varken tryggt  

eller otryggt  Ganska otryggt/ 
Mycket otryggt 

Kommentar: 
 
 

 
 
 
 

Fråga 21 Känner du förtroende för personalen på ditt 
äldreboende? 

Ja, för alla i 
personalen/Ja, för 

flertalet i personalen 
 Ja, för några i 

personalen  Nej, inte för någon i 
personalen 

Kommentar:  
 

 
 
 
 
 

Fråga 22 Hur nöjd eller missnöjd är du med de 
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aktiviteter som erbjuds på ditt äldreboende? 

Mycket nöjd/ 
Ganska nöjd  Varken nöjd  

eller missnöjd  Ganska missnöjd/ 
Mycket missnöjd 

Kommentar:  
 
 
 
 
 
 

Fråga 23 Är möjligheterna att komma utomhus bra 
eller dåliga? 

Mycket bra/ 
Ganska bra  Varken bra  

eller dåligt  Ganska dåligt/ 
Mycket dåligt 

Kommentar. 
 
 
 
 
 
 

Fråga 24 Händer det att du besväras av ensamhet? 

Ja, ofta  Ja, då och då  Nej 

Kommentar: 
 
 
 
 
 

Fråga 25 Hur lätt eller svårt är det att få träffa 
sjuksköterska vid behov? 

Mycket lätt/ 
Ganska lätt  Varken lätt  

eller svårt  Ganska svårt/ 
Mycket svårt 

Kommentar: 
 
 
 
 
 

Fråga 26 Hur lätt eller svårt är det att få träffa läkare 
vid behov? 

Mycket lätt/ 
Ganska lätt  Varken lätt  

eller svårt  Ganska svårt/ 
Mycket svårt 
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Kommentar: 
 
 
 
 
 

Fråga 27 Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med 
personalen på ditt äldreboende, vid behov? 

Mycket lätt/ 
Ganska lätt  Varken lätt  

eller svårt  Ganska svårt/ 
Mycket svårt 

Kommentar: 
 
 
 
 
 

Fråga 28 Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget 
med ditt äldreboende? 

Mycket nöjd/ 
Ganska nöjd  Varken nöjd  

eller missnöjd  Ganska missnöjd/ 
Mycket missnöjd 

Kommentar: 
 
 

 
 
 
 
Fråga 29 Har du själv svarat på 
frågorna? 

Ja   Nej 

Fråga 30 Vem har svarat?* 

Närstående/anhörig   Bekant   God 
man/förvaltare   Personal   Annan person 

Fråga 31 Varför har personen själv inte svarat på frågorna?* 

Nedsatt 
syn/synskada   Nedsatt fysisk 

hälsa   Nedsatt psykisk 
hälsa   Demenssjukdom   Annat skäl 

Fråga 32 Hur tycker du att samarbetet mellan dig och 
boendet fungerar?* 

Mycket bra/ 
Ganska bra  Varken bra  

eller dåligt  Ganska dåligt/ 
Mycket dåligt 

Fråga 31 Boende form? 
 

Demensboende                                                                                        Särskilt boende 
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