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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Andelen äldre i Sverige ökar samtidigt som den sjuke äldre kan ha flera svåra 

sjukdomar som kräver sjukhusvård. Antal vårdplatser inom den slutna vården och på äldrebo-

ende har minskat. Flera vårdgivare ska samverka för att vården ska möta den äldres behov på 

bästa sätt. Syfte: Att undersöka äldres upplevelse av utskrivningen och tiden efter utskrivning 

från sluten vård till ordinarie boende eller annan vårdinrättning, när ett förändrat hjälp behov 

föreligger. Metod: En systematisk litteraturstudie baserad på sju omvårdnadsvetenskapliga 

artiklar. Resultat: En majoritet av fynden i studien visar på att det är mycket viktigt för den 

äldre att så snart som möjligt efter utskrivningen från sjukhuset kunna återgå till ett så normalt 

liv som möjligt. Resultaten visade att äldre vill vara mer delaktiga i vårdprocessen och ta mer 

plats i vårdplaneringen men det visade samtidigt på att en del äldre ofta lämnade över ansvaret 

för planering till anhöriga och personal. Fyra huvudteman framkom: Viljan att återgå till ett 

normalt liv, inställningen till funktionsnedsättningen, upplevelsen av vårdkedjan och positiv 

och negativ påverkan på vårdrelationen. Slutsats: Genom att involvera den äldre i planering-

en, och att tydligt informera alla parter i vårdkedjan om den äldres specifika behov kan den 

fortsatta återhämtningen fortgå smidigare efter sjukhusvistelsen.  
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Introduktion 

 

Vi är båda verksamma som sjuksköterskor. En av oss arbetar på en geriatrisk avdelning och 

den andra arbetar i ett äldreteam på en vårdcentral. Båda har erfarenhet av den äldre patienten 

men i olika faser i vårdkedjan. Sjuksköterskan på sjukhuset förbereder vid utskrivning och på 

vårdcentralen har sjuksköterskan ett omvårdnadsansvar för den äldre patienten tiden efter ut-

skrivning.  Vi anser att det i samhället finns en uppfattning att äldre är en skör grupp. I debatt 

och i media beskrivs ofta att äldre ”råkar illa ut” i vårdkedjan.  

 

Bakgrund 

 

I Sverige och andra länder i västvärlden ses en ökad andel äldre i befolkningen, det är en ut-

veckling som pågått sedan slutet av 1800-talet. Både i Sverige och i Europa förutsägs att an-

delen av befolkningen som är 65 år och äldre kommer att öka(Tornstam, 2005). I Sverige är 

andelen 18 % och i Europa var motsvarande siffra 2008 17 % (Eurostat, 2008; Statistiska cen-

tralbyrån [SCB], 2009a). Medellivslängden är i Sverige 79 år för män och 83 år för kvinnor 

(Statistiska centralbyrån, 2009b). Senaste årtionden har möjligheterna att behandla och skjuta 

upp döden för ett flertal sjukdomar, till exempel höftfraktur, hjärtsvikt och diabetes, ökat. 

Samtidigt har antalet vårdplatser och medelvårdtid på sjukhus minskat, särskilt för äldre pati-

enter (Gurner & Thorslund, 2003; Dehlin & Rundgren, 2007). Det är siffror om befolknings-

utvecklingen som väcker profetior om en explosion av äldre som det moderna samhället har 

framför sig och försörjningsbördan som det medför (Tornstam, 2005). Tornstam (2005) tonar 

ned den bilden och uppger istället att västvärldens länder redan har det scenariot bakom sig.  

Gurner och Thorslund (2003) och Bendz (2005) beskriver att för den som fyller 65 år, innebär 

det inga stora förändringar i livsföringen, oftast förekommer det inte några stora hälsoproblem 

eller betydande funktionsnedsättningar. Även Tornstam (2005) anger att det finns flera före-

ställningar om hur äldre har det.  Ofta tror allmänheten att äldre har det sämre än vad äldre 

själva anser. Dessutom anger yngre människor andra faktorer i livet som problematiska än 

vad de äldre anger.  

 

Att forska om åldrandet är en relativt ny vetenskap och läran om åldrandet, gerontologi, är ett 

multidisciplinärt ämne som berör biologiska, psykologiska och sociala faktorer som samspe-

lar. I det biologiska åldrandet ses förändringar i olika vävnader som sinnesorgan, skelett, nju-
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rar och med åldern ökar risken för att drabbas av sjukdom.  Psykologiskt åldrande berör vilka 

förändringar i minne, inlärning, intellekt som uppträder, risken att få kognitiv sjukdom ökar i 

högre åldrar. Vidare ses det psykologiska åldrandet som en process som pågår under hela livet 

(Wikby & Johansson, 1999; Dehlin & Rundgren 2007). I det sociala perspektivet kan åldran-

det medföra social isolering, rollförluster och ekonomiska förändringar (Dehlin & Rundgren 

2007). Forskare tvistar om tiden för sjukdom är konstant eller om den ökar med den ökande 

livslängden.  Som tidigare nämnts har tidpunkten när den äldre behöver insatser gällande vård 

och omsorg skjutits upp. Till skillnad från förr överlever äldre i högre utsträckning men sam-

tidigt ökar behov av vård och omsorg som ges av både anhöriga och olika vårdgivare, dessut-

om har äldre ofta flera kroniska sjukdomar(Gurner & Thorslund, 2003). Ofta talas det om den 

multisjuka äldre, det är ett  begrepp som kan förklaras på flera sätt, Dehlin och Rundgren 

(2007) ger en sammanfattande definition:  

”en multisjuk geriatrisk patient har två eller flera sjukdomar som minskar hans 

autonomi och medför funktionsnedsättning i måttlig eller betydande grad och 

detta medför som regel behov av vård och stödinsatser från både sjukvård och 

socialtjänst. Patienten är fysiskt, psykiskt och socialt sårbar och hälsotillståndet 

kan snabbt försämras så att akutvård eller sluten vård blir nödvändig” (s 77). 

 

Med detta i åtanke vill vi lyfta fram vikten av att sjuksköterskor har ett brett perspektiv och 

breda kunskaper när den äldre patienten vårdas. 

 

Äldreomsorg 

Äldreomsorgen i Sverige har som målsättning att den äldre ska ha inflytande och självbe-

stämmande gällande vård och omsorg, kunna leva ett normalt liv och den äldres åsikter ska 

respekteras (Dehlin & Rundgren, 2007). Portallagar för äldreomsorgen är Hälso- och sjuk-

vårdslagen samt Socialtjänstlagen (SFS 1982:763; SFS 2001:453). Med Ädelreformens inträ-

de 1992 har både landsting och kommun ansvar att utföra hälso- och sjukvård och rehabiliter-

ing för de äldre i befolkningen (Gurner & Thorslund 2003). Socialstyrelsen (2009) har ge-

nomfört granskningar av äldreomsorgen och pekar på flera svårigheter för äldre i befolkning-

en. Utvecklingen är att det blir färre vårdplatser både på sjukhus och på särskilda boenden.  

I fortsättningen kommer vi att benämna sjukhusvård som sluten vård och medicinsk vård och 

omsorg som sker utanför den slutna vården benämner vi som öppen vård. Antalet vårddagar i 

den slutna vården har minskat.  Resultatet är att äldre bor kvar hemma längre med stora behov 

av både vård och omsorg. Det är flera huvudmän och professioner i den öppna vården som 
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ska samverka för att ge en god och säker vård med trygghet, självbestämmande och kontinui-

tet för den enskilde.  

 

Socialstyrelsen (2009) anser att det är för få sjuksköterskor och läkare, i den öppna vården, 

för de äldre i befolkningen. Dessutom saknas flera specifika kompetenser som dietister, sjuk-

gymnaster, arbetsterapeuter och tandhygienister. Socialstyrelsen antyder också att de olika 

huvudmännen måste förbättra sin samverkan och utreda hur all vård på bästa sätt ska möta de 

äldre patienternas behov. I författningen om samordnad vårdplanering (SOSFS 2005:27) an-

ges hur sluten vården ska samråda med patient, planera för fortsatt vård och dokumentera pla-

nering innan utskrivning. Dessutom ska information om hälso- och funktionstillstånd förmed-

las mellan sluten och öppen vård både vid in- och utskrivning. Processen ska utföras med pa-

tientens värdighet och integritet i åtanke. I fortsättningen benämns denna överföring som 

vårdkedjan.  

 

Omvårdnadsteoretisk ansats 

I sin omsorgsteori beskriver Kari Martinsen (2003) omsorg som något grundläggande för allt 

mänskligt liv. Omsorgens mest grundläggande stenar hänger ihop med att flera aspekter i 

människans tillvaro beror på andra människors närvaro. Martinsen menar att det fundamentala 

beroendet kräver en mänsklig respons. Detta är ett relationsknutet ord, som beskriver en män-

niskas respons på en annan människas beroende. Synen på andra människor, både i vardagsli-

vet och i arbetet för den professionella vårdaren, skall ses som att vi alla är beroende av andra 

människor i samhället. Beroendet av andra människor gör att människan inte kan leva isole-

rad. Detta tydliggörs ännu mer då människan drabbas av sjukdom, funktionsnedsättningar 

eller lidande. Vi har alla även ett ansvar för de svaga i samhället. Martinsen lägger särskilt 

vikt vid att sjuksköterskan speciellt ska ansvara för personer som inte längre har kraften att 

återta sitt oberoende. Alla kan under sitt liv komma i en situation där vi blir beroende av 

hjälp, kortare eller längre tid. I sin teori definierar Martinsen patient som begrepp. Hon anser 

att personer på grund av ålder, sjukdom eller andra omständigheter kan vara svaga i samhället 

och beroende av hjälp. Relationen mellan vårdare och patient ska bygga på att vårdaren ger 

vård och omsorg utan att förvänta sig något tillbaka, en generaliserad ömsesidighet.  Hon me-

nar att omsorg kan ses genom tre aspekter: att omsorg är knuten till ett ansvar för svaga, om-

sorg är en öppen och nära relation mellan två individer och omsorg är även ett osjälviskt för-

hållningssätt hos vårdaren. Omsorg är en konkret handling som kräver motivation och som 

vidare bygger på sjuksköterskans profession och dess etiska bedömningar i en viss situation.  
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Enligt Martinsen (2003) är främsta målet med vård och omsorg inte att behovet ska upphöra. 

Hon menar att det innebär att vitala funktioner skall upprätthållas, undvika försämring och 

även att lindra en människans eventuella lidande. Som vårdare kan man förvänta att relationen 

med patienten kan pågå under en längre tid.  Eftersom definitionen av en patient kan vara en 

äldre människa, så kan alltså relationen till den äldre bli lång, beroende på i vilken kontext de 

två individerna befinner sig. Omsorgsarbetet bygger på den praktiska och vardagliga situatio-

nen. Sjuksköterskan fogar samman sina praktiska färdigheter med medicinsk kunskap och 

erfarenhet av liknande vårdsituationer, beprövad erfarenhet. När sjuksköterskan utför en 

handling, för eller tillsammans med en patient, kan hon sätta sig in i dennes situation. Det är 

här en relation skapas. Martinsen är kritisk till att utvecklingen i hälso- och sjukvården alltmer 

fokuserar på sjukdomars påverkan på funktion och arbetsförmåga. Ett holistiskt förhållnings-

sätt där hänsyn till patientens fysiska, biologiska och sociala miljö tas är att föredra (Martin-

sen, 2003; Kirkevold, 1994).  

 

Problemformulering 

Bakgrunden visar på att det i Sverige ses en ökad andel äldre i befolkningen. I hög ålder ses 

också en ökad fysisk ohälsa samtidigt som antal vårdplatser på sjukhus har minskat och vård-

tider för äldre blir kortare. Tillväxt av hemhjälp och särskilt boende har avstannat sedan 1990-

talet Gurner & Torslund, 2003; Socialstyrelsen, 2009). Det medför att multisjuka äldre i större 

utsträckning bor kvar i eget boende. Liksom Martinsen (2003) beskriver i sin omsorgsteori 

kan den äldre patienten vara beroende av andra under kortare eller längre tid.  I Sverige har 

Socialstyrelsen (2009) visat på brister i kommunikation och samverkan mellan olika vårdgi-

vare i omhändertagandet av äldre patienter. Sjuksköterskan har en nära kontakt med den äldre 

patienten både i den slutna och i den öppna vården. Martinsen (2003) betonar att sjuksköters-

kan ska ta särskilt ansvar för svaga i samhället. Sjuksköterskan ska med sin kompetens bidra 

till att lagar och andra styrdokument åtföljs (Socialstyrelsen, 2005). Därför är det av vikt att 

undersöka hur den äldre upplever processen i samband med utskrivning från sjukhus. Allt för 

att öka kunskapen hos sjuksköterskor om vilka faktorer som underlättar denna övergång. 
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Syfte 

 

Att undersöka hur äldre patienter upplever utskrivning och tiden efter utskrivning från sluten 

vård till eget boende eller annan vårdinrättning, när ett förändrat hjälpbehov föreligger. 

 

Metod 

 

Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) innebär evidensbaserad omvårdnad att sjukskö-

terskor granskar tillgängliga resultat och avgör vad som är betydelsefullt för patienter inom 

sjuksköterskans verksamhet. Detta implementeras med beprövad erfarenhet, patientens öns-

kemål och förväntningar och tillgängliga resurser. Beslut som fattas i omvårdnadsarbetet ska 

ha grunden i den här processen. Genom att undersöka tidigare publicerade artiklar på ett sys-

tematiskt sätt uppnår vi som sjuksköterskor ett av stegen i evidensbaserad omvårdnad (Fors-

berg & Wengström, 2008). 

 

Forsberg och Wengström (2008) beskriver att syftet med en systematisk litteraturstudie är att 

bland annat fylla en kunskapslucka inom praktiken samt att skapa överblick över ett problem-

område. I vår uppsats har vi arbetat i enlighet med hur Forsberg och Wengström (2008) och 

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU (1993), beskriver tillvägagångssätt vid 

litteraturstudier: (1) Formulera problemområde och syfte. (2) Formulera inklusionskriterier 

och sökord. (3) Söka litteratur. (4) Bedöma kvalitén i litteratur och artiklar som ska ingå i 

studien. (5) Analysera och tolka resultat i valda artiklar. (6) Sammanställa och dra slutsatser 

och slutligen. (7) Integrera och tillämpa det nya resultatet.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Följande inklusionskriterier valdes till litteraturstudien:  

 En medelålder på deltagarna som är 65 år och äldre.  

 Språk: svenska och engelska. 

 Deltagarna har vårdats inom sluten vård. 

 Publiceringsår: 2003 eller senare. 
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Exklusionskriterier: 

 Studier där samtliga i populationen befinner sig på äldreboende (eng. nursing home) 

 Demenssjukdom 

 Palliativ vård 

 

Sökningsförfarande och urval 

Manuell sökning 

För att söka efter relevanta artiklar inleddes arbetet med en manuell sökning i två böcker som 

är relevant för författaren som arbetar i äldreteam på vårdcentral: ”Dirigent saknas” (Gurner 

& Torslund, 2003) och ”Lotsning, hänvisning och råd – en telefonjour för äldre” (Arman, 

2007).  I referenslistan i Armans rapport, från 2007, fanns tre referenser från tidskriften Inter-

national Journal of Integrated Care vars resultat lästes översiktligt men visade sig inte motsva-

ra syftet med vår studie (Kodner & Kyriacou 2000; Kodner & Spreeuwenberg 2002; Leich-

senring 2004). I samma rapport fanns en förteckning av utgivna rapporter från Forskning och 

Utveckling i Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund. Totalt lästes 41 titlar igenom och 

två titlar valdes ut för genomläsning: ”En förändrad livsvärld” (Asplin & Lindahl, 2005) och 

”Vad styr patientens väg genom vården?” (Johansson & Petterson, 2004). Asplin och Lin-

dahls rapport från 2005 motsvarade syftet, genomgick kvalitetsgranskningen och valdes sedan 

att inkluderas i studien.  

 

Systematiska sökningar i databaser 

Databaserna PubMed och Cinahl valdes ut för deras stora innehåll av vetenskapliga tidskrifts-

artiklar och avhandlingar inom medicin, omvårdnad och närliggande forskningsområden. 

Backman anser att båda databaserna är inriktade på omvårdnadsforskning men att Cinahl 

främst täcker hälso- och vårdvetenskaperna med 3 000 dokument och ca 300 000 poster från 

1982 och framåt. PubMed, som är en elektronisk version av Medline, är världens största me-

dicinska referensdatabas och innehåller ca 16 miljoner referenser från år 1966 och framåt 

(Backman, 2008).  

 

I första steget identifierades ett gemensamt intresseområde och sökord formulerades. För att 

finnas dessa sökord, i databasen PubMed, användes verktyget MeSH. I Cinahl hittades rätt 

sökord genom att använda databasens ”headings”. Följande sökord användes för att hitta ar-
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tiklar, i Cinahl: Continuity of Patient Care, Patient Attitudes, Patient Satisfaction, Quality of 

Life och Home Health Care och i PubMed: Continuity Care, Home Care, Health Service for 

Aging, Patient Attitude och Patient Satisfaction. 

 

I nästa steg genomfördes sökningar i databaser under september och oktober 2009.   

I Cinahl använde vi fem olika kombinationer av sökord (se bilaga 1). Samtliga sökningar i 

Cinahl avgränsades med databasens verktyg om ålder (avgränsning: Age 65+) och att alla 

artiklar är granskade och godkända av en eller flera experter inom det specifika området (Polit 

& Beck, 2004). Vid sökning i PubMed gjordes begränsning i ålder, språk redan när två sökord 

kombinerades. Vid andra sökningen gjordes samma begränsning förutom att publiceringsår 

inkluderades tidigare i sökförfarandet. Sökningsförfarandet redovisas i bilaga 1. När sökning i 

båda databaserna begränsats till mindre än 300 lästes samtliga titlar. Därefter valde vi att stu-

dera artiklarnas abstrakt och/eller i kombination med att läsa artikelns urval och resultat . Här 

kunde artiklar som var relevanta för vårt syfte väljas ut och slutligen valde vi att läsa hela ar-

tikeln för att senare ta ställning till om artikeln skulle inkluderas.  Fjorton artiklar exkludera-

des när urval och resultat vid den naiva läsningen inte motsvarade vår studies syfte alternativt 

inte genomgått etisk granskning. 

 

 

Kvalitetsgranskning 

Totalt 21 artiklar valdes både från den manuella sökningen och databassökningen, alla dessa 

genomgick senare en kvalitetsgranskning. Samtliga artiklar lästes av båda författarna och vid 

kvalitetsgranskning delades artiklarna upp och granskades var och en för sig. För att skapa 

mall för kvalitetsgranskning användes ett urval frågor från Forsberg och Wengströms (2008) 

checklista för kvalitativa artiklar. Frågor från Forsberg och Wengströms (2008) checklista 

som kan besvaras med ”ja” och ”nej” inkluderades i vår mall. Willman et al (2006) inspirera-

de till att använda ”vet ej” som svarsalternativ med motivering att om frågan inte kan besva-

ras, tyder det på lägre kvalitet.  

 

För att en artikel skall hålla en hög kvalitetsnivå anser Forsberg och Wengström (2008) att 

urvalsgrupper och datainsamlingen skall vara tydligt beskriven. Det skall vara enkelt att följa 

datainsamlingen som process. Eventuella instrument som här har använts skall vara redovisa-

de på så vis att det är enkelt för läsaren att förstå instrumentets funktion och syfte.  Analysen 

och resultatet skall vara trovärdigt och pålitligt. När det gäller artiklar och studier inom om-
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vårdnad är det också bra om resultatet i artiklar med hög kvalitetsnivå är kliniskt relevanta. 

Artiklar som skall nå hög nivå i kvalitetsgranskningen ska även ha diskuterat risken för fel, 

bias, och metodologiska brister. Kvalitetsgranskningsmall redovisas i bilaga 2.  

Svaren poängsattes för att bedömningen skulle bli mer objektiv och kunna utföras av olika 

personer. Poäng sattes som följer ”ja” =2 poäng, ”nej”=1 poäng, ”vet ej”=0. ”Nej” gavs högre 

poäng än ”vet ej” med motivering att även om frågan besvaras nekande tyder det på högre 

kvalitet än att det inte anges något svar i studien alls. Maxpoäng sattes till 34. En av artiklarna 

är kvantitativ men vi valde att granska den från samma mall som de övriga artiklarna då frå-

gor i mallen som berör urval, metod för datainsamling och dataanalys kan appliceras även på 

studier med kvantitativ ansats.  Inspirerade av Willman et als’ modell (2006) för kvalitetsvär-

dering användes deras tregradiga skala för att bedöma artiklarnas kvalitet. Istället för nivå I, 

II, III valdes benämningarna ”hög”, ”medel” och ”låg”. Procentfördelning efter Willman et 

al’s (2006) modell användes för att ange gräns för de olika nivåerna, se tabell 1.  

 

            Tabell 1, Gradering av kvalitetsnivå 

Hög 80-100% 27-34 poäng 

Medel 60-79% 21-26 poäng 

Låg – 59 % – 20 poäng 

 

Samtliga inkluderade artiklar och kvalitetsbedömning presenteras i artikelmatris (bilaga 3). 

 

Analys 

I analysen användes delar ur Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av hur en inne-

hållsanalys går till. De menar att det finns två olika metoder för att göra en innehållsanalys, 

latent och manifest. Vid manifest innehållsanalys beskrivs det som sägs i texten, det uppenba-

ra och synbara komponenter lyfts fram. I latent innehållsanalys däremot tolkas den underför-

stådda meningen i en text, det som inte framgår lika uppenbart och tydligt. I den här uppsat-

sen används manifest innehållsanalys. Enligt Backman (2008) är meningen med en innehålls-

analys att systematisera data, överskådligt redovisa den och relatera den till ett tidigare be-

stämt syfte. Två av de inkluderade artiklarna använde kvantitativ, eller både kvantitativ och 

kvalitativ metod. De kvantitativa resultaten formulerades om från tabeller till ord för att un-

derlätta jämförande med övriga artiklars resultat. 

 

Båda författarna läste var för sig alla resultat ett flertal gånger. Efter den naiva läsningen 

ströks meningsbärande enheter under som uppfattades stämma med uppsatsens syfte. Efter 
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detta gjordes jämförelser för att se om våra fynd stämde överens. Meningsbärande enheter är 

enligt Granheim och Lundman (2004) kortare eller längre textmassa som plockas ut i relation 

till syftet. I nästa steg kondenserades enheterna och kunde sedan delas in i olika kategorier 

beroende på dess innehåll. Med kondensering menar Granheim och Lundman (2004) att inne-

hållet i ett stycke kortas med färre antal ord men med samma innehåll. När kondensering ut-

förts utkristalliserades olika kategorier som författarna diskuterade och jämförde och delade in 

i olika huvudkategorier, vi kallar det i fortsättningen teman. Efter analysprocessen kunde fyra 

huvudteman urskiljas: Viljan att återgå till ett normalt liv, inställningen till funktionsnedsätt-

ning, upplevelser av vårdkedjan och positiv och negativ påverkan på relationen med vårdper-

sonal. Till dessa huvudteman finns även subkategorier som presenteras i löpande text i resul-

tatet. 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

I all vetenskaplig forskning är god etik essentiellt för att inte kränka eller skada deltagare. 

Ambitionen ska vara att göra gott och att forska i breda områden. Vid systematisk litteratur-

studie bör enbart studier som är godkända av etisk kommitté ingå. Det innebär att studien har 

granskats gällande deltagares frivilliga deltagande, möjlighet att avbryta sin medverkan, ano-

nymitet och att tillräcklig information givits till deltagarna innan de accepterar att delta (Nils-

tun, 1994; Forsberg & Wengström, 2008). I vår uppsats har en artikel inkluderats där det inte 

är angivet att etisk kommitté godkänt studien. Då anges det i artikeln att informerat samtycke 

givits av deltagarna och därför valde vi att inkludera den. 

Vid systematiska litteraturstudier är det viktigt att redovisa samtliga artiklar som inkluderas i 

studien samt att spara dessa i tio år och att redovisa både resultat som stöder och det som mot-

säger våra egna åsikter (Forsberg & Wengström, 2008).  
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Resultat 

 

Följande huvudteman med tillhörande subkategorier framkom vid dataanalysen (Tabell 2). De 

beskrivs alla i löpande text. 

 

Tabell 2, Huvudteman med subkategorier 

Viljan att återgå till ett normalt liv                                                       

Omorganisera 

Inställning till funktionsnedsättning 

Upplevelser av vårdkedjan 

Delaktighet 

Positiv och negativ påverkan på relationen med vårdpersonal 

 

Viljan att återgå till ett normalt liv.  

Informanterna beskriver att de vill återgå till ett normalt liv och återuppta sina vanliga aktivi-

teter så snart som möjligt efter sjukhusvistelsen (Asplin & Lindahl, 2005; Ellis-Hill et al., 

2007; Loft, McWilliam & Ward-Griffin, 2003; Swinkels & Mitchell, 2008; Åberg, 2008).  

I en studie beskriver den äldre det mycket viktigt att återgå till det normala, det informanterna 

hade hemma, men samtidigt beskrevs det att komma hem till det som en gång varit ens eget 

hem nu mer kändes främmande. Att kunna behålla sina tidigare intressen och sin ursprungliga 

umgängeskrets efter utskrivningen lades också stor vikt vid (Ellis-Hill et al., 2007). 

Sjukhusvistelsen och sjukdomen ger en känsla av att vara ryckt från sin vardag (Asplin & 

Lindahl, 2005; Swinkels & Mitchell, 2008).  

 

Erfarenheter av att återgå till ett vardagslikt liv efter utskrivningen beskrivs av informanterna 

vara såväl positiva som negativa. Det fanns de som omedelbart efter sjukhusvistelsen måste 

återuppta vård av anhöriga eller husdjur, detta kunde upplevas både som en tillgång och ett 

krav för den äldre (Ellis-Hill et al., 2007; Loft et al., 2003; Grimmer, Moss, Falco & Kind-

ness, 2006; Åberg, 2008). Aktuell fysisk funktionsnivå var avgörande för vilka aktiviteter 

informanterna ansåg vara viktiga för att kunna fortsätta leva normalt. Att kunna klara sina 

personliga, basala behov ansågs som viktigt för flertalet av de äldre (Asplin & Lindahl, 2005; 

Ellis-Hill et al., 2007; Grimmer et al., 2006 Loft et al., 2003; Åberg, 2008).  
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Omorganisera 

Vardagslivet är viktigt i rehabiliteringen för att kunna behålla tidigare intressen. De äldre be-

skriver att de omorganiserar sitt liv, om resor varit ett intresse kunde den äldre istället odla sitt 

intresse genom att använda andra medier t ex titta på filmer och bilder. Även ta del av andras 

berättelser kan skapa en reselik upplevelse för den äldre (Ellis-Hill et al., 2009; Åberg, 2008). 

Flera studier visar på att om de nya förutsättningarna inte fungerar så påverkas livskvaliteten 

negativt . Den äldre känner sig främmande inför och osäker på de förändringar som sker, vil-

ket kunde leda till att livskvaliteten minskade (Asplin & Lindahl, 2005; Loft et al., 2002; 

Swinkels & Mitchell, 2008). Väntan på utrustning, rehabilitering och att hemhjälp skall starta 

medför en stor besvikelse och frustration samtidigt som det kan medföra att den äldre själv får 

möjlighet att själv omorganisera sitt liv (Asplin & Lindahl, 2005; Ellis-Hill et al., 2009; 

Grimmer et al., 2006).  Några äldre beskrev att de började använda gånghjälpmedel för att 

kunna utföra hushållsgöromål och gå utomhus. Andra fann att hjälpmedel inte var anpassade 

ex till trappor och dörrar (Grimmer et al., 2006; Åberg, 2008). 

 

Ibland kunde det räcka för den äldre att göra förändringar i mentala strategier och i den fysis-

ka miljön för att kunna behålla sina sociala aktiviteter och hobbies. Vid svårighet att gå utom-

hus kunde det räcka med att genom ett fönster ta del av det som händer utanför. Att använda 

telefonen mer och ta emot besökare i hemmet kunde vara ett redskap för att upprätthålla det 

sociala nätverket. Att hjälpa en make/maka eller ta hand om hushållet kunde på samma vis 

motivera den äldre till återhämtning (Asplin & Lindahl, 2005; Ellis-Hill et al. 2009; Loft et 

al., 2003; Swinkels & Mitchell, 2008; Åberg 2008). 

 

Inställning till funktionsnedsättning 

De äldre accepterade sin skada på olika sätt. Vissa kunde känna sig som ett offer och hade 

mycket svårt att acceptera den funktionsnedsättning som skadan eller sjukdomen resulterat i. 

Medan andra informanter accepterade att deras hälsa och fysiska funktionsförmåga nu var 

annorlunda än innan. Att acceptera det bidrog till att de själva var tvungna att förändra sig 

både i tanke och i sina handlingar. Mentala strategier kan vara att förändra sina förväntningar, 

anpassa sina önskemål, anpassa sig till hemhjälp, att förstå att tillvaron är förändrad och kun-

na känna tillit till framtiden (Asplin & Lindahl, 2005; Loft et al, 2003; Swinkels & Mitchell, 

2008; Åberg, 2008) I studier framkommer att de äldre förändrar sina vanor. Det kan röra sig 

om att sluta köra bil, ta emot hjälp med tvätt och städ, börja använda gånghjälpmedel (Asplin 

& Lindahl, 2005; Åberg, 2008 )  
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När de äldre hade ett mål att sträva mot eller när de fick reda på hur den närmaste framtiden 

skulle se ut, kunde de börja träna mer målmedvetet och de kunde också se mer ljust på framti-

den. För de som hade styrka, kraft och ett mål med sitt liv kunde återhämtningen till ett nor-

malt liv gå lättare. Att inte behöva göra så stora förändringar i sitt liv när de kom hem beskrev 

några av de äldre som viktigt för att hitta motivationen till att träna målmedvetet. (Asplin & 

Lindahl, 2005; Ellis-Hill et al, 2009; Grimmer et al., 2006; Loft et al. 2003; Åberg 2008). Vid 

utskrivning beskrevs förväntningar att återhämtningen skulle fortsätta hemma. Då fanns en 

målmedvetenhet i att komma hem och fortsätta sin rehabilitering där. Vilket även bidrog till 

en känsla av ökad autonomi (Asplin & Lindahl, 2005; Ellis-Hill et al., 2009; Loft et al. 2003).  

De som kände ovisshet inför framtiden kände oftare ångest och oro. Flera studier beskriver att 

oron beror på att de äldre inte har fått information om sin sjukdom och osäkerhet om skadan 

ska bli bestående (Asplin & Lindahl, 2005; Ellis-Hill et al., 2009). Denna osäkerhet medför 

att den äldre har svårt att se någon nytta med rehabiliteringen, om det är mödan värt . De äldre 

vill inte skynda på rehabiliteringsprocessen utan låta tiden ha sin gång. De angav maktlöshet 

inför sin sjukdom och undrade om förbättringar alls kunde ske. (Asplin & Lindahl, 2005;  

Ellis-Hill et al., 2009).   

 

Många äldre hade inte ork att kämpa och såg problem i det mesta. Flera informanter kände låg 

tilltro till sin förmåga att kunna återvända till ett vardagslikt liv och det fanns en misstro till 

att rehabiliteringen inte skulle vara genomförbar. Det fanns även en låg tilltro till att omgiv-

ningen inte skulle klara av att tillgodose deras behov av träning, hjälp vid resor med färdtjänst 

och önskemål att få fortsätta leva som de är vana vid. Detta upplevdes ge minskad trygghet 

och en minskad känsla av autonomi (Asplin & Lindahl, 2005; Ellis-Hill et al., 2009; Loft et 

al., 2003). För att behålla känsla av självständighet anger de äldre i flera studier att det vikti-

gaste för dem är att kunna klara sin personliga hygien, toalettbesök och förflytta sig (Asplin & 

Lindahl, 2005; Ellis-Hill et al., 2009; Åberg 2008).   

 

Tiden som rehabiliteringen kunde ta var svår att acceptera. Detta kunde medföra att informan-

terna blev negativa till hjälp. Genom att skapa en distans och tacka nej till rehabiliteringen 

och ibland även avsäga sig helt hjälp med träning och hjälp av t ex hemsjukvård hade den 

äldre ett negativt förhållningssätt till sjukdomen som inträffat (Asplin & Lindahl, 2005; Ellis-

Hill et al., 2009; Swinkels & Mitchell, 2008).  
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Upplevelse av vårdkedjan 

I sjukhusets anpassade, säkra miljö har både patient och vårdpersonal svårt att förutse hur 

vardagslivet ska fungera efter utskrivning. Patienten underskattar sitt hjälpbehov och sin funk-

tionsnivå. Vårdpersonalen fokuserar på att organisera hemhjälp samt att mäta funktionsnivå 

och kan då förbise hur eventuella hjälpmedel fungerar i hemmet, hur vardagliga praktiska 

saker ska fungerar såsom att hämta sin medicin, köpa mat och betala sina räkningar.  När både 

patient och vårdgivare tillsammans utreder och förutser framtida behov ökar den äldres säker-

het och beredskap inför utskrivning (Asplin & Lindahl, 2005; Ellis-Hill et al., 2009; Grimmer 

et al., 2006; Preen et al., 2005; Åberg, 2008).  Det beskrivs av en del äldre att de anpassar sig 

till vårdtagarrollen och inte får mycket bekräftelse på vilka de var som individer (Asplin & 

Lindahl, 2005). 

 

Studier visar på att tilltron till personalen och även livskvalitén för den äldre ökar när patien-

terna och personal genomför vårdplaneringen tillsammans. Studierna beskriver att vårdplane-

ringen genomförs på ett standardiserat sätt med tidigare författade frågor och checklistor, att 

det finns utrymme för alla parter i samtalet att föra sin talan och att vårdgivarna arbetar till-

sammans för att stärka den äldre i vårdprocessen. Det medför en mer positiv känsla vid själva 

utskrivningen. Även hög grad av inflytande och förberedelse vid utskrivningen och efter ut-

skrivningen beskrivs av de äldre. Vårdgivarna inom den slutna vården ska även tillsammans 

med den äldre kunna presentera specifika behov som framkommit under vårdtiden. (Ellis-Hill 

et al., 2009; Preen et al., 2005). Om det fanns en god relation med personal inom slutenvård 

överfördes den känslan och förtroendet till nästa vårdgivare i vårdkedjan (Ellis-Hill et al., 

2009). Informanterna ansåg det viktigt att nästa vårdgivare i vårdkedjan informeras om vård-

planens innehåll (Preen et al, 2005).  

 

Delaktighet 

I studierna framkommer det att de äldre uttrycker en önskan att någon annans tar över ansva-

ret för individen och därmed även den fortsatta planeringen. Det beskrivs som en hierarki 

mellan personal och vårdtagare som inte går att påverka. Den äldre kan känna att de underkas-

tar sig vårdgivaren och måste tacka och ta emot hjälpinsatser utan diskussion. Vårdtagaren 

accepterar dock vårdgivarens kunnande och auktoritet (Asplin & Lindahl, 2005; Loft et al., 

2003; Swinkels & Mitchell, 2008).  
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De äldre känner sig maktlösa och övergivna i situationer där det var doktorn som bestämde 

längden på vårdtiden. Detta minskade känslan av delaktighet i planeringsprocessen (Ellis-Hill 

et al., 2009; Loft et al., 2003). Maktlösheten kan vara känslan av att vara beroende (Asplin & 

Lindahl, 2005). På samma vis som det beskrivs att det är viktigt att få vara med och bestämma 

i och inför vårdplanering och utskrivning, så respekterade den äldre vårdpersonalens beslut. 

Många äldre trycker dock på att delaktigheten i besluten som rör individen ska vara större 

(Loft et al., 2003). 

 

De äldre patienterna lämnar ofta över planeringen till personalen eller anhöriga. De anser att 

det är bättre om myndighetspersoner i och utanför sjukhuset har ansvar för utskrivningen. 

Patienterna blir inte heller alltid tillfrågade i samtalet, om framtida behov eller farhågor. Pati-

enten har inte alltid själv kunnat delta vid vårdplaneringen och då har heller inte planeringen 

diskuterats med berörd part (Grimmer et al., 2006; Loft et al., 2003; Swinkels & Mitchell, 

2008). Å andra sidan fanns det äldre som anser att det är mycket viktigt att just deras åsikter 

kommer fram personligen och att de får delta i planeringen inför utskrivningen (Ellis-Hill et 

al., 2009; Loft et al., 2003). I de fall där deltagarna är sammanboende är det vanligt förekom-

mande att information inte ges till direkt till den som ska ha vård utan till anhörig. (Ellis-Hill 

et al., 2009; Swinkels & Mitchell, 2008).   

 

Positiv och negativ påverkan på vårdrelationen  

I flera studier anges att en mer mellanmänsklig relation mellan vårdgivare och vårdtagare var 

betydelsefull. Vid en mellanmänsklig relation får den äldre uppmuntran och bekräftelse på sin 

träning och återhämtning. Mötet med vårdpersonal ger möjlighet att få någon att tala med, 

skratta och skoja med, och ha en länk till omvärlden. Det är viktigt att ha vårdpersonal för att 

den äldre ska kunna få information och återkoppling på träningsprogram, annars ökar känslan 

av osäkerhet (Asplin & Lindahl, 2005; Ellis-Hill et al., 2009; Loft et al., 2003).  

 

I hemmet kunde vårdtagarna uppleva att det var enklare att skapa en öppen relation till hem-

tjänstpersonalen jämfört med personal med en specifik profession t ex sjuksköterskor och 

sjukgymnaster. I förhållande till hemtjänstpersonal upplevdes relationen som just mer öppen 

och mellanmänsklig. Den äldre har i den relationen lättare att uttrycka vilken standard de vill 

ha på hjälpen som ges. Samtidigt uttrycker de oro för personalens svåra och tunga arbetssitua-

tion både i hemtjänst och på boende (Asplin & Lindahl, 2005; Loft et al., 2003).  
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Däremot uppfattades det att sjuksköterskan eller doktorn i fråga kom hem till den äldre och 

bara gjorde sitt jobb tillfredsställande och sedan gick därifrån utan att de kanske inte ens re-

flekterade över sina handlingar. Andra upplevde att det var positivt om relationen till vårdper-

sonal med specifik profession var mindre personlig. Det kunde då skapas en nödvändig di-

stans i vårdrelationen, som många äldre upplever som bra (Loft et al., 2003). En positiv rela-

tion till rehabiliteringspersonalen blev avgörande för den äldre att fortgå med sitt liv och rela-

tionen stärktes av att både patient och personal arbetade mot samma mål. De äldre hade låg 

tilltro till att de klarat av sin rehabilitering utan hjälp av olika yrkesgrupper i den öppna vår-

den (Asplin & Lindahl, 2005; Ellis-Hill et al, 2009; Loft et al., 2003) 

 

Flera studier visar på att relationen till vårdpersonal uttrycktes som en tacksamhet men även 

som ett beroende. De äldre beskrev stor respekt för de professionellas kunnande och auktori-

tet. Flera beskriver en slags hierarki mellan dem själva och vårdpersonal och att deras egen 

roll är underordnad. Rädslan för repressalier gör det betydligt svårare att utveckla en jämlik 

vårdrelation. De är rädda att om de uttrycker sin vilja kan de mista hemhjälp (Loft et al, 

2003). Den äldre upplever att den inte vill vara till besvär och avvaktar eller avstår helt från 

att söka hjälp hos personalen. De beskriver känslan av att det finns andra medpatienter som 

tar större plats i sammanhanget och kräver att dessa då kräver mer uppmärksamhet av perso-

nalen (Asplin & Lindahl, 2005; Swinkels & Mitchell 2008). Känslan av beroendeställning 

uttrycktes både hos de äldre som vistas på vårdinrättning och hemma (Asplin & Lindahl, 

2005; Ellis-Hill et al, 2009; Loft et al., 2003) 
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Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Styrkan med systematisk litteraturstudie är att den beskriver aktuellt kunskap och kan ge ve-

tenskapligt stöd för beslut om åtgärder och behandlingar inom omvårdnad (Forsberg & 

Wengström, 2008). Vi genomförde manuell sökning i två böcker, vid genomgång fann vi att 

forskning var gjord i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet och vi ansåg att nyare 

forskning inom området behövde belysas. Vid systematisk sökning valde vi därför att enbart 

inkludera forskningsresultat som publicerats år 2003 eller senare. I vår studie har vi valt att 

exkludera artiklar som belyser demenssjuka och palliativ vård. Detta kan medföra att delar av 

den äldre populationen inte får uttrycka sig i det slutgiltiga resultatet. Forsberg och Wengst-

röm (2008) anser att om sökfarande enbart innefattar manuell sökning finns risk forskaren gör 

ett subjektivt, begränsat urval av material. 

 

Hela sökförfarandet underlättades genom att använda valda databasers egna uppslagsverk för 

att identifiera sökord. Att totalt 21 artiklar kvalitetsgranskades och resultat lästes men enbart 

sju artiklar inkluderades berodde på att de övriga inte befann motsvara vårt syfte. En svårighet 

var det engelska språket som försvårade läsning av resultat och granskning av kvaliteten. En 

risk är att delar av resultaten missuppfattades när översättning till svenska gjordes. En studie 

var kvantitativ och resultatet formulerades om till ord men delar av resultatet kan då ha förlo-

rats.  Vi har valt att använda oss av delar ur Forsberg och Wengströms (2008) kvalitets-

granskningsmall för kvalitativa studier. I denna mall var frågor som gällde urval och datain-

samling i större utsträckning formulerade som ja- och nej-frågor till skillnad från de mallar 

som gällde granskningsmallar för kvantitativa och kvasi-experimentella studier, där svar skul-

le besvaras beskrivande. Beskrivande svar gjorde det svårare att objektivt och oberoende gra-

dera kvalitet. Genom att vårt val att poängsätta svaren, ”ja”, ”nej” och ”vet ej”, underlättade 

det senare överföringen till Willman et al. (2006) gradering av kvalitet. I och med att vi även 

bifogat vår version av den kan den enkelt användas till annans forskning eller jämföras med 

den ursprungliga modellen. Detta betraktar vi både som en styrka men även som en svaghet 

då risken finns att vi plockat bort väsentliga delar ur den ursprungliga mallen. Eftersom att vi 

genomförde kvalitetsgranskning var för sig underlättade kvalitetsgranskningsmall och poäng-

sättning för att öka objektiviteten i granskningarna.  
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I de resultat som vi hittat kan vi dra vissa paralleller till i våra arbetsliv. Vi har fått fördjupad 

kunskap och större förståelse om viktiga faktorer för äldre, i samband med utskrivning och 

tiden efter utskrivning. Vi har fått vetenskapligt stöd för, och struktur i, de fenomen som vi 

observerat i vårt arbete. Uppsatsen kan bidra till att andra än de som forskar och möter äldre i 

olika sammanhang i sin profession får ökad förståelse. Dessa faktorer är viktiga för att uppnå 

evidens i kvalitativ forskning enligt Forsberg och Wengström (2008).  

 

Vidare används tre begrepp trovärdighet, överrensstämmelse och överförbarhet för att öka 

evidensen i kvalitativa studier (Forsberg & Wengström, 2008; Graneheim & Lundman, 2004). 

I vår studie har vi suttit tillsammans och diskuterat meningsbärande enheter för att säkerställa 

att dessa inte är för snäva och för att enas om i vilket tema enheten hörde hemma. Resultat 

som inte riktigt kunde läggas under ett tema har inkluderats och diskuterats.  

En svaghet i arbetet kan vara att vi båda har en förförståelse för hur äldre människor upplever 

vårdprocessen men i bakgrund och problemområde presenteras förförståelsen. Förförståelsen 

kan ha gjort att vi i vår dataanalys inte sett fenomen som för oss inte varit uppenbara. Möjligt 

är att om t ex en sjuksköterskestudent, utan våra glasögon, sett andra fenomen. Den erfarenhet 

som vi tillsammans besitter kan måla våra föreställningar men ökar också trovärdigheten att 

vår studie berör ett brett och relevant område för omvårdnad och sjuksköterskans profession. 

 

För att uppnå överrensstämmelse har studiens syfte och urval varit föremål för tät och öppen 

dialog och har justerats när nya fenomen och upplevelser har uppdagats under analysens gång. 

Processen har pågått under relativt kort tid, en termin, och ytterligare fenomen kunde nog ha 

belysts om vi fått längre tid för hela processen.  

 

Genom att redovisa vårt urval i form av inklusions- och exklusionskriterier samt artikelmatris 

ges läsaren att ta ställning till om resultaten är överförbara. Analysprocess har redovisats och 

resultat presenteras i både tabell och sedan i text och ger en bred presentation (Graneheim & 

Lundman, 2003). Artiklarna som inkluderats i vår studie kommer från olika delar av västvärl-

den. Alla är från I-länder men dock med olika kulturer. I Preen et al’s studie (2005) var en del 

av informanterna yngre än 65 år och studiens resultat ger indikation att dessa faktorer vid 

vårdplanering är viktiga även i andra åldersgrupper.  I tre av studierna (Asplin & Lindahl, 

2005; Loft et al, 2003; Åberg, 2008) är mer än 70 % av informanterna av kvinnligt kön och 

det kan medföra att resultaten kan vara missvisande för befolkningen av manligt kön. 
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Resultatdiskussion 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att undersöka hur äldre patienter upplever 

utskrivning och tiden efter utskrivning från sluten vård till eget boende eller annan vårdinrätt-

ning, när ett förändrat hjälpbehov föreligger.I inledningen av arbetet beskrevs en hypotes om 

att äldre patienter är sårbara i mötet med vård och omsorg. Forskning och granskning av vård 

och omsorg, gjord av bland annat Socialstyrelsen (2009) i Sverige bekräftar delvis den hypo-

tesen. I resultatet finns både det som stöder och det som avvisar hypotesen.  

 

Resultatet visade att informanterna hade en stark vilja att kunna leva normalt och att så snart 

som möjligt efter utskrivningen återuppta vardagsaktiviteter trots funktionsnedsättning. Ibland 

beskrevs det dock som att den äldre kände sig tvungen till att återgå till vardagslivet beroende 

på ansvar för praktiska saker eller sjuka anhöriga. Martinsen (2003) berör inte i sin teori kon-

texten av att bo hemma trots funktionsnedsättning.  Utan det talas mer allmänt om att omsorg 

ska fokusera på att upprätthålla funktioner och att vårdaren och därmed även patienten, inte 

alltid kan förvänta sig återvunnen självständighet för patienten. För den här delen av resultatet 

kan Antonovskys teori (2005) om känslan av sammanhang, KASAM, vara mer tillämplig än 

Martinsens teori. Människan har oavsett ålder en stark drift att hitta begriplighet, menings-

fullhet och hanterbarhet i sina liv. I många skeden i livet kan människan vara beroende av 

andra människor eller nyfiken på nya upplevelser och andra medmänniskor. Detta skapar en 

meningsfullhet i det sociala umgänget. Hanterbarheten kan även då öka för individen tack 

vara andra människor och en ökad förståelse för den tid denne lever i. Antonovsky menar att 

detta är avgörande för hur den egna hälsan uppfattas. För många av informanterna i studerad 

omvårdnadsforskning verkar möjligheten att leva vardagsliv medföra ökad känsla av begrip-

lighet då struktur, förutsägbarhet och regelbundenhet beskrevs vara viktigt för dem. Vardags-

livet medför ökad känsla av gemenskap och tillhörighet som benämns som meningsfullhet i 

KASAM. Teorin finns mer beskriven i boken ”Hälsan mysterium” av Aaron Antonovsky, 

(2005). 

  

Martinsen (2003) talar om att sjuksköterskan använder sig av den vardagliga, praktiska situa-

tionen för att sätta sig in i den äldres situation och omvårdnadens innehåll avgörs av den för-

ståelsen. Genom att ha vetskap om hur viktigt vardagslivet är för äldre kan sjuksköterskan 

tillsammans med andra professioner inför utskrivning, och även när man träffar den äldre i 

hemmet, identifiera sätt för att hjälpa och stödja den äldre att omorganisera i hemmet för att 

snarast kunna återuppta ett vardagsliv.  
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Det andra temat som framkom var inställning till funktionsnedsättning. Det som framkommer 

kan tolkas som att det tangerar temat om viljan att återgå till vardagslivet. Det framkommer 

olika strategier för hur den äldre hanterar förändringar i sitt liv som sjukhusvistelsen och 

sjukdomen medfört. Fokus i första temat är mer praktiska strategier medan den mentala upp-

levelsen och mentala strategier dominerar i hur funktionsnedsättningen hanteras. Resultatet 

visar att äldre använder både aktiva och passiva copingstrategier som beskrivs av Tornstam 

(2005). Aktiva strategier kan vara att kämpa med träning för att bli bättre och att förändra sin 

bostad. Passiv strategi kan vara att förändra sina vanor, anpassa sina önskemål till aktuell 

funktionsnivå. De som kände oro och ångest, inte ville acceptera att återhämtning tar tid eller 

tackar nej till hjälp kan tolkas som att den äldre tränger bort det som stör självbilden. Co-

pingstrategier presenteras mer ingående av Tornstam (2005). 

 

I resultatet om upplevelser av vårdkedjan beskrivs att äldre ofta intar en passiv roll. De ut-

trycker en önskan om att vara under beskydd och att de accepterar auktoritet och kunnande 

hos olika professioner inom vård och omsorg. Det kan medföra att vårdgivaren uppfattar den 

äldre som svag och låter bli att involvera den äldre vid planering och beslut inför och efter 

utskrivning från den slutna vården. Resultatet visade på brist i att informera och planera till-

sammans med den äldre. Här är det viktigt att sjuksköterskan balanserar Martinsens syn om 

att sjuksköterskan ska ansvara för de svaga mot vad Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

1982:763) säger om patientens inflytande och delaktighet i beslut i vård och behandling så att 

inte synen på den äldre som svag misstas för oförmåga att uttrycka sig. Om sjuksköterskan 

försöker ha en holistisk syn, som är väl förankrad i aktuell forskning, i kontakten med den 

äldre kan hon stödja att den äldre får möjlighet att uttrycka sin vilja, eller vara språkrör i de 

fall där den äldre inte kan uttrycka sig. Av resultatet framgår även att om samarbete finns mel-

lan vårdpersonal och den äldre vid planering inför utskrivning och om den utförs på ett stan-

dardiserat sätt ökar säkerhet, beredskap vid hemgång för eventuella problem och livskvalitet 

efter utskrivning blir högre. 

 

I resultatet beskrivs det också att det kan vara svårt både för den äldre och för vårdpersonal att 

förutse behov efter utskrivning. Billings och Kowalski (2008) menar att om sjuksköterskor 

saknar erfarenhet av hemsjukvård medför det svårigheter att planera utskrivningen. De ger 

olika förslag på åtgärder som t.ex. att identifiera nästa vårdgivare, föra över journal till den, 

planera och utrusta boendemiljön samt informera patient om fortsatt vård och behandling. 
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Deras förslag till förberedelser liknar till stor del svensk lagstiftning om samordnad vårdpla-

nering (SOSF 2005:27) och Grimmer et al’s (2006) studie som resulterade i att en checklista 

togs fram. Checklistan hade fokus på vardagspraktiska saker som ofta förbises när äldre ska 

återgå till bostaden. Kärnan i hela processen var att förhindra att den äldre stötte på problem i 

samband med hemresan och ankomsten hem. Frågor i formuläret kan vara att undersöka om 

det finns någon familjemedlem som kommer och möter upp vid ankomsten. Mer praktiska 

saker såsom om den äldre kan göra i ordning mat själv eller hur skall detta problem lösas. 

Listan tar också upp rent konkret hur den äldre känner inför utskrivningen och hemgången.  I 

Preen et al’s (2005) studie ger resultatet en indikation om att dessa faktorer vid vårdplanering 

är viktiga i åldersgruppen 65 år och uppåt men även i andra åldersgrupper.  

 

Omsorgsrelationen beskrivs av Martinsen som en öppen och nära relation och i resultatet be-

skriver informanterna en önskan om en sådan relation både med professionella och icke-

professionella vårdgivare. I två tidigare genomförda studier (Soodeen, Gregory & Bond, 

2007; & Gantert, McWilliam, Ward-Griffin & Allen, 2008) uttryckte äldre som har hemhjälp 

att de önskar sig en otvungen, vänskaplig relation med vårdgivarna. I dessa studier anger de 

äldre att de vill att vårdgivare frågar om saker om deras liv och inte bara fokuserar på att utfö-

ra saker när de kommer hem till den äldre. Eftersom det i föreliggande resultat beskrivs att det 

kan vara svårt att utveckla en sådan relation just med professionella vårdgivare bör sjukskö-

terskan utveckla metoder för detta ändamål. Förhållningen i en relation i hemmet med den 

äldre skulle kunna vara att den skall fortgå en längre tid. För att sjuksköterskan skall kunna 

inge en förtroendefull och personlig omvårdnadsrelation till den äldre patienten är det bra om 

sjuksköterskan tar sig tid att lyssna, visar att denne lyssnar och hon bör även reflektera över 

sina egna tankar och handlingar i mötet. Att ge tid och utrymme för reflektion från vårdtagare. 

Detta kanske även kan vara lämpligt att överföra till mötet med andra patienter än de äldre när 

en längre vårdrelation föreligger.  

 

Slutsatser 

Slutsatser som dras av vårt resultat är att sjuksköterskor som möter de äldre behöver hjälpa till 

för att de äldre ska kunna återgå till att utföra praktiska saker i vardagslivet, behålla intressen 

och sociala kontakter då det främjar återhämtning och rehabilitering. Innan utskrivning bör 

sjuksköterskan planera tillsammans med de äldre och andra professioner såsom arbetstera-

peut, sjukgymnast och biståndsbedömare för att identifiera eventuella vardagssvårigheter som 

kan uppkomma. Kanske bör utskrivning i större utsträckning föregås av hembesök i den äld-
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res bostad. Detta tillsammans med att använda checklistor kan stärka verklighetsförankringen 

vid vårdplanering. Även om den äldre enligt Martinsens teori en kortare eller längre tid kom-

mer att vara beroende av hjälp så visar vårt resultat på en stark vilja och strävan hos de äldre 

som bor kvar hemma att återfå autonomi.  

 

Om sjukvården kan bli mer lyhörd i utskrivningsskedet kan självbestämmandet hos patienter-

na bli större. Lyhördheten bör fås genom ny forskning men den beprövade erfarenheten skall 

också väga tungt. En kombination av dessa två tycker vi som författare borde kunna ge vård-

kedjan ett mer positivt ansikte och underlätta mycket för den äldre i en eventuell rehabiliter-

ingssituation. Därför är det så viktigt att ny forskning lyfts fram inom vården av framför allt 

äldre. Att undersöka om önskemål och behov äldre har förändrats över tid skulle ge bättre 

underlag vid framtida planering av vård och omsorg samt öka kunskap hos sjuksköterskor om 

äldres behov.  

 

Genom denna litteraturstudie har vi två författare i ett tidigt skede i forskningsprocessen bör-

jat fundera över våra egna tankar och handlingar i mötet med den äldre patienten. Att infor-

mera på ett bättre sätt och ge utrymme till att låta den äldre delta i planeringen. Att ställa öpp-

na frågor, för att ge den äldre möjligheten att reflektera över just sina behov. Det är extra vik-

tigt att det finns ett stöd och ett skyddsnät runt patient som av olika anledningar kognitivt 

sviktar t.ex. på grund av en stroke eller en demensdiagnos. 
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Bilaga 1, Sökningsförfarande 

Sökningsförfarande, Cinahl 

Cinahl, 090917           

Sökord Antal träf-

far 

Antal lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

ab-

strakt 

Antal lästa och 

kvalitétsgrans-

kade artiklar 

Antal in-

kluderade 

artiklar i 

studien 
#1 Patient Satisfac-

tion, Peer Reviewed, 

Age 65+ 4080         

            
#2 Home Healt Care, 

Peer Reviewed, Age 

65+ 2083         

            

#3: #1 AND #2 89 89 23 5 1 

            
#4: Quality of Life, 

Peer Reviewed, Age 

65+ 8349         

            
#5 #1 AND #2 AND 

#4 13 13 9 6 0 

            

Cinahl, 091004           

Sökord Antal träf-

far 

Antal lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstakt  

Antal lästa och 

kvalitétsgrans-

kade artiklar 

Antal in-

kluderade 

artiklar i 

studien 
#1 Continutiy of 

Patient Care, Peer 

Reviewed, Age 65+ 559         

            
#2 Patients Attitude, 

Peer Reviewed, Age 

65+ 3590         

            

#3: #1 AND #2 28 28 8 2 2 

            
#4: #1 AND #2 AND 

Quality of Life 3 3 3 3 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sökningsförfarande, PubMed 

PubMed, 090913           

Sökord Antal träf-

far 

Antal lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

ab-

strakt 

Antal lästa och 

kvalitétsgrans-

kade artiklar 

Antal in-

kluderade 

artiklar i 

studien 

#1 Continuity care 738         

            

#2 Home Care 15220         

            
#3: #1 AND #2 Human 

AND Swedish, English 

AND 65+ 945         

            

#4: #3 AND py=<2004 284 284 28 3 2 

            

PubMed, 090927           

Sökord Antal träf-

far 

Antal lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstakt  

Antal lästa och 

kvalitétsgrans-

kade artiklar 

Antal in-

kluderade 

artiklar i 

studien 
#1 Health Service for 

Aged 358 322         

            
#2  #1 AND Continuity 

Care Human AND Eng-

lish, Swedish AND 65+ 

AND py=<2005 568         

            
#3 #1 AND Continuity 

Care AND Patients 

Satisfaction 101 101 9 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2, Protokoll för kvalitetsgranskning. Inspirerad av Forsberg & Wengström 

(2008). 

Protokoll för kvalitetsgranskning 

Syftet med studien 

1. Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningarna? 

 

Undersökningsgruppen 

2. Finns urvalskriterierna för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 

3. Är undersökningsgruppen lämplig? 

 

Metod för datainsamling 

4. Är fältarbetet tydligt beskrivet? 

5. Beskrivs metoderna för datainsamlingen tydligt? 

6. Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide, studieprotokoll)? 

 

Dataanalys 

7. Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

8. Är resultaten trovärdiga? 

9. Är resultaten pålitliga 

10. Finns stabilitet och överenskommelse i dataanalysen? 

11. Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

12. Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 

originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

 

Utvärdering 

13. Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

14. Stödjer insamlade data forskarens resultat? 

15. Har resultaten klinisk relevans? 

16. Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

17. Finns risk för bias?   
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Nr 

Författare 

Land, År  

Titel Syfte Metod Resultat Kva-

litet 

1 

Asplin, Gill 

Lindahl, Lisbeth 

Sverige, 2005 

 

En förändrad 

livsvärld. Äldres 

upplevelser av sin 

rehabiliteringssi-

tuation 

Att undersöka hur 

äldre, över 75 år, 

upplevde sin 

rehabilitering 

efter sjukhusvis-

telse. 

Kvalitativ metod. 

Intervjuer med äldre 

samt med närstående 

och personal. 

n= 21, varav 19 kvin-

nor. Ålder: 71-96 år.  

Följande teman framkom: en 

förändrad livsvärld. Känslor av 

att befinna sig i vakuum, att 

världen krymper. Svårighet att 

se sig själv i framtiden. Accep-

tans kring att bli beroende av 

hjälp. Att kämpa sig tillbaka.  

Hög 

2 

Ellis-Hill, C., 

Robinson, R., 

McPherson, K., 

Hyndman, D., & 

Ashburn, A.  

Storbrittanien, 

2009 

Going home to 

get on with life: 

Patients and car-

ers experiences of 

being discharged 

from hospital 

following a 

stroke.  

Att förstå vad som 

präglar bra eller 

dåliga upplevelser 

i relation till ut-

skrivning efter 

sjukhusvistelse 

p.g.a. en stroke.  

Kvalitativ metod. 

Semi-strukturerade 

intervjuer. n = 20 

patienter varav 8 

kvinnor.  Medelålder 

70 år (53-85år ) Även 

13 anhöriga intervu-

juades. 

Det beskrevs olika upplevelser 

och erfarenheter till vad som 

gjorde övergången till hemmet 

bättre respektive sämre i avse-

endet hur patienten kunde fortgå 

med sitt liv tiden efter utskriv-

ningen. Upplevelsen av åter-

hämtningen blev bra om det 

präglades av att patienten kände 

att den blev informerad om 

vården, om det kände sig stötta-

de. En dålig upplevelse prägla-

des av dåligt stöd, att de inte 

fick vara delaktiga i planen 

kring deras rehabilitering 

Hög 

3 

Grimmer, Karen 

Moss, John, Fal-

co, Julie, Kind-

ness, Helen 

Australien, 2006 

Incorporating 

Patient and Carer 

Concern in Dis-

charge Plans: The 

Development of a 

Practical Patient-

Centered Check-

list 

Syftet var att ta 

reda på vad pati-

enter som varit 

inskrivna i sluten-

vården nu tyckte 

det var för pro-

blem med att 

komma hem till 

sitt ordinarie 

boende. Syftet var 

även att skapa en 

slags checklista 

för personal inom 

slutenvården som 

skulle kunna 

användas i sam-

band med ut-

skrivningen.  

Både kvalitativ och 

kvantitativ metod. 

Både patienter och 

dessa anhöriga inter-

vjuades ur ett per-

spektiv baserat på 

grounded theory och 

med hjälp halv struk-

turerade frågor. Allt 

skedde under en sex 

månaders period. De 

berättade om över-

gången från sjukhus 

till boende. n = 100, 

bortfall: 

11.Medelålder av 

74.2 år.   

Informanterna satte mycket högt 

värde på det jobb som sjukvård-

personalen lade ner på varje 

patients specifika behov.  Sam-

tidigt kunde en del patienter se 

hur de skulle kunna ha handlat 

annorlunda i dialogen med 

sjukvårdpersonalen. 

Det slutgiltiga resultatet mynnar 

ut i en patientfokuserad check-

lista som man samtalade kring 

vid utskrivning från sjukhuset.  

Medel 

 

4 

Loft, M., McWil-

liam, C., Ward-

Griffin, C.  

Kanada, 2003 

Patient Empo-

werment After 

Total Hip and 

Knee Replace-

ment. 

Att ta reda på hur 

äldre patienter, 

efter en knä- 

och/eller höft-

ledsoperation, 

upplever möjlig-

görandet till en 

relation till sjuk-

vårdpersonal i 

hemmet. 

En fenomenologisk 

metod med semi-

strukturerade inter-

vjuer. n=9, varav 8  

Fem teman framkom söm fär-

gade möjligheten till självstän-

dighet. Överhuvudtaget tyckte 

informanterna att det var svårare 

att skapa en relation till personal 

med en proffesion i hemmet än 

annan vårdgivare. Detta tycktes 

dock ej försvåra situationen.  

Hög 



 

 

 

Nr 

Författare 

Land, År  

Titel Syfte Metod Resultat Kva-

litet 

5 

Preen, D. B, Bai-

ley, Wright, A, 

Kendall, P m fl 

&Williams, E. 

2005 

Australien 

Effects of multid-

isciplinary, post-

discharge con-

tinuance of care 

intervention on 

quality of life, 

discharge satisfac-

tion, and hospital 

lengths of stay: a 

randomized con-

trolled trial 

Att utforska ef-

fekter av multidi-

sciplinär- och 

kvalitetsansats i 

utskrivnings- 

planering för 

patienter med 

kroniska sjukdo-

mar och kom-

plexa problem. 

Kvantitativ metod. 

Prospektiv, randomi-

serad kontrollstudie. 

2 olika modeller att 

utföra utskrivnings-

planering. Enkäter till 

2 undersöknings-

grupper. n=189, var-

av 115 kvinnor. Me-

delålder: 75,1 (26,8-

100,2) Enkäter till 

patient undersöker 

livskvalitet innan och 

efter utskrivning samt 

undersöker nöjdhet 

med utskrivningspla-

nering. Enkät till 

allmänläkare under-

söker nöjdhet med 

utskrivningsplane-

ring. 

Den grupp som fick vårdplane-

ring hade bättre upplevd livs-

kvalitet jämfört med  kontroll-

gruppen 7 dagar efter utskriv-

ning, och de var också mer 

nöjda med inflytandet vid ut-

skrivning 

Deltagarna som fått vårdplane-

ring var mer nöjda med stöd 

efter utskrivningen. Studien 

visade även att det är viktigt att 

allmänläkare informeras om 

fortsatt planering. Allmänläkar-

na ansåg att det var viktigt att 

vara delaktig i planering samt 

att ha snar och kontinuerlig 

uppföljning av patienten    

 

Medel 

6 

Swinkels, A. 

Mitchell, T. 

2008 

Storbritannien  

Delayed transfer 

from hospital to 

community set-

tings: the older 

person’s perspec-

tive 

Att utforska och 

tolka äldres upp-

levelse av att 

utskrivning från 

sjukhus fördröjs. 

Kvalitativ metod. 

Delvis strukturerade 

intervjufrågor 

n=23, 12 kvinnor. 

Medelålder: 82 år. 

Försening påverkar sinnesstäm-

ning. Den äldre har inte så stort 

inflytande i planering inför 

utskrivning, det är anhöriga, 

socialtjänst som har inflytandet. 

Äldre underskattar sitt hjälpbe-

hov. Vill inte blanda in andra 

människor i sitt liv. 

Sorg över att livet inte kan bli 

som förut 

Hög 

 

7 

Åberg, A.C. 

2008 

Sverige 

Care recipients’ 

perception of 

activity-related 

life space and life 

satisfaction during 

and after geriatric 

rehabilitation 

Att öka förståelse 

för äldres upple-

velse av hur för-

flyttningsförmå-

gan påverkar 

deras ”livsrum” 

och livskvalitet. 

Kvalitativ och kvanti-

tativ metod. Mätning 

av motorisk förmåga  

under och efter reha-

bilitering. En inter-

vjufråga, 3 tillfällen. 

n=15, 11 kvinnor. 

Ålder: 80-94 år.  

Motorisk förmåga och hjälpbe-

hov kan kopplas till olika behov 

av boendeform. Olika copingst-

rategier används för att kunna 

anpassa sig till nuvarande funk-

tionsförmåga. Aktiviteters inne-

håll och betydelse förändras, 

vardagliga saker blir mer me-

ningsfulla vid nedsatt funktions-

förmåga. 

Medel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


