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Sammanfattning 

Bakgrund 

Den äldre befolkningen ökar i samhället och inom gruppen beskrivs även äldre 

mulitsjuka personer med omfattande vårdbehov som många gånger innebär en flytt till 

ett vård- och omsorgsboende. Inom vård- och omsorgsboende för äldre ska 

omvårdnadsbehovet tillgodoses utifrån den enskilda individens behov samt även 

medföra livskvalitet för äldre personer. Upplevelse av livskvalitet är individuell men 

påverkas av exempelvis fysisk och psykisk hälsa. 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vad som har betydelse för livskvalitet 

för äldre personer som bor på vård- och omsorgsboende samt att beskriva 

undersökningsgrupperna i studierna. 

 

Metod 

Beskrivande litteraturstudie med en sammanställning av 13 vetenskapliga artiklar som 

beskriver studier med kvalitativ och kvantitativ ansats. Systematiska litteratursökningar 

gjordes i databaserna Cinahl och PubMed. 

 

Resultat 

Livskvalitet för äldre personer som bor på vård- och omsorgsboenden beskrevs inverkas 

av många olika delar. Tillexempel inverkade relationer till familj och vänner, 

meningsfulla aktiviteter att göra samt relationen till omvårdnadspersonalen. Miljön och 

boendet i sig sågs också inverka på livskvaliteten. 

Slutsats 

Livskvalitet för de äldre på vård- och omsorgsboenden är ett komplext system där 

många delar spelar stor roll och vilka dessa delar är avgörs personligen av individen 

själv. Upplevelser och beskrivningar av sociala relationer, fysiska aktiviteter, 

individanpassning, god hälsa och en trygg miljö är att alla dessa delar är betydande för 

äldres livskvalitet på vård- och omsorgsboenden. Att lyssna till den äldre personen och 

ta hänsyn till dennes beskrivning och individuella önskemål är en stor del för att 

förbättra arbetet kring livskvalitet. 

Nyckelord: Livskvalitet, vård- och omsorgsboenden, äldre, upplevelse  



 

 

Abstract 

Background 

The elderly population is increasing in society and within this group there are older 

people described with extensive care and nursing needs that often mean moving to a 

nursing home.  

The individual’s needs for care and nursing should be met within these nursing homes, 

and it should also bring quality of life for the elder. Perceived quality of life is 

individual but influenced by, for example, physical and mental health. 

Purpose 

The purpose with this literature review was to describe what is of importance for quality 

of life for the elderly living in nursing homes and to describe the samples in the studies. 

Method 

Descriptive literature review with a compilation of 13 scientific articles that describe 

studies of both qualitative and quantitative approaches. Systematic literature search 

were made in the Cinahl and PubMed databases. 

Results 

Quality of life of elderly people living in nursing homes were described being affected 

by many different parts. Relationships with family and friends, meaningful activities to 

do, the relationship to nursing staff as well as the environment and the accommodation 

were all instances that had an impact on quality of life. 

Conclusion 

Quality of life for the elderly living in nursing homes is a complex system where many 

parts play a major role and which these parts are, is determined by the individual. 

Experience and descriptions of social relationships, physical activities, personalization, 

good health and a safe environment are that all these parts are to be included and are 

significant for their quality of life in nursing homes. Listening to the elder person and to 

take into account his or her description and individual preferences is an important part 

of improving the work on quality of life. 

Keywords: Quality of life, nursing homes, facilities for the elderly, elder, experience 
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1. INTRODUKTION 

 

1.1 Äldre och äldrevård 

I Sverige definieras befolkningen över 65 år som äldre, alltså vid den allmänna 

pensionsåldern (Nygren & Lundman 2009). Enligt WHOs definition av äldre sker denna 

övergång tidigare, vid 60 års ålder vilket är den internationella definitionen av den äldre 

befolkningen i många länder. Detta är dock endast en definition på personens ålder och inte 

en förklaring på när en person blir gammal, även om detta ofta går hand i hand (WHO 2015b). 

Andelen äldre personer, 65 år och äldre, i Sverige har under de senaste 100 åren mer än 

fördubblats och antalet äldre personer är mer än 19 % av den totala befolkningsmängden 

(SCB 2014a). Av dessa är majoriteten kvinnor (SCB 2014b). Denna ökning beräknas fortsätta 

(SCB, 2015) vilket bland annat beror på medicinska framsteg som har lett till ökad 

medellivslängd och ökad maximal levnadslängd (Larsson & Rundgren 2010). 

En konsekvens av den ökade äldre befolkningen är att vård- och omsorgsbehovet ökar. Detta 

bland annat som en följd av att fler sjukdomar och ökad samsjuklighet tillkommer de äldre 

(Larsson & Rundgren 2010). Det ökade vård- och omsorgsbehovet har lett till att det i Sverige 

bor cirka 89 000 personer över 65 år permanent på vård- och omsorgsboenden 

(Socialstyrelsen 2014). Detta är en boendeform som ger tillgång till särskilda insatser och 

service enligt socialtjänstlagen (SoL) 2001:453 (Raadu 2015). Vård- och omsorgsboenden, 

som infaller under kommunernas ansvarsområde, erbjuder personligt anpassade tjänster samt 

hjälp och stöd till de äldre när behovet finns och de inte längre kan klara sig själv. Exempel på 

detta är medicinsk vård, hjälp vid personlig omvårdnad samt hjälp vid städning, inköp och 

matlagning. Omvårdnaden ska även inkludera kontakt med läkare och annan 

sjukvårdspersonal när detta krävs i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 1982:763 

(Larsson & Rundgren 2010, Raadu 2015). 

All personal på vård- omsorgsboenden bör vara kvalificerad för de arbetsuppgifter de utför 

(Larsson & Rundgren 2010) och finnas tillgängliga dygnet runt (SoL 2001:453, Raadu 2015).  

Personalen består av flera olika yrkesgrupper där undersökerskor och vårdbiträden utgör 

grunden för vård- och omsorgsarbetet. Sjuksköterskor ansvarar för planeringen av 

omvårdnaden, information och undervisning till patienter, närstående och personal samt har 

även ett visst ansvar över den medicinska behandlingen (Dunér & Blomqvist 2009). 

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg gäller alla kommuner och verksamheter som 

utför och bedriver vård- och omsorgs av äldre personer. Den nationella värdegrunden 

innefattar rätten till en individanpassad omvårdnad där vården och omsorgen utgår från den 



 

2 

 

enskilda individens behov, samt rätten till självbestämmande där individen har full rätt att ta 

egna beslut gällande sig själv och sin vård. Den inkluderar även rätten till att de äldre ska 

känna trygghet, delaktighet och meningsfullhet samt bli bemötta på ett bra och värdigt sätt. 

Dessutom ska alla vårdinsatser och liknande ha hög kvalitet och personalen ska ha lämplig 

erfarenhet och utbildning samt besitta god kompetens (Socialstyrelsen 2012).   

Vård- och omsorgsboenden för äldre har i allt större grad privatiserats vilket har påverkat de 

äldres vård då det har visat sig att privatiseringen har potential att påverka de äldres 

livskvalitet. Forskning visar att inom privat vård läggs mer vikt på service och inte lika stor 

vikt på den strukturella omvårdnaden (Stolt et al. 2011). 

 

1.2 Livskvalitet 

Livskvalitet anses i dagens samhälle vara en viktig del i omvårdnadsarbetet och att stärka 

livskvaliteten är av yttersta vikt. Intresset för livskvalitet har på senare tid ökat i och med 

övergången som har skett till att se individen som en helhet och inte som dennas enskilda 

delar (Holmes 2005). 

WHOs definition av livskvalitet beskrivs som individens egen syn på livet i det samhälle 

denne lever i, samt i relation till deras mål, förväntningar och angelägenheter. Livskvalitet kan 

definieras och fastställas med hjälp av olika delar som utgör helheten av individen. 

Livskvaliteten är komplex och påverkas av den fysiska hälsan, psykiskt välmående, 

självständighet, sociala relationer samt den omgärdande fysiska miljön (Kuyken 1995). 

Sammanställningar av den aktuella forskningen kring livskvalitet visar att det finns olika sätt 

att mäta och skatta livskvalitet på. Livskvalitet kan mätas via intervjuer och observationer. 

Det finns många olika verktyg för objektiv mätning av livskvalitet i form av olika skalor och 

formulär (Sullivan 2013). Dessa skiljer sig dock åt bland annat beroende på vad som ska 

undersökas och vilka delar av livskvaliteten som anses vara av störst vikt (Holmes 2005, 

Sullivan 2013). 

Vad som är viktigt för de äldre som bor på vård- och omsorgsboenden gällande deras 

livskvalitet är individuellt och vilka aspekter som spelar störst roll är upp till var och en att 

avgöra. Det är därför bra om omvårdnadspersonalen som arbetar nära de äldre och med deras 

behov är överens med vad som är viktigt för just den individen då forskning visat att skattning 

av olika aspekter på livskvalitet skiljer sig mellan de äldre och omvårdnadspersonalen 

(Berglund & Ericsson 2003).  

Att motverka negativa konsekvenser på livskvaliteten hos de äldre är således ett stort 

ansvarsområde för sjuksköterskor som ska arbeta för god hälsa och tillfredsställande av 
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sociala behov. Sjuksköterskans roll som undervisande och handledande inom äldreomsorgen 

innebär att det är viktigt att en god kontakt finns med övrig omvårdnadspersonal samt de äldre 

för att säkerställa ett gott samarbete (ICN 2012). 

 

1.3 Omvårdnadens bärande begrepp 

Omvårdnadens bärande begrepp, metaparadigmen, består av människan, hälsa, miljö och 

omvårdnad. Dessa är alla viktiga delar att ta hänsyn till för att kunna ge en god omvårdnad då 

de påverkar och integrerar med varandra och det kan vara svårt att utesluta någon av dem 

(Kristoffersen 2005). 

1.3.1 Människan 

För alla människor är det viktigt att veta vilka vi är, att ha en identitet, i det samhälle vi lever i 

och situationer vi befinner oss i. Att bli äldre innebär att identiteten förändras i takt med 

åldrandet när livssituationen hela tiden förändas och utvecklas (Norberg & Aléx 2012). 

Övergångar i livet kan påverka känslan av identiteten och utmana personens självbild. Detta i 

synnerhet när de dagliga vanorna inte längre upplevs vara lika självklara (Ternestedt & 

Norberg 2009). Människan ska inom vård- och omsorgsboendets ramar bli behandlade med 

respekt, ha rätt till självbestämmande och ses som en egen individ där integriteten respekteras 

(SoL 2001:453, Raadu 2015).  

Det är viktigt för alla människor att ingå i en gemenskap. I synnerhet gäller detta för de som 

har en längre kontakt och som kommer vistas en längre tid inom omvårdnaden. 

Sjuksköterskan har här ett stort ansvar att se till att dessa personer får en känsla av gemenskap 

och tillhörighet (Lepp 2009). 

1.3.2 Hälsa 

God hälsa definieras av WHO som fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och 

inte bara som frånvaro av sjukdom. Hälsa grundas på inneboende styrkor som bland annat är 

gener, beteenden, vanor och livsstil men påverkas även av andra aspekter som sociala och 

ekonomiska förutsättningar (WHO 2015a). Hälsa är något människan själv skapar utifrån de 

resurser, upplevelser och förmågor hon besitter och det är en individuell process genom hela 

livet (Willman 2009). 

Det normala åldrandet är en ofrånkomlig process och påverkar hälsan hos alla. Den åldrande 

kroppen blir försvagad och risken för skador och sjukdomar ökar i och med att 

reservkapaciteten minskar. Trots att åldrandet i sig inte är en sjukdomsprocess leder den 
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oundvikligen till döden (Gustafson & Olofsson 2012). Trots sjukdomar och annan ohälsa kan 

individen, med hjälp av resurser från tillexempel professionellt vårdande, få upplevelser av 

god hälsa och välbefinnande (Dahlberg & Segesten 2010). 

Att främja, förebygga och återställa hälsa är inkluderat i sjuksköterskans ansvarsområde, i 

synnerhet gällande samhällets sårbara befolkningsgrupper (ICN 2014). Sjuksköterskan ska 

tillvarata det friska hos individen, se de individuella resurserna och behoven samt identifiera 

och förebygga hälsorisker (Willman 2009). 

1.3.3 Miljö 

Miljön är den plats vi vistas på och ska präglas av trygghet och igenkännbarhet, inge lugn och 

ro, samt ge möjlighet till avskildhet. Det ska även finnas utrymme för social gemenskap 

(Edvardsson & Wijk 2009). 

Miljön där vi lever och befinner oss påverkar oss på många olika sätt. Tillexempel har det en 

stor inverkan på möjlighet till aktiviteter. Det är viktigt att miljön anpassas till de äldres 

önskemål och förmågor (Nilsson & Bernspång 2012). En god och trygg närmiljö och 

omgivning ökar även möjligheterna till fysisk aktivitet (Lundin-Olsson & Rosendahl 2012). 

I vårdarbetet har sjuksköterskor en stor roll i utformningen och främjandet för en god miljö. 

Patientsäkerheten är en viktig del i detta där miljön ska ha förutsättningarna för ett gott 

omvårdnadsarbete. Dessutom ska miljön vara anpassad till den enskilda individen där dennes 

rättigheter, värderingar, sedvänjor och trosuppfattning respekteras (ICN 2014). 

1.3.4 Omvårdnad 

Omvårdnad innebär att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Detta ska ske 

med respekt för alla människors lika värde och där den enskilda individens värdighet och 

självbestämmande är viktig (HSL 1982:763, Raadu 2015). En viktig del i omvårdnad, i 

synnerhet gällande äldre personer, är att se individen ur ett helhetsperspektiv där alla delar är 

lika viktiga och betydande (Willman 2009).  Det är av stor vikt att tillvarata på personens 

resurser, förväntningar och förhoppningar samt lyssna på dennes egna erfarenheter och 

kunskaper för att kunna ge och anpassa omvårdnaden på bästa möjliga sätt (Santamäki 

Fischer et al. 2012). 

Sjuksköterskan har det huvudsakliga ansvaret gällande omvårdnaden och dess utveckling i 

förhållande till värdegrunden. All omvårdnad ska ske och utföras med respekt för de 

mänskliga rättigheterna med hänseende till den individuella människans värderingar, vanor 

och tro (ICN 2014). 
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1.4 Problemformulering 

Den äldre befolkningen kan ha ett omfattande vårdbehov som många gånger innebär en flytt 

till ett vård- och omsorgsboende för att det individuella vårdbehovet ska tillgodoses på bästa 

möjliga sätt.  

Det finns både positiv och negativ inverkan på livskvaliteten och vad som är betydande för 

upplevd livskvalitet är individuellt. Problem kan uppstå om omvårdnadspersonalen försöker 

tolka och värdera de äldres livskvalitet utan att ta hänsyn till detta. 

Forskning är gjord kring begreppet livskvalitet hos äldre och vad som är betydande inom de 

olika aspekterna av livskvalitet. Det som gjorts handlar många gånger om specifika delar av 

livskvaliteten, tillexempel påverkan av smärta, inverkan av aktiviteter osv. En mer 

övergripande beskrivning och sammanfattning av det aktuella forskningsläget behövs 

eftersom livskvalitet är ett komplext begrepp där alla delar är lika viktiga att respektera.  

Omvårdnaden kring de äldre på vård- och omsorgsboende inkluderar sjuksköterskan vilket 

innefattar en viktig roll i arbetet som handledare och utbildare av resterande 

omvårdnadspersonal, patienter och närstående. 

Sjuksköterskan på ett vård- och omsorgsboende har ett övergripande ansvar som inte bara 

handlar om de äldres omvårdnad, utan även andra delar som tillexempel deras välbefinnande 

och livskvalitet. 

Det är därför viktigt att göra en sammanställning hur äldre personer som bor på vård- och 

omsorgsboenden beskriver sin livskvalitet för att sjuksköterskor ska få djupare kunskaper 

inom området och kunna handleda omvårdnadspersonalen. 

 

1.5 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vad som har betydelse för livskvalitet för 

äldre personer som bor på vård- och omsorgsboende samt att beskriva 

undersökningsgrupperna i studierna. 

1.5.1 Frågeställningar 

1: Vad beskriver äldre personer, som bor på vård- och omsorgsboenden, som betydande för 

livskvalitet och vad inverkar på densamma? 

2: Hur är undersökningsgruppen beskriven i de valda studierna? 
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2. METOD 

 

2.1 Design 

Designen på denna litteraturstudie är deskriptiv. Syftet med studien var att beskriva och 

sammanfatta det aktuella kunskapsläget inom området samt notera kunskapsluckor för 

eventuell fortsatt forskning (Polit & Beck 2012). 

 

2.2 Databaser 

Databaser som har använts i denna litteraturstudie är Cinahl och PubMed. Dessa är databaser 

med samlad forskning inom omvårdnad och angränsande områden vilket gör dem relevanta 

för syftet och frågeställningarna (Willman et al. 2011, Polit & Beck 2012). 

 

2.3 Sökord, sökstrategi och urvalskriterier 

I Pubmed har följande “MeSH-termer” använts; ”quality of life”, “housing for the elderly”, 

“nursing home” samt ”elder” i olika kombinationer. I Cinahl har motsvarande “Subject 

Headings” använts; ”quality of life”, ”housing for the elderly”, “nursing home” samt “elder” i 

olika kombinationer. Sökorden “nursing home” och “housing for the elderly” har använts 

eftersom dessa representerar en beskrivning som motsvarar den svenska varianten på vård- 

och omsorgsboende. Användandet av båda termerna har använts eftersom detta har breddat 

sökresultatet och inkluderat fler relevanta studier. Sökordet ”elder” har använts eftersom att 

detta bäst representerar den äldre befolkningen på vård- och omsorgsboenden.  

Booleska operatorn ”AND” har använts för att kombinera och utesluta sökresultaten för att 

specificera utfallet. Symboler för trunkering har använts för att inga viktiga närliggande delar 

av sökresultatet ska uteslutas. Tillexempel har ” * ” använts för att bland annat elder* skulle 

ge alla böjningar av ordet och inte bara ordet i sig, till exempel elders, elderly osv. Detta 

breddar sökresultatet. Citationstecken användes vid till exempel ”residential facilities”, vilket 

uteslöt fritext. Även detta för att specificera sökresultatet (Willman et al. 2011, Polit & Beck 

2012). 

Begränsningar har gjorts för att utfallet av studier ska vara begränsade till att vara relevanta 

för denna litteraturstudie samt aktuella (Polit & Beck 2012). Begränsningar som gjorts i 

databaserna var att studierna: fick vara högst tio år gamla, vara skrivna på engelska eller 

svenska samt finnas fritt tillgängliga i full text för Högskolan i Gävle. I databasen Cinahl 

användes dessutom begränsningen “peer reviewed”. Sökordskombination, begränsningar och 

utfall av sökning i databaser redovisas i tabell 1. 
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Tabell 1. Sökordskombination, begränsningar och utfall av sökning i databaser 

Databas Sökord Begränsningar Utfall Valda 

studier 

Cinahl ”quality of life” AND elder* 

AND ”housing for the elderly” 

Tillgängliga på HiG, peer 

reviewed, max 10 år, engelska 

107 2 

Cinahl “quality of life” AND elder* 

AND “nursing home*” 

Tillgängliga på HiG, peer 

reviewed, max 10 år, engelska 

150 7 

PubMed ”quality of life” AND elder* 

AND ”housing for the elderly” 

Tillgängliga på HiG, max 10 år, 

engelska 

126 3 

PubMed “quality of life” AND elder* 

AND “nursing home*” 

Tillgängliga på HiG, max 10 år, 

engelska 

45 1 

 

Inklusionskriterierna för studierna var: att undersökningsgruppen ska vara äldre personer, 

undersökningsgruppen ska vara boende på vård- och omsorgsboenden eller motsvarande, 

samt undersöka livskvalitet hos äldre personer. 

Exklusionskriterier för studierna var att de inte fick vara litteraturstudier (Polit & Beck 2012), 

studier utförda på demensboende eller korttidsboenden samt på personer yngre än 60 år. 

Undersökningar gjorda på demensboenden har exkluderats på grund av att de äldre som bor 

på demensboenden inte alltid kan föra sin egen talan och personalen måste därför tolka vad de 

tycker. Undersökningar gjorda på korttidsboenden har exkluderats då de boende har detta som 

en tillfällig boendeform och inte som ett permanent boende.  

Sökningen har till en början varit bred för att senare smala av för att dels hitta relevanta 

studier men även för att inte utesluta viktiga studier. 

Utfallet av sökningarna har granskats enligt Polit och Becks (2012) rekommendationer genom 

att först läsa, granska och analysera titeln. Svarade titeln på syfte och frågeställningar har 

sedan abstract lästs, granskats och analyserats. Svarade abstract på syfte och frågeställningar 

samt inklusions- och exklusionskriterierna och om de inte var litteraturstudier har slutligen 

hela artikeln lästs, granskats och analyserats. Urval har gjorts baserat på inklusions- och 

exklusionskriterierna samt om studien svarat på syfte och frågeställningar och om de fanns 

fritt tillgängliga i full text. 

Urvalsstrategin för studierna och bortfallet är beskrivet i Figur 1. 
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Figur 1. Urvalsstrategier och bortfall 

 

Urvalet av studierna har skett i tre steg: steg ett sållade bort studier vars titel ej svarade på 

syftet, tillexempel titlar som beskrev studier gjorda utanför vård- och omsorgsboenden, 

studier skrivna på andra språk än svenska eller engelska samt dubbletter från de olika 

databassökningarna. Steg två sållade bort studier vars abstract/sammanfattning ej svarade på 

syftet, tillexempel studier utförda på demensboenden och korttidsboenden samt studier som 

var litteraturstudier. Steg tre sållade bort studier i sin helhet som inte svarade på syfte, 

tillexempel att deltagarna i studien inkluderade annan åldersgrupp och studier vars innehåll i 

huvudsak inte berörde livskvalitet.   

Datainsamlingsperioden varade mellan 150907 och 150914. 

 

2.4 Dataanalys 

De 13 studier som slutligen valdes lästes och granskades av båda författarna var för sig utifrån 

syfte och frågeställningar. För att lättare komma fram till likheter och skillnader i studiernas 

resultat har färgmarkeringar använts där olika färger symboliserade svaren på de olika 

frågeställningarna. De relevanta fynden som gjordes av vardera författaren som svarade på 

frågeställning ett sammanställdes gemensamt i tabellform, se tabell 2 (bilaga 1). Denna 

sammanställning granskades och diskuterades av båda författarna där olika färgkodningar fick 

representera olika teman enligt Polit och Becks (2012) metod att strukturera litteraturstudier. 

Antal lästa titlar: 428 st 

Antal lästa 

sammanfattningar/abstract: 53 st 

Antal lästa artiklar: 24 st 

Valda artiklar: 13 st 

Motsvarade ej syfte samt 

dubbletter: 375 st 

Motsvarade ej syfte, var 

litteraturstudier samt uppfyllde 

ej inklusionskriterierna eller 

uppfyllde exklusionskriterierna: 

29 st 

Motsvarade ej syfte, fanns ej 

tillgängliga i full text samt 

uppfyllde ej 

inklusionskriterierna eller 

uppfyllde exklusionskriterierna: 

11 st 
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Dessa teman sammanställdes i löpande text under tre huvudrubriker som framkom ur 

studiernas resultats delar. Rubrikerna är Socialt liv och aktivititeter, Personal, vård och 

hälsoaspekter samt Boendet och livsvillkor, och redovisas i litteraturstudiens resultat. 

Den relevanta informationen för att kunna besvara frågeställning två, angående 

undersökningsgrupp, sammanställdes i en tabell, se tabell 3 (bilaga 2) för att enklare granska 

likheter och skillnader mellan de olika grupperna. Informationen kring 

undersökningsgrupperna sammanställdes dessutom i löpande text i litteraturstudiens 

metodologiska resultatdel. Val av undersökningsgrupp är relevant för överförbarheten till 

befolkningen, trovärdigheten och pålitligheten för forskningsstudier. För kvantitativa studier 

är det viktigt att de hade tillräckligt många deltagare, att designen lämpar sig för 

undersökningen samt att studien var opartisk. För kvalitativa studier är det viktigt att 

undersökningsgruppen var lämplig för syftet samt att gruppen var stor nog för att uppnå 

största möjliga variation i resultatet (Polit & Beck 2012). 

 

2.5 Forskningsetiska övervägande 

Forskningsetiska överväganden baserades på Polit och Becks (2012) rekommendationer för 

litteraturstudier. Studiernas resultat redovisas oavsett om dess innehåll stämmer överens med 

eventuella åsikter, förväntningar och förutfattade meningar författarna till föreliggande 

litteraturstudie har. All form av plagiering var oacceptabelt, vilket innebar att 

litteraturstudiens författare inte medvetet har kopierat eller plagierat (Polit & Beck 2012). 

Dessutom har studierna granskats av författarna efter etiska överväganden med vikt på: att 

studien fått godkännande från etisk kommitté samt att deltagarna givit informerat samtycke att 

delta i studien. Studier har inte exkluderats baserat på etiska överväganden men har ändå 

undersökts då undersökningsgrupperna i studierna kan anses vara sårbara och etiska 

överväganden är därför viktiga. 

Alla studier som redovisats i litteraturstudiens resultatsdel har blivit etiskt godkända av någon 

form av etisk kommitté samt majoriteten av studierna redovisar att deltagarna givit informerat 

samtycke. 

 

3. RESULTAT 

Resultatet i denna litteraturstudie grundas på 13 vetenskapliga studier som presenteras i tabell 

2 (bilaga 1) samt i löpande text. Med ett syfte att beskriva hur äldre personer som bor på vård- 

och omsorgsboende beskriver sin livskvalitet har resultatet, baserat på studiernas resultat, 
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delats upp i tre rubriker; Socialt liv och aktiviteter, Personal, vård och hälsoaspekter samt 

Boendet och livsvillkor. 

Socialt liv och aktiviteter handlar bland annat om vikten av sociala relationer samt olika 

aktiviteters inverkan på livskvaliteten. 

Personal, vård och hälsoaspekter handlar om de äldres beskrivningar av personalen i deras 

närhet, behov och tillgänglighet av vård, omsorg och hjälpmedel, deras beskrivningar av den 

egna hälsan och vad som inverkar på den samt hur detta inverkar på livskvaliteten. 

Boendet och livsvillkor handlar om hur boendet i sig inverkar på livskvaliteten med de lokaler, 

struktur och begränsningar som beskrivs. 

Dessa tre kategoriers innehåll överlappar varandra utifrån livskvalitet och dess inverkande 

förhållanden. 

Resultatet inkluderar även en beskrivning av undersökningsgrupperna från de olika studierna 

som använts som referenser i denna litteraturstudie. Detta kommer beskrivas i löpande text 

och redovisas i tabell 3 (bilaga 2). Det som kommer beskrivas är: hur många deltagare det är i 

vardera studien samt vilken studie som har högst antal deltagare respektive minst antal 

deltagare, beskriven medelålder eller åldersspann på deltagarna, beskriven könsfördelning på 

deltagarna samt beskriven boendeform på deltagarna (om annat än boende på vård- och 

omsorgsboende). Bortfall av deltagare kommer att redovisas från de studier där detta beskrivs. 

 

3.1 Socialt liv och aktiviteter 

3.1.1 Socialt liv 

Sociala relationer beskrevs av de äldre som en viktig och betydande del för god livskvalitet 

(Brajković et al. 2009). 

Det som beskrevs vara av värde för de äldre gällande det sociala livet var bland annat att trots 

flytt till vård- och omsorgsboende fortfarande inkluderas och ses som en del av familjen 

(Hjaltadóttir & Gústafsdóttir 2007). Det var även viktigt för de äldre att fortfarande ses som 

individer och en del av samhället där de har en viktig roll samt att oavsett situation bli 

behandlad med respekt och att ha sympatiska och givande relationer (Robichaud et al. 2006). 

Att de äldre fortfarande hade vänner, utanför vård- och omsorgsboendet, ansågs vara viktigt 

(Brajković et al. 2009) och möjlighet till telefonkontakt med nära och kära uppfyllde en viktig 

funktion i de äldres vardag (Hjaltadóttir & Gústafsdóttir 2007). 

En flytt till ett vård- och omsorgsboende innebar ibland en stor förändring i det sociala livet 

som de äldre levde, med tillexempel färre besök från vänner. De äldre kände sig ensamma och 
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uttråkade om de inte fick besök av familj och vänner (Hughes & Moore 2012) och 

ensamheten beskrevs öka ju längre tid den äldre bodde på vård- och omsorgsboende (Tse et 

al. 2013). De äldre beskrev även låg tillfredsställelse på grund av bristande sexualliv sedan 

flytt in på vård- och omsorgsboende (Brajković et al. 2009) 

3.1.2 Aktiviteter 

Det beskrevs vara viktigt för de äldre att lära sig nya saker och utbilda sig trots sina 

begränsningar (Hjaltadóttir & Gústafsdóttir 2007) samt att ha de ekonomiska förutsättningar 

som krävs för att slippa känna begränsningar (Brajković et al. 2009). Det som beskrevs vara 

givande och betydande aktiviteter var tillexempel gruppaktiviteter med inslag av musik (Chen 

et al. 2009) och enklare fysiska aktiviteter (Lee et al. 2009). I och med aktiviteter fick de 

äldre mer energi och styrka, de kände sig mer levande och fick hjälp att glömma bort sina 

problem. De blev dessutom bekräftade som person och deras autonomitet ökade. De lärde sig 

även positiva beteenden och tankar och fick motivation till fysisk träning. De kände sig mer 

engagerade och involverade, deras humör och lidande blev bättre samt att de fick motivation 

att möta framtiden och de fick mer mening med livet (Chen et al. 2009). Deltagarna blev mer 

tillfredsställa och nöjda både fysiskt och psykiskt efter att de fått delta i aktiviteten (Lee et al. 

2009) vilket beskrevs leda till en förbättring av livskvaliteten hos de äldre (Chen et al. 2009, 

Lee et al. 2009).  

Livet på ett vård- och omsorgsboende beskrevs många gånger vara enformigt och monotont 

med fasta rutiner och strikta scheman. Intressanta aktiviteter och variation på 

sysselsättningarna var enligt de äldre få vilket ledde till att de oftare fick underhålla sig själva 

med enklare aktiviteter (Hjaltadóttir & Gústafsdóttir 2007, Almeida & Rodrigues 2008, Chen 

et al. 2009, Hughes & Moore 2012). Exempel på detta var tv-tittande, småprat, sova (Hughes 

& Moore 2012) eller att bara vänta in dagens måltider och få tiden att gå (Chen et al. 2009). 

De äldre beskrev även att det fanns brister i möjligheterna att få komma ut (Hughes & Moore 

2012) trots att de beskrev hur viktigt de var för dem att få vara utomhus och andas frisk luft 

(Hjaltadóttir & Gústafsdóttir 2007). 

De äldre beskrev även en saknad av tidigare aktiviteter som de gjorde innan de flyttade in till 

vård- och omsorgsboendet som de av olika anledningar inte längre kunde fortsätta med. 

Anledningar till detta var bland annat att det fanns en brist på omvårdnadspersonal, brist på 

tid avsatt till aktiviteter samt fysiska begränsningar som inte enkelt kunde överkommas 

(Hughes & Moore 2012). 
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Eftersom vardagen enligt de äldre ofta var ensidig och rutinmässig gjorde ett avbrott, i form 

av fler och varierande aktiviteter, att de äldre kände stor tacksamhet (Hjaltadóttir & 

Gústafsdóttir 2007) och de fick mer mening i livet och bättre livskvalitet (Chen et al. 2009). 

 

3.2 Personal, vård och hälsoaspekter 

3.2.1 Personal och vård 

Att känna tillit till omvårdnadspersonalen och att bli behandlad som en individ samt att 

personalen var trevliga beskrevs vara viktigt för de äldre. Det var även viktigt att 

omvårdnadspersonalen fanns tillgängliga. Om de kunde vara på plats när de äldre var sjuka 

och döende gav detta de äldre en känsla av trygghet (Hjaltadóttir & Gústafsdóttir 2007). 

Hälsan ansågs bli bättre om de äldre fick hjälp, stöd och vård från omvårdnadspersonalen 

vilket i sin tur ökade livskvaliteten (Brajković et al. 2009). 

De äldres beskrivningar av omvårdnadspersonal på vård- och omsorgsboende var att de 

upplevdes mycket upptagna. Detta inverkade inte på omvårdnaden i allvarligare grad utan gav 

istället större brister i det sociala och aktiva livet. De boende fick anpassa sig mer till 

omvårdnadspersonalen och utföra dagliga rutiner på personalens villkor och när de hade tid. 

Tillexempel beskrev de äldre att de fick hjälp med bland annat dusch när 

omvårdnadspersonalen hade tid för dem snarare än när de själva ville. Personalen var ändå en 

viktig del i att ge de äldre en känsla av trygghet och välmående samt ge de äldre den vård och 

omsorgs som behövdes för att bibehålla en god hälsa (Hughes & Moore 2012). 

3.2.2 Hälsoaspekter 

Mål och önskningar från de äldre beskrevs vara att helt enkelt få leva sina liv med hälsan i 

behåll och må tillräckligt bra (Hughes & Moore 2012). Graden av hälsa hade en inverkan på 

graden av livskvalitet (Brajković et al. 2009, Even-Zohar 2014). 

En stor anledning till att äldre flyttade in på vård- och omsorgsboenden var på grund av 

sviktande hälsa (Hjaltadóttir & Gústafsdóttir 2007) vilket också förbättrades även om de äldre 

fick minskad självständighet och ökad frustration över att vara beroende av andra (Hughes & 

Moore 2012). Vid minskad självständighet fick de äldre minskad livskvalitet (Almeida & 

Rodrigues 2008). 

Annat som inverkade på livskvaliteten negativt i olika omfattning var bland annat 

sömnrubbningar som kunde leda till depression och försämrad funktionell status (Martin et al. 

2010). 
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Kronisk smärta av olika slag inverkade på både den fysiska och den psykiska hälsan med 

minskad livskvalitet, lycka och livstillfredsställelse samt ökad risk för depression som följd 

(Tse et al. 2013). 

Bristande mun- och tandvård sågs även inverka på den orala hälsan negativt och försvårade 

för de äldre att kunna uttrycka sig vilket hade negativa konsekvenser på livskvaliteten (Naito 

et al. 2010). 

Urininkontinens inverkade på livskvaliteten genom försämrad förmåga att kunna anpassa sig 

till det dagliga livet, samt genom försämring av deras privatliv, värdighet, autonomitet, 

säkerhet, tillfredsställelse och humör (Xu & Kane 2013).  Även bristande balans och fysisk 

funktion försämrade livskvaliteten hos de äldre (Yümin et al. 2011). 

 

3.3 Boendet och livsvillkor 

Vård- och omsorgsboenden kunde för de äldre vara ett bra ställe att bo på som gav goda 

levnadsvillkor. Detta tillsammans med tillgång till vård och omsorg bidrog till en ökad 

livskvalitet (Brajković et al. 2009). 

En flytt in på ett vård- och omsorgsboende beskrev de äldre ge ökad säkerhet samt uppfyllde 

de behov av vård och omsorg de äldre hade. Andra fördelar som beskrevs var de rutiner och 

den fysiska uppbyggnaden vård- och omsorgsboendet hade. Detta gav för vissa en känsla av 

trygghet men kunde även anses ge en ensidig vardag utan något att se fram emot (Hjaltadóttir 

& Gústafsdóttir 2007). Dessutom gav vård- och omsorgsboenden de äldre en större möjlighet 

och tillgång till användning av hjälpmedel för att kunna röra sig än vad de tidigare haft i det 

egna hemmet (Yümin et al. 2011). 

De aspekter som beskrevs mer negativt av de äldre var bland annat saknaden av det privata 

området och möjligheten till att vara helt ifred genom att kunna låsa sin egen dörr. De beskrev 

en oro över att obehöriga personer kunde ta sig in och en oro över att privata ägodelar kunde 

försvinna (Hughes & Moore 2012). Andra negativa konsekvenser av att bo på ett vård- och 

omsorgsboende, som kunde inverka på livskvaliteten, beskrevs vara påtvingad gemenskap 

mellan de äldre vilket ledde till att vissa äldre isolerade sig på sina egna rum för att få kunna 

vara ifred. Den sociala miljön kunde även bli sämre som en följd av att icke-dementa 

placerats med dementa på samma ställe. Detta ledde till att de äldre kunde känna sig verbalt 

trakasserade och kränkta vilket ytterligare ökade risken att de isolerade sig på sina egna rum 

(Hjaltadóttir & Gústafsdóttir 2007). Miljön på boendet beskrevs även bristfällig då oljud på 

nätterna kunde störa nattsömnen (Martin et al. 2010). 
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De äldre beskrev att det som inverkade på ett vård- och omsorgsboende till det bättre var en 

bra struktur av organisationen, tillräckliga materiella och mänskliga resurser, olika aktiviteter, 

tillgång till olika organisationer samt miljöns uppbyggnad och utseende. En trygg och 

behaglig social miljö var även viktigt för att kunna umgås och känna sig som en del av en 

grupp vilket ökade livskvaliteten (Robichaud et al. 2006). 

Ytterligare en viktig aspekt som beskrevs av de äldre var att på vård- och omsorgsboendet få 

möjlighet till att förbereda sig inför döden, både fysiskt och psykiskt. Detta kunde bland annat 

innefatta möjligheten att få sortera materialistiska ägodelar och avsluta ärenden och 

uppgörelser som beskrevs vara till börda tills det blev klart (Hjaltadóttir & Gústafsdóttir 

2007). 

 

3.4 Metodologisk aspekt 

3.4.1 Undersökningsgrupper 

I föreliggande studie granskades de 13 inkluderade studiernas metod utifrån 

undersökningsgrupperna. Nio studier var av kvantitativ ansats och fyra var av kvalitativ 

ansats. Studiernas design, undersökningsgrupp, urvalsprocess, datainsamlingsmetod och 

dataanalys finns redovisat i tabellform, se tabell 3 (bilaga 2) och undersökningsgruppen 

kommer dessutom redovisas i löpande text. 

3.4.2 Kvantitativa studier 

Totalt antal deltagare för de kvantitativa studierna var 9830 och varierade mellan 25 som lägst 

antal och 8620 som högst antal deltagare, med ett medianvärde av alla studier på 121 antal 

deltagare (Almeida & Rodrigues 2008, Brajković et al. 2009, Lee et al. 2009, Martin et al. 

2010, Naito et al. 2010, Yümin et al. 2011, Tse et al. 2013, Xu & Kane 2013, Even-Zohar 

2014). Den studien med flest deltagare var Xu & Kane (2013) och den studie med minst antal 

deltagare var Naito et al. (2010). Samtliga studier beskrev en undersökningsgrupp bestående 

av äldre personer varav åtta studier även beskrev en åldersgräns på minst 65 år (Almeida & 

Rodrigues 2008, Brajković et al. 2009, Lee et al. 2009, Martin et al. 2010, Naito et al. 2010, 

Yümin et al. 2011, Tse et al. 2013, Xu & Kane 2013, Even-Zohar 2014) och en studie har haft 

en åldersgräns på 60 år (Xu & Kane 2013). Sju av studierna beskrev en medelålder varierande 

mellan 72,76 år och 86,91 år (Brajković et al. 2009, Lee et al. 2009, Martin et al. 2010, Naito 

et al. 2010, Yümin et al. 2011, Tse et al. 2013, Xu & Kane 2013, Even-Zohar 2014), och två 
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av studierna beskrev ett åldersspann på mellan 65 till 94 år (Almeida & Rodrigues 2008, 

Brajković et al. 2009). 

Könsfördelningen var beskriven i studierna (Almeida & Rodrigues 2008, Brajković et al. 

2009, Lee et al. 2009, Martin et al. 2010, Naito et al. 2010, Yümin et al. 2011, Tse et al. 

2013, Xu & Kane 2013, Even-Zohar 2014). I åtta av studierna var det en majoritet av kvinnor 

(Almeida & Rodrigues 2008, Brajković et al. 2009, Lee et al. 2009, Martin et al. 2010, Naito 

et al. 2010, Tse et al. 2013, Xu & Kane 2013, Even-Zohar 2014) och i en av studierna var det 

en majoritet av män (Yümin et al. 2011). 

Av studierna hade fyra undersökt och jämfört undersökningsgrupp med kontrollgrupp på 

vård- och omsorgsboenden (Lee et al 2009, Naito et al. 2010, Tse et al. 2013, Xu & Kane 

2013) och tre hade undersökt och jämfört äldre som bodde på vård- och omsorgsboende med 

äldre som bodde hemma (Brajković et al. 2009, Yümin et al. 2011, Even-Zohar 2014). 

Resterande två hade undersökt äldre som bodde på vård- och omsorgsboende (Almeida & 

Rodrigues 2008, Martin et al. 2010). 

Bortfall beskrevs av sex av de nio kvantitativa studierna där tre beskrev bortfallets andel utan 

att nämna orsakerna (Almeida & Rodrigues 2008, Xu & Kane 2013, Even-Zohar 2014) och 

tre av studierna beskrev bortfallet och orsakerna, bland annat sjukdom, dödsfall och 

ovilja/oförmåga att delta i/fullfölja studien (Lee et al. 2009, Martin et al. 2010, Naito et al. 

2010). 

3.4.2 Kvalitativa studier 

Totalt antal deltagare för studierna var 54 och varierade mellan åtta och 19 deltagare 

(Robichaud et al. 2006, Hjaltadóttir & Gústafsdóttir 2007, Chen et al. 2009, Hughes & Moore 

2012). Den studie som hade flest antal deltagare var Robichaud et al (2006) och den med 

minst antal deltagare var Hjaltadóttir & Gústafsdóttir (2007). Studierna har haft 

undersökningsgrupper bestående av äldre personer med en åldersgräns på minst 65 år 

(Robichaud et al. 2006, Hjaltadóttir & Gústafsdóttir 2007, Chen et al. 2009, Hughes & Moore 

2012, ). En av studierna beskrev en medelålder på 82,5 år (Robichaud, et al. 2006) och två av 

studierna beskrev ett åldersspann mellan 76 till 95 år (Hjaltadóttir & Gústafsdóttir 2007, 

Hughes & Moore 2012). 

Könsfördelningen var beskriven i studierna (Robichaud et al. 2006, Hjaltadóttir & 

Gústafsdóttir 2007, Chen, Lin, & Jane et al. 2009, Hughes & Moore 2012) med en majoritet 

av kvinnor i tre av studierna (Hjaltadóttir & Gústafsdóttir 2007, Chen et al. 2009, Hughes & 

Moore 2012) och en majoritet av män i en studie (Robichaud et al. 2006). 
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Alla fyra kvalitativa studier har undersökt äldre som bor på vård- och omsorgsboende 

(Robichaud et al. 2006, Hjaltadóttir & Gústafsdóttir 2007, Chen et al 2009, Hughes & Moore 

2012). En studie har dessutom använt sig av familjemedlemmar och närstående som en del av 

undersökningsgruppen. Medelåldern i denna grupp var 66,14 år och sex av åtta av deltagarna 

var kvinnor (Robichaud et al. 2006). 

Bortfall beskrevs av två av de kvalitativa studierna (Hjaltadóttir & Gústafsdóttir 2007, Hughes 

& Moore 2012). 

 

4. DISKUSSION 

 

4.1 Huvudresultat 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur äldre personer som bor på vård- och 

omsorgsboende upplever sin livskvalitet samt att beskriva undersökningsgrupperna i 

studierna. 

De äldres upplevelser av sin livskvalitet var mångfacetterad och varierade med många 

aspekter som inverkade. En flytt in på ett vård- och omsorgsboende, oavsett var man flyttar 

ifrån, var många gånger krävande och innebar alltid en prövning och omställning för de äldre. 

Det fanns tydliga exempel på att det sociala och aktiva livet spelade en stor roll i de äldres 

livskvalitet. När dessa blev eftersatta sågs detta tydligt inverka negativt på livskvaliteten. 

Även att bli behandlad och respekterad som en unik individ, trots de nya 

levnadsförhållandena, sågs vara av stor vikt för livskvaliteten.  

Omvårdnadspersonalen ansågs vara en av de viktigare delarna av ett vård- och 

omsorgsboende och var den huvudsakliga källan till trygghet och tillit för de äldre samt gav 

dem tillgången till den omvårdnad som behövdes för att stärka hälsan. Hälsan sågs ha en 

direkt inverkan på livskvaliteten.  

Miljön och boendet i sig spelade en viktig roll i de äldres livskvalitet på många olika sätt. 

Trygghet och hemkänsla var viktiga aspekter såväl som att boendet skulle ge en möjlighet till 

det privata rummet och att de fick vara för sig själv när de valde det. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Socialt liv 

De äldre beskrev en stor förändring i deras sociala liv där en ökad ensamhet var en stor 

negativ följd (Hughes & Moore 2012, Tse et al. 2013), trots den gemenskap som fanns i och 
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med fler personer, personal och andra i omgivningen (Robichaud et al. 2006). Att de kände 

sig ensamma, men om värre, att de kände sig ensamma trots människor i kring sig kunde ha 

stor negativ inverkan på de äldres välmående och livskvaliteten (Hughes & Moore 2012).  

I och med en flytt in på ett vård- och omsorgsboende och en förändrad livssituation uttryckte 

de äldre en oro och rädsla över att förlora sin tidigare identitet, både inom familjen 

(Hjaltadóttir & Gústafsdóttir 2007) och som en viktig del av samhället (Robichaud et al. 

2006). 

Förlorad eller förändrad identitet och synen på sig själv och sin roll hade en stor inverkan på 

det sociala livet och hade stort värde för de äldre att få bevara i och med att detta inverkade på 

livskvaliteten (Robichaud et al. 2006, Hjaltadóttir & Gústafsdóttir 2007). 

Anledningarna till ensamheten kan bero på olika saker, och är inte alltid endast beroende på 

just flytten till ett vård- och omsorgsboende. Om det är svårare att fysiskt ta sig till olika 

platser för att umgås blir det ibland omöjligt för de äldre vilket ökar deras isolering 

(Edvardsson & Wijk 2009, Hughes & Moore 2012). 

Det är viktigt att ha väl fungerande sociala relationer med goda kontakter som ger de äldre ett 

rikare socialt liv (Guse & Masesar 1999, Hjaltadóttir & Gústafsdóttir 2007, Brajković et al. 

2009).  

Det är väldigt viktigt för alla att veta sin roll och plats i livet, trots förändringar som många 

gånger kan hota självbilden (Robichaud et al. 2006, Ternestedt & Norberg 2009, Norberg & 

Aléx 2012). Att bli bekräftad och respekterad som individ är en rättighet (SoL 2001:453, 

Raadu 2015). 

Sociala relationer beskrevs öka både hälsan och livskvaliteten hos de äldre som bor på vård- 

och omsorgsboenden (Brajković et al. 2009) och det är en stor del i sjuksköterskans 

ansvarsområde (ICN 2014). 

4.2.2 Aktiviteter 

Vardagen för de äldre på vård- och omsorgsboenden innefattade många gånger enklare 

aktiviteter för att få tiden att gå, snarare än att göra något intressant och givande. Meningsfulla 

aktiviteter och intressanta och varierade saker att göra beskrevs av de äldre som något de 

saknat (Hjaltadóttir & Gústafsdóttir 2007, Almeida & Rodrigues 2008, Chen et al. 2009, 

Hughes & Moore 2012), men som när det väl hände ökade deras livskvalitet (Hjaltadóttir & 

Gústafsdóttir 2007, Chen et al. 2009, Lee et al. 2009). I samband med en flytt in på ett vård- 

och omsorgsboende beskrevs en förändring i vardagen. Bland annat beskrevs en brist i 
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möjligheterna till utförandet av tidigare aktiviteter och intressen samt möjligheterna till att de 

fick vara utomhus (Hjaltadóttir & Gústafsdóttir 2007, Hughes & Moore 2012). 

Det är viktigt att se den äldre ur ett helhetsperspektiv där alla delar av livet och vardagen är 

lika viktiga och spelar roll. Personens resurser, förväntningar och förhoppningar är alla 

viktiga aspekter att ta tillvara för att bland annat kunna utforma lämpliga och givande 

aktiviteter som passar inte bara gruppen, utan även individen. Takten och kraven måste ställas 

utifrån de äldres resurser och förmågor (Santamäki Fischer et al. 2012). Aktiviteter var bra för 

både den psykiska såväl som den fysiska hälsan (Hjaltadóttir & Gústafsdóttir 2007, Chen et 

al. 2009, Lee et al. 2009) som i sin tur ökade livskvaliteten (Chen et al. 2009, Lee et al. 2009) 

vilket gör detta till ett stort ansvarsområde för sjuksköterskor (Willman 2009, ICN 2014). 

4.2.3 Personal & vård 

Generellt sett hade de äldre inga egentliga klagomål på omvårdnaden i sig (Hjaltadóttir & 

Gústafsdóttir 2007, Hughes & Moore 2012) utan det som ansågs vara bristfälligt var 

tillgängligheten på personalen och den tid som fanns disponerad för tillexempel personlig 

omvårdnad (Hughes & Moore 2012). Det var av vikt att de äldre på vård- och 

omsorgsboenden kände tillit och förtroende för personalen. En trygg och pålitlig personal 

ingav en trygghet till de äldre som i sin tur ökade de äldres livskvalitet (Brajković et al. 2009, 

Hjaltadóttir & Gústafsdóttir 2009). Den egna människan ska av alla inblandade ses som en 

unik individ med rätt till trygghet (Brajković et al. 2009, SoL 2001:453, Raadu 2015).  

Människan ska inom vård- och omsorgsboendets ramar bli behandlade med respekt, ha rätt till 

självbestämmande och ses som en egen individ där integriteten respekteras (HSL 1982:763, 

Raadu 2015). 

Enligt SoL 2001:453 ska alla vård- och omsorgsboenden ha tillgänglig personal (Raadu 2015) 

som dessutom ska vara kvalificerad (Larsson & Rundgren 2010). Omvårdnadspersonalen ska 

hjälpa till att fylla de behov de äldre inte längre klarar av själva. Dessa behov är inte bara de 

fysiska behoven utan även de psykiska och sociala behoven som måste identifieras och 

tillfredsställas (Larsson & Rundgren 2010, Hughes & Moore 2012, SoL 2001:453, Raadu 

2015). Vikten av dessa behov kan ibland prioriteras olika beroende på boendeformen. Om 

vård- och omsorgsboendet drivs i privat regim kan det läggas mer vikt på service till de äldre 

än om boendet drivs i kommunal regim. Detta kan ha en inverkan på livskvaliteten och blir 

därför en viktig del att ta hänsyn till (Stolt et al. 2011). Den strukturella omvårdnaden är även 

den självklart av stor vikt (Socialstyrelsen 2014, Raadu 2015) men utefter de äldres 

beskrivningar av sina behov ingår mer än bara den fysiska omvårdnaden och det lilla extra 
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utanför det normala kan vara av stor vikt för livskvaliteten (Hjaltadóttir & Gústafsdóttir 2007, 

Chen et al. 2009, Lee et al. 2009, Willman 2009, Dahlberg & Segesten 2010, Hughes & 

Moore 2012). 

Omvårdnadsarbetet gör det viktigt att som sjuksköterska informera, leda och undervisa både 

patienter och omvårdnadspersonal (ICN 2014). Kommunikation mellan sjuksköterskan och 

resterande personal är alltid viktig och ofta avgörande för kvaliteten på omvårdnaden (Dunér 

& Blomqvist 2009) vilket påverkar livskvaliteten (Brajković et al. 2009, Courtney et al. 

2009). 

4.2.4 Hälsoaspekter 

Anledningen till en flytt in på ett vård- och omsorgsboende för de äldre beskrevs ofta grundas 

i sviktande hälsa (Hjaltadóttir & Gústafsdóttir 2009). Fysiska besvär av olika slag sågs sänka 

både hälsan och livskvaliteten för äldre som bodde på vård- och omsorgsboenden (Martin et 

al., 2010, Naito et al. 2010, Yümin et al. 2011, Tse et al. 2013, Xu & Kane, 2013). Ökade 

fysiska behov och således minskad självständighet gav de äldre en känsla av att vara beroende 

av andra vilket inverkade på livskvaliteten (Almeida & Rodrigues 2008, Hughes & Moore 

2012). Även graden av hälsa inverkade på graden av livskvalitet (Brajković et al. 2009, Even-

Zohar 2014). 

Hälsa är ett mångfasetterat begrepp där många olika områden spelar roll och alla utgör en 

viktig del i att skapa det hela kring individen och handlar inte enbart om enskilda aspekter 

(WHO 2015a), även om dessa är viktiga och inverkar på livskvaliteten (Willman 2009, 

Dahlberg & Segesten 2010, Martin et al. 2010, Naito et al. 2010, Yümin et al 2011, Tse et al. 

2013, Xu & Kane 2013). De äldre på vård- och omsorgsboenden beskrev att deras mål och 

önskningar i livet är att få leva med hälsan i behåll (Hughes & Moore 2012) vilket gör detta 

till en ytterst viktig del i sjuksköterskans ansvarsområden (Willman 2009, ICN 2014). 

4.2.5 Boendet och livsvillkor 

Ett vård- och omsorgsboende gav de äldre ökade möjligheter som tidigare inte fanns eller var 

bristfälliga (Robichaud et al. 2006, Hjaltadóttir & Gústafsdóttir 2007, Brajković et al. 2009, 

Yümin et al. 2011). 

Den fysiska såväl som den sociala miljön skiljde sig ofta väldigt mycket från ett vård- och 

omsorgsboende och det egna boendet som lämnats. Allmänna ytor delades oftast av fler 

personer och det privata blev mer begränsat (Hjaltadóttir & Gústafsdóttir 2007, Hughes & 

Moore 2012). 
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Miljön inverkar på de äldres liv i stor grad och deras önskemål om miljön är viktiga att 

respektera och uppfylla (Guse & Masesar 1999, Berglund & Ericsson 2003, Robichaud et al. 

2006, Hjaltadóttir & Gústafsdóttir 2007, Edvardsson & Wijk 2009, Martin et al. 2010). 

Sjuksköterskorna som arbetar på ett vård- och omsorgsboende har ett stort ansvar, inte bara i 

att se till att miljön är trygg och säker utan även att den fungerar i omvårdnadsarbetet och är 

anpassad till individen (ICN 2014). 

Det är viktigt att vård- och omsorgsboenden inte bara ses som en plats för omvårdnad utan 

även att miljön anpassas utefter de äldres behov och önskemål och att detta ses som deras hem 

(Hjaltadóttir & Gústafsdóttir 2007, Nilsson & Bernspång 2012). Miljön är viktig för de äldres 

livskvalitet och har stor inverkan på det sociala livet (Edvardsson & Wijk 2009, Hjaltadóttir & 

Gústafsdóttir 2007) såväl som det aktiva livet (Robichaud et al. 2006, Hughes & Moore, 

2012, Lundin-Olsson & Rosendahl 2012). 

 

4.3 Metodologisk resultatdiskussion 

Alla 13 studier redovisade tydligt sina undersökningsgrupper där antal deltagare, ålder och 

kön presenterades. Detta anser författarna till föreliggande litteraturstudie vara en styrka då 

Polit och Becks (2012) beskrivningar av studiers trovärdighet ökar relaterat till väl beskriven 

undersökningsgrupp. Undersökningsgrupperna var lämpliga utifrån både de kvalitativa och 

kvantitativa studiernas syfte och design. 

Beskrivning av studiernas antal deltagare, ålders- och könsfördelning samt bortfall finns 

redovisat i tabell 3 (bilaga 2). 

Det finns inga specifika riktlinjer för antalet deltagare för en kvantitativ studie utan ska bestå 

av så stor grupp som möjligt för att vara representativ för befolkningen (Polit & Beck 2012). 

Antalet deltagare i studierna varierade och hade ett medianvärde på 121 se tabell 3, (bilaga 2) 

vilket författarna till föreliggande litteraturstudie anser vara ett bra antal för pålitligheten, 

trovärdigheten och överförbarheten av studierna. 

Den studie med minst antal deltagare (Naito et al. 2010) hade ett antal som kan anses vara på 

gränsen till för få deltagare för att säkra pålitligheten, trovärdigheten och överförbarheten 

(Polit & Beck 2012).   

För kvalitativa studier finns inte heller bestämda riktlinjer för lämplig antal deltagare. Det 

som påverkar är när undersökningen fått största möjliga variation i resultatet och ingen 

ytterligare information framkommer, vilket kan påverkas av bland annat hur stort 

undersökningsområdet är, författarnas tidigare erfarenheter av intervjuer eller observationer 

samt huruvida deltagarna känner sig bekväma med eventuella känsliga, pinsamma och privata 
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frågor (Polit & Beck 2012). Den kvalitativa studien med minst antal deltagare (Hjaltadóttir & 

Gústafsdóttir 2009) hade åtta deltagare vilket kan ses som en svaghet gällande pålitligheten, 

trovärdigheten och överförbarheten. Ett lågt antal deltagare kan vägas upp om forskare är 

utbildade och erfarna inom området (Polit & Beck 2012) vilket, enligt författarna till 

föreliggande litteraturstudie, ger studien den styrka som behövs för en god forskningsgrund 

(se tabell 3, bilaga 2). 

Åldrarna som är beskrivna på deltagarna i alla studierna (se tabell 3, bilaga 2) var överförbar 

till den äldre befolkningen (Nygren och Lundman 2009, SCB 2014a, WHOb 2015). Enligt 

författarna till föreliggande litteraturstudie är åldrarna lämpliga för att ge en överförbarhet och 

en representativitet till den svenska befolkningen. 

Könsfördelningen i studierna (se tabell 3, bilaga 2) ska vara representativa till den äldre 

befolkningen där majoriteten är kvinnor (SCB 2014b). I två av studierna var det en majoritet 

av män (Robichaud et al. 2006, Yümin, et al. 2011) men i resterande var det en majoritet av 

kvinnor vilket, enligt författarna till föreliggande litteraturstudie, ger en mer korrekt 

återspegling av samhället (SCB 2014b) vilket stärker överförbarheten (Polit & Beck 2012).  

Nio av studierna beskriver dessutom bortfallet, dock med stor variation på detaljer om bland 

annat varför. När bortfall inte är beskrivet kan detta ses påverka trovärdigheten vilket 

påverkar undersökningen negativt (Polit & Beck 2012). 

 

4.3 Metoddiskussion 

Författarna till föreliggande litteraturstudie har använt sig av en beskrivande design för att på 

bästa sätt kunna svara på syfte och frågeställningarna. Databassökningar har enbart gjorts i 

PubMed och Cinahl, som är databaser för omvårdnadsforskning och andra närliggande 

områden (Willman et al. 2011, Polit & Beck 2012), eftersom dessa är relevanta till området 

och ger representativa utfall. Det var enkelt att hitta lämpliga sökord (MeSH-termer och 

Subject Headings) som tillsammans med lämpliga begränsningar, trunkeringar och booleska 

termer gav ett stort men ändå specificerat sökresultat (Willman et al. 2011, Polit & Beck 

2012). En begränsning som varit ett stort hinder är tillgängligheten på studierna eftersom 

kostnadsfriheten har varit avgörande. Detta kan ha lett till att viktig information uteblivit med 

ett vinklat resultat som följd. 

En positiv begränsning som gjorts vid sökandet av studier var att de fick vara max tio år 

gamla då detta är enligt Polit & Beck (2012) en lämplig strategi för litteraturstudier. Detta är 

enligt författarna till litteraturstudien en lämplig strategi för att få aktuell och giltig fakta. 
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Författarna till föreliggande litteraturstudie upplevde att det var relativt enkelt att hitta 

tillräckligt många studier med de sökord och sökordkombinationer som använts, men att det 

var svårt att hitta lämpligt material som svarade på inklusions- och exklusionskriterierna. 

Detta bland annat beroende på att tolkningen och definitionen av boendeformen i de olika 

länder där material publicerats kunde variera och det var svårt att hitta en gemensam nämnare 

och en boendeform så nära den svenska som möjligt.  

Detta kan ha gjort att studier som egentligen varit relevanta sållades bort vilket ger en 

felvinkling av resultatet. Även definitionen av äldre beskrevs olika beroende på bland annat 

vilket land och vilken kultur forskningen gjordes i, och det var även här svårt att hitta en 

gemensam nämnare med svenska definitioner. Även detta kan ha gjort att resultatet blivit 

felvinklat som följd av att studier uteslöts. 

Språket i sig kan ha utgjort en risk då misstolkningar och svårigheter med definitioner kan ha 

försvårat tolkningen av texten vilket kan ha gett en brist i resultatet. Dessutom har studier 

skrivna på andra språk än svenska och engelska sållats bort tidigt i urvalsprocessen vilket kan 

ha lett till att viktig information uteblivit med ett vinklat resultat som följd. Att använda 

engelska som huvudsakliga språk vid sökningen har dock inte bara begränsat sökningen. 

I och med att detta är ett globalt språk har studierna som inkluderats i litteraturstudien haft en 

möjlighet till en större spridning i flera delar av världen, se tabell 3 (bilaga 2), vilket kan ses 

stärka överförbarheten. 

Anledningen till att författarna till föreliggande litteraturstudie använt sig av studier med både 

kvalitativa och kvantitativa ansatser berodde bland annat på det komplexa system som 

livskvalitet innebär och hur man kan mäta detta.  

Att enbart söka data från intervju-undersökningar skulle utesluta andra viktiga aspekter som 

inverkar på livskvaliteten och vice versa. Användningen av båda ansatserna har breddat 

sökningen och gett ett mer uttömmande resultat (Polit & Beck 2012). 

Dataanalysen har skett och beskrivits på bästa möjliga mån efter Polit och Becks (2012) 

beskrivningar av litteraturstudiers dataanalyser för att öka trovärdigheten för den föreliggande 

studien (Polit & Beck 2012). 

Under processen att skriva föreliggande litteraturstudie har tillfällen uteblivit att diskutera 

arbetet och samtala med liknande grupper vilket kan ses som negativt då det varit svårt att få 

utomstående åsikter och kritik. Däremot har handledare funnits och konsulterats med jämna 

mellanrum för att säkra och öka arbetets kvalitet.  

 



 

23 

 

4.4 Klinisk implikation 

Föreliggande litteraturstudie handlar om äldre personer som bor på vård- och 

omsorgsboenden och vad som beskriv vara viktigt och ha inverkan på deras livskvalitet inom 

olika områden. De äldre som patientgrupp är en stor och växande grupp vilket ger detta 

område stor betydelse i det fortsatta omvårdnadsarbetet för äldre. De äldres livskvalitet är ett 

stort område att tillgodose där hänsyn måste tas till fysiska, psykologiska och sociala såväl 

som miljö-mässiga aspekter på vård- och omsorgsboende. Tillexempel sågs en god relation 

till omvårdnadspersonal har inverkan på de äldres livskvalitet samt möjlighet till egna 

utrymmet och intressanta och givande aktiviteter. Att tillfredsställa och försöka höja de äldres 

livskvalitet kan vara av stor vikt för att öka välbefinnandet.  

Det kan finnas många delar av de äldres livskvalitet som med enkla medel kan förbättras för 

att de ska få bibehålla och stärka livskvaliteten även efter en flytt in på ett vård- och 

omsorgsboende tillexempel genom att tillvarata de individuella behoven och önskemålen. 

Det är viktigt att omvårdnadspersonal, och kanske sjuksköterskan i synnerhet, hjälper de äldre 

att få något att se fram emot, även imorgon då personalen inverkar på hela vård- och 

omsorgsboendet och inte minst på de äldres livskvalitet. 

Ytterligare forskning inom området behövs i och med att det är ett stort och ständigt 

förändrande område med en väldigt betydande och viktig patientgrupp som fokus. Ytterligare 

forskning borde dels göras i Sverige och de Nordiska länderna för att säkerställa den äldre 

befolkningens behov. Även mer specificerade undersökningar där lösningar på 

livskvalitetsproblemet undersöks för att ge vård- och omsorgsboenden inspiration och 

möjlighet till ett bredare omvårdnadsarbete där de äldres behov och önskemål alltid kommer i 

första hand.  

 

4.5 Slutsats 

Livskvalitet för de äldre på vård- och omsorgsboenden är ett komplext system där många 

delar spelar stor roll och vilka dessa delar är avgörs personligen av individen själv. 

Upplevelser och beskrivningar av sociala relationer, fysiska aktiviteter, individanpassning, 

god hälsa och en trygg miljö är att alla dessa delar är betydande för äldres livskvalitet på vård- 

och omsorgsboenden. Att lyssna till den äldre personen och ta hänsyn till dennes beskrivning 

och individuella önskemål är en stor del för att förbättra arbetet kring livskvalitet.  
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Bilaga 1  

 

Tabell 2.  Författare, titel, land, år, syfte samt huvudresultat 

Författare, år, 

land 
Titel Syfte Huvudresultat 

Almeida, AJP; 

Rodrigues, 

VMC, 2008, 

Portugal 

The quality of life 

of aged people 

living in homes for 

the aged 

Att undersöka livskvaliteten 

hos undersökningsgruppen 

och vilka faktorer som 

påverkar detta, samt att 

identifiera beroendegraden i 

dagliga livet 

Graden av självständighet 

och att kunna vara 

oberoende av hjälp i stora 

delar av livet påverkar 

livskvaliteten. Det visade 

även att många ansåg att 

deras livskvalitet sjönk med 

stigande ålder. 

Brajković L; 

Godan A; Godan 

L, 2009, 

Kroatien 

Quality of life after 

stroke in old age: 

comparison of 

persons living in 

nursing home and 

those living in their 

own home. 

Att bestämma skillnaderna i 

subjektiv livskvalitet efter en 

stroke mellan äldre personer 

som bor på ett vård- och 

omsorgsboende och de som 

bor i sina egna hem, och för 

att bestämma vilka 

demografiska variabler och 

olika områden inom 

livskvalitet som har en 

bidragande roll vid 

självskattad livskvalitet. 

Livskvalitet för äldre på 

vård- och omsorgsboenden 

var signifikant högre än de 

jämnåriga som bodde i sitt 

egna hem. Detta kunde 

relateras till bättre vård i 

speciellt organiserad 

institutioner. 

Chen, S, L.; Lin, 

H, C.; Jane, S, 

W. 2009, 

Taiwan 

Perceptions of 

group music 

therapy among 

elderly nursing 

home residents in 

Taiwan 

Att undersöka uppfattningar 

om musikterapi i grupp hos 

äldre som bor på vård- och 

omsorgsboenden i Taiwan 

Musikterapi i grupp 

inverkade på de äldres 

livskvalitet inom flera 

områden. Bland annat gav 

detta de äldre bland annat en 

känsla av självständighet, 

mer mening och variation i 

vardagen, motivation till 

ökad motorisk frihet och 

fysisk aktivitet. 

Evan-Zohar, A. 

2014, Israel 
Quality of life of 

older people in 

Israel: a 

comparison 

between older 

people living at 

home who are 

members of a 

‘supportive 

community’ and 

nursing home 

residents 

Att undersöka livskvaliteten 

för äldre personer som bor på 

vård- och omsorgsboenden 

och jämföra med äldre 

personer som bor i sina egna 

hem med ett stödjande socialt 

nätverk/gemenskap 

Det som inverkade på 

livskvaliteten var bland 

annat fysisk och psykisk 

hälsa, miljön samt sociala 

relationer. 

Hjaltadóttir, I.; 

Gústafsdóttir, M. 

Quality of life in 

nursing homes: 

Att beskriva de egenskaper 

hos livskvalitet som uppfattas 

De viktigaste aspekterna var 

att känna sig trygg på sitt 
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2007, Island perception of 

physically frail 

elderly residents 

som viktiga av fysiskt svaga 

men adekvata äldre personer 

som bor på vård- och 

omsorgsboenden. 

boende, ha en plats för egen 

tid och tankar, samt kunna 

förbereda sig inför döden. 

Andra viktiga delar var att 

bli erkänd och sedd som 

individ samt att göra för 

dem meningsfulla saker. 

Hughes, K.; 

Moore, S. 2012, 

Australien 

Quality of Life 

Versus Quality of 

Care: Elderly 

People and Their 

Experience of Care 

in South Australian 

Residential 

Facilities 

Att undersöka om vården på 

vård- och omsorgsboenden i 

södra Australien ger de 

boende tillräckligt för att de 

ska kunna leva till sin fulla 

potential. 

Personlig tillfredsställelse, 

livskvalitet och 

välbefinnande beskrevs vara 

bristande samt att de boende 

kände sig begränsade i sitt 

sociala och aktiva liv. 

Lee, LYK.; Lee, 

DTF.; Woo, J. 

2009, Hong 

Kong 

Tai chi and health-

related quality of 

life in nursing 

home residents 

Att undersöka effekten av Tai 

Chi på livskvaliteten hos 

äldre som bor på vård- och 

omsorgsboende. 

Tai Chi hade en positiv 

inverkan på livskvaliteten i 

form av både fysisk 

förbättring men hade även 

positiv inverkan på den 

mentala tillfredsställelsen 

hos deltagarna. 

Martin, J.L.; 

Fiorentino, L.; 

Jouldijan, S.; 

Josephson, K. 

R.; Alessi, C. A. 

2010, USA 

Sleep quality in 

residents of assisted 

living facilities: 

effect on quality of 

life, functional 

status, and 

depression 

Att beskriva sömn hos äldre 

som bor på vård- och 

omsorgsboenden och att 

utforska relationen mellan 

sömnstörning och 

livskvaliteten, funktionell 

status, och depression över en 

sex-månaders-period. 

Många äldre rapporterade 

bristande sömnvanor. 

Bristande sömn och 

sömnstörningar inverkade 

på livskvaliteten negativt. 

Detta ledde dessutom till 

minskad funktionalitet hos 

de äldre. 

Naito,M.; 

Kato,T.; 

Fujii,W.; 

Ozeki,M.; 

Yokoyama,M.; 

Hamajima,N.; 

Saitoh,E. 2010, 

Japan. 

Effects of dental 

treatment on the 

quality of life and 

activities of daily 

living in 

institutionalized 

elderly in Japan 

Att fastställa om 

tandvårdsbehandlingar 

påverkar livskvaliteten och 

aktiviteter i det dagliga livet 

hos äldre som bor på vård- 

och omsorgsboenden. 

Vid bra 

munvårdsbehandlingar 

ökade munhälsan vilket 

även gjorde att 

livskvaliteten ökade. Det 

blev enklare för de äldre att 

tillexempel uttrycka sig. 

Robichaud,L.; 

Durand,P.J.; 

Bédard, R; 

Quellet,J. 2006, 

Canada 

Quality of life 

indicators in long 

term care: opinions 

of elderly residents 

and their families 

Att identifiera, enligt de 

boende, de viktigaste 

mellanmänskliga egenskaper 

och miljöegenskaper på vård- 

och omsorgsboenden samt 

vilka egenskaper som skiljer 

åt mellan nyinflyttade, de 

som bott en längre tid samt 

deras anhöriga/familjer.  

Olika delar identifierades 

som viktiga beroende på om 

den tillfrågade hade bott en 

längre tid eller var 

nyinflyttad. Aspekter som 

var av vikt var att bli 

behandlad med respekt, 

sympatiska engagemang i 

relationer samt upplevd 

personalkompetens. 

Tse, M.; Wan, Health-Related Att undersöka hälsa och Smärta inverkade inte bara 



 

30 

 

V.; Vong, S. 

2013, Hong 

Kong. 

Profile and Quality 

of Life Among 

Nursing Home 

Residents: Does 

Pain Matter? 

livskvaliteten bland äldre 

personer med och utan smärta 

som bor på vård- och 

omsorgsboende. 

på den fysiska livskvaliteten 

utan även på den 

psykologiska livskvaliteten. 

Xu, D.; Kane, R. 

2013, USA 
Effect of Urinary 

Incontinence on 

Older Nursing 

Home Residents' 

Self-Reported 

Quality of Life 

Att utvärdera effekten av 

urininkontinens hos boende 

på vård- och omsorgsboende 

relaterat till de områden av 

livskvalitet som påverkas av 

urininkontinens. 

Urininkontinens i olika 

grader inverkade på 

livskvaliteten negativt, i 

synnerhet inom områden 

som värdighet, 

självständighet, 

autonomitet, säkerhet, 

tillfredsställelse och humör. 

Yümin, E.; 

Simsek, T.; 

Sertel, M.; 

Östürk, A.; 

Yümin, M. 

2011, Turkiet 

The effect of 

functional mobility 

and balance on 

health-related 

quality of life 

(HRQoL) among 

elderly people 

living at home and 

those living in 

nursing home 

Att undersöka effekten av 

funktionell rörlighet och 

balans på livskvaliteten hos 

äldre som bor på vård- och 

omsorgsboende och de som 

bor hemma. 

De äldre som bodde på 

vård- och omsorgsboenden 

hade generellt sett sämre 

rörlighet och balans, men 

tillgången och användandet 

av olika former av 

hjälpmedel höjde ändå deras 

livskvalitet. 
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Tabell 3. Författare, år, land, titel, design, ansats, undersökningsgrupp, urvalsprocess, datainsamlingsmetod samt dataanalys 

Författare, år 

& land 

Titel Design & Ansats Undersökningsgrupp Urvalsprocess Datainsamlingsmetod Dataanalys 

Almeida, AJP; 

Rodrigues, 

VMC, 2008, 

Portugal 

The quality of 

life of aged 

people living in 

homes for the 

aged 

 

Utforskande, 

beskrivande 

tvärsnittsstudie 

med kvantitativ 

ansats 

93 äldre personer som 

bor på vård- och 

omsorgsboende.  

Ålder: 65-94 

70 kvinnor.  

Bortfall beskrivet: 

49,2% 

Bekvämlighetsurval 

där 183 äldre 

tillfrågades. 

Medvetande och 

adekvata, boende på 

vård- och 

omsorgsboende. 

Enkäter/formulär 

General Health Direction 

quality of life evaluation 

scale, Katz index 

Kruskal-Wallis rank 

test, Mann-Whitney 

test, Spearmans Rho 

korrelationstest 

Brajković L; 

Godan A; 

Godan L, 2009, 

Kroatien 

Quality of life 

after stroke in 

old age: 

comparison of 

persons living 

in nursing 

home and those 

living in their 

own home. 

 

Tvärsnittsstudie 

med kvantitativ 

ansats 

60 äldre personer med 

stroke (30 boende på 

boende, 30 boende 

hemma med hemtjänst-

service från boendet). 

Ålder på boende: 72-

90, ålder boende 

hemma: 72-86. 

15 kvinnor boende, 21 

kvinnor boende hemma 

Bortfall ej beskrivet 

Bekvämlighetsurval  

Exklusionskriterier: 

Alzheimers sjukdom 

samt psykologiska 

sjukdomar 

Enkäter/formulär 

WHOQOL-BREF, 

subjektiv 

livskvalitetsskala 

Beskrivande 

statistik, t-test, 

regressionsanalys, 

Kolmogorov-

Smirnov 

goodness-of-fit 

test 

Chen, S, L.; 

Lin, H, C.; 

Jane, S, W. 

2009, Taiwan 

Perceptions of 

group music 

therapy among 

elderly nursing 

home residents 

in Taiwan 

 

Utforskande med 

kvalitativ ansats 

17 äldre personer 

boende på vård- och 

omsorgsboende för 

rullstolsburna. Ålder: 

minst 65 år. 11 kvinnor. 

Bortfall ej beskrivet 

Ändamålsenligt urval. 

Kognitivt adekvata, 

talade och förstod 

språket.   

Semi-strukturerade 

inspelade intervjuer som 

transkriberades utförda av 

två av huvudförfattarna.  

Induktiv 

innehållsanalys.  

Evan-Zohar, A. 

2014, Israel 

Quality of life 

of older people 

in Israel: a 

comparison 

between older 

Jämförande med 

kvantitativ ansats 

115 äldre personer (55 

boende hemma och 60 

boende på vård- och 

omsorgsboende). 

Medelålder på boende 

Bekvämlighetsurval 

vård- och 

omsorgsboende, 

nätverksurval.  

Enkäter. Enkät för 

livkvalitet utvecklad av 

WHOQOL 

Chi2-test, t-test, 

Spearmans 

korrelations-test, 

två-vägs ANOVA, 

stegvis regressions-
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people living at 

home who are 

members of a 

‘supportive 

community’ 

and nursing 

home residents 

 

75.8, medelålder 

boende hemma 74,7. 40 

kvinnor på boende, 32 

kvinnor boende hemma. 

Bortfall beskrivet: 5 % 

analys.  

Hjaltadóttir, I.; 

Gústafsdóttir, 

M. 2007, 

Island 

Quality of life 

in nursing 

homes: 

perception of 

physically frail 

elderly 

residents 

 

Hermeneutisk 

fenomenologisk 

design. Kvalitativ 

ansats 

8 äldre personer boende 

på vård- och 

omsorgsboende. Ålder 

76-93 år. 6 kvinnor. 

Bortfall beskrivet: en 

deltagare 

Bekvämlighetsurval, 

kognitivt adekvata. 

Semi-strukturerade 

intervjuer i två till tre 

omgångar utförda av 

huvudförfattaren som 

spelades in för att sedan 

transkriberas samt 

observationer av 

deltagarna på boendet. 

Hermeneutisk 

fenomenologisk 

tematisk analys där 

teman uppstod som 

sedan analyserades. 

Hughes, K.; 

Moore, S. 

2012, 

Australien 

Quality of Life 

Versus Quality 

of Care: Elderly 

People and 

Their 

Experience of 

Care in South 

Australian 

Residential 

Facilities 

 

Utforskande 

beskrivande 

design med 

kvalitativ ansats 

10 äldre personer från 

två vård- och 

omsorgsboenden. Ålder 

80-95 år. 8 kvinnor. 

Bortfall beskrivet. 4 

deltagare 

Ändamålsenligt urval, 

kognitivt adekvata 

och fysiskt kapabla att 

delta 

Semi-strukturerade 

djupgående intervjuer 

utförda i en för deltagaren 

trygg miljö 

Innehållsanalys 

Lee, LYK.; 

Lee, DTF.; 

Woo, J. 2009, 

Hong Kong 

Tai chi and 

health-related 

quality of life 

in nursing 

home residents 

 

Undersökande 

interventionsstudie 

med kvantitativ 

ansats 

139 äldre personer, (66 

i 

undersökningsgruppen). 

Medelålder i 

undersökningsgruppen: 

83,4 år, medelålder i 

kontrollgruppen: 82 år. 

46 kvinnor i 

Bekvämlighetsurval, 

talar och förstår 

språket, kognitivt 

adekvata, kunna gå 

och fysiskt kapabla att 

utföra övningarna. 

Exklusionskriterier: 

behov av 

Enkäter/formulär, Health 

Survey-physical version 1 

(SF-12), Satisfaction with 

the Nursing Home 

Instrument (SNHI), 

Physical Activity 

Questionnaire (PAQ), 

Single Limb Stance 

Chi2-test. 

Oberoende t-test, 

Pearsons 

korrelationstest, 

multivariat 

covarians-analys. 
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undersökningsgruppen, 

48 kvinnor i 

kontrollgruppen. 

Bortfall beskrivet: 36 

deltagare 

akutsjukvård, psykisk 

sjukdom, tidigare 

tränat Tai Chi.    

Timed Test (SLST), 

Modified Sit and Reach 

Test (SRT), utförda 

genom face-to-face 

intervjuer och 

observationer.  

Martin, J.L.; 

Fiorentino, L.; 

Jouldijan, S.; 

Josephson, K. 

R.; Alessi, C. 

A. 2010, USA 

Sleep quality in 

residents of 

assisted living 

facilities: effect 

on quality of 

life, functional 

status, and 

depression 

Prospektiv 

observations 

kohort-studie med 

kvantitativ ansats. 

121 äldre boende från 

18 vård- och 

omsorgsboende. 

Medelålder 85,3 år. 104 

kvinnor.  

Bortfall beskrivet: 15 

deltagare 

Bekvämlighetsurval. 

Exklusionskriterier: 

inkapabla att 

kommunicera på 

engelska samt 

inkapabla att ge 

informerat samtycke.  

Enkäter/formulär, 

Pittsburgh Sleep Quality 

Index (PSQI), Berlin 

Sleep Apnea 

Questionaire, Restless 

Legs Syndrome  scale 

(RLS), observationer av 

sömnkvalitet med hjälp 

av armband (Octagonal 

Sleep Watch-L), 

deltagarna noterade 

sömntider, SF-12, 

Personal Self-

Maintenance scale,  

Geriatric Depression 

Scale (GDS-5), Mini-

Mental State Examination 

(MMSE), Charlson 

Comorbidity Index. 

Pearsons 

korrelations-test, t-

test 

Naito,M.; 

Kato,T.; 

Fujii,W.; 

Ozeki,M.; 

Yokoyama,M.; 

Hamajima,N.; 

Saitoh,E. 2010, 

Japan. 

Effects of 

dental 

treatment on 

the quality of 

life and 

activities of 

daily living in 

institutionalized 

elderly in Japan 

 

Kontrollerad 

interventions- 

studie med 

kvantitativ ansats 

25 äldre personer (11 i 

undersökningsgruppen, 

14 i kontrollgruppen). 

Medelålder i 

undersökningsgruppen: 

78,2, medelålder i 

kontrollgruppen: 81,2. 

7 kvinnor i 

undersökningsgruppen, 

8 kvinnor i 

Bekvämlighetsurval. 

Bott minst 30 dagar. 

Enkäter/formulär, 

Functional Independence 

Measure (FIM),  General 

Oral Health Assessment 

Index (GOHAI).  

Kartläggning av 

munhälsa och matvanor. 

X2-test, t-test, parat 

t-test, Pearsons 

korrelations test, 

ANCOVA. 
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kontrolgruppen. 

Bortfall beskrivet: 5 

deltagare 

Robichaud,L.; 

Durand,P.J.; 

Bédard, R; 

Quellet,J. 

2006, Canada 

Quality of life 

indicators in 

long term care: 

opinions of 

elderly 

residents and 

their families 

Beskrivande 

studie med 

kvalitativ ansats 

19 äldre från fem vård- 

och omsorgsboenden 

och 8 personer från 

familjer/anhöriga. 

Medelålder boende: 

82,5, medelålder 

familj/anhörig: 66. 14 

kvinnor på boende, 6 

kvinnor från 

familj/anhöriga.  

Bortfall ej beskrivet 

Bekvämlighetsurval, 

adekvat och kapabel 

att kommunicera samt 

ha förmåga att känna 

igen personer i deras 

närhet.  

Semi-strukturerade 

intervjuer som 

transkriberades utförda av 

huvudförfattaren.  

Innehållsanalys 

Tse, M.; Wan, 

V.; Vong, S. 

2013, Hong 

Kong. 

Health-Related 

Profile and 

Quality of Life 

Among 

Nursing Home 

Residents: 

Does Pain 

Matter? 

 

Explorativ 

tvärsnittsstudie 

med kvantitativ 

ansats 

535 äldre personer från 

tio vård- och 

omsorgsboenden varav 

396 led av smärta. 

Medelålder 85,17. 388 

kvinnor. 

Bortfall ej beskrivet. 

Bekvämlighetsurval, 

två grupper (smärta 

och icke-smärta), 

kognitivt adekvata. 

Exklusionskriterier: 

Bott minst ett år, 

ingen historia av 

psykisk sjukdom 

Enkäter/formulär. Pain 

Scale, Barthel ADL 

Scores, Elderly Mobility 

Scale, Subjective 

Happiness Scale, Life 

satisfaction Index- A 

Form Scale, Geriatric 

depression scale (GDS), 

UCLA Loneliness Scale, 

SF-12. 

Beskrivande 

statistik, 

korrelationstest 

Xu, D.; Kane, 

R. 2013, USA 

Effect of 

Urinary 

Incontinence on 

Older Nursing 

Home 

Residents' Self-

Reported 

Quality of Life 

 

Retrospektiv 

tvärsnittsstudie 

med kvantitativ 

ansats 

8620 äldre personer, 

5618 med 

urininkontinens. 

Medelålder för gruppen 

med urininkontinens: 

87,4, medelålder för 

gruppen utan 

urininkontinens: 86,9. 

4228 kvinnor i gruppen 

med urininkontinens, 

2042 kvinnor i gruppen 

Slumpmässigt 

ändamålsenligt urval 

från en databas. 

Urininkontinens 

definierades som: 

läckage två eller fler 

gånger i veckan. 

Exklusionskriterier: 

Deltagarna fick inte 

ha omständigheter 

som påverkar 

Enkäter/formulär. 

Livskvalitets formulär 

ifyllt genom face-to-face 

intervjuer utförda av 

anlitade intervjuare.  

MDS 5-point scale 

(urininkontinensmätning). 

Multipel 

imputation, 

regressions-analys 
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utan urininkontinens.  

Bortfall beskrivet: 5% 

livskvaliteten i större 

grad än 

urininkontinensen, 

som koma, 

förlamning, psykisk 

sjukdom eller vård vid 

livets slut.  

Yümin, E.; 

Simsek, T.; 

Sertel, M.; 

Östürk, A.; 

Yümin, M. 

2011, Turkiet 

The effect of 

functional 

mobility and 

balance on 

health-related 

quality of life 

(HRQoL) 

among elderly 

people living at 

home and those 

living in 

nursing home 

Undersökande, 

jämförande 

tvärsnittsstudie 

med kvantitativ 

ansats 

122 äldre (62 boende 

hemma, 60 på vård- och 

omsorgsboende). 

Medelålder boende 

hemma: 72,76 år, 

medelålder på boende: 

74,70 år. 

26 kvinnor boende 

hemma, 24 kvinnor på 

vård- och 

omsorgsboende.  

Bortfall ej beskrivet. 

Ändamålsenligt urval, 

kognitivt adekvata. 

Exklusionskriterier: 

dementa/kognitiv 

svikt, grava syn- 

och/eller 

hörselnedsättningar, 

amputation av 

extremitet.  

Enkäter/formulär.  TUG, 

BBS, NHP, BI, RMI. 

Formulär gjorda under 

face-to-face intervjuer 

utförda av författarna. 

 

t-test, x2-test, 

Pearsons 

korrelations-test.  

 


