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Abstrakt
Bakgrund: Idag är 20 procent av Sveriges befolkning över 65 år. Många av dessa lider
av fysisk, psykisk eller social ohälsa, samtidigt som vård och omsorg inte kan bemöta
deras behov. Med stigande ålder förändras kroppens sammansättning och kroppens
funktioner försämras. Äldres ohälsa blir ett ännu större problem vid sjukhusvistelse då
äldre människor generellt sett är mer inaktiva och muskelstyrkan minskar. För att
motverka försämrad hälsa efter utskrivning har fysisk aktivitet visat sig vara en möjlig
behandlingsform. Men hur stor betydelse har den fysiska aktiviteten efter utskrivning
från slutenvården?
Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka vilken betydelse fortsatt rehabilitering
genom fysisk aktivitet har för äldre personers hälsa efter utskrivning från slutenvård.
Metod: En deskriptiv litteraturstudie genomfördes och vid litteratursökningen användes
de akademiska databaserna PubMed och Cinahl. Samtlig litteratur bestod av
vetenskapligt granskade artiklar publicerade i fulltext och tillgängliga från Högskolan i
Gävle.
Resultat: Samtliga 14 studier beskrev förbättringar på fysisk hälsa genom fortsatt fysisk
aktivitet efter utskrivning från slutenvården hos äldre. Gällande psykisk och social hälsa
var resultaten dock inte lika tydliga vilket påvisade att mer forskning behövs.
Regelbundna motivationshöjande insatser genom återkopplingar påvisades vara viktiga
All fysisk aktivitet förbättrade hälsan. Högintensiv träning påvisades dock vara mest
effektiv på vissa parametrar. Aktivitet i hemmiljö visade sig vara minst lika effektiv
som aktivitet inom vården samtidigt som studierna dock visade att andelen olycksfall
var något högre vid obevakad aktivitet i hemmiljö än inom den bevakade slutenvården.
Slutsatser: Fortsatt fysisk aktivitet är viktigt för äldres fortsatta fysiska, psykiska och
sociala hälsa. Fysisk aktivitet bör därför implementeras i de äldres vardag efter
utskrivning. Regelbundenhet gällande den fysiska aktiviteten för äldre efter utskrivning
är viktigt för bibehållen god hälsa och ett hälsosamt liv. Kunskap finns till viss del på
området men mer forskning behövs.

Nyckelord: Fysisk aktivitet, träning, fysisk träning, hembaserad träning, utskriven från
sjukhus, efter sjukhus, uppföljningsstudie, rehabilitering
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1 Inledning
Jag som författat denna studie har i flera år arbetat med äldre människor inom både
hemtjänst och personlig assistans. Enligt min uppfattning påbörjas rehabilitering av
äldre på ett bra sätt inom slutenvården. Men vad händer egentligen sedan? När de äldre
skrivs ut från slutenvården och åter ska fungera i hemmet. Studien belyser frågan om
fortsatt fysisk aktivitet är viktig för hälsan hos äldre personer efter avslutad
rehabilitering inom slutenvården.

Bakgrund
År 2014 var andelen äldre över 65 år drygt 20 procent i Sverige (SCB, 2015). Av dessa
ansåg sig 30 procent ha en funktionsnedsättning som påverkade deras vardag och hälsa
negativt (ibid). Enligt Socialstyrelsens (2016) senaste lägesrapport gällande vård och
omsorg för äldre har det påvisats att vissa behov i många fall inte tillgodoses i landets
kommuner och landsting. Ett av de stora behov som enligt statistiken inte tillgodoses
önskansvärt är tillgången och tillgängligheten till särskilda boenden. Begreppet
särskilda boenden är enligt Socialstyrelsen (2015b) ett samlingsnamn för kommunernas
olika existerande bostäder för äldre. I detta begrepp inkluderas bland annat
demensboenden, korttidsboenden, ålderdomshem och serviceboenden.

Ett exempel som Boverket (2016) lagt fram visar att antalet platser på särskilda boenden
minskat med 40 000 platser sedan 1994. Behovet av platser inom särskilda boenden har
varierat stort under de senaste decennierna. Innan hemtjänstens intåg inom den svenska
vård och omsorgen på 1950-talet fanns endast äldreboenden att tillgå. Efter det blev
antalet boende på äldreboenden färre och andelen äldre som bodde kvar i det ordinarie
boendet med hemtjänstens hjälp större. Fördelningen har sedan 50-talet gått i vågor till
att idag vara fler boende i det ordinarie hemmet. Något som till stor del kan bero på
platsbristen på de särskilda boendena (Larsson & Szebehely, 2006). På senare tid har
dock restriktionerna för vem som kan få hemtjänst blivit fler, samtidigt som utbudet av
tjänster minskat i kombination med den minskade utsträckning som hemtjänsten kan
erbjuda tjänsterna. Något som satt käppar i hjulet för en fullt fungerande omsorg i det
ordinarie boendet (ibid).
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Bristen på antalet boendeplatser på särskilda boenden är ett växande problem i takt med
befolkningsökningen i Sverige. År 2015 var en femtedel av Sveriges befolkning över 65
år. År 2060 förväntas den siffran att ha stigit till en fjärdedel av befolkningen (SCB,
2015). Samtidigt som antalet äldre kommer öka, enligt Statistiska centralbyråns
prognoser kommer de äldre att bli ännu äldre. Medellivslängden i Sverige kommer att
öka, vilket gör att saker som ses som problem idag kommer bli än mer aktuella i
framtiden i takt med den ökade andelen äldre (SCB, 2003). Vad som anses som äldre är
olika i olika sammanhang, men i denna studie betraktas äldre som personer över 65 år.

I och med bristen på boendeplatser vid särskilda boenden blir hjälp i hemmet och det
fortsatta rehabiliteringen efter vistelse på slutenvård viktigare. Det utökade behovet av
hjälp med rehabilitering i hemmet medför utökat krav på kompetens hos personalen
inom hemtjänst och hemsjukvård (Socialstyrelsen, 2015b). I denna studie används
begreppet slutenvård som ett begrepp för att beskriva vistelse på någon form av
sjukhusinrättning, exempelvis ortopedavdelning, storkeavdelning, psykiatriavdelning
etcetera.

Vid exempelvis en höftoperation efter en lårbensfraktur är patienten hemma inom
alltifrån två till tio dagar efter operationen. Redan dagen efter operationen börjar den
äldre rehabiliteringen på vårdavdelningen genom att gradvis börja använda benet och
höften som vanligt igen (Wiberg, 2008). Den fortsatta rehabiliteringen ska sedan skötas
i det ordinarie boendet av patienten själv.

Ett annat dilemma för slutenvården är de för tidiga utskrivningar som personalen
tvingas att göra (SOU 2015:20). De patienter som ligger närmast till hands för att klara
av en utskrivning skrivs ut till förmån för någon som är sjukare och kan ses som i större
behov av vårdplatsen på grund av platsbristen. Patienter skrivs ut för tidigt och
återinläggningar sker i många fall, vilket skapar en ond cirkel av både mer lidande för
patienten, sämre livskvalitet och allmän osäkerhet vid vård och omsorg (ibid).
Forskning visar att cirka 20 procent av alla inläggningar på slutenvård är
återinläggningar efter tidigare sjukdom eller skada. Dessa återinläggningar sker till 50
procent inom trettio dagar efter utskrivning (Sveriges kommuner och landsting, 2013).
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Fallskador är ett av våra stora folkhälsoproblem i Sverige (Folkhälsomyndigheten,
2014). Något som även är en stor faktor till återinläggningar på svenska
sjukhusinrättningar. Närmare 90 procent av alla skador på personer över 80 år består av
fallskador (Schyllander & Rosenberg, 2009). Forskning visar att dessa fallskador kostar
Sverige omkring 14 miljarder varje år (Socialstyrelsen, 2016). Utan ökade åtgärder för
att förebygga detta kan de ökade fallskadorna i takt med ett ökat antal äldre år 2050
komma att kosta Sverige så mycket som 22 miljarder. Samtidigt som dessa skador
orsakar stora ekonomiska samhälleliga belastningar orsakar dessa skador samtidigt ett
stort personligt lidande vilket medför att den äldre i fråga mer och mer blir beroende av
stöd och hjälp av människor i sin närhet, något som i sin tur leder till försämrad hälsa
genom försämrad livskvalitet (ibid).

Livskvalitet
Forskning visar att en av de viktigaste faktorerna till hög livskvalitet och upplevd
mening i livet är att kunna klara av sina vardagssysslor och ha förmågan att klara sig
själv i hemmet (Häll, 2013; SOU 2004:68 d2) något som de för tidiga utskrivningarna
och därmed återinläggningarna ofta sätter stopp för. Enligt Statens beredning för
medicinsk och social utvärdering (SBU) benämns livskvalitet som:
”ett brett och sammansatt mått på individens egen värdering av sitt fysiska, psykiska
och sociala välbefinnande.”
(SBU, 2012)
WHO definierar livskvalitet som:
”Individens uppfattning av sin livssituation i relation till rådande kultur och normer,
och i förhållande till sina egna mål, förväntningar, värderingar och intressen.”
(SBU, 2012)

Livskvalitet är ett väldigt svårdefinierat begrepp och tolkningen av begreppet högst
personlig. Trots detta är skattningen av den egna livskvaliteten viktigt inom forskningen
(SBU, 2012). Instrument och verktyg har utformats för att kunna skatta livskvalitet,
främst på samhällsnivå. Trots att livskvaliteten är svår att mäta är den dock inte mindre
viktig. Mätningarna på samhällsnivå kan vara viktiga parametrar i fördelningen av
resurser till exempelvis vård och omsorg (ibid).
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Resurserna används för att skapa ett mer tillgängligt samhälle för alla individer, för allas
lika rätt till god hälsa och livskvalitet. En dåligt anpassad närmiljö kan till exempel
förvärra funktionsnedsättningar och försvåra möjligheten till fysisk aktivitet, som enligt
många studier visat sig kunna ha en positiv påverkan på äldres upplevda och faktiska
hälsa (Häll & Skjöld, 2003; Statens folkhälsoinstitut, 2009; SOU 2004:68 d2).

Hälsa
Begreppet hälsa är likt begreppen livskvalitet och fysisk aktivitet komplext och svårt att
på ett sammanfattande sätt förklara. Världshälsoorganisationens (WHO’s) definition är
en flitigt använd förklaring av begreppet inom bland annat vård och omsorg. År 1948
definierades hälsa av WHO som:
”Ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott
frånvaro från sjukdom och handikapp”
(WHO, 2003)
Begreppet hälsa har ändrats över tid. Tjugo år efter WHO’s första definition av hälsa
skrevs definitionen om. WHO’s omskrivna definition från 1986, används fortfarande
och lyder:
”Hälsa ses som en resurs i vardagslivet, inte målet med livet. Hälsa är ett positivt
koncept som betonar sociala och individuella resurser, såväl som fysisk förmåga”
(Ottawa Charter For Health Promotion, 1986)
Synen på att hälsa består av en fysisk, en psykisk och en social del har dock inte
förändrats över tid. Då den fysiska hälsan kan vara mest framträdande är den psykiska
och sociala hälsan inte mindre viktig. Hos äldre idag är den psykiska ohälsan stor i
många fall vilket även kan visa sig genom fysiska åkommor (Socialstyrelsen, 2015b).
Ett vanligt sätt att mäta den psykiska hälsan är med SF-36, vilket är en hälsoenkät
innehållande 36 frågor gällande upplevd fysisk, psykisk och social hälsa (Ware, 2002;
SBU, 2012). De 36 frågor som enkäten består av innehåller frågor gällande olika
faktorer inom den fysiska, psykiska och sociala hälsan så som upplevd smärta i
kroppen, vitalitet och hur personen upplever sig själv fungera socialt (ibid).
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En indikator på äldres ökande psykiska ohälsa kan vara att 25 procent av alla självmord
som begås i Sverige begås av personer över 65 år. Depression och ångest i samband
med exempelvis sjukdom eller av sviter av åldrande såsom saknaden av tidigare
funktioner och göromål är påtaglig enligt Socialstyrelsen (2015b). Samtidigt som en av
fyra självmord begås av äldre, lider en av tre äldre kvinnor av ständig oro och psykisk
ohälsa. Andelen män är något färre, där en av fem lider av samma problem (ibid).
Enligt WHO’s definition ses hälsa som en resurs, ett hjälpmedel i livet för att kunna
göra och uppleva det var och en vill. Trots att definitionen skrevs så tidigt som 1986
kvarstår den och innebörden av den kan ses som fundamental oavsett hur olika
organisationer och allmänheten väljer att beskriva begreppet. Lika väl som att begreppet
hälsa förändras över tid så förändras varje individs uppfattning på hälsa med tiden,
samtidigt som alla individer inte har samma uppfattning av vad hälsa är. På grund av
detta så används mer och mer självuppskattad hälsa inom hälso- och friskvård för att
beskriva en individs hälsotillstånd (Folkhälsomyndigheten, 2014). Varje enskild individ
får genom detta beskriva hälsa och hur bra hälsa individen själv upplever sig ha utifrån
sitt eget perspektiv (ibid).

Utifrån självskattningen samt samtal med expertis i form av exempelvis fysioterapeuter
gällande rehabilitering av äldre används olika interventioner beroende på i vilket stadie
patienten befinner sig i. Förhållningssättet att anpassa interventionerna utifrån individen
beskriver den transteoretiska modellen (Lexell, Frändin & Helbostad, 2011).
Transteoretiska modellen är modell som bland annat används inom sjukvården. Denna
modell bygger på medvetenhet om individen för att på bästa sätt kunna åstadkomma en
beteendeförändring så som att exempelvis bli fysiskt aktiv (ibid).
5.Aktivitetsstadiet
- vidmakthållande
4.Handlingsstadiet
3.Förberedelsestadiet
2.Begrundandestadiet
- osäker
1.Förnekelsestadiet
– Inte beredd
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Figur 1. Transteoretiska modellen utifrån Lexell, Frändin & Helbostad (2011) och Folkhälsomyndigheten
(2014).

Modellen är uppbyggd i flera olika steg (se figur 1). Från förnekelsestadiet, där
individen i fråga förnekar hur verkligheten ser ut. Individen i förnekelsestadiet är inte
beredd på en beteendeförändring så som att bli fysiskt aktiv. För att kunna åstadkomma
förändring måste individen med hjälp av expertis genom exempelvis fysioterapeut bli
medveten om sin situation samt för- och nackdelar med den nuvarande situationen för
att kunna överväga möjliga förändringar. Genom att modellen är formad till en trappa
kan den ses symbolisera att en person även kan gå bakåt i processen och hoppa mellan
dessa steg. En individ som exempelvis uppnått steg fyra, det vill säga handlingsstadiet
kan utan rätt stimulans gå bakåt i sin utveckling genom att exempelvis börja tvivla på
syftet med förändringen och därigenom inte fortsätta med den och på så sätt åter hamna
på steg två, det vill säga begrundandestadiet. Det önskvärda är dock att i alla
beteendeförändringar nå det femte och sista stadiet, aktivitetsstadiet där individen
upprätthåller nya vanor så som exempelvis regelbunden fysisk aktivitet (Lexell et.al.,
2011).

Den transteoretiska modellen tillsammans med den sociala kognitiva teorin, teorin för
planerat beteende samt hälsa tro modellen även kallad HBM utgör navet av ständigt
använda teorier vid motivation och beteendeförändringar inom bland annat hälso- och
sjukvård i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2014). Dessa teorier och modeller används
bland annat vid utskrivning av fysisk aktivitet på recept (FaR). FaR är en individuellt
anpassad ordination på fysisk aktivitet som sedan år 2001 ordineras ut av alltifrån
skjutsköterskor till fysioterapeuter. FaR används i kombination med eller som substitut
för läkemedel. Då FaR utarbetats och skapat en ny typ av receptbelagd behandlingsform
genom fysisk aktivitet kan den fysiska aktiviteten i prevention- och behandlingssyfte nu
efter 15 år ses som beprövad vilket stämmer överens med denna studie.
(Folkhälsomyndigheten, 2016a).

Enligt Lexell et.al. (2001) är den sociala kognitiva teorin efter den transteoretiska
modellen en av de mest använda teorierna inom FaR vad gäller beteendeförändring och
bygger på samspelet mellan patient och omgivning i form av bland annat närmiljö och
sjukvårdspersonal. Den sociala kognitiva teorin utgår även mycket ifrån att det är
individen själv som styr över sin rehabilitering. Tilliten till sig själv och den egna
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förmågan är central för att kunna genomgå en förändring och bevara motivationen för i
detta fall bli och fortsätta att vara fysisk aktiv för den individuella hälsans skull(ibid).
Utöver hälsobegreppet finns ett annat centralt begrepp i denna studie vilket är fysisk
aktivitet.

Fysisk aktivitet
Enligt Folkhälsomyndigheten (2009) bygger äldres hälsa och ett gott åldrande på fyra
faktorer: fysisk aktivitet, meningsfullhet i vardagen, social gemenskap och stöd samt
goda matvanor. Då fysisk aktivitet sägs vara en viktig faktor för hälsa hos äldre påvisar
Statens folkhälsoinstitut (2009) negativa trender då andelen stillasittande och inaktivitet
ökar. Anledningen till detta tycks vara stigande ålder och socioekonomiska
förhållanden. Fysisk aktivitet är likt hälsa väldigt komplext och kan ses på väldigt olika
sätt från person till person. Folkhälsomyndigheten (2016b) definierar fysisk aktivitet
som:
”All kroppsrörelse som är en följd av skelettmuskulaturens sammandragning och som
resulterar i ökad energiförbrukning”.
För att göra det lättare att förstå vilken nivå av fysisk aktivitet som menas delas fysisk
aktivitet in i olika kategorier (Folkhälsomyndigheten, 2016b). Den fysiska aktiviteten
delas in i hälsofrämjande fysisk aktivitet, motion, fysisk träning och fysisk
prestationsförmåga. Där hälsofrämjande fysisk aktivitet kan vara vardagsmotion i form
av exempelvis trädgårdsarbete där syftet med aktiviteten inte är förbättrad
prestationsförmåga utan endast kroppsligt välbefinnande. Kategorierna följer sedan
stegvis med större fokus på förbättring av den kroppsliga förmågan för att avslutas med
ökad fysisk prestationsförmåga även kallad prestationsidrott (ibid). Då begreppet fysisk
aktivitet inom flera olika organisationer används oavsett kategori (Lexell. et.al., 2011;
Folkhälsomyndigheten, 2009; SBU, 2003) används även fysisk aktivitet som samlat
begrepp i denna studie.
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Den fysiska aktivitetens effekter hos äldre
1.5.1 Effekter på fysisk hälsa
När en människa åldras förändras kroppens sammansättning (Lexell et.al., 2011). Bland
annat har forskning visat att andelen typ 2-muskelfibrer minskar med stigande ålder. En
muskel är uppbyggd med två typer av muskelfibrer där typ 1- fibrerna är de mer
uthålliga samtidigt som typ 2- fibrerna är muskelns så kallade ”snabba fibrer” som
utvecklar kraft och hastighet. Det är dessa ”snabba fibrer” som gör att exempelvis en
lårmuskel kan utveckla så pass mycket kraft och hastighet att en person kan ställa sig
upp. Förändringen märks tydligt bland äldre då de med tiden får allt svårare att ställa sig
upp från sittande läge. Anledningen till försämringen är det minskade antal typ 2-fibrer i
musklerna. I och med reduceringen av muskelfibrer reduceras även andelen motoriska
nervceller. Minskningen medför i regel reaktionsförsämring samt att anpassningar i
kroppen tar längre tid. Så som exempelvis adaptionen till styrketräning. En yngre
person adapterar till träning inom cirka fyra veckor. Vid träning av äldre beräknas
anpassningstiden till närmare det dubbla. Dock kan adaptionstiden variera från person
till person.(Lexell et.al., 2011)
Då en muskel först kopplar ihop nya nervceller till varandra och bildar så kallade
motoriska enheter, anpassar sig muskeln till de nya rörelserna. Efter att nervcellerna
kopplats samman efter fyra veckor kan kroppen börja anpassa musklerna och därigenom
öka muskelns styrka och area i förhållande till den utförda aktiviteten. Denna motoriska
och muskulära anpassning har forskning visat sig ta längre tid hos äldre (Lexell et.al.,
2011). En studie som påvisar detta är skriven av Pyka et al. (1994). Studien beskriver att
muskelanpassningen och därigenom ökning i muskelstyrka (typ 2-fibrer) samt ökad
muskelvolym inte skedde hos de äldre under studiens första 15 veckor utan kunde
endast påvisa utmärkande skillnader efter 30 veckors intervention.
Det minskade antalet typ 2-muskelfibrer bidrar i sin tur till minskning av muskelmassa
och detta i sin tur leder till en ökad inlagring av fett. En fettinlagring som i sig kan ge
följdsjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar. I linje med minskad muskelmassa och
muskelstyrka minskar även bentätheten och risken för sjukdomar som osteroporos,
benskörhet ökar och därigenom risken för frakturer i samband med fall. Statistik visar
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att kvinnor är överrepresenterade i kategorin fallskador (MSB, 2013).
Överrepresentationen kan mycket väl bero på att kvinnor i större utsträckning än män
drabbas av benskörhet då kvinnor från födseln har en lägre andel benmassa än män samt
att kvinnokroppens benmassa minskar efter klimakteriet på grund av minskad
östrogenproduktion, kvinnans könshormon som bland annat stimulerar tillväxten av
benmassa (SBU, 2003).
Minskad muskelmassa och muskelstyrka leder ofta till funktionsnedsättningar såsom
försämrad gångkapacitet och balansförmåga därigenom minskar individens kondition
och eventuellt även individens självkänsla och livskvalité genom att individen inte
längre klarar av att göra saker som individen tidigare klarat av. Risken för fall och
fallskador i detta skede är otroligt vanligt. En av de vanligaste fallskadorna är frakturer
på lårben och lårbenshals. Operation är i de flesta fall nödvändigt och efter det
rehabilitering för att komma på fötter igen. Denna rehabilitering kan ses som svårare för
äldre på grund av de redan försvagade funktionerna i kroppen och är inte alltför sällan
början på en längre skade- och sjukdomsperiod (Lexell etl.al., 2011). Statistik visar att
minst fyra personer dör varje dag till följd av fallolyckor (MSB, 2013).
För att motverka detta kan muskelstyrka tränas genom allt ifrån trädgårdsarbete till
promenader. Balans har enligt forskning även visat sig vara en viktig del för framförallt
äldre för att minska risken för bland annat fallskador. De allmänna rekommendationer
som finns säger att en äldre individ bör vara fysiskt aktiv genom konditionsaktivitet
minst två till tre gånger per vecka minst 20 minuter åt gången med låg till måttlig
intensitet, det vill säga något förhöjd puls och andningsfrekvensfrekvens (Lexell et.al.,
2011). En ansträngning som motsvarar en promenad i prattempo, det innebär att två
individer ska kunna prata med varandra under promenaden utan större ansträngning.
Enligt rekommendationerna behöver också någon form av styrkeaktivitet vara ett
komplement till konditionsträningen. Styrkeaktiviteterna bör genomföras en till två
gånger i veckan och bör innehålla styrkemoment för kroppens större muskler såsom låroch bålmuskulatur. Styrkeaktiviteterna kan vara väldigt varierade. Exempelvis tyngre
trädgårdsarbete aktiverar kroppens större muskelgrupper vilket gör det till fullvärdig
styrkeaktivitet. Andra fördelar med fysisk aktivitet för äldre är bland annat att den
minskade risken för typ-2 diabetes sänkning av blodtrycket samt minskad risk för
9

övervikt och därigenom följdsjukdomar så som exempelvis stroke och hjärtinfarkt
(Statens folkhälsoinstitut, 2009).

1.5.2 Effekter på psykisk och social hälsa
Forskning visar även att fysisk aktivitet bland annat kan förskjuta och till och med
eliminera vissa åldersrelaterade sjukdomar och problem såsom exempelvis höftproblem
som är vanligt förekommande hos äldre. (Lexell etl.al., 2011) Förutom de rent fysiska
effekterna genom exempelvis ökad muskelmassa och förbättrad balans har fysisk
aktivitet utomhus visat sig vara väldigt positivt för äldres välbefinnande. De positiva
förändringarna påvisades till stor del i form av minskad stress och förhöjd livskvalitet.

Rehabilitering i hemmiljö
Som tidigare nämnts är tillgängligheten på särskilda boenden begränsad i Sverige, vilket
gör att kraven på den fortsatta rehabiliteringen genom fysisk aktivitet hemma växer.
Utformningen av den fortsatta fysiska aktiviteten är enormt viktig för att fortsättningen
ska kunna bli så bra som möjligt för att undvika fortsatt sjukdom eller
funktionsnedsättning. Rätten till rehabilitering och medicinsk hjälp är en mänsklig
rättighet enligt Förenta nationernas FN-stadga (Svenska FN-förbundet, 2015). Enligt
stadgarna definieras rehabilitering som:
”En process som syftar till att människor med funktionsnedsättningar skall uppnå och
behålla bästa möjliga fysiska, intellektuella, psykiska eller sociala funktionsförmåga
och att ge dem möjligheter att förändra sina liv och uppnå ett större oberoende”
(Svenska FN-förbundet, 2015).
Rehabiliteringsformen som denna studie syftar till är fysisk aktivitet. Ett annat begrepp
inom rehabilitering är anpassad fysisk aktivitet (AFA). Anpassad fysisk aktivitet är
egentligen all sorts fysisk aktivitet anpassat för varje enskild individ men vanligtvis
omnämns anpassad fysisk aktivitet i samband med funktionsnedsättningar (Franzén,
2000). AFA handlar om att möta personen där han eller hon är, precis på den nivå i
rehabiliteringen som han eller hon är just där och då. Anpassad fysisk aktivitet medför
även att individen i fråga blir mer involverad i sin rehabilitering. Att anpassa
rehabiliteringen utifrån varje individ är en grundsten som sjukvården i Sverige utgår
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ifrån genom personcentrerad vård (Hörnsten, 2013). Den personcentrerade vården
bygger på att tillsammans med medicinsk expertis ta tillvara på varje persons kvalitéer
och kunnande om sin egen kropp och hälsa.
Mer kunskap behövs om den anpassade fysiska aktiviteten. Av den anledning att det
kan vara svårt att ge generella rekommendationer för hur individer ska utföra fysisk
aktivitet efter vistelse inom slutenvården. Svårigheterna med generella
rekommendationer är att funktionsnedsättningar efter sjukdom kan te sig väldigt olika
trots att flera individer drabbats av samma sjukdom. Exempelvis så behövs den fysiska
aktiviteten anpassas olika för strokepatienter då sviterna efter stroke kan visa sig helt
olika från individ till individ beroende på vilken del av hjärnan som stroken
drabbat.(Grimby, Willén, Engardt & Stibrant Sunnerhagen, 2011)

2 Problemformulering
Bristen på särskilda boenden och återinskrivningarna hos slutenvården är påtagliga
vilket gör det intressant att titta närmare på hur rehabiliteringen genom fysisk aktivitet
egentligen fungerar för de patienter som skrivs ut från slutenvården. Detta i
kombination med att de äldre skrivs ut och tvingas lämna det ständigt närvarande stöd
de fått på avdelningarna jämfört med stödet de erbjuds i det ordinarie boendet genom
endast hemtjänst och hemsjukvård. Tillgången på socialt stöd är en intressant aspekt då
forskning visat att det sociala stödet är en viktig del efter utskrivningen för den fortsatta
rehabiliteringen. Då forskning tydligt visar att fysisk aktivitet ökar möjligheterna för
god hälsa och att utebliven fysisk aktivitet ökar riskerna ohälsa borde den fysiska
aktiviteten vara en naturlig del av den fortsatta rehabiliteringen även efter utskrivningen
från slutenvården. Men hur viktig är egentligen den fortsatta rehabiliteringen efter
utskrivning från slutenvården?

3 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse fortsatt rehabilitering genom
fysisk aktivitet har för äldre personers hälsa efter utskrivning från slutenvård.
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Frågeställningar:

Vilka effekter har fysisk aktivitet på den fysiska hälsan för äldre personer efter
utskrivning från slutenvård?

Vilka effekter har fysisk aktivitet på den psykiska hälsan har för äldre personer efter
utskrivning från slutenvård?

Vilka effekter har fysisk aktivitet på den sociala hälsan har för äldre personer efter
utskrivning från slutenvård?

Vilken är den vanligaste formen av fysisk aktivitet för äldre efter utskrivning från
slutenvård?

Vilken betydelse har motivationen för att vara fysisk aktivitet efter utskrivning hos äldre
personer efter utskrivning från slutenvård?

4 Metod/Design
Metoden som valts till denna studie är kvalitativ och utformad till en deskriptiv
litteraturstudie, vilket innebär att studien endast innefattar tidigare studier som
systematiskt hittats via olika databaser för att kunna ge ett samlat forskningsläge
gällande studiens syfte (Backman, 2016).

4.1.1 Databaser
De databaser som använts i studien är två databaser som varit tillgängliga från
Högskolan i Gävle. De två databaser som använts är PubMed och Cinahl. Valet av
databaser gjordes utifrån studiens syfte och karaktär, då de båda är direkt kopplade till
medicinsk forskning. PubMed är den stora internationella medicinska databasen som är
den i särklass största bibliografiska databasen inom biomedicin, odontologi och
vårdvetenskap (Edhlund & McDougall, 2014). Cinahl - Cumulative Index to Nursing
and Allied Health Literature är även det en databas innehållande omvårdnad,
biomedicin och alternativ medicin (EBSCO support, 2014). De två databaserna har
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tillgång till peer reviewed-kontrollerat material. Det vill säga att mycket publicerat
material i dessa databaser är granskat av forskningsexpertis innan publicering (Edhlund
& McDougall, 2014; EBSCO support, 2014).

4.1.2 Sökord, sökstrategi och urvalskriterier
För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar har olika sökord använts. De
sökordskombinationer som användes kombinerades för att fristående kunna beskriva
studiens syfte. Sökorden som användes i litteratursökningen användes då de är begrepp
som är vedertagna i befintlig litteratur, vilka påträffades vid efterforskningarna vid
studiens början. De sökord som använts i studien är på engelska:

Physical activity, exercise, physical exercise, home based exercise, discharged from
hospital, after hospital, follow up study, vilket på svenska är: Fysisk aktivitet, träning,
hembaserad träning, utskriven från sjukhus, efter sjukhus, uppföljningsstudie.

Då sökorden är viktiga för sökresultatens precession har Booleska termer och
trunkeringar använts (Edhlund & McDougall, 2014). Booleska termer är ord såsom
AND och NOT. Användningen av dessa termer gör att de sökord som skrivs i sökfältet
kan kombineras på olika sätt med olika riktlinjer. Exempelvis i sökningen ”home based
exercise” AND ”discharged from hospital”, används den Booleska termen AND vilket
gör att sökresultaten endast kommer innehålla titlar som innehåller både ”home based
exercise” och ”discharged from hospital”. De sökord som använts i studien uppkom
efter litteratursökningar för material till bakgrundsavsnittet. Sökorden valdes ut då flera
av orden återkommande påträffades i det sökta materialet.
Tillsammans med de Booleska termerna användes trunkeringar””, vilket betyder att
fraser användes som en helhet och inte delades upp i sökningen. Det vill säga ”home
based exercise” söktes som en fras och gav inte resultat där endast enskilda ord
återfanns i titlarna (Edhlund & McDougall, 2014).

Då sökord kombinerats och sökningen genomförts lästes samtliga titlar som
sökningarna resulterade i. Titlarna analyserades utifrån studiens syfte. Stämde titeln
överens med syftet lästes abstrakten och om abstrakten i sin tur stämde överens med
syftet lästes hela artikeln. Om innehållet var intressant i förhållande till studiens syfte
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togs artikeln med i studien (se bilaga 1). Vid litteratursökningarna uppkom material i
form av dubbletter vilka togs bort vid analyseringen av artiklarna. Det vill säga att en
artikel endast räknades som ”sökträff” vid ett tillfälle. Dubbletter redovisas i en enskild
kolumn i bilaga 1.

De urvalskriterier som använts för denna studie har inneburit att den åldersgrupp som
inkluderats är både män och kvinnor över 65 år, samt att alla artiklar varit skrivna på
engelska. Då studien vill beskriva det aktuella forskningsläget uteslöts material äldre än
fem år, det vill säga material publicerat innan 2011 uteslöts ur sökningarna.

4.1.3 Dataanalys
Dataanalysen utfördes med influenser av analysprocessbeskrivningen av Patton (2002),
där Patton menar att analysen av kvalitativt material genomförs i tre steg: identifiering
av materialet, kodning och sammanställning. Samtliga utvalda artiklar lästes igenom
minst två gånger där den första läsningen gav en första uppfattning om materialet
stämde överens med studiens syfte och frågeställningar. Den andra gången lästes
materialet mer noggrant samtidigt som anteckningar och stödord skrevs ned för att kort
kunna sammanfatta innehållet (se bilaga 2). Efter identifieringen av materialet användes
de anteckningar och stödord som tagits ut för att koda materialet till olika teman, i
denna studie kodades materialet utifrån studiens syfte och frågeställningar. Efter
kodningen sammanställdes resultatet utifrån det kodade materialet och redovisades
genom rubriker direkt kopplade till frågeställningarna.

4.1.4 Evidensgradering
För att granska evidensen eller trovärdigheten i det material som återfinns i studien
användes evidenssystemet GRADE (SBU, 2014a). GRADE är ett system som ständigt
är under utveckling. Systemet används både nationellt och internationellt.
Socialstyrelsen och SBU är två organisationer som anammat systemet. GRADE är en
kombination av olika evidenssystem. Systemet bygger på att gradera forskningsmaterial
med hjälp av en fyrgradig skala utifrån olika kategorier, däribland studiedesign och
vetenskapligt underlag.
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Den fyrgradiga skalan går från ”otillräcklig” (+) till ”terminologiskt stark” (++++).
Resultatet av denna studie kommer endast att innehålla resultat från kliniska studier, det
vill säga inga tidigare reviews eller litteraturstudier. (SBU, 2014a) De studier som
värderas högst utifrån dess evidens är så kallade meta-analyser,
litteraturgranskningar/litteraturstudier och RCT-studier. Evidensbaseringen grundar sig
på åtta punkter, bland annat studiekvalité, överförbarhet samt precision i data. Studierna
värderas sedan och den fallande skalan slutar på de lägst graderade studierna vilka är
exempelvis enskilda studier utan kontrollgrupper av något slag (ibid).

4.1.5 Etiska överväganden
I Sverige idag finns Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.
Denna lag stiftades för att skydda den enskilda människan inom vetenskap och
forskning (ibid). Då etik är en viktig del inom forskningen gällande människor används
i denna studie endast peer reviewed-granskat forskningsmaterial vilket är etiskt
kontrollerat och granskat innan publicering. Vidare följer studien Vetenskapsrådets
etiska riktlinjer gällande bland annat uteslutande av forskningsfusk och plagiering samt
följer god forskningsed (Vetenskapsrådet, 2016).

5 Resultat
Resultatet i denna studie grundar sig på 14 kliniska studier publicerade mellan 20112016. Samtliga studier påvisade betydelsen av fysisk aktivitet hos äldre (McDermott
et.al. 2015, Volger et.al. 2012, Brovold et.al. 2013, Mikkelsen et.al. 2014, Chawla et.al.
2014, Pinto et.al. 2011, Elliott et.al. 2011, Kadda et.al. 2015, Yamamoto et.al. 2014,
Hamilton et.al. 2015, Sherrington et.al. 2014, Pinto et.al. 2013, López-Liria et.al. 2015,
Vuorenmaa et.al. 2014).

Effekter av fortsatt fysisk aktivitet efter utskrivning
Genom granskningen av tidigare studier (McDermott et.al. 2015, Volger et.al. 2012,
Brovold et.al. 2013, Mikkelsen et.al. 2014, Chawla et.al. 2014, Pinto et.al. 2011, Elliott
et.al. 2011, Kadda et.al. 2015, Yamamoto et.al. 2014, Hamilton et.al. 2015, Sherrington
et.al. 2014, Pinto et.al. 2013, López-Liria et.al. 2015, Vuorenmaa et.al. 2014) framkom
många positiva effekter av fortsatt fysisk aktivitet efter utskrivning från slutenvård.
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Forskningsläget idag är mer inriktad på den fysiska hälsan och de fysiska effekterna av
den fysiska aktiviteten vilket i denna granskning ger ett större avsnitt om den fysiska
hälsan jämfört med de två andra avsnitten gällande psykisk och social hälsa.

Fysisk hälsa
Samtliga (McDermott et.al. 2015, Volger et.al. 2012, Brovold et.al. 2013, Mikkelsen
et.al. 2014, Chawla et.al. 2014, Pinto et.al. 2011, Elliott et.al. 2011, Kadda et.al. 2015,
Yamamoto et.al. 2014, Sherrington et.al. 2014, López-Liria et.al. 2015, Vuorenmaa
et.al. 2014) granskade artiklarna tog upp faktorer som påverkar människors fysiska
hälsa. Alla artiklar kunde även påvisa alltifrån små till signifikanta förbättringar på
kroppens fysiska funktioner. Elliott et.al. (2011) genomförde till exempel en åtta veckor
lång intervention innehållande fysisk aktivitet i form av gångträning samt styrketräning
av muskler i armar och ben. Gällande gångträningen genomfördes den med en intensitet
av cirka 80 procent av maximal gånghastighet, till en början i form av intervaller för att
deltagarna i slutet av interventionen som mål skulle klara av att gå 20-30 minuter fem
dagar i veckan. Styrketräningen utfördes genom en omgång med åtta repetitioner av
varje övning vilket motsvarade en belastning som personen endast orkade att lyfta åtta
gånger innan utmattning. I kombination med träningen fick varje deltagare tre
hembesök samt fyra återkopplingssamtal under de åtta veckorna. Studien granskade de
fysiska effekterna på fysisk funktion genom en hälsoenkät, gång genom 6 minuters
gångtest samt hälsorelaterad livskvalitet som också besvarades genom hälsoenkäten.
Positiva effekter påvisades på deltagarnas uthållighet och livskvalitet. Dock var dessa
förbättringar inte utmärkande efter åtta veckor utan endast marginella jämfört med
utgångsläget.

Pinto et.al.(2011) fick större positiva fysiska hälsoeffekter på sin 12 månader långa
intervention innehållande lågintensiv träning i form av promenader samt motiverande
samtal under de sex första månaderna efter utskrivning. Under de första två månaderna
fick deltagarna samtal en gång i veckan. De nästföljande månaderna fick deltagarna
samtal en gång varannan vecka för att de sista två månaderna få samtal endast en gång i
månaden. Den totala mängden samtal blev 14 stycken per deltagare. En kontrollgrupp
användes och även de fick samma antal samtal, dock så fick kontrollgruppen samtal om
allmänna hälsoproblem jämfört med interventionsgruppen som fick individuellt
anpassade samtal utifrån deras rehabilitering. Under studien (ibid) mättes bland annat
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vikt, längd, andel fysisk aktivitet per vecka, blodfetter, fysisk funktion samt smärta.
Tester gjordes vid sex och tolv månader. Vid sex månader var skillnaderna grupperna
emellan väldigt små. Exempelvis så var skillnaden i andelen fysisk aktivitet 32 minuter
per vecka till interventionsgruppens fördel. Dock blev skillnaderna mer signifikanta vid
testerna efter 12 månader. Skillnaden i andel fysisk aktivitet per vecka var då 80
minuter. Den fysiska funktionen förbättrades marginellt i interventionsgruppen medan
den fysiska funktionen i kontrollgruppen minskade marginellt. Studien kunde dock inte
påvisa några förbättringar gällande maximal syreupptagning eller skillnader gällande
blodfettsnivåerna.

Gällande blodfettsnivåerna kunde Kadda et.al. (2015) påvisa förbättringar genom fysisk
aktivitet efter 12 månader hos patienter efter öppen hjärtkirurgi. Genom minst 150
minuters lågintensiv fysisk aktivitet per vecka kunde studien (ibid) påvisa en minskad
risk för att dö genom nya hjärtproblem med 56 procent. Dessa fysiska förbättringar
åstadkoms både genom förändringar i kost samt ökad fysisk aktivitet. Efter den 12
månader långa interventionen genom kunde studien lägga fram bevis för att
interventionsgruppen som vid utskrivningen fått muntlig och skriftlig hänvisning i
kosten och den fysiska aktivitetens betydelse samt specifika instruktioner för den
fysiska aktiviteten var mer benägna att upprätthålla den nya livsstilen än
kontrollgruppen. Kontrollgruppen i detta fall hade endast fått vanlig vårt samt allmänna
rekommendationer gällande mat och fysisk aktivitet vid utskrivningen. Kadda et.al.
2015).

Annan forskning (López-Liria et.al., 2015) kunde däremot påvisa förbättringar av fysisk
hälsa i 100 procent av fallen för patienter efter knäledsoperation. Interventionsgruppen
samt kontrollgruppen genomförde samma typ av träning fast i olika miljöer.
Interventionsgruppen genomförde träningen i hemmiljö medan kontrollgruppen
genomförde träningen i sjukhusmiljö. Båda grupperna genomgick sjukgymnastik i form
av assisterad gång med rullator och styrkeövningar för främst musklerna i benen och
bålen för att stärka upp musklerna som påverkar kroppens hållning samt genom
stretching av lårmuskulaturen (hamstrings och quadriceps), balansövningar samt
rörlighetsövningar genom positionsförändringar från liggande till sittande. Den fysiska
aktiviteten utfördes dagligen och ökades även i intensitet dagligen under den 12
månader långa interventionen för att anpassa kroppen till aktivitet och minska risken för
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skador. Båda grupperna visade förbättringar på samtliga funktioner. Dock kunde studien
visa en signifikant skillnad gällande förbättringen av muskelstyrka och sträckning av
knäleden till den sjukhusbaserade gruppens fördel.

Mikkelsen et.al.(2014) påvisade dock inte endast påvisa fördelar med fortsatt fysisk
aktivitet stationerad i sjukhusmiljö jämfört med fortsatt fysisk aktivitet i hemmiljö.
Interventionen genomfördes under tio veckor och innehöll aktivitet för både
interventionsgrupp och kontrollgrupp sju dagar i veckan. Interventionsgruppen tränade i
hemmiljö fem dagar i veckan samt två dagar under observation i sjukhusmiljö samtidigt
som kontrollgruppen tränade samtliga sju pass i veckan utan observation i hemmiljö.
Den fysiska aktivitet som interventionsgruppen genomförde bestod vid de observerade
passen av styrketräning med vikter. Innehållande muskelstärkande övningar för
framförallt musklerna i ben och höft. Belastningen stegrades allt eftersom
interventionen led. Den hembaserade träningen byggde på rörlighetsövningar utan
belastning. Rörlighetsövningarna utfördes två gånger om dagen. I studien mättes
maximal gånghastighet, rörlighet, gång i trappor samt normal gånghastighet samt styrka
vid extension av benet. Det syntes tydliga skillnader gällande maximal gånghastighet
samt styrkan, uthålligheten och balansen att gå i trappor till interventionsgruppens
fördel. Den sjukhusbaserade interventionsgruppen förbättrades med 21-26 procent
gällande förmågan att gå i trappor jämfört med kontrollgruppen som endast förbättrades
med 11-20 procent. Kombinerat med att den maximala gånghastigheten förbättrades i
interventionsgruppen med 18-26 procent jämfört med kontrollgruppen som förbättrades
4-12 procent. Gällande normal gånghastighet samt styrka vid extension av benet syntes
inga signifikanta skillnader mellan grupperna.

Förmåga att gå samt normal och maximal gånghastighet är återkommande parametrar
gällande den fysiska hälsan. Flertalet studier (Elliott et.al. 2011, McDermott et.al. 2015,
Brovold et.al. 2013, Vuorenmaa et.al. 2014, López-Liria et.al. 2015) använder olika
gångtester för att mäta dessa parametrar. Ett av de mest använda testen är 6-minutewalk-test (6MWT). Testet går ut på att gå så långt som möjligt på 6 minuter. Resultatet
mäts därefter i antalet meter. Brovold et.al.(2013) kunde genom högintensiv fysisk
aktivitet i form av intervaller två gånger i veckan alternativt lågintensiv fysisk aktivitet i
hemmiljö i form av övningar såsom gå på tå, gå på hälarna, stå på ett ben samt
promenera tre gånger i veckan åstadkomma skillnader i 6MWT på i genomsnitt 25
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meter. I övrigt visade den högintensiva aktiviteten signifikant högre effekter på
konditionen i jämförelse med kontrollgruppen.

En annan återkommande parameter är balansförmåga. Även här påvisar Brovold
et.al.(2013) förbättringar gällande balansförmåga både genom högintensiv och
lågintensiv aktivitet. McDermott et.al.(2015) beskriver också positiva förbättringar
gällande både stående och gående balans genom fortsatt fysisk aktivitet. Samma utfall
påvisar Volger et.al.(2012) efter 12 veckors intervention genom ett hembaserat
träningsprogram innehållande lågintensiv fysisk aktivitet, muskelstärkande övningar
samt ett fåtal balansövningar. McDermott et.al.(2015) påvisar dock i deras studie att
aktiviteten måste vara regelbunden för bibehållen effekt. Studiens interventionsgrupp
motiverades till den fysiska aktiviteten genom telefonsamtal och möten med andra
deltagare för gemensam aktivitet under interventionens begynnelsefas vilket resulterade
i kvarstående aktivitet och därigenom kvarstående effekter. I jämförelse med
kontrollgruppen som endast fick telefonsamtal vilket bidrog till att andelen fysisk
aktivitet minskade i kontrollgruppen och effekterna av den fysiska aktiviteten minskade.
Vid sex månader kunde inga skillnader mellan grupperna påvisas, dock ändrades detta
till interventionens slut vid 12 månader då tiden för den stående balansen blivit längre
för interventionsgruppen något som i längden ledde till ökad fysisk aktivitet genom
bättre förmåga att gå och röra sig. Gällande den upplevda förlusten av rörlighet efter sex
månader efter utskrivning visade sig signifikant mindre hos interventionsgruppen där
endast 6,3 procent av patienterna upplevde förlust av rörlighet jämfört med
kontrollgruppen där 26,5 procent upplevde att de förlorat rörlighet sedan
sjukhusvistelsens början.

Yamamoto et.al.(2014) kunde också påvisa förbättringar gällande balansförmåga genom
fysisk aktivitet. Interventionsgruppen i studien genomförde aerobic och
muskelstärkande övningar samt balansträning medan kontrollgruppen endast utförde
aerobic och muskelstärkande övningar. Interventionen utfördes under tre månader. Efter
de tre månaderna kunde studien påvisa förbättring gällande normal gånghastighet i båda
grupperna. Dock kunde endast förbättringar av postural stabilitet rapporteras från
interventionsgruppen. Förbättringarna inom både gånghastighet och balans skedde
tidigare efter utskrivning i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. Studien
bekräftade dock att det fanns ett samband mellan gånghastighet och hjärthändelser. Det
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vill säga att de förbättringar som skedde gällande gånghastighet kopplades till lägre
incidens av hjärthändelser.

Trots alla de positiva förbättringarna gällande fysisk hälsa så påvisar viss forskning
även vissa ökade risker (López-Liria et.al. 2015, Sherrington et.al. 2014) vid obevakad
fysisk aktivitet i hemmiljö. Forskningen visar att risken för olyckor såsom fall är större i
hemmiljö vid fysisk aktivitet än vid sjukhusbaserad aktivitet. López-Liria et.al.(2015)
beskriver genom statistik att skadefrekvensen i deras studie var 13 procent för gruppen
med hembaseradaktivitet jämfört med gruppen som hade aktiviteten förlagd i
sjukhusmiljö där andelen olyckor var 10 procent. Skillnaden är marginell men kvarstår
dock. Genom Sherrington et.al.(2014) bevisas dock större skillnader grupper emellan.
Deras studie fokuserade på rörlighet genom fysisk aktivitet. Interventionsgruppen skulle
utföra lågintensiv fysisk aktivitet 15-20 minuter minst sex gånger i veckan.
Kontrollgruppen fick endast vanlig vård. Rörligheten förbättrades i båda grupperna med
13-21 procent. Trots signifikant bättre rörlighet i interventionsgruppen än i
kontrollgruppen rapporterades 177 olyckor i form av fall i interventionsgruppen i
jämförelse med 123 fall i kontrollgruppen. Volger et.al. (2012) kunde dock inte påvisa
någon förhöjd risk med fysisk aktivitet i hemmiljö för de äldre utan rapporterar endast
en förbättring gällande balansförmågan vilket leder till minskad risk för fall utifrån
studiens 12 veckor långa lågintensiva intervention.

5.2.1 Psykisk hälsa
Psykisk hälsa jämfört med fysisk hälsa är svårare att mäta. Gällande psykisk hälsa mäts
endast uppfattningar och upplevelser av hälsa så som exempelvis upplevd livskvalitet.
För att på något sätt kunna utvärdera dessa upplevelser och känslor används ofta olika
enkäter. I flertalet av de granskade studierna (Pinto et.al. 2011, Pinto et.al. 2013, Elliott
et.al. 2011, Brovold et.al. 2013, Vuorenmaa et.al. 2014) används hälsoenkäten SF-36.
Till exempel har Elliott et.al.(2011) använt SF-36 vid självuppskattning av fysisk
funktion samt upplevd livskvalitet.

Den psykiska hälsan är mycket mindre utforskad än den fysiska hälsan i de studier som
denna granskning innehåller. I fem (Pinto et.al. 2011, Pinto et.al. 2013, Elliott et.al.
2011, Brovold et.al. 2013, Vuorenmaa et.al. 2014) av de 14 granskade studierna belyses
den fortsatta fysiska aktivitetens betydelse på den psykiska hälsan. Pinto et.al. (2013)
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kunde påvisa psykiska hälsoförbättringar genom lågintensiv fysisk aktivitet i
kombination med regelbunden individuellt anpassad rådgivning angående fysisk
aktivitet via telefon. Den kontrollgrupp som fanns hade endast regelbundna
avstämningar med sjukvårdspersonal, alltså ingen individuellt anpassad rådgivning. De
faktorer gällande psykisk hälsa som utvärderades var i studien (ibid) depression,
livskvalité och allmän uppfattning om den egna psykiska hälsan. Denna utvärdering
skedde genom SF-36. Efter 12 månaders intervention rapporterades de största
skillnaderna mellan grupperna. Både depression och upplevd livskvalité hade förbättrats
signifikant i interventionsgruppen. Förbättringar kunde dock även utläsas i
kontrollgruppen, dock inte lika signifikanta som i interventionsgruppen. Inga större
förbättringar kunde påvisas utifrån de båda grupperna gällande allmän psykisk hälsa.
Elliott et.al.(2011) kunde också påvisa positiva effekter på den upplevda livskvaliteten.
Enligt den studien kunde förbättringar ses redan efter åtta veckors lågintensiv
hembaserad aktivitet.

Annan forskning (Vuorenmaa et.al.2014) kunde även påvisa förbättringar av den
upplevda livskvalitén genom muskelstärkandeövningar samt rörlighetsövningar.
Interventionen pågick under 12 månader innehållande både fysisk aktivitet samt
motiverande samtal från fysioterapeut. Styrkeövningarna stegrades allt eftersom. Nya
övningar introducerades och deltagarna fick en lämplig progression på träningen för att
undvika skador och smärta. Kontrollgruppen i denna studie fick inga fler råd utöver de
rekommendationer som finns för fysisk aktivitet. Utöver förbättringar för båda
grupperna gällande de fysiska funktionerna kunde psykiska förbättringar genom förhöjd
livskvalité påvisas genom SF-36. Dock kunde endast små skillnader rapporteras till
interventionsgruppens fördel jämfört med kontrollgruppen.

Även Pinto et.al.(2011) genomförde en studie där psykisk hälsa fanns med som en av
parametrarna som undersöktes. Studien undersökte hur psykiskt redo personen är för
livsstilsförändringar genom fortsatt fysisk aktivitet. Den senare parametern utvärderades
genom ST-36. Detta senare steg förknippas även utifrån den transteoretiska modellen
och dess fem steg gällande förnekelse, begrundande, förberedelse, handling samt
upprätthållande av handling kopplat till livsstilsförändringar. Pinto et.al.(2011) påpekar
vikten av att deltagarna är psykiskt redo för att en förändring ska bli varaktig. Det
huvudsakliga fyndet för denna studie som utfördes genom regelbunden patientkontakt
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via telefonsamtal jämfört med endast tillgång till vanliga vården var att den regelbundna
patientkontakten skapade större förutsättningar för att individens psykiska hälsa
förbättrades och på så sätt blev mer redo för en livsstilsförändring genom fortsatt fysisk
aktivitet och på långsikt öka chanserna till ett längre och hälsosammare liv. (Pinto et.al.
2011)

Den sista studien som tog upp någon psykisk parameter var Brovold et.al.(2013).
Brovold et.al.(2013) var den enda granskade studien som använde högintensiv fysisk
aktivitet som intervention, vilket gav signifikanta fysiska förbättringar i jämförelse med
den rekommenderade lågintensiva aktivitet som deltagarna i hemmiljö fick utföra.
Gällande psykisk hälsa med fokus på upplevd livskvalitet förbättrades båda grupperna
efter tre månaders intervention, dock kunde studien inte påvisa några ytterligare
förbättringar genom den högintensiva träningen gällande förhöjd livskvalitet sett till den
psykiska hälsan jämfört med kontrollgruppen som genomförde lågintensiv träning.
(Brovold et.al. 2013)

5.2.2 Social hälsa
Utav de 14 granskade studierna var det endast tre (Brovold et.al. 2013, Mikkelsen et.al.
2014, McDermott et.al. 2015) som tog upp den fortsatta fysiska aktivitetens effekter på
den sociala hälsan. Under den första perioden i Brovold et.al.(2013) studie utförde
interventionsgruppen en del av den fysiska aktiviteten i grupp. Studien kunde dock inte
påvisa några skillnader mellan att utföra aktiviteten i grupp jämfört med individuell
fysisk aktivitet i hemmiljö sett till den sociala hälsan. Trots utebliven skillnad melan
grupperna så upplevde de båda grupperna ändå förbättringar inom den sociala hälsan
genom fysisk aktivitet vid interventionens slut. Förbättringarna påvisades genom SF-36
efter interventionens slut. I Mikkelsen et.al.(2014) genomfördes interventionen med två
bevakade aktivitetspass i sjukhusmiljö samt fem obevakade aktivitetspass i hemmiljö i
jämförelse med sju obevakade aktivitetspass i hemmiljö. Inte heller i denna studie
kunde skillnader mellan grupperna påvisas gällande den sociala hälsan, detta trots att en
social aspekt undersökts genom träning tillsammans med andra jämfört med individuell
träning i hemmet.

Den enda av de tre studierna som påvisade positiva effekter på den sociala hälsan var
McDermott et.al.(2015). Studien påvisade att stöd och motivation av andra deltagare
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inom interventionsgruppen ledde till att fler anslöt till fysisk aktivitet i form av
promenader. Studien antydde att en av orsakerna till att så många som 86,6 procent
fullföljde studien var just det sociala stödet. De andra två studierna (Brovold et.al. 2013,
Mikkelsen et.al. 2014) kunde dock inte påvisa några positiva förbättringar hos
deltagarna.

Vanligaste formen av fysisk aktivitet hos äldre efter utskrivning från
slutenvård
Samtliga 14 granskade studier (McDermott et.al. 2015, Volger et.al. 2012, Brovold
et.al. 2013, Mikkelsen et.al. 2014, Chawla et.al. 2014, Pinto et.al. 2011, Elliott et.al.
2011, Kadda et.al. 2015, Yamamoto et.al. 2014, Hamilton et.al. 2015, Sherrington et.al.
2014, Pinto et.al. 2013, López-Liria et.al. 2015, Vuorenmaa et.al. 2014) använde
lågintensiv aktivitet som huvudsaklig intervention eller som kontrollintervention.
Genomgående förklarades lågintensiv aktivitet som aktivitet som höjde puls och
andningsfrekvens något, så som exempelvis promenader. I studierna framkom det att
fysisk aktivitet i hemmiljö efter utskrivning ofta utförs genom lågintensiv fysisk
aktivitet i form av promenader, ofta i kombination med lättare styrkeövningar för ökad
styrka och balans, för att i slutändan påverka gångförmåga samt rörlighet positivt.
Förändringar som i slutändan ger möjlighet till ökad fysisk aktivitet något som studierna
visat sig ha god effekt på de äldres hälsa efter utskrivning (ibid).

En av studierna (Chawla et.al. 2014) påvisade ett intressant samband mellan den
lågintensiva fysiska aktivitetens effekter samt den minskade risken för återinläggning
inom 30 dagar efter utskrivning. De patienter som var mindre aktiva och i många fall
kunde ses som inaktiva (42 minuters fysisk aktivitet under första veckan) hade nästan
10 procents större risk för återinläggning inom 30 dagar än de fysiskt aktiva (114
minuters fysisk aktivitet under den första veckan). Studien påvisade alltså att 110
minuters lågintensiv fysisk aktivitet den första veckan efter utskrivning tydligt
minskade risken för återinläggning. Det vill säga ungefär 15 minuters lågintensiv fysisk
aktivitet per dag hade stor positiv inverkan på patienterna. En hög andel fysisk aktivitet
under den första veckan bidrog i många fall till högre andel fysisk aktivitet senare under
interventionen.
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Motivationens betydelse för den fortsatta fysiska aktiviteten bland
äldre efter utskrivning från slutenvård
Enligt tio av de 14 granskade studierna (McDermott et.al. 2015, Brovold et.al. 2013,
Pinto et.al. 2011, Elliott et.al. 2011, Kadda et.al. 2015, Hamilton et.al. 2015,
Sherrington et.al. 2014, Pinto et.al. 2013, López-Liria et.al. 2015, Vuorenmaa et.al.
2014) har motivationen varit en betydelsefull faktor för genomförande av fortsatt fysisk
aktivitet. De resterande fyra granskade studierna tar inte upp ämnet motivation i sina
studier (Volger et.al. 2012, Mikkelsen et.al. 2014, Chawla et.al. 2014, Yamamoto et.al.
2014).

Samtliga tio studier (McDermott et.al. 2015, Brovold et.al. 2013, Pinto et.al. 2011,
Elliott et.al. 2011, Kadda et.al. 2015, Hamilton et.al. 2015, Sherrington et.al. 2014,
Pinto et.al. 2013, López-Liria et.al. 2015, Vuorenmaa et.al. 2014) som inkluderar
motivation i sin forskning använder någon form av motiverande intervention i sina
studier. Motiverande samtal per telefon är bland de vanligaste interventionerna.

Hamilton et.al.(2015) påvisade den forskning som starkast påvisade sambandet mellan
andelen fysisk aktivitet och motivation. Studien beskrev att interventionsgruppen hade
fått utföra lågintensiv aktivitet i form av promenader. Aktiviteten mättes genom
accelerometrar som kontrollerades vid tre tillfällen. Första gången den sista veckan
innan utskrivning från slutenvård. Andra gången efter första veckan i hemmiljö och den
tredje gången efter sex veckor i det ordinarie boendet. Inom slutenvården hade
deltagarna den högsta andelen fysisk aktivitet för att sedan minska denna andel vecka
för vecka. Deltagarna påpekade själva att den minskade fysiska aktiviteten berodde på
bristande motivation.

Pinto et.al (2011) bevisar signifikanta samband mellan regelbundna motiverande samtal
och andelen fysisk aktivitet. I slutet av studiens 12 månader långa intervention
påvisades även en skillnad mellan interventionsgruppen som fått regelbundna
motiverande samtal jämfört med kontrollgruppen som endast fick samtal gällande
allmänna hälsoproblem. I studien (ibid) används även motiverande interventioner såsom
aktivitetsdagböcker samt skriftlig feedback som skickades hem utifrån
fysioterapeuternas analyser av aktivitetsdagböckerna. I både Pinto et.al.(2011) och Pinto
et.al. (2013) används motiverande samtal med teorianknuten grund.
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De motiverande samtalen utformades utifrån den transteoretiska modellen och den
sociala kognitiva teorin. För att kunna anpassa de motiverande samtalen till varje
enskild individ användes den transteoretiska modellen och dess olika steg i
förändringsprocessen mot en mer fysiskt aktiv livsstil, då de olika stegen kräver
annorlunda motiverade interventioner. Exempelvis så utformas det motiverande
samtalet annorlunda för den person som befinner sig på modellens första steg,
förnekelsestadiet jämfört med en person som befinner sig på något av modellens översta
steg. Det vill säga handlingsstadiet eller det upprätthållande stadiet. Det är detta som
Pinto et.al. (2011) försöker bedöma genom att använda ST-36 då de pratar om hur
psykiskt förberedda och motiverade deltagarna är till förändringar gällande deras
livsstil.

Inom den sociala kognitiva teorin där tilltron till den egna förmågan är central menar
Pinto et.al.(2011) att de motiverande samtalen är ett stöd för att förbättra tilltron till den
egna förmågan. Genom återkopplingar och feedback uppmuntras även deltagarna att
fortsätta med den fysiska aktiviteten och får därigenom uppmuntran för de förändringar
och framsteg som ditintills åstadkommits samt för att kunna ge tips och råd för att
utveckla varje individ ännu mer fram tills nästa återkopplingssamtal. Kadda et.al.(2015)
beskriver också vikten av återkopplingar till patienterna. Kadda et.al. (2015) utgår dock
inte uttalat från någon teori eller modell.

Andelen motiverande samtal varierar mellan samtliga studier. Antal samtal minskar
dock med tiden samtidigt som tiden mellan samtalen ökar ju längre interventionerna
fortgår. I vissa studier hålls samma konsekventa tidsavstånd genom hela interventionen.
Till exempel ger Pinto et.al.(2011) patientåterkopplingar var fjärde vecka. Detta
tidsintervall använder även Kadda et.al.(2015). Utav studierna kan inte några generella
teorier eller hypoteser utläsas gällande optimalt tidsintervall mellan de olika
motiverande insatserna. (McDermott et.al. 2015, Brovold et.al. 2013, Pinto et.al. 2011,
Elliott et.al. 2011, Kadda et.al. 2015, Hamilton et.al. 2015, Sherrington et.al. 2014,
Pinto et.al. 2013, López-Liria et.al. 2015, Vuorenmaa et.al. 2014).

25

6 Diskussion
Resultatdiskussion
För att besvara studiens syfte och frågeställningar användes litteraturstudie som metod.
Valet av metod gjordes utifrån syftet med studien att beskriva hur viktig fortsatt fysisk
aktivitet är för äldre efter utskrivning från slutenvård. För att svara på det syftet
behövdes tidigare litteratur granskas vilket nu denna studie sammanfattar. Resultatet i
denna studie bestod av 14 kliniska studier publicerade från 2011 och fram till idag,
2016. Forskningen talar sitt tydliga språk. Fortsatt fysisk aktivitet efter utskrivning från
slutenvård är en viktig faktor för en individs fysiska, psykiska och sociala hälsa.

Forskningen visar även att oavsett val av aktivitet och intensitetsnivå så förbättras alla
former av en individs hälsa mer eller mindre. Ämnet i denna studie är viktigt att granska
då andelen äldre i Sverige ökar, de äldre lever längre än tidigare (Thor, 2015) samtidigt
som vård- och omsorg inte kan bemöta alla krav som ställs gällande bland annat
tillgängligheten till särskilda boenden, något som blivit ett växande problem i dagens
samhälle. (Socialstyrelsen, 2016).

6.1.1 Fysisk hälsa
Att fortsätta en rehabiliteringsperiod i hemmiljö så snart som möjligt efter utskrivning
kan vara av stor betydelse för de äldres hälsa och välbefinnande då forskning visar att
äldre anpassar sig långsammare till fysisk aktivitet och träning än sina yngre
medmänniskor (FYSS, 2011; Pyka et al., 1994). Den långsammare neurologiska
adaptionen hos äldre kan vara en starkt bidragande orsak till att risken för
återinläggningar är som störst under de 30 första dagarna efter utskrivning (Chawla et
al., 2014; Sveriges kommuner och landsting, 2013). Adaptionens nödvändiga
anpassningstid kan även vara starkt bidragande till att många interventioner inte gav
skillnader förens efter 12 veckor. Flera interventioner (Pinto et.al. 2013; Brovold et.al.
2013; Vuorenmaa et.al. 2014, López- Liria et.al. 2015) gav även större skillnader ju
längre interventionerna led något som även kan tänkas vara en effekt av den
neurologiska adaptionen följt av den muskulära adaptionen som väl stämmer överens
med tidigare forskning (Chawla et al., 2014; Sveriges kommuner och landsting, 2013).
Långa interventioner som nästintill alla granskade studier är, (cirka 12 månader totalt)
kan därför vara nödvändigt för att få så trovärdiga svar som möjligt av dem.
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Adaptionstiden som den äldre kroppen behöver kan även vara en starkt bidragande
orsak till att studien av Elliott et.al.(2011) inte gav några signifikanta förbättringar efter
åtta veckors intervention. Detta kan även understrykas av att López-Liria et.al. (2015)
och Brovold et.al. (2013) förespråkar längre interventioner för att ge kroppen tid till
anpassning samt för att den fysiska aktiviteten ska stegras progressivt för att minska
risken för skador och olyckor.

Den obevakade träningen orsakade enligt López-Liria et.al (2015) och Sherrington et.al.
2014) fler fall, just på grund av att aktiviteten blir obevakad i hemmet och att den
därigenom inte är lika säker då ingen personal eller liknande finns till hands för att
korrigera rörelser och hindra eventuella fall och olyckor. Studierna har samtidigt visat
att olyckor inte kan uteslutas trots att aktiviteten blir bevakad, men utifrån studierna
minskas olyckorna genom observation. Problematiken gällande fallolyckor kan ses som
ett av de större orosmomenten gällande möjligheterna till att vara fortsatt fysiskt aktiv.
Detta stämmer väl överens med tidigare forskning (Schyllander & Rosenberg, 2009)
som visar att 90 procent av alla skador hos äldre över 80 år är orsakade av fall, vilket
gör just denna aspekt väldigt viktig i detta sammanhang, som därför borde utforskas
mer.

Tidigt påbörjad fysisk aktivitet i kombination med regelbundna återkopplingar mellan
patient och sjukvård har visat sig lyckosam gällande fortsatt underhållande och
genomförande av fysisk aktivitet, oberoende av form av fysisk aktivitet (Kadda et al.,
2015; Pinto et al., 2011; Elliott et al., 2011), inga ytterligare förbättringar påvisades
dock vid utökad patientkontakt genom hembesök (Elliott et al., 2011).

6.1.2. Psykisk och social hälsa
Att regelbunden patientkontakt är viktigt stämmer väl överens med den sociala
kognitiva teorin där samspelet mellan patient och omgivningen, i detta fall sjukvården
är central för motivationens infinnande hos patienten för fortsatt fysisk aktivitet.
Studierna kunde dock inte påvisa varför utökad patientkontakt inte gav ännu bättre
resultat, något som skulle stämma överens med denna teori. En tänkbar förklaring kan
vara att utökad patientkontakt kan minska tron på den egna förmågan något som
därigenom får motsatt effekt. Att bevisning för ytterligare effekter saknas kan därför
även vara av positiv karaktär då de äldre istället stärker tron på sig själva istället för att
27

förlita sig på andra, i detta fall sjukvården. Ett annat alternativ skulle kunna vara att
använda sig av hembesöken samtidigt som antalet telefonsamtal minskas till förmån för
en mer personlig patientkontakt än bara via telefon. På så sätt skulle patienterna kunna
känna sig sedda på ett helt annat sätt, vilket i sin tur skulle kunna leda till ökat
välmående.

En studie som dock talar emot den sociala kognitiva teorin en del gällande vikten av det
sociala samspelet är studien gjord av Mikkelsen et al.(2014) som indikerar att två
observerade aktivitetstillfällen tillsammans med fem obevakade i hemmiljö inte ger
bättre effekter än sju obevakade aktivitetstillfällen. Resultaten av de sociala aspekterna
ger dock endast underliggande resultat av studien då endast effekter av den fysiska
hälsan mäts under och efter interventionen (ibid). Att skillnader inte kunde påvisas
mellan grupperna kan dock ses som positivt utifrån att resultatet till viss del skulle
kunna knytas till den sociala kognitiva teorin genom ökad tilltro till den egna förmågan,
samtidigt som den transteoretiska modellen kan användas för att förstå sammanhanget.
Resultatet kan ha berott på att patienterna gått ifrån de första stadierna i modellen
gällande förnekelse och tvivel och tagit sig uppåt i modellen för att nå handlingsstadiet
där fysisk aktivitet implementerats i patienternas vardag. (Mikkelsen etl.al. 2014)

Vanligaste formen av fysisk aktivitet hos äldre efter utskrivning från
slutenvård
Trots att den vanligaste formen av fysisk aktivitet hos äldre efter utskrivning är
lågintensiv som tidigare forskning (Lexell et.al., 2011) också rekommenderar gjordes ett
intressant fynd för utvecklingen av fortsatt fysisk aktivitet efter utskrivning kan vara att
den åldrande kroppen ger betydligt högre hälsomässiga resultat på högintensiv fysisk
aktivitet, med högre puls och belastning på kroppen jämfört med den idag
rekommenderade lågintensiva aktiviteten i form av exempelvis promenader (Brovold et
al., 2013). Evidens gällande eventuellt förhöjda risker för olyckor genom högintensiv
fysisk aktivitet i jämförelse med olycksfrekvensen vid lågintensiv aktivitet framgår inte
av studierna. Detta fynd kan inte jämföras med tidigare studier då intervention genom
högintensiv aktivitet inte förut prövats.
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Motivationens betydelse för den fortsatta fysiska aktiviteten bland
äldre efter utskrivning från slutenvård
Den granskade litteraturen har påvisat motivationens betydelse för den fortsatta fysiska
aktiviteten. Ett tänkbart koncept för detta skulle kunna vara att fortsätta med den
bevakade aktiviteten under den period som individernas neurologiska adaption
fortskrider för ökad säkerhet, social samvaro och eventuellt även ökad tilltro till sin
egen förmåga, något som i sin tur även skulle kunna ge högre självkänsla och
motivation att klara av fortsatt rehabilitering i hemmiljö. Detta har påvisats (McDermott
et al, 2015; Hamilton et al. 2015) genom positiva samband mellan tidig ledarledd
intervention i form av bevakad fysisk aktivitet under rehabiliteringens första period för
att individerna sedan själva ska klara av att motivera sin fortsatta rehabilitering i
hemmiljö. En intervention av detta slag skulle öka möjligheterna till effektivare
rehabilitering då, utifrån den transteoretiska modellen sett, exempelvis fysioterapeuter
skulle få en större uppfattning om vart i förändringsprocessen individen är och på så sätt
kunna ge det stöd och den motivation som behövs för just den individen där och
då.(Lexell et.al. (2011); Folkhälsomyndigheten (2014).

Metoddiskussion
6.4.1 Evidensstyrka
Evidensstyrkan i denna studie har bedömts utifrån GRADE. Den samlade evidensen i
denna studie bör ses som stark tack vare det stora antalet RCT-studier som använts för
att nå resultatet (SBU, 2014a). GRADE användes då flera större organisationer så som
WHO och Socialstyrelsen använder systemet, vilket kan göra att systemet ses som väl
kontrollerat, något som i sin tur gör det till ett tillförlitligt evidenssystem. Dock är det
vara svårt att säga något generellt om artiklarna då de olika artiklarna undersöker flera
olika grupper av både patienter och olika former av hälsa, därigenom är det även svårt
att säga något generellt om evidensen i denna litteraturgranskning.

6.4.2 Metod/design
Den design som valdes till denna studie valdes utifrån studiens syfte och
frågeställningar. Då syftet handlade om att beskriva effekterna av fortsatt fysisk aktivitet
ansågs litteraturstudie som det bästa alternativet eftersom tidigare forskning då samlas
ihop för att analyseras och jämföras för att ge ett samlat forskningsläge (Backman,
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2016). Syftet hade också kunnat besvaras till viss del genom andra studier såsom
exempelvis kvantitativa studier i form av olika mätningar av parametrar så som
exempelvis maximal gånghastighet, andel fysisk aktivitet efter utskrivning, SF-36
undersökningar vid utskrivning och efter en viss period samt olika kroppsmätningar så
som andel muskelmassa och kroppsfett. Litteraturstudie ansågs dock som en tillförlitlig
metod för att svara på studiens syfte och frågeställningar.

6.4.3 Sökord, sökstrategi och urvalskriterier
Utifrån författarens expertis och genomförda litteratursökningar innan studien
påbörjades ansågs studiens valda sökord väl lämpade. I efterhand kunde andra sökord
använts då många av studiens innehållande begrepp ses som väldigt komplexa och
därigenom ofta har olika benämningar i olika sammanhang, vilket kan ha bidragit till att
relevant litteratur avskilts från sökningarna på grund av studiens valda sökord. Dock ger
de granskade studierna inte några meningsskiljaktigheter som bör ses som oroande
gällande alternativa resultat till studien oavsett om andra sökord använts.

Ett av urvalskriterierna som eventuellt påverkat resultatet skulle kunna vara att
litteratursökningen endast inkluderade vetenskapligt granskade studier publicerade de
senaste fem åren. För att eventuellt kunna få mer material att granska kunde sökningen
utökats till att inkludera studier publicerade inom de senaste tio åren. Författaren valde
dock att endast inkludera aktuella studier för att kunna ge ett resultat för det samlade,
aktuella forskningsläget gällande äldre och fortsatt fysisk aktivitet efter utskrivning från
slutenvård.

En annan faktor som kunde haft betydelse för resultatet skulle kunna vara målgruppen i
studien, det vill säga äldre över 65 år. Målgruppen hade kunnat korrigeras för att
eventuellt kunna få mer material. Författaren ansåg dock att målgruppen var intressant
för studien då äldre ofta anses som personer över 65 år, vilket innebär pensionsålder,
något som i sig borde innebära att möjligheterna till att vardagen för de personer som
nått pensionsålder i mångt och mycket liknar varandra då de flesta inte är
yrkesverksamma längre. De äldres liknande livssituationer kan i forskningssyfte ses
underlättande vid jämförelser då de påminner om varandra.
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Trots att den sociala hälsan ses som en viktig parameter för den totala hälsan (Lexell
et.al., 2011) så återfanns den i endast tre av 14 artiklar (Brovold et.al. 2013; Mikkelsen
et.al., 2014; McDermott et.al. 2015). Anledningen till detta kan ha berott på flera
orsaker. De främsta orsakerna kan tänkas vara att de sökord som användes inte var de
mest lämpade för att få fram evidens gällande den sociala hälsan. En annan orsak kan
tänkas vara att olika begrepp och parametrar så som exempelvis livskvalitet ibland
placeras inom den psykiska hälsan medan det ibland placeras inom den sociala hälsan.
En annan påtaglig orsak, genomgående i hela studien skulle kunna vara att samtliga
studier som granskats varit skrivna på engelska vilket ökar risken för feltolkningar
eftersom författaren inte har engelska som förstaspråk.

Valet att dela upp studiens frågeställningar gjordes för att göra kodningen av det
granskade materialet mer strukturerat samt för att på ett lättare och tydligare sätt kunna
strukturera upp resultatet av studien.

6.4.4 Databaser
Det resultat och de fynd som framkommit i denna studie kan tillförlitligt blivit sämre på
grund av att endast studier och material tillgängligt via Högskolan i Gävles databaser
kunnat användas. En databas som skulle kunnat användas för att utöka sökningarna är
Google Scholar vilken innehåller en mängd olika databaser. Detta kunde gett en mycket
större mängd material att granska. Dock skulle det dock finnas stor osäkerhet i
materialets kvalité sett till bland annat evidensgradering. För att vara stärka evidensen
användes endast två akademiska databaser inom de specifika områden som syftet och
frågeställningarna grundas i, samtidigt som de två databaser som valts ut är de två
största inom medicin, vård och omsorg. Detta borde bidra till att studiens resultat ändå
blir tillförlitligt (Edhlund & McDougall, 2014; EBSCO support, 2014).

Något som dock eventuellt kan påverka resultatet är att inga studier användes från
databasen Cinahl. Detta på grund av att de få studier inom området som fanns att tillgå i
databasen antingen inte stämde överens med studiens syfte och frågeställningar
alternativt att de studier som hittades var dubbletter av studier som redan hittats i
PubMed. Redovisning av dubbletter finns att se i bilaga 1.

6.4.5 Etiska överväganden
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Då författaren bestämt att samtliga studier i litteraturgranskningen skulle vara peer
reviewed följer samtliga 14 granskade studier både lagföreskrifter (SFS 2003:460) och
etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2016) för forskning gällande människor.

Förslag till framtida forskning
Litteratursökningen i denna studie indikerar på att det finns väldigt få studier gjorda
gällande social hälsa vilket betyder att det behövs mer forskning inom just det området.
Detta för att att kunna utveckla metoder för att göra fortsatt fysisk aktivitet för äldre så
effektiv som möjlig. Av samma anledning borde möjliga riskfaktorer vid högintensiv
aktivitet för äldre i hemmiljö utvärderas då högintensiv aktivitet enligt viss forskning
visat sig ge bättre resultat än lågintensiv aktivitet gällande vissa aspekter på den fysiska
hälsan men inte analyserats gällande eventuella risker (Brovold et.al. 2013).

En annan faktor som borde utvärderas och undersökas är hur ofta återkoppling bör
genomföras för maximala hälsoförbättrande resultat. Granskningen av studierna har
bidragit till kunskap om återkopplingens och patientkontaktens betydelse för
patienternas motivation för fortsatt aktivitet. Samtidigt som för kort tid mellan
återkopplingarna inte gav något utökat resultat (Elliott et al., 2011). Detta skapar en
intressant aspekt att undersöka vidare vilket på lång sikt kan bidra till mer fysisk
aktivitet och bättre hälsa.

7 Slutsatser
Den granskade litteraturen visar att fortsatt fysisk aktivitet är viktigt för de äldres
fortsatta fysiska hälsa. Fysisk aktivitet bör tidigt efter utskrivning implementeras i de
äldres vardag till att bli en hälsosam vana för en mer effektiv rehabilitering och fortsatt
välmående. Forskning innehållande evidens gällande den fortsatta fysiska aktivitetens
betydelse för äldres psykiska och sociala hälsa var dock mer bristfällig vilket tyder på
att mer forskning inom dessa områden behövs. Den granskade litteraturen påvisar att
äldre som skrivs ut från slutenvård är i behov av möjlighet till återkoppling för hjälp,
stöd och motivation för att klara av att fortsätta med rehabiliteringen genom fysisk
aktivitet.
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Bilaga 1
Litteratursökning
Databas
Sökord

PubMed

Home based
exercise AND
follow up study

PubMed

”Home based
exercise” AND
”follow up study”

PubMed

Home based
exercise
AND after
hospital

PubMed

”Home based
exercise” AND
”after hospital”

Exklusion/
inklusion

Antal
träffar

Antal
lästa
titlar

Antal
intressanta
titlar

Antal lästa
abstrakt

Antal
kopior

Antal lästa
artiklar i
fulltext

Antal valda
artiklar

Publicerad inom de
senaste fem åren,
studier gjorda på
personer över 65 år,
fulltext tillgängligt
via Högskolan i
Gävle
Publicerad inom de
senaste fem åren,
studier gjorda på
personer över 65 år,
fulltext tillgängligt
via Högskolan i
Gävle
Publicerad inom de
senaste fem åren,
studier gjorda på
personer över 65 år,
fulltext tillgängligt
via Högskolan i
Gävle
Publicerad inom de
senaste fem åren,
studier gjorda på
personer över 65 år,
fulltext tillgängligt
via Högskolan i
Gävle

116

116

26

26

0

9

4

2

2

0

0

2

0

0

31

31

10

10

10

5

2

2

2

0

0

2

0

0

40

PubMed

”Home based
exercise” AND
discharged from
hospital

Publicerad inom de
senaste fem åren,
studier gjorda på
personer över 65 år,
fulltext tillgängligt
via Högskolan i
Gävle

8

8

6

6

6

4

1

PubMed

”physical
activity” AND
”after hospital”

Publicerad inom de
senaste fem åren,
studier gjorda på
personer över 65 år,
fulltext tillgängligt
via Högskolan i
Gävle

9

9

6

6

3

3

1

PubMed

Physical activity
AND discharged
from hospital

Publicerad inom de
senaste fem åren,
studier gjorda på
personer över 65 år,
free full text

39

39

21

21

9

10

6

PubMed

”physical
exercise” AND
”discharged from
hospital”

Publicerad inom de
senaste fem åren,
studier gjorda på
personer över 65 år,
fulltext tillgängligt
via Högskolan i
Gävle

0

0

0

0

0

0

0

41

Cinahl

Home based
exercise AND
follow up study

Peer reviewed, studier
gjorda på personer
över 65 år, publicerad
inom de senaste fem
åren,
tillgängliga i fulltext

32

3

3

0

3

0

0

Cinahl

”Home based
exercise” AND
”follow up study”

Peer reviewed, studier
gjorda på personer
över 65 år, publicerad
inom de senaste fem
åren, tillgängliga i
fulltext

0

0

0

0

0

0

0

Cinahl

”Home based
exercise”
AND after
hospital

Peer reviewed, studier
gjorda på personer
över 65 år, publicerad
inom de senaste fem
åren, tillgängliga i
fulltext

7

7

7

0

7

0

0

Cinahl

”Home based
exercise” AND
discharged from
hospital

Peer reviewed, studier
gjorda på personer
över 65 år, publicerad
inom de senaste fem
åren, tillgängliga i
fulltext

3

3

3

0

3

0

0

42

Cinahl

”physical
activity” AND
”after hospital”

Peer reviewed, studier
gjorda på personer
över 65 år, publicerad
inom de senaste fem
åren, tillgängliga i
fulltext

4

4

1

1

0

1

0

Cinahl

”physical
exercise” AND
”discharged from
hospital”

Peer reviewed, studier
gjorda på personer
över 65 år, publicerad
inom de senaste fem
åren, tillgängliga i
fulltext

0

0

0

0

0

0

0

Cinahl

Physical activity
AND discharged
from hospital

Peer reviewed, studier
gjorda på personer
över 65 år, publicerad
inom de senaste fem
åren, tillgängliga i
fulltext

9

9

0

0

9

0

0
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Bilaga 2
8

Författare/år

9

Titel

14

McDermott,
MD. et.al
2015

15

Unsupervised exercise
and mobility loss in
peripheral artery
disease: a randomized
controlled trial

10

Typ av
studie
Randomized
controlled trial
(RCT)

11

Undersöka om 12-veckors
fysisk aktivitet genom
styrketräning med vikter
samt sittande
motståndsträning kunde
minska risken för fallolyckor
hos äldre som precis blivit
utskrivna från sjukhus.
Jämföra effekterna av
högintensiv träning och
träning i hemmiljö för
personer med kroniska
sjukdomar kort tid efter
utskrivning.

Volger, CM. et.al
2012

Evidence of detraining after
12-week home based
exercise programs designed
to reduce fall-risk factors in
older people recently
discharged from hospital

RCT-studie

Brovold, T. et.al
2013

Older adults recently
discharged from the
hospital: effect of aerobic
interval exercise on healthrelated quality of life,
physical fitness, and
physical activity

RCT-studie

Syfte

Undersöka om sociala möten
en gång i veckan med
personal från sjukhus samt
andra deltagare under de
första sex månaderna av
intervention kunde leda till
ökad fysisk aktivitet i
hemmiljö efter
interventionen.

12

Metod

13

Resultat

De 194 deltagarna som deltog i studien
delades slumpvis in i två grupper. Under
interventionens första sex månader
samlades de både grupperna för
gemensam fysisk aktivitet en gång i
veckan. Vidare fick den ena gruppen,
interventionsgruppen, instruktioner om att
promenera minst fyra gånger i veckan
själva utöver den handledda aktiviteten.
Efter sex månader byttes den handledda
aktiviteten ut i interventionsgruppen till
telefonsamtal samt en rekommendation på
att åstadkomma fysisk aktivitet i någon
form minst fem gånger i veckan i
hemmiljö. Tester vid sex och tolv
månader.
180 personer delades slumpvis in i tre
grupper. En grupp utförde sittande
motståndsträning, grupp två utförde
styrketräning med vikter och den tredje
gruppen gavs sociala möten.

Utav de 194 deltagarna fullföljde hela
168 personer studiens samtliga 12
månader. Studien påvisade väldigt
goda resultat gällande både
deltagande och fortsatt fysisk aktivitet
i hemmiljö efter den ledarledda
interventionen.

115 personer delades slumpvis in i två
grupper. Den ena gruppen fick genomgå
ett träningsprogram innehållande
högintensiv träning bestående av
uthållighets-, styrke- och balansövningar
under bevakning av sjukhuspersonal. Den
andra gruppen tränade lågintensiv träning
i hemmiljö, utan bevakning. Dock
kontaktades deltagarna per telefon en
gång var fjärde vecka av en fysioterapeut

Båda träningsprogrammen gav
positiva resultat för deltagarna efter
12 veckor både på den fysiska
aktiviteten och den självuppskattade
livskvalitén. Dock kunde större
fysiska förbättringar ses på gruppen
som tränade höginternsivt jämfört
med gruppen som tränade lågintensivt
i hemmiljö.

Båda interventionsgrupperna
minskade risken för fall genom ökad
balans, styrka och reaktionsförmåga
efter 12 veckor. Dock hade effekterna
av interventionen delvis eller helt
försvunnit 12 veckor efter avslutad
intervention.
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Mikkelsen, L.R.
et.al 2014

Effect of early supervised
progressive resistance
training compared to
unsupervised home-based
exercise after fast-track total
hip replacement applied to
patients with preoperative
funtional limitations. A
single-blinded controlled
trial.

Single-blinded
controlled trial

Undersöka om två dagars
progressiv motståndsträning
per vecka under uppsikt av
personal på institution i
kombination med fem dagars
obevakade träningspass i
hemmiljö ger bättre resultat
än sju dagars obevakade
träningspass i hemmiljö.

Chawla, H. et.al
2014

Physical activity as a
predictor of thirty-day
hospital readmission after a
discharge for a clinical
exacerbation of chronic
obstructive pulmonary
disease

RCT-studie

Undersöka sambandet mellan
inaktivitet vid kronisk
obstruktiv lungsjukdom
(KOL) och frekvensen av
återinläggningar efter 30
dagar efter utskrivning.

Pinto, BM. et.al.
2011

Maintenance of exercise
after phase II cardiac
rehabilitation: a randomized
controlled trial

RCT-studie

Undersöka effektiviteten av
träning i hemmiljö för att
uppmuntra tidigare patienter
att fortsätta med fysisk
aktivitet efter tidigare
rehabilitering och
utskrivning

Elliott, D. et.al
2011

Health-related quality of life
and physical recovery after a
critical illness: a multicentre randomised

RCT-studie

Undersöka effekterna av ett
individualiserat
träningsprogram över åtta
veckor baserat i hemmiljö.

för stöttning till att fortsätta programmet.
Studien genomfördes under 12 veckor.
73 personer som genomgått höftoperation
delades slumpvis in i två grupper. För att
utvärdera de två interventionerna mättes
styrkan i en extension av det opererade
benet samt av styrka i höften samt fyra
andra tester i form av att gå i trappor,
uppresning från sittande till stående,
hastighet och tid på 20 meters gång samt
en deltagarutvärdering. Den beskrivna
metoden kallas HOOS och utfördes efter
tio veckors intervention.
Vid utskrivning tilldelades 34 av 54
deltagarna varsin accelerometer att bära
under 30 dagar efter utskrivningen. De 20
deltagarna som inte fick någon
accelerometer användes som
kontrollgrupp.

De 130 personer som ingick i studien
delades slumpmässigt in i två grupper.
Studien pågick under 12 månader. Ena
gruppen tilldelades en föreskrivning av
fysisk aktivitet, aktivitetsdagböcker och
stegräknare samt att deltagarna
regelbundet fick telefonsamtal från
ansvariga för träningen medan den andra
gruppen endast fick telefonsamtalen, dock
lika frekvent som interventionsgruppen.
Motivationssamtalen över telefon
genomfördes utifrån den transteoretiska
modellen och den sociala kognitiva teorin.
195 personer ingick i studien. Dessa
personer delades slumpmässigt in i två
grupper. En interventionsgrupp och en
kontrollgrupp. Interventionsgruppen

Inga signifikanta skillnader kunde
uppmärksammas mellan de två
programmen.

De som tilldelades en accelerometer
vid utskrivningen var i högre grad
fysiskt aktiva. Studien kunde även
påvisa att den fysiska aktiviteten från
och med vecka ett var avgörande för
om återinläggning skulle behövas. De
deltagare som var fysiskt aktiva redan
från vecka ett hade större chans att
undvika återinläggning jämfört med
de som var inaktiva.
Interventionsgruppen påvisade
mycket högre andel fysisk aktivitet
jämfört med kontrollgruppen. Dock
syntes dessa skillnader inte så tydligt
vid sex månader. Skillnaderna mellan
grupperna växte således ju längre
interventionen led.

Studien kunde inte påvisa några
speciella skillnader mellan de två
grupperna. Båda grupperna hade dock

45

controlled trial of a homebased physical rehabilitation
program

tilldelades ett individualiserat konditionsoch styrketräningsprogram, tre hembesök
av en fysioterapeut samt fyra
uppföljningssamtal under
interventionsperioden. Kontrollgruppen
gavs endast möjlighet till vanlig
kommunledd aktivitet.
500 personer ingick i studien. Dessa
delades slumpmässigt in i två grupper.
Den enda gruppen fick regelbunden
livsstilsrådgivning gällande bland annat
fysisk aktivitet. Medan den andra
gruppen, kontrollgruppen endast fick
vanliga instruktioner efter utskrivning.

Kadda, O. et.al
2015

Lifestyle intervention and
one-year prognosis of
patients following open
heart surgery: a randomised
clinical trial

Randomiserad
interventionsstudie

Utvärdera ett program för
livsstilsförändringar inom
områden såsom fysiskt aktiva
vanor ett år efter
sjukhusvistelse till följd av
öppen hjärtkirurgi.

Yamamoto, S. et.al
2014

Effect of balance training on
walking speed and cardiac
events in elderly
patients with ischemic heart
disease

Retrospective
cohort study

Syftet med studien var att
undersöka effekterna av
stående balansträning för
personer med ischemisk
hjärtsjukdom – ur ett
kortsiktigt och långsiktigt
perspektiv.

92 personer delades slumpvis upp i två
grupper. Ena gruppen tränade utefter ett
styrke- och konditionsprogram medan den
andra gruppen gjorde detsamma med
tillägg av stående balansträning.
Förändringarna mättes genom dynamisk
balans och gånghastighet.

Hamilton, M. et.al
2015

Which factors influence the
activity levels of individuals
with traumatic brain injury
when they are first
discharged home from
hospital?

Prospective cohort
study

Syftet med studien var att
finna faktorer som påverkade
nivån av fysisk aktivitet för
utskrivna patienter efter
traumatisk hjärnskada.

De 242 som ingick i studien fick vid
utskrivningen en varsin accelerometer.
Denna accelerometer avlästes vid tre
tillfällen under en den åtta veckor långa
interventionen. Första gången under
sjukhusvistelsens sista vecka. Andra
gången efter en vecka i hemmiljö och den
sista gången efter sex veckor i hemmiljö.

Sherrington, C. et
al., 2014

A post-hospital home
exercise program improved
mobility but increased falls
in older people: a
randomised controlled trial.

RCT-studie

Syftet med studien var att
undersöka ett hembaserat
träningsprograms effekter på
fysisk funktion och fallrisk
hos nyligen utskrivna äldre

De 340 deltagarna delades slumpmässigt
in i två grupper. Varav en
interventionsgrupp som bestod av 171
personer. Denna grupp skulle utföra
lågintensiv träning 15-20 minuter upp till
sex gånger per vecka. Faktorer som

förbättrat sin fysiska och psykiska
status genom den fysiska aktiviteten.

Studien visade tydliga resultat på att
rådgivningen gett resultat gällande
förbättrad fysisk och psykisk hälsa.
Den förbättrade hälsan kopplades
starkt till den större andelen fysiska
aktivitet som interventionsgruppen
utförde i jämfört med
kontrollgruppen.
Studien visade inga större skillnader
mellan de två grupperna.
Förbättringar inom både balans och
gånghastighet kunde dock påvisas i
både grupperna. Samband kunde
dock påvisas mellan det utökade
träningsprogrammet och minskade
hjärthändelser.
Studien visade att andelen fysisk
aktivitet minskade efter utskrivningen
från sjukhuset. Under det första
kontrolltillfället låg patienterna på en
godkänd nivå för fysisk aktivitet, då
under observation av personal. Efter
utskrivningen skedde träningen på
egen hand. En av faktorerna var
enligt studien var bristande
motivation en stor faktor till mindre
andel fysisk aktivitet.
Efter 12 månader kunde stora
förbättringar påvisas gällande den
prestationsbaserade rörligheten hos
interventionsgruppen. Dock kunde
fler fall dokumenteras i
interventionsgruppen. 177 fall jämfört
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Pinto, MB. et.al.
2013

Psychosocial outcomes of an
exercise maintenance
intervention after phase II
cardiac rehabilitation.

RCT-studie

Syftet med studien var att
undersöka om telefonbaserad
rådgivning kunde höja
andelen personer som
fortsatte med fysisk aktivitet
efter utskrivning från
slutenvård utifrån ett
psykosocialt perspektiv

López-Liria, R.
et.al., 2015

Home-Based versus
Hospital-Based
Rehabilitation Program after
Total Knee Replacement.

Icke-randomiserad
kontrollstudie

Vuorenmaa, M.
et.al. 2014

Efficacy of a 12-month,
monitored home exercise
programme compared with
normal care commencing 2
months after total knee
arthroplasty: a randomized
controlled trial.

Singel-blinded,
prospective RCTstudie

Syftet med studien var att
jämföra hembaserad träning
med sjukhusbaserad träning
med fokus på rörligthet i
knäleden samt
återhämtningen av
muskelstyrkan i benet efter
knäledsoperation
Syftet med studien var att
utvärdera hembaserad
träning jämfört med vanlig
vård efter knäledsoperation

undersökters var graden av fall,
prestationsbaserad rörlighet samt
självrapporterade lätta rörlighetstester.
Kontrollgruppen fick vanlig vård. 12
månaders intervention.
130 deltagare delades slumpmässigt in i
två grupper. Interventionsgruppen fick
stöd och rådgivning under de 12
interventionsmånaderna. De fick
motionsrådgivning utifrån den
transteoretiska modellen och den sociala
kognitiva teorin. Effekterna av rådgivning
i samband med fysisk aktivitet granskades
med fokus på depression, livskvalité och
mental hälsa.
De 78 deltagarna delades in i två grupper.
En hembaserad grupp och en
sjukhusbaserad. Interventionen som båda
grupperna fick bestod av övningar för att
förbättra rörlighet och funktionsförmåga i
knäleden samt återfå styrka.

108 personer deltog i studien. Dessa
personer delades slumpmässigt upp i två
grupper. Ena gruppen tilldelades ett
träningsprogram för utförande i hemmiljö
två månader efter utskrivning medan
kontrollgruppen inte fick någon vidare
vägledning är vanlig vård. Effekters
skulle mätas utifrån smärta,
funktionsnedsättning, maximal
gånghastighet, isometrisk knämuskelfunktion, timed up and go-test
samt hälsorelaterad livskvalité.

med kontrollgruppens 123 fall under
de 12 månaderna.

Stora förbättringar för
interventionsgruppen i jämförelse
med kontrollgruppen gällande
hjärtdepressionsamt depression. Dock
inga signifikantal förbättringar
gällande den mentala hälsan för
någon av grupperna.

Förbättring för båda grupperna i 100
procent av fallen. Dock signifikant
skillnad i knästräckning och
muskelstyrka till fördel för
sjukhusgruppen. Högre
olycksincidens i den hembaserade
gruppen 13 procent jämfört med 10
procent i sjukhusgruppen.
Maximalgånghastighet samt ökad
muskelstyrka var signifikant bättre i
interventionsgruppen efter 12
månader. Resterande faktorer
förbättrades också, dessa förbättrades
dock likvärdigt i båda grupperna.
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