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Abstrakt 

Bakgrund: Antalet äldre ökar och kommer att fortsätta öka. När det av olika orsaker blir 

dags för äldre att flytta in på ett äldreboende så genomgår de en transition, en övergång, från 

ett skede till ett annat. Det är sjuksköterskans ansvar att främja hälsan hos de äldre. Syfte: 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa hur äldre upplever flytt från hemmet till ett 

äldreboende, samt faktorer som kan påverka den. Metod: I denna litteraturöversikt 

användes tolv stycken kvalitativa vetenskapliga artiklar som granskats för att komma fram 

till ett resultat. Resultat: Resultatet visade att faktorer som kunde underlätta den äldres 

transition var; att få vara med i beslutstagandet kring flytten till äldreboendet, att ha en bra 

anledning att flytta, möjligheter att kunna delta i dagliga aktiviteter och om man hade sociala 

kontakter på och utanför boendet. Acceptans kring sin nya livssituation gjorde anpassningen 

lättare. Diskussion: Sjuksköterskan har ett stort ansvar i att underlätta anpassningen genom 

att informera och föra samtal med den äldre för en individanpassad omvårdnad. Slutsats: 

Anpassning och trivsel på äldreboende är starkt förknippat med en transition där den äldre 

på ett eller annat sätt fått vara delaktig från början till slut. Sjuksköterskan kan underlätta 

transitionen genom att ge information och lyssna till den äldres berättelser för att förstå hur 

den äldre på bästa sätt kan trivas. 

 

Nyckelord: anpassning, litteraturöversikt, transition, äldre, äldreboende 
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Bakgrund 

Den främsta orsaken till varför äldre flyttar in på ett äldreboende är på grund av långvarig- 

eller hastigt försämrad ohälsa och funktionsförmåga. En annan bidragande orsak till att 

flytta är ensamhet och otrygghet, men det kan även vara att anhöriga inte kan ta hand om 

eller hjälpa sin närstående längre (Thorslund & Wånell, 2006, s.163). Hur länge den äldre kan 

bo kvar hemma beror mycket på den äldres sociala nätverk, så som vänner och familj i den 

äldres omgivning, vissa får mer stöd att klara sig själva i hemmet än andra. Av de som 

behöver flytta in på äldreboende är majoriteten ensamstående även om många fortfarande 

har kontakt med barn och syskon (Larsson & Rundgren, 2010, s. 89). 

 

Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är; att främja hälsa, att förebygga 

sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande. Som sjuksköterska ska man ge god 

omvårdnad som respekterar och tar hänsyn till människors värderingar, vanor och tro (ICN 

Code of Etichs, 2006). Joyce Travelbees omvårdnadsteori innebär att se den enskilde 

människan som en unik och oersättlig individ samt att alla människors upplevelser är 

enskilda. Travelbee (1971, s. 119) anser att vid omvårdnad bör sjuksköterskan alltid göra en 

individuell bedömning av patienten och att hälsa är en subjektiv bedömning utifrån 

patientens upplevelser. Omvårdnad är där sjuksköterskan hjälper patienten att finna mening 

för att kunna hantera sina erfarenheter, att finna hopp är syftet och målet med omvårdnaden. 

Sjuksköterskan och patienten ska inte längre ha olika roller utan se varandra som unika 

individer. För att uppnå detta går relationen igenom tre faser, det börjar i första mötet mellan 

sjuksköterskan och patienten där en relation etableras, i den andra fasen växer identiteten 

fram i relationen och både sjuksköterskan och patienten ser individen bakom rollerna och i 

den tredje fasen känner sjuksköterskan empati, förståelse för patientens yttre beteende och 

inre upplevelser. Sympati utvecklas i empatifasen och är sjuksköterskans sätt att visa 

engagemang och intresse för patienten, detta bidrar till att etablera en djupare kontakt och 

förståelse mellan patient och sjuksköterska. För Travelbee  (1971, s. 119) är kommunikation 

och samtal av största betydelse, det är där känslor, behov och tankar förmedlas. 

 

Flytten från hemmet till ett äldreboende kan vara en känslig och stressfylld upplevelse, både 

för individen som flyttar och dennes anhöriga (Cheek, Ballantyne, Byers & Quan, 2006). En 

studie gjord i USA visade att äldre är mer rädda att förlora sin självständighet i och med flytt 
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till ett äldreboende än vad de var rädda för döden. Studien visade också att i princip alla, 89 

%, ville bo kvar i det egna hemmet så länge som det bara går (Prince & Butler, 2007). 

Samtidigt visar statistik från Socialstyrelsen (2013) att 83 % av de äldre som bor på särskilt 

boende i Sverige är ganska eller mycket nöjda. 

 

År 2000 var en stigande andel, 7 %, av världens befolkning, 65 år eller äldre och den 

förväntas år 2050 att vara 16 %. Industriländerna har den högsta andelen äldre i världen och 

Sverige är ett av de länder som har flest äldre (Ekwall, 2010, s.16). Man räknar med att 

andelen 65-åringar och äldre kommer att utgöra ungefär 20-25% av den svenska 

befolkningen år 2015, i ett relativt litet land som Sverige kommer detta att sätta samhällets 

ekonomi- och välfärdsystem på prov (Larsson & Rundgren, 2010, s.17-18; Statistiska 

centralbyrån, 2010).  

 

Åldrandet kan beskrivas som en långsam individuell process som startar vid födseln. Det är 

ett förlopp som oundvikligt leder till döden. Man kan även beskriva åldrandet som en serie 

av vinster och förluster under livets gång. Det finns många olika sätt att betrakta och 

beskriva åldrandet, men oavsett perspektiv så sker åldrandet individuellt och påverkar varje 

person på olika sätt. Skillnaderna i hur personer åldras beror bland annat på gener, 

miljöfaktorer, livsstil och påverkan från sjukdom eller ohälsa. Ett vanligt sätt att definiera 

ålder och vilka som tillhör gruppen äldre är genom den kronologiska åldern, det är helt 

enkelt den siffra som anger hur många år en person har levt (Ekwall, 2010, s.18).  

 

Särskilt boende för äldre är enligt Socialstyrelsen (2014a) ett boende där det bor personer 

som är 65 år och äldre, och som har individuellt biståndsbeslut om insats enligt  

Socialtjänstlagen (SFS 2014:761) varav gäller hemtjänst och äldreboende. Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen har kommunerna återtagit ansvaret från landstinget och ansvarar nu för 

hälso- och sjukvård (exklusive läkarinsatser) i särskilda boendeformer (Socialstyrelsen, 2014b 

s.10). Äldreomsorg är en rättighet som regleras i Socialtjänstlagen (SFS, 2014:761). Dess 

huvudsakliga principer är helhetssyn, frivillighet och självbestämmande, kontinuitet, 

normalisering, flexibilitet, närhet och valfrihet. Socialtjänstlagen är en ramlag vilket innebär 

att kommunerna som bedriver verksamheterna har stor frihet i tolkning och utförande av sin 

verksamhet (Larsson & Rundgren, 2010, s. 93-95). I Sverige bodde det under 2013 
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ca.1 870 000 personer över 65 år (Statistiska centralbyrån, 2013). Av dessa bodde det enligt 

Socialstyrelsen (2014a) den 1:a oktober 2013 nästan 89 000 äldre permanent i särskilda 

boenden. Detta är en minskning från föregående år och man kan samtidigt se att antalet 

äldre med hemtjänst ökar. 

 

I denna litteraturöversikt kommer begreppet transition att användas istället för flytt, då det 

beskriver hela förloppet av flytt. Transition beskrivs av Svenska akademiens ordbok (2014) 

som en övergång från ett skede till ett annat. 

Teoretisk referensram 

Kralik transitionsteori 

Kralik, Visentin och Loon (2006) beskriver transition som “going across” (gå över), “passage 

over time” (en resa över tid), “stage” (etapp) eller “place to another” (från en plats till en 

annan). Begreppet transition beskrivs som olika förändringsprocesser genom livets gång och 

är uppdelad i tre faser. Den första fasen karaktäriseras av att man separeras från sitt 

“normala” liv och känslor av förvirring och en upplevelse av att inte känna sig hemma 

uppstår. Andra fasen är när själva transitionen sker, att man har en känsla av utanförskap 

och att man är i “ingenmansland”. Tredje och sista fasen är när individen lär sig att anpassa 

sig till sin nya miljö och i sin nya levnadssituation. Transitionsprocessen handlar inte om 

själva flytten/övergången utan mer om hur individen påverkas av den.    

Transitionstori – Afaf Ibrahim Meleis 

Meleis, Sawyer, Im, Hilfinger Messias och Schumacher (2000) menar att transition är en 

övergångsperiod mellan olika tillstånd. Exempel på olika transitioner kan vara under 

sjukdomsdiagnostisering, att man går från hälsa till ohälsa. Det kan också vara att man går 

igenom en förändring i utveckling som att bli far- eller morförälder och att åldras. Ytterligare 

en transitionsperiod är den sociala och kulturella transitionen där man kanske får en ny roll, 

som att till exempel gå i pension eller flytta in på äldreboende.  

 

För att på ett bra sätt kunna ta sig igenom dessa perioder eller utmaningar i livet menar 

Meleis et al. (2000) att transitionen kan ses som en komplex och multidimensionell händelse 

där man går igenom vissa stadium olika bra. Meleis anser att det finns olika stadier som 

påverkar hur man hanterar transitionen; att vara medveten och att ha tillräckligt med 

information om vad som händer eller ska hända. Detta kunde i sin tur skapa mer eller 
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mindre engagemang som gör att man själv söker information eller förebilder för att aktivt 

kunna vara med i transitionen. Förändring kan associeras med transition men är inte en 

synonym. Alla transitioner medför förändring av något slag men vad det är som förändras 

och vad som blir annorlunda kan variera. För att helt kunna förstå transitionsprocessen är 

det viktigt att man förstår vilka förändringar detta medför och att i slutet av transitionen kan 

hela ens livsvärld ha förändrats. Transitionen är något som sker över en tid, tidsintervallet är 

inte något man kan påverka och det tar olika lång tid för olika människor att ta sig igenom 

detta. Det fanns utmärkande stadium under en transition som var en slags vändpunkt. Det 

kan vara att man börjat komma till insikt om vad som sker eller att man bestämt sig för att 

aktivt jobba i medvind med transitionen. Meleis (2007) menar att det är sjuksköterskans roll 

att stödja ett hälsosamt utfall av transitionen. Det gör sjuksköterskan genom att hjälpa den 

äldre att förbereda sig inför transitionen och att efter transitionen hjälpa den äldre att förstå 

sin nya roll och vilken kunskap som kan komma att behövas.  

KASAM – Aaron Antonovsky 

KASAM (känsla av sammanhang) anser Antonovsky (1996) vara en viktig faktor för att 

människan ska kunna uppnå upplevd hälsa. De tre delkomponenter som detta innefattar är 

meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Om en person som sätts inför en utmaning i livet 

har en stark känsla av sammanhang så kommer denne att vara motiverad att klara av 

utmaningen (meningsfullhet), kunna förstå och förutsäga utmaningen (begriplighet) och att 

inneha resurser att klara av utmaningen (hanterbarhet). En persons känsla av sammanhang 

formas eftersom och påverkas av sådant som familjestrukturer, sociala roller, kön och kultur 

men han menar ändå att människor har ett eget ansvar. 

 

Som sjuksköterska på ett äldreboende kan det vara svårt att sätta sig in i den äldres 

upplevelser kring att flytta från hemmet till ett äldreboende. För att kunna ge god 

omvårdnad är det av betydelse att öka förståelsen om hur denna händelse upplevs av den 

äldre och hur man som sjuksköterska kan underlätta transitionen till det nya boendet.  
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Syfte 
Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa hur äldre upplever flytt från hemmet till ett 

äldreboende, samt faktorer som kan påverka den.  

Metod 

Design 

Denna litteraturöversikt beskriver äldres upplevelser av transitionen vid flytt in på ett 

äldreboende. Resultatet är en objektiv sammanfattning av redan gjord forskning i ett ämne. 

Resultatet i de olika studierna är sammanfattade med egna ord och ger en överblick över den 

nuvarande kunskapsnivån i ett ämne (jfr. Polit & Beck, 2012, s.120-121).  

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna i denna litteraturöversikt var att artiklarna skulle beskriva äldres 

upplevelser av transitionen från hemmet till ett äldreboende. Deltagarna skulle ha fyllt 65 år. 

Artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska och finnas tillgängliga som fulltext 

via Mittuniversitetets biblioteksservice. Exklusionskriterierna var att deltagarna inte fick lida 

av grava demenssjukdomar. Artiklarna skulle inte beskriva närstående- eller 

vårdpersonalens upplevelser av transitionen till ett äldreboende. 

Litteratursökning 

Utifrån syftet fann vi nyckelord som användes för att hitta lämpliga sökord, det  resulterade i 

följande svenska nyckelord: upplevelsen, flytt och äldreboende. Efter att ha översatt 

nyckelorden till engelska med hjälp av bibliotekarie söktes synonymer och på sätt utökade vi 

våra nyckelord till följande: anpassning, transition, äldre och äldreboende. Sökord som 

användes var MeSH-termerna; adjustment, residential care, nursing home, housing for the 

elderly och homes for the aged. Vidare användes fritextorden; relocation, adaption, 

transition, long-term care, coping, elderly care, health-care facility, experience, nursing 

homes, permanent long-term care, placement, elderly. Datainsamlingen utfördes i 

databaserna Cinahl, Pubmed och PsycINFO.  
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Tabell 1. Översikt av litteratursökning. 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Urval 

1* 

Urval 

2 

Urval 

3 

Urval 4 

 

Cinahl 

Relocation AND Adaption 

AND Housing for the elderly 

Publ. datum: 

2000-2014 

Peer reviewed 

4 4 1 1 1 

Cinahl Long-term care AND 

transition AND coping 

Publ. datum: 

2000-2014 

Peer reviewed 

9 9 2 1 1 

Cinahl Transition AND Nursing 

home AND Elderly care 

Publ. datum: 

2004-2014 

Peer rewieved 

25 25 5 2 2 

Cinahl Coping and Health-care 

facility and relocation 

Publ. datum: 

2000-2014 

10 10 2 2 2 

PsycInfo Experience AND Transition 

AND Nursing homes 

Publ. datum: 

2000-2014 

130 130 7 4 2 

Pubmed Adjustment (MT**) AND 

Residential care (MT) AND 

Experience 

Publ. datum: 

2004-2014 

24 24 4 2 1 

Pubmed Permanent long-term care 

AND placement AND 

elderly  

 30 30 2 1 1 

Pubmed 

 

 

Adjustment (MT) OR 

Adaptation 

AND Nursing home (MT) 

OR Housing for the elderly 

(MT) OR Homes for the aged 

(MT) AND Transition NOT 

Dementia 

 100 100 23 9 2 

*I Urval 1 lästes artiklarnas titel, i Urval 2 lästes artiklarnas abstrakt, i Urval 3 lästes hela artikeln och i 

Urval 4 visas antal valda artiklar till resultatet. 

** MT - MeSH term. 
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Urval och granskning 

Fas 1: Inledningsvis lästes 332 titlar, utav dessa lästes 46 abstract och därefter exkluderades 

34 artiklar. De resterande 12 artiklar som uppfyllde inklusionskriterierna lästes i sin helhet.  

Fas 2: Av de 12 valda artiklarna motsvarade alla studiens syfte samt inklusions- och 

exklusionskriterier. De artiklar som var relevanta kvalitetsgranskades enligt SBU:s 

granskningsmall av kvalitativa artiklar.  Efter genomförd granskning får författaren utifrån 

granskningens resultat värdera om artikeln är av låg, medel eller hög kvalitet (Statens 

beredande utskott [SBU], 2012) . De artiklar som inkluderades erhöll medel eller hög kvalitet, 

därmed exkluderades ingen på grund av för låg kvalitet.  

Fas 3: De 12 artiklar som ansågs hålla medel eller hög kvalitet sammanställdes i en 

översiktstabell innehållande författare, artiklarnas syfte/problem, typ av studie, 

deltagare/bortfall, metod, datainsamling, analys och huvudresultat. Artiklarnas resultat 

sammanfattades och presenteras i löpande text. 

Analys 

Artiklarna lästes i sin helhet en gång, och resultatet lästes sedan om ytterligare minst två 

gånger. Nyckelfynd markerades vid läsning och namngavs i sidmarginalen. Dessa 

nyckelfynd sammanfördes slutligen i ett Worddokument och bildade ett flertal olika mindre 

kategorier. Den insamlade informationen lästes noggrant och sammanfattades ytterligare två 

gånger till färre kategorier med en djupare innebörd (jfr. Polit & Beck, 2012, s. 125). De 

slutliga kategorierna presenteras i resultatet.  

 

Tabell 2. Översikt av huvudkategorier. 

 

Kategorier 

Varför transitionen sker 

Hur medbestämmande kan påverka transitionen 

Faktorer som kan påverka anpassningen 

Faktorer som kan underlätta hur de äldre anpassade sig 
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Etiska övervägande 

Sex av de artiklar som inkluderades i studien var godkända av en etisk kommitté och fem av 

artiklarna förde ett etiskt resonemang. En av de artiklar som inkluderades i studien saknade 

skriftligt etiskt resonemang och godkännande av etisk kommitté i artikeln.  Den 

vetenskapliga tidskrift som publicerat artikeln hade dock som krav att alla publicerade 

artiklar skulle vara etiskt granskade, varvid man kunde acceptera artikelns etiska 

godkännande.  
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Resultat 

Detta resultat är grundat på tolv stycken vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Efter 

analys framkom fyra kategorier som utgör grunden till resultatet. Dessa var; varför 

transitionen sker, hur medbestämmande kan påverka transitionen, faktorer som kan påverka 

anpassningen och faktorer som kan underlätta hur de äldre anpassar sig. Tillsammans med 

tillhörande underkategorier är det dessa som bildar litteraturöversiktens resultat. 

Varför transitionen sker 

I tre av studierna fann man att den fysiska begränsningen var den största anledningen till 

varför äldre flyttar till ett äldreboende. Det kunde bero på olycka, ökad fallrisk, försämrat 

sjukdomstillstånd eller försämrad förmåga att utföra ADL (Activities of daily living) (De 

Vera Barredo & Dudley, 2008; Marshall & Mackenzie, 2008; Sainio & Hansebo, 2008). 

 

Innan de äldre flyttade in på ett äldreboende fann man flera begränsningar; fysiska, psykiska 

och sociala. Den mest tydliga var den fysiska begränsningen som medförde att de äldre 

hamnade i en beroendeställning, det var också den mest förkommande anledningen till 

varför äldre flyttade. Exempel på fysiska begränsningar kunde vara att man var rädd för 

bristerna i sina egna fysiska förmågor, att man hade rädslor för att ramla, eller inte kunna 

klara av sina dagliga rutiner (Sainio & Hansebo, 2008). 

 

I en studie av Marshall och Mackenzie (2008) kunde man utifrån deltagarnas berättelser 

finna ett samband mellan en lyckad anpassning och att ha en bra orsak till att flytta in på 

äldreboendet. Anledningar utöver försämrad hälsa var att man inte kunna behålla hemmet, 

ensamhet, depression, saknad av trygghet och att inte vilja vara en börda för sin familj. 

Enligt Lee, Simpson och Froggatt (2012) kunde ytterligare faktorer som påverkat deltagarna 

till flytt vara; möjlighet att utöva religion på äldreboendet, närhet till familj och det tidigare 

hemmet, missnöje med hjälp given i hemmet, äldreboendets rykte och ökade känslor av oro 

och rädsla att falla i hemmet. Vissa äldre hade blivit påminda om att de skulle de förbli 

fångar i sitt eget hem på grund av rörelsehinder, eller kanske ramla och inte bli hittade om 

de inte flyttade till ett äldreboende. 
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Hur medbestämmande kan påverka transitionen 

De flesta av de äldre hade inte fått varit med i beslutsfattandet kring flytten till äldreboendet, 

beslutet fattades ofta av en läkare eller av den äldres anhöriga (Brandburg, Symes, Mastel-

Smith, Hersch & Walsh, 2012; De Vera Barredo & Dudley, 2008; Fraher & Coffey, 2011; 

Johnson & Bibbo, 2014; Lee et al., 2012; Marshall & Mackenzie, 2008; Sainio & Hansebo, 

2008). Vissa äldre ansåg att det gav en känsla av lättnad då de inte behövde ta beslutet själv, 

medan andra såg vårdpersonalens involvering i beslutsfattandet som en form av svek 

(Fraher & Coffey, 2011). För de fysiskt piggare som deltog i studien rådde en viss osäkerhet 

kring om man ville flytta eller inte, medan det var väldigt lätt för de som inte hade någon 

annan valmöjlighet på grund av försämrad fysik (Lee et al., 2012).   

En lyckad transition från hemmet till ett äldreboende bestod av att den äldre fått vara med i 

beslutsfattandet kring flytten. De äldre som varit med och tagit alla beslut samt varit med 

och sett över de olika boende alternativen, hade en mer positiv inställning till att flytta till ett 

äldreboende (Brandburg et al., 2012; De Vera Barredo & Dudley, 2008; Fraher & Coffey, 2011; 

Johnson & Bibbo, 2014; Lee et al., 2012; Marshall & Mackenzie, 2008; Sainio & Hansebo, 

2008).  

Enligt Brandburg et al.(2012) hade läkaren eller familjen en stor roll i att lägga fram förslaget 

om flytt till den äldre, det blev ofta framlagt som ett säkrare boendealternativ. Familjen var 

oftast de som sökte alternativ på boenden för att sedan välja tillsammans med den äldre, om 

denne var frisk nog att göra det beslutet. 

Enligt Johnson och Bibbo (2014) definieras bestämma som upplevelsen av att vara inkluderad 

i och att ha något att säga till om i beslutandeprocessen. I en studie av Fraher och Coffey 

(2011) var det endast en av åtta deltagare som på egen hand tagit beslutet om att flytta. 

Många äldre i studien klagade på bristen av information i samband med flytten till 

äldreboendet. De äldre ansåg att vårdpersonalen hade kunnat förklara mer om den nya 

boendesituationen, de hade också gärna fått vara mer involverad i beslutstagandet. Hur 

mycket information om den nya boendesituationen som getts till den äldre och vem som 

tagit beslutet att flytta in på äldreboende berodde enligt Komatsu, Hamahata och Magilvy 

(2007) mycket på den äldres karaktäristiska drag. Ju mer utåtriktad och desto större 

samhällsposition den äldre tidigare haft, desto mer hade man fått säga till om.  
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Skillnaden i hur de äldre anpassade sig kunde beskrivas genom att två av de äldre som fått 

vara med i beslutsfattandet uttryckte sig positivt om sin vistelse på ett äldreboende. Detta i 

jämförelse med två andra deltagare i studien som av sina anhöriga blivit påtvingade flytten 

som uttryckte sig negativt om äldreboendet (De Vera Barredo & Dudley, 2008). En annan 

viktig faktor för en framgångsrik transition var att de äldre själva kommit till insikt och 

accepterat att de behövde flytta till ett äldreboende. Detta innebar att de fått tid för att 

reflektera över sina val och känslor, vilket sedan underlättade för att finna acceptans och 

kunna anpassa sig innan de fysiskt flyttade in till det nya boendet. Aktivt beslutsfattande 

hjälpte deltagarna att få kontroll över sina liv. När denna kontroll överskreds kände 

deltagarna att de var svårare att acceptera förändringarna i deras livssituation (Brandburg et 

al., 2012; Komatsu et al., 2007; Marshall & Mackenzie, 2008).  

 

I en studie av Lee et al. (2012) så visade det sig att deltagarna inte alls hade lättare att 

acceptera sin nya boendesituation för att de fått varit med i beslutsfattandet, de reflekterade 

efter flytt om de gjort rätt val eller inte. 

Faktorer som kan påverka anpassningen  

Begränsningar, förluster och friheten  

Förluster som uppstod vid transitionen till äldreboende var; självständighet, minskad 

aktivitet, relationer och fritidsintressen (Brandburg et al., 2012; De Vera Barredo & Dudley, 

2008). Att kommunicera med omvärlden kunde kännas svårt då de äldre saknade ork och 

energi efter att ha flyttat. De saknade också sina fritidsintressen då inte samma möjligheter 

fanns på det nya boendet, detta ledde till att självförtroendet försämrades och livet på 

äldreboendet kändes jobbigt. En längtan fanns hos de äldre att kunna göra saker de tidigare 

gjort då de bodde i det gamla hemmet (Komatsu et al., 2007; Sainio & Hansebo, 2008; Svidén, 

2002). 

 

Innan flytten var det familjen som gav styrka till deltagarna och som symboliserade lycka 

och hopp i deras liv. Att vara ifrån familjen ledde till att deltagarna tappade styrka och 

kände sorg i sin nya livssituation. Vissa deltagare upplevde även en känsla av försummelse 

av sin familj och kände att den ömsesidiga hjälpen inte längre fanns (De Guzman, Guevara, 

Guiang, Gutierz, Habaluyas, Hizon & Idanan, 2012). Efter transitionen till äldreboendet var 
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det många äldre som kände sig ensamma, ledsna, rädda, grät mycket och upplevde en 

känsla av förlust (Wilson, 1997). Deltagarna pratade om tiden innan flytt som en tid av 

kontroll. Oavsett vad det gällde kunde de kontrollera vad de ville göra och när de ville att 

saker skulle ske. Sedan de flyttat till ett äldreboende kändes känslan av kontroll längre bort. 

Om de äldre hade upplevt mer kontroll i deras vardag hade de trivts bättre på det nya 

boendet (Lee et al., 2012). Känslan av att vara inlåst och begränsad i sina valmöjligheter i det 

dagliga livet uppstod för många av deltagarna. De kände sig kontrollerade av personal samt 

att de inte kunde röra sig fritt på boendet, detta bidrog till en känsla av förlorad autonomitet 

(Johnson & Bibbo, 2014). Att flytta upplevdes av deltagarna i Lee (1999) som att deras 

etablerade liv med rutiner, sociala kontakter och kontroll försvann. 

 

Ägodelar var en viktig del för deltagarna. Många upplevde att de inte fått ta med sig alla 

sina saker hemifrån då det inte fick plats i det nya boendet. Att begränsa vilka saker man 

ville ta med och vilka saker man skulle ge bort eller slänga, bidrog till en starkare känsla av 

att vilja stanna i sitt gamla hem (Brandburg et al., 2012; Johnson & Bibbo, 2014). 

Regler och bestämmelser 

Många deltagare klagade på reglerna och bestämmelserna som fanns på boendet, reglerna 

gjorde att de kände sig mer beroende av andra människor. Det upplevdes att man behövde 

be om småsaker istället för att få göra det själv, för att det kunde vara emot reglerna på 

boendet. Brister i kontroll var också ett stort problem bland deltagarna, de kände sig inte 

delaktiga i besluten som togs kring dem på boendet (Brandburg et al., 2012; Wilson, 1997). 

Att alltid behöva visa hänsyn till andra på boendet och personalen kändes begränsande och 

trots att det var lätt att be om hjälp så var det svårare att klaga på saker som inte var bra eller 

när man upplevde sig obekväm. Deltagarna vågade inte kritisera boendet då de inte ville ses 

som ett problem. Att hålla dessa känslor inne upplevdes som en stress hos den äldre 

(Brandburg et al., 2012; Komatsu et al., 2007; Saino & Hansebo, 2008). Trots att deltagarna 

ansåg att regler och ordningsregler var inskränkande förstod de att dessa var nödvändiga 

och viktiga för att behålla ordningen på boendet. Att lära sig reglerna, rutinerna och schemat 

visade sig vara en viktig del i anpassningen till det nya boendet (Brandburg et al., 2012; Lee, 

1999). 
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Privatliv 

De deltagare som hade levt ensam tidigare i livet och nu fick dela rum med andra ansåg att 

de inte hade lika mycket privatliv som innan. Att dela boende kunde anses både negativt och 

positivt där det positiva var att man alltid kunde känna sig trygg att någon fanns i närheten. 

Det negativa var att man kunde känna intrång i sitt privata utrymme, att man inte trivdes 

ihop, att inte få ha sina saker för sig själv, att behöva anpassa sig till mindre utrymmen samt 

att måsta dela toalett. Rutinerna som man haft tidigare i livet var nu begränsade då det inte 

fanns samma möjligheter som i det tidigare hemmet (Fraher & Coffey, 2011; Lee, 1999; Sainio 

& Hansebo, 2008; Wilson, 1997). 

Säkerhet och trygghet 

Deltagarna upplevde mer trygghet sedan de flyttat till det nya boendet, gällande både den 

fysiska- och den psykiska miljön. De tyckte att det kändes tryggt att det alltid fanns personer 

omkring dem och att personalen tittade till dem då och då. Att man nu fick hjälp av personal 

på äldreboendet innebar en lättnad för deltagarna då de nu inte var lika beroende av sina 

anhöriga, och hjälp fanns att få utan att behöva känna sig som en börda. Hjälp från 

personalen var en viktig källa till deltagarnas mentala välmående (Johnson & Bibbo, 2014; 

Fraher & Coffey, 2011; Lee, 1999; Svidén, 2002). 

 

Att känna sig trygg på det nya boendet var en viktig faktor för en bra anpassning och trivsel, 

speciellt om man var i behov av personalens hjälp. En trygghet kunde vara att delta i någon 

gruppaktivitet, aktivera sig själv eller ha en anhörig på besök. Att flytta till ett äldreboende 

kändes som en välsignelse för vissa deltagare som i det gamla hemmet inte haft någon att 

leva för och dåligt med resurser (De Guzman et al., 2012; Sainio & Hansebo, 2008). Att lämna 

hemmet beskrev deltagarna som en av de svåraste sakerna med att flytta till ett äldreboende, 

de hade bildat ett starkt band till sitt hem och att lämna detta gav effekt på den äldres 

identitet och hälsa. Det tidigare hemmet sågs som det ideala hemmet trots att det med brister 

i den fysiska miljön inte var tryggt för den äldre. Det tidigare hemmet beskrevs som ett 

tillflyktsställe och som ett ställe nära familjen. Trots det så befann sig en känsla av 

tillfredställelse och lugn när deltagarna pratade om sitt tidigare hem och jämförde med det 

nya boendet. Allt de behövde fanns på det nya boendet (De Guzman et al., 2012; Johnson & 

Bibbo, 2014; Marshall & Mackenzie, 2008). 
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Interaktioner med andra äldre  

Många äldre sökte sig till ett äldreboende för att etablera nya kontakter. Men det var svårt att 

etablera nya kontakter på det nya boendet, umgänget var begränsat och det fanns 

kommunikationssvårigheter som ledde till att deltagarna nästan bara konverserade med 

personalen (Wilson, 1997). 

 

Deltagarna berättade att det var viktigt med sociala kontakter för deras känslomässiga 

anpassning till det nya boendet. Deltagarna beskrev sina första känslor när de kom till 

boendet som främlingskap och rädsla för att inte passa in. De upplevde att de som bott på 

äldreboendet en längre tid försökte bestämma och kontrollera mycket vilket ledde till att de 

föredrog att vara ensamma (De Guzman et al., 2012; De Vera Barredo & Dudley, 2008; Lee et 

al., 2012; Marshall & Mackenzie, 2008). Många av deltagarna distanserade sig själva från 

andra på äldreboendet och valde att aktivera sig själva. Att se andra äldre vara sjuka och lida 

ledde till att deltagarna började fundera över sin egen hälsa och framtid. Detta kunde bidra 

till att de utvecklade somatiska problem som aptitlöshet och svårigheter att sova (Lee, 1999; 

Svidén, 2002).  

Interaktion med personal 

Första tiden på boendet var jobbig då det var mycket känslor på samma gång. Saker som 

deltagare under den första tiden uttryckte upplevdes jobbiga var; att aldrig blivit visade runt 

på boendet, att behöva påminna personalen om att ändra datum i kalendern, slöseriet av mat 

och att bli placerade bredvid personer de inte gillade (Lee et al., 2012).  

 

Den hjälp som personalen gav upplevdes väldigt bra och gav trygghet, men relationen 

mellan personalen och deltagarna upplevdes som ytlig och avlägsen. Flera äldre berättade 

att personalen talade nedvärderande till dem. Deltagarna hade olika syn på hur de upplevde 

att personalen hanterade och uppförde sig i olika vårdsituationer men sammantaget tyckte 

alla att personalen gjorde ett bra jobb (Lee, 1999; Sainio & Hansebo, 2008). 

Faktorer som kan underlätta hur de äldre anpassar sig  

Underlättande för en transition var att den äldre fått möjlighet att besöka och bekanta sig 

med äldreboendet innan de flytt, samt att de hade fått vara med och diskutera och planera 

med sin familj om att försöka hitta ett boende som låg nära det tidigare hemmet. Om de 
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äldre tagit emot information om äldreboendet så de kunde ta ett beslut om de ville bo där 

eller söka sig till ett annat boende. För att anpassningen till det nya boendet skulle bli så bra 

som möjligt ansåg deltagarna att det hjälpte om de sökte stöd hos de andra äldre på boendet, 

personalen eller familjen. Att ha stöd från sin familj och behålla en bra relation till dem efter 

flytt till det nya boendet var en trygghet.  I de fall där deltagarna saknade familj eller hade en 

dålig relation till sin familj så upplevdes det som att personalen agerade som familj 

(Brandburg et al., 2012). 

 

Deltagare som tog ett eget initiativ till att skapa en mening med sin nya livssituation, som 

skapade nya roller och som hittade något de kunde hjälpa till med för att känna sig behövd, 

upplevde en starkare känsla av tillfredställelse. Att delta i meningsfulla och produktiva 

aktiviteter beskrevs som viktiga för att uppnå en lyckad anpassning och en känsla av att må 

bra. Det hjälpte dem att finna motivation, nå deras mål, ha kontroll och att få visa vilka de 

var (Johnson & Bibbo, 2014; Komatsu et al., 2007; Marshall & Mackenzie, 2008; Svidén, 2002; 

Wilson, 1997). 

 

Deltagarna beskrev en självdrivande process i vilken de valde att acceptera situationen för 

att kunna klara av både de externa och interna förändringar som pågick (Johnson & Bibbo 

2014). Att bara bestämma sig för att trivas i sin nya livssituation var viktigt för att 

anpassningen skulle gå så bra som möjligt och för att man skulle kunna känna sig lycklig. 

Deltagarna ansåg att man måste kämpa för att få det bra på det nya boendet (Brandburg et 

al., 2012; Johnson & Bibbo, 2014; Wilson, 1997). 
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Tabell 3. Resultatsammanfattning; äldres upplevelser av transitionen från hemmet till äldreboende. 

Varför transitionen 

sker 
Hur medbestämmande 

kan påverka 

transitionen  

Faktorer som kan 

påverka anpassningen 
Faktorer som kan 

underlätta hur de 

äldre anpassar sig  

-Fysiska begränsningar 

är den största faktorn 

som leder till en flytt. 

 

-En bra anledning till 

att flytta bidrog till 

bättre anpassning. 

 

-Att vara 

medbestämmande i 

beslutsfattandet kring 

att flytta samt var man 

skulle flytta bidrog till 

en bättre anpassning av 

sin nya livssituation. 

 

-Att de själva kommit 

till insikt och accepterat 

att de var i behov av att 

flytta underlättade 

transitionen. 

-En  saknad av att inte 

kunna göra saker man 

gjort tidigare. 

 

-Att förlora kontroll 

och valmöjligheter 

bidrog till en känsla av 

förlorad autonomitet. 

 

-Att ha personalen till 

hjälp var en trygghet 

och en lättnad för de 

äldre. 

 

-Sociala kontakter 

bidrog till att de äldre 

lättare anpassade sig. 

 

-Eget initiativ till att 

finna mening i 

vardagen gav en 

starkare känsla av 

tillfredställelse. 

 

-Acceptans kring sin 

nya livssituation gjorde 

anpassningen lättare. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Enligt Friberg (2006) ska en metod genomföras så att andra kan upprepa  

undersökningen. Metoden i litteraturöversikten innehåller delarna; litteratursökning, urval, 

inklusions- och exklusionskriterier och analys på ett sådant sätt att sökningen ska kunna 

upprepas. Litteraturöversikten skulle beskriva hur äldre uppleveler transitionen från 

hemmet till ett äldreboende samt faktorer som kan påverka detta. Sökningarna gjordes i 

databaserna Cinahl, Pubmed och PsycInfo. I Pubmed användes till viss del MESH-termer.  

Det visade sig att sökningar med friord gav bättre sökresultat därför användes de till stor del 

under sökningarna.  

 

I början av denna litteraturöversikt låg fokus på att hitta artiklar med studier gjorda i 

västvärlden. De skulle vara genomförda för högst 10 år sedan för att få så relevant och 

aktuell forskning som möjligt. Bland de första sökningarna som genomfördes hittades 

artiklar som var gjorda för mer än 10 år sedan men som ansågs tillämpbara till syftet, därför 

utökades begränsningen till 20 år. Även artiklar som inte var gjorda i västvärlden tillämpade 

syftet och valdes med till resultatet. Samtliga artiklar i litteraturöversikten var kvalitativa 

vilket också ansågs mest passande då upplevelser avsågs studeras. 

 

Under analysprocessen bildades olika kategorier och underkategorier, detta för att 

underlätta för läsaren och få det mer överskådligt. Det eftersträvades att ha en röd tråd 

genom resultatet och att kategorierna överensstämde med syftet. 

 

Litteraturöversikten innehåller studier gjorda i olika delar av världen med människor från 

olika kulter och religioner. Studierna visade trots sina olikheter inte på några utmärkande 

skillnader i resultatet. Det kan anses vara en svaghet i litteraturöversikten att äldreboendena 

skiljer sig åt; vilka möjligheter till hjälp som finns, vilken fysisk kapacitet de äldre har samt 

hur de bodde, på vissa äldreboenden delade de äldre rum. Det som ansågs viktigt var hur de 

äldre upplevde transitionen oavsett vilka vårdbehov äldreboendet tillämpade. Att begränsa 

hur länge de äldre bott på äldreboendet ansågs inte vara viktigt, huvudsaken var att de äldre 

fortfarande kunde förklara och beskriva sina känslor och tankar kring transitionen till 
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äldreboendet. Styrkor i litteraturöversiktens arbete är att artiklarna har lästs flera gånger, att 

samarbetet genom arbetets gång har varit bra, att litteraturöversikten har utformats och 

bearbetats gemensamt. Tidigare arbetserfarenhet inom äldreomsorgen har gett synpunkter 

under arbetets gång. Detta tillsammans styrker litteraturöversiktens validitet. 

 

Svårigheter under arbetets gång var att formulera ett syfte som inte var allt för svårt att 

besvara men fortfarande ett intressant ämne samt att begränsa både bakgrund och resultat 

till för syftet relevant text. 

 

Inför denna litteraturöversikt uppkom olika definitioner av särskilda boenden för äldre, 

äldreboende valdes att skrivas i litteraturöversikten då det känns mest naturligt. Begrepp 

som sjukhem, ålderdomshem, servicebostäder valdes bort då de är begrepp som av Larsson 

och Rundgren (2010) anses kommer få minskad betydelse allteftersom nya boendeformer 

och benämningar växer fram (jfr. Larsson & Rundgren, 2010, s.96). Att lida av en 

demenssjukdom var ett exklusionskriterier i denna litteraturöversikt men i en av artiklarna i 

resultatet har några av deltagarna en lätt demenssjukdom. Denna artikel valdes dock till vara 

med i resultatet då dessa deltagare enligt studiens forskares bedömning fortfarande hade 

förmågan att uttrycka sig på ett korrekt sätt samt beskriva sina känslor kring transitionen.  
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Resultatdiskussion 

I resultatet framkom det att den främsta anledningen till varför äldre flyttade till ett 

äldreboende berodde på fysiska begränsningar, en rädsla för att råka ut för en olycka, ett 

försämrat sjukdomstillstånd eller en försämrad förmåga att utföra ADL. Enligt Friberg och 

Öhlén (2014, s. 53) får man vid sjukdom och ohälsa en upplevelse av att själv och identitet får 

en konkret innebörd för det dagliga livet. Innan sjukdom eller ohälsa fortgår vardagliga 

vanor på ett normalt sätt och när de vardagliga vanorna inte längre är självklara utmanas en 

persons självbild och identitet. Att ha fysiska begränsningar och inte klara av sina vardagliga 

vanor sätter den äldre i en beroendeställning och upplever sig att vara till besvär. Trots att 

viljan att bevara kontroll och styrka så minskar personens möjligheter till självständighet i 

takt med att kroppen försvagas. Som sjuksköterska tycker vi att det är viktigt att sträva efter 

att behålla de äldres fysiska förmågor genom att låta dem vara delaktiga i sina dagliga 

rutiner som till exempel påklädnad. Att man allt för ofta stressar sig igenom till exempel 

morgonrutiner är inom äldreomsorgen en dålig vana. För att förhindra detta kan det hjälpa 

att man påminner varandra genom regelbundna vårdplaneringar. På dessa kan personalen 

tillsammans komma fram till vad den äldre behöver hjälp med, så att man inte bara gör 

något för att man gör det hos andra äldre på boendet. På så sätt individanpassar man 

omvårdnaden. Friberg och Öhlén (2014, s. 457) menar att för att kunna möta varje individ 

utifrån dennes förutsättningar är det viktigt att vårdaren hela tiden strävar efter sin egen 

utveckling och att hela tiden kritiskt granska sina vårdhandlingar. 

 

Förr räckte det att bo i en byggnad utan hiss, eller att ha för många trappor i sitt hem för att 

få en plats på äldreboende. I dagsläget krävs det att de äldre utöver praktiska skäl har 

psykiska besvär eller sjukdomar för att kunna få en plats på ett äldreboende. Att behöva 

vänta på en sjukdom eller ett funktionshinder för att få en plats på ett äldreboende är något 

som kan medföra negativa konsekvenser för de äldres välmående. Att man som psykiskt 

frisk behöver flytta till ett boende med andra äldre med en grav demens kan bidra till att 

deras egna psykiska hälsa försämras (Thorslund & Wånell, 2006, s. 171, 174). Socialt 

umgänge var en viktig del i en bra anpassning till boendet, en del äldre uppskattade att 

äntligen få umgås, medan andra tyckte det var jobbigt att se andra drabbade av sjukdom. Vi 

anser det viktigt att placera ut äldre på boenden som passar just deras behov, man ska till 
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exempel inte behöva bo med dementa om man inte är dement. Genom att neka äldre 

möjligheten att välja boende, ett boende som passar deras individuella behov så bryter man 

mot flera av Socialtjänstlagen huvudprinciper (SFS 2014:761). Man bryter framförallt mot 

följande; självbestämmande-, närhet- och valfrihetsprincipen. 

 

Litteraturöversikten visar att tidpunkten i livet är en viktig del när man bestämmer sig för att 

flytta till ett äldreboende. Det är en fördel att flytta medan den äldre fortfarande har 

förmågan att ta egna beslut, i huvudsak för att kunna behålla autonomin och kontrollen över 

beslutet. En bra anledning till varför man flyttar till ett äldreboende var i resultatet en 

bidragande orsak till ett lättare beslut för den äldre. Genom att bli äldre har man inte samma 

energi som tidigare och det bidrar enligt Walker och McNamara (2013) till att man väljer att 

flytta till ett äldreboende. En viktig faktor för en framgångsrik transition är om den äldre 

själv har kommit till insikt om behov av flytt till äldreboende. För att nå acceptans innebar 

det att man fått tid för reflektion över sitt val och sina känslor, detta underlättade för att 

kunna förbereda sig mentalt  innan flytten till ett äldreboende skedde. Därför anser vi att det 

som sjuksköterska är viktigt att stödja den äldre i transitionsprocessen genom att hjälpa 

denne att reflektera över tidigare erfarenheter, sin nuvarande situation, och pågående tankar 

och känslor. Det är den äldres rättighet att få tala med ansvarig sjuksköterska redan innan 

flytten, för att öka trygghetskänslan och för att få den information som önskas. Hos de äldre 

som inte fått möjlighet att göra upp med det förflutna innan transitionen finns risk för ett 

nostalgiskt tillbakablickande istället för att ha en klar bild över var man står och var man är 

på väg (Fisher, 2005). 

 

I resultatet framkom en definition på att bestämma som upplevelsen av att vara inkluderad i 

och ha något att säga till om i beslutandeprocessen. Att bestämma sig för att flytta till ett 

äldreboende innan det uppstår förändringar i hälsan bidrar till ökad självständighet och att 

den äldres värdighet kan behållas (Walker & McNamara, 2013). Resultatet visar tydligt att en 

stor del av de som har lättare att anpassa sig till äldreboendet hade fått vara med i 

beslutstagande kring flytten. För att kunna göra det anser vi det viktigt att man respekterar 

den äldres önskningar i den mån möjligt och att man vid tillfällen gemensamt kan komma 

fram till olika beslut. Sjuksköterskan kan genom att informera den äldre få denne medveten 
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om de olika alternativ som finns och på så sätt en förståelse för vilket beslut som måste tas. 

Socialstyrelsen (2010, s. 20-21) beskriver att det som en del av den personcentrerade 

omvårdnaden är viktigt att personalen inom hälso- och sjukvården värnar om den äldres 

självbestämmande och möjlighet till medbestämmande. 

 

Om man tittar både till resultatet och till Meleis (2007) transitionsteori så kan man se att det 

underlättar transitionen eller anpassningen till äldreboendet om den äldre får vara med i 

beslutsfattandet kring flytten. Det är inte bra om den äldre inte får tillräckligt information för 

att kunna vara införstådd med vad som händer för att själv kunna skapa ett engagemang. 

Om man inte vet var eller hur det kommer bli när man flyttar så är det också svårt att själv 

sträva efter en bättre och snabbare transition. Sjuksköterskans roll i transitionen anser vi vara 

att informera och förbereda den äldre innan flytt till äldreboendet. I resultatet framkom att 

många av de äldre saknade en rundtur på äldreboendet för att lära känna lokalerna. Det är 

viktigt att som sjuksköterska föra samtal med den äldre för att lära sig mer om denne och 

försöka hjälpa den äldre att komma till insikt som i sin tur leder till medvind i transitionen, 

detta beskriver Meleis (2007) som den sista vändpunkten i transitionen. Enligt Fossum (2007, 

s. 188-199) kan man genom samtal med den äldre som jämlik främja empowerment, på så 

sätt kan man styrka den äldres självsäkerhet, främja deltagandet för att få kontroll över den 

nya livssituationen och ge insikt om nödvändigheten av att ta kontroll över sitt eget liv. 

 

Åldrandet kan innebära förluster av olika slag och begränsad frihet i vissa avseenden, att till 

exempel kroppen sätter gränser för rörelsefriheten. Strävan efter frihet och oberoende är 

viktigt för människan. Målet med denna strävan är att ge människan möjlighet att bestämma 

över sitt liv och tänka och tycka som hon själv väljer. I denna strävan efter frihet och 

oberoende riskerar vi att bli negativt inställda till fysiskt och känslomässigt beroende, och 

många blir rädda för den dag som man inte kan klara allt själv (Norberg, Lundman & 

Santamäki Fischer, 2012, s. 240). I resultatet togs förluster upp om; självständighet, minskad 

aktivitet, relationer och fritidsintressen. Som sjuksköterska kan man underlätta dessa delar 

genom att ge de äldre valmöjligheter till det som går att anpassa på äldreboendet, att till 

exempel låta den äldre välja när den vill äta genom att berätta när tiden för måltiden är och 

låta den äldre själv välja om den vill äta med de andra äldre i matsalen den tiden eller få sin 
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mat tidigare eller senare på sitt rum. Ytterligare saker som kan bidra till ökad självständighet 

hos de äldre är att låta dem hjälpa till med uppgifter som tvätt eller städ. Eller att personalen 

tillsammans med den äldre hittar kompromisser som passar både personalen och den äldre, 

till exempel vilken tid den äldre vill kliva upp eller vilken dag den äldre vill duscha. Alla 

kompromisser man kan bidra med kommer underlätta den äldres känslor för hur de 

upplever transitionen till äldreboendet samt att relationen till personalen stärks genom att de 

får känna att de har något att säga till om. 

 

En känsla av att vara inlåst på äldreboendet och att inte kunna röra sig fritt uppstod för 

många av deltagarna och detta bidrog till en känsla av förlorad autonomitet. Sjuksköterskan 

bör sträva efter att alla har fritt att ta sig ut om man vill gå ut och att försöka hjälpa den äldre 

att få en vårdmiljö där de kan känna sig hemma då den fysiska miljön är viktig för de äldres 

livskvalitet (Norberg, Lundman, Fischer, 2014, s.106). Det är viktigt att kunna röra sig fritt i 

och utanför boendet, att inte känna sig begränsad fysiskt (Anderberg & Berglund, 2010). 

 

Vissa äldre beskrev det som trevligt att äntligen få sällskap av andra på äldreboendet och att 

få möjlighet att utöva regelbundna aktiviteter. Här skulle omvårdnadspersonalen kunna ta 

ett större ansvar i att uppmuntra de äldre till att aktivera sig då inaktivitet faktiskt kan leda 

till sänkt mental funktionsförmåga (Lasson & Rundgren, 2010, s.44). Det borde på alla 

äldreboenden finnas dagliga aktiviteter att välja mellan då fysisk aktivitet är inte bara bra för 

kroppen utan även för själen i form av ökad självkänsla och samvaro av andra (Friberg & 

Öhlén, 2014, s, 172). Vi tror att schemalagda aktiviteter kan leda till förbättrad hälsa och det 

är sjuksköterskans jobb att informera övrig personal/boenden om detta. Sjuksköterskan kan 

också informera om motiverande samtal som kan föras med de äldre som känner att de inte 

vill aktivera sig överhuvudtaget. 

 

Relationen till omvårdnadspersonalen beskrevs av vissa äldre som ytlig, avlägsen och 

nedvärderande. Anderberg och Berglund (2010) tror att en neutral zon där varken personal 

eller de äldre kan utöva auktoritet över varandra kan vara det ultimata för att kunna skapa 

en bra relation. Förutom att personalen och de boende på äldreboendet tillhör olika 

generationer så kan kommunikationsbrister uppstå på grund av de äldres långsammare 
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sinnesintrycksuppfattning (Larsson & Rundgren, 2010, s. 43). Det är viktigt att personalen i 

omvårdnaden av den äldre är medveten om och tar sig tid att vänta in den äldre vid samtal. 

Enligt Anderberg och Berglund (2010) leder dålig kommunikation på äldreboenden till att de 

äldre känner sig övergivna. En bra kommunikation leder till att den äldre känner att denne 

kan öppna upp sig och tala om och uttrycka tankar och känslor. Ett bra samtal med någon 

som visar sig genuint intresserad kan leda till att den äldre hittar sitt sammanhang och att de 

upplever helhet och mening i livet (Friberg & Öhlén, 2014, s. 173) som är en viktig del för att 

kunna uppleva KASAM (Känsla av sammanhang) som underlättar för den äldres 

möjligheter att uppleva god hälsa (Antonowsky, 1996). Därför anser vi att tid är bland det 

viktigaste man som sjuksköterska kan ge de äldre, tid att lyssna och tid att föra ett samtal 

utan stress i en neutral miljö.  

 

Sociala kontakter bidrog till att de äldre lättare anpassade sig på äldreboendet. Pinquart, 

Sibbereisen och Fröhlich (2009) menar att upplevelse av livsmening är starkt förknippat med 

att ha en familj och/eller vänner att prata med. Därför anser vi det viktigt att som 

sjuksköterska jobba för att den äldre ska kunna uppehålla sina relationer på plats men även 

utanför äldreboendet. Det kan vara att säkerställa att anhöriga/vänner till den äldre vet var 

denne befinner sig. Se till att den äldre har tillgång till en telefon att kunna ringa från och 

kanske en telefonbok tillgänglig. Det kan också vara att ordna med praktiska saker som att 

informera och boka en taxi så att den äldre kan göra hembesök. Att känna att man är en del 

av ett socialt sammanhang och att ha nära relationer till andra människor är viktigt för att de 

äldre ska kunna vara aktiva och entusiastiska till livet menar Moore, Metcalf och Schow 

(2006). Det bidrar även till att kunna uppleva KASAM (känsla av sammanhang) och ger den 

äldre en meningsfullhet i livet (Antonowsky, 1996). 

 

Resultatet visar att flytta in på ett äldreboende kan innebära en stor förändring för den äldre. 

De flesta vill leva som man alltid gjort men beroende på sättet och förmågan de äldre 

handskas med dessa förändringar, desto mer kunde de själva påverka sin egen livskvalitet. 

Det var viktigt att man inte väntade på att någon annan skulle ge en meningen med livet 

utan att man på egen hand tog initiativet till att vilja må bra, en självdrivande process 

beskrevs det som. En aktiv självmästrandestrategi leder oftast enligt Larsson och Rundgren 
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(2010, s.47) till en god livskvalitet, medan en passiv strategi leder till sämre livskvalitet. De 

flesta av studierna i denna litteraturöversikt har intervjuat de äldre tidigt efter flytt, om man 

ska se till transitionsteorin av Kralik et al. (2006) så kan det påverka att äldre inte låter helt 

positiva när de beskriver sitt nya hem, då de mest troligt fortfarande befinner sig i antingen 

den första eller den andra fasen i transitionen. Detta innebär att de äldre kan uppleva att de 

har svårt att känna sig hemma och att de känner sig utanför på äldreboendet. Det är inte 

förrän senare i transitionen som den äldre lär sig att anpassa sig till sin nya miljö. Meleis 

(2007) transitionsteori beskriver att sjuksköterskan kan hjälpa till i processen genom att föra 

samtal med den äldre och hjälpa den att känna sig hemma. Även Travelbee (1971) menar att 

det är sjuksköterskans ansvar att genom att bilda en relation till den äldre kunna föra samtal 

för att öka förståelsen och kunna hjälpa den äldre att finna mening i livet. Som sjuksköterska 

anser vi därför att man ska finnas där för den äldre redan från början. Men samtidigt är det 

viktigt att man är medveten om att det tar sin tid i processen och det inte går att skynda fram 

en acceptans i det nya livet.  

 

Man kan inte se de äldre som en grupp utan man måste som även Travelbee (1971) menar se 

den äldre som en individ och utifrån samtal med denna göra individuella bedömningar. Det 

är sjuksköterskans ansvar att hjälpa den äldre att finna acceptans och hopp i sitt nya liv på 

ett äldreboende och därför tycker vi att det är viktigt att sjuksköterskan tidigt skapar en 

relation till den äldre. Det är på så sätt man får veta vilka den äldres önskningar och 

förhoppningar är, och för att på så sätt kunna individanpassa omvårdnaden på bästa sätt.  
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Slutsats 
Litteraturöversikten belyser bland annat betydelsen av att uppmärksamma de äldres 

bestämmanderätt. Det framkommer tydligt att äldre anpassar sig bättre på äldreboende då 

de själva fått vara med och besluta om och när en flytt ska ske. Det framkommer även att 

desto mer information den äldre får ta del av i samband med flytt, desto lättare går 

transitionen. Genom att införa tydliga rutiner kring den äldres transition till ett äldreboende 

anser vi att man kan hjälpa den äldre i transitionsprocessen. I val av äldreboende borde den 

äldre få tydligt framlagt vilka alternativ denne kan välja mellan. En sjuksköterska bör träffa 

med den äldre innan flytten sker för att informera och lära känna den äldre för att på bästa 

sätt kunna möta dennes behov och önskningar precis som Socialstyrelsen beskriver att man 

har en skyldighet att göra (SFS 2014:761). Det finns behov av att utveckla äldrevården genom 

att öka antalet platser så att den äldre får möjlighet att flytta när denne så önskar, även att 

utforma vården så att tid finns för samtal mellan sjuksköterska och vårdtagare. Det finns 

också ett behov av ökad kunskap om transitionsupplevelser ibland vårdpersonal för att öka 

förståelse, och för att skapa trygghet i yrket som utövas. Låg kunskap inom området kan 

leda till osäkerhet bland personalen som därmed inte kan hjälpa den äldre att bättre anpassa 

sig efter transitionen till äldreboendet. Framtida forskning bör fokusera på hur 

sjuksköterskan kan underlätta transitionen genom att tidigt bli involverad i 

transitionsprocessen. 
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/bortfall 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat 

 

Brandburg, 

Symes, Mastel-

S 

mith, Hersch 

& Walsh 

(2012) 

USA 

Att identifiera strategier äldre 

använt sig av för att anpassa sig 

till ett liv på ett äldreboende. 

Kvalitativ 21/0 Grounded theory, 

djupintervjuer. 

Studien fann 21 underlättande strategier 

som alla hade kärnpunkten i den äldres 

personlighet. Man fann också att det 

hjälpte i den äldres anpassning om de 

fått vara med i beslut om flytten. 

De Guzman, 

Guevara, 

Guiang, 

Gutierez, 

Habaluyas, 

Hizon & 

Idanan. 

(2012) 

Filipinerna 

Att se hur processen av 

anpassning eller processen av 

förändringsperspektiv är hos en 

äldre som ska “känna sig som 

hemma” i en grupp äldre på ett 

äldreboende. 

Kvalitativ 20/0 Djupintervjuer. I denna studie så framkom en modell: 

“timglaset av anpassning” som visade 

hur de äldre genomgick sex faser för att 

uppnå känslan av att vara hemma på ett 

äldreboende. 

De Vera 

Barredo & 

Dudley (2008) 

USA 

Att beskriva processer och 

faktorer som är associerade med 

förlust i samband med flytt till 

äldreboende. 

Kvalitativ 5/0 Intervjuer med 

öppna frågor. 

Övergången till ett äldreboende kan 

störa förväntningar i slutet av livet och 

på så sätt ge upphov till olika typer av 

känslor av förlust.  

Fraher & 

Coffey 

(2011) 

Irland 

Att utforska äldres upplevelser 

av att vara med i beslutsfattandet 

till att flytta till äldreboende och 

deras första känslor innan flytt. 

Kvalitativ 8/0 Individuella 

intervjuer. 

De äldre ansåg att det fanns 

kommunikationsbrister kring besluten 

som togs kring att flytta till ett 

äldreboende och kände sig inte delaktig 

i beslutstagandet. 



 
 

Johnson & 

Bibbo (2014) 

USA 

Att se hur begreppet ”hem” 

växde fram, hur begreppet 

förändrades jämfört med 

tidigare. Påverkades känslan av 

hem om upplevelse av kontroll 

fanns med under besluttagandet? 

Kvalitativ 8/10 Semi-strukturerade 

intervjuer, 

fenomenologiskt 

perspektiv. 

Hur nöjda de äldre var med sitt nya 

boende var starkt relaterat med 

huruvida fått vara med i 

beslutsprocessen eller inte. 

Komatsu, 

Hamahata & 

Magilvy (2007) 

USA 

Att belysa hur äldre personer 

hanterade förändringar i deras 

nya livsmiljö på ett äldreboende. 

Kvalitativ 8/0 Semi-strukturerade 

intervjuer och 2 

månaders 

observationer. 

De äldre som hade en utåtriktad 

personlighet och en religiös tro 

hanterade anpassningen till 

äldreboendet på ett positivt sätt. 

Lee 

(1999) 

Hong Kong, 

Kina 

Att få förståelse för hur äldre 

kineser i Hong Kong upplever 

förändringarna som sker i 

samband med att flytta till 

äldreboende. 

Kvalitativ 10/0 Innehållsanalys. 

Djupintervjuer. 

Beskrev att det fanns skillnader i hur 

man upplevde transitonen beroende på 

om det var en planerad eller oplanerad 

flytt. 

Oplanerade ansåg att deras liv tappade 

rutiner och livet blev mer oorganiserat 

efter flytten till äldreboende. 

Planerade ansåg att de kände sig 

mycket tryggare och gladare efter 

flytten till äldreboende. 

Lee, Simpson 

& Froggatt 

(2012) 

UK 

Att utforska hur äldres 

livserfarenheter påverkade 

transitionsperioden? Hur 

reflekterade man över 

transitionen? 

Kvalitativ 8/0 Narrativa 

intervjuer, narrativ 

analys. 

Man bör inte se transitionsprocessen i 

stadium som slutar i acceptans, utan 

istället fokusera på hur den enskilde 

uppfattar flytten. 

Marshall & 

Mackenzie 

(2007) 

Att se hur en nyinflyttad äldre 

upplever hur det är på ett 

äldreboende, och vilka processer 

Kvalitativ 11/0 Semi-strukturerade 

djupintervjuer. 

Det gamla hemmet har en stor betydelse 

för hur man anpassar sig till det nya 

boendet, ju mer likt det nya hemmet är 



 
 

Australien samt uppfattningar som spelar 

roll i hur de anpassar sig på ett 

framgångsrikt sätt. 

det gamla hemmet desto bättre gick 

anpassningen. Att återgår till gamla 

rutiner och interagera med de andra på 

boendet bidrog till en bättre anpassning. 

Sainio & 

Hansebo 

(2008) 

Sverige 

Att tolka innebörden av att flytta 

till ett sjukhem så som det 

upplevs av de äldre.  

Kvalitativ 8/0 Intervjuer med 

öppna frågor. 

Bristerna i de äldres egna fysiska 

förmåga bidrog till en flytt till 

äldreboende. De kände behovet av att 

flytta men ingen ansåg att det nya 

boendet var sitt hem.  

Svidén, 

Wikström, & 

Hjortsjö 

-Norberg 

(2002) 

Sverige 

Att analysera hur äldre beskriver 

upplevelsen av att flytta till och 

bo på ett äldreboende. 

Kvalitativ 59/5 Semistrukturerade 

intervjuer, 

fenomenologisk 

analys 

Flytt till äldreboende innebar för de 

allra flesta att deras självbild 

förändrades från att vara självständig 

till att vara beroende av andra och på 

sätt vara en börda. 

Wilson 

(1997) 

USA 

Att se hur de första upplevelser 

som uppstod hos äldre som 

flyttar till ett äldreboende skiljer 

sig beroende på om det var en 

planerad eller oplanerad flytt. 

Kvalitativ 15/0 Grounded theory. 

Semi-strukturerade 

djupintervjuer. 

Att det i transition från hem till 

äldreboende fanns tre transitions faser. 

Det skilde sig i hur lång tid dessa faser 

tog beroende på om det var en planerad 

eller oplanerad flytt. 

 


