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Sammanfattning 
Bakgrund: Många äldre är i behov av vård- och omsorgsboenden på grund av sjukdomar och 
handikapp. Att flytta till ett vård- och omsorgsboende kan förändra den äldre personens 
upplevelse av livskvalitet. I Watsons omvårdnadsteori är det den äldre personen själv som 
måste hitta verktygen till att hantera den nya situationen. Sjuksköterskan har därför en 
betydelsefull roll i att vägleda, stötta och undervisa så den äldre personen finner livskvalitet 
även efter flytt.                                                                                                                                      
Syfte: Syftet var att beskriva äldre personers upplevelser av livskvalitet på vård- och 
omsorgsboenden.                                                                                                                 
Metod: En litteraturstudie med systematisk sökning gjordes inom det valda ämnet utifrån en 
deskriptiv design. Artiklarna söktes fram i databaserna Cinahl och PsycINFO. I studien 
inkluderades tio artiklar. Resultatet sammanställdes i tre huvudkategorier samt fem 
subkategorier.                                                                                                                  
Resultat: Störst positiv inverkan på de äldres livskvalitet var att ha aktiviteter, att ha goda 
relationer och att ha hälsa. Depression, ensamhet, handikapp, smärta samt avsaknad av 
aktiviteter hade en negativ inverkan på de äldres livskvalitet.                                                                                        
Slutsats: Äldre upplever god livskvalitet genom att ha god hälsa, att ha aktiviteter och att ha 
goda relationer. Genom att upptäcka vad de äldre anser ha en betydande roll för deras 
livskvalitet kan sjuksköterskan försöka skapa en bättre vård för äldre på vård- och 
omsorgsboenden världen över.   
 

Nyckelord: Litteraturstudie, livskvalitet, vård- och omsorgsboende, äldre. 
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1. Inledning 
Egen erfarenhet av äldres flytt till vård- och omsorgsboende är att det kan vara vemodigt då 
det blir definitivt att livets slut närmar sig. Det är också en förändring i livet vilket kan ge ett 
förändrat välmående. Den sista tiden i livet borde vara god som det övriga livet varit och 
främja livskvalitet trots sjukdomar och handikapp. En flytt till vård- och omsorgsboende gör 
att livskvaliteten kan förändras. Som äldre på vård- och omsorgsboende kan det lätt upplevas 
att inte känna sig behövd, syftet med att gå upp på morgonen bleknar i takt med att månader 
och åren går. 

Studien är viktig då sjuksköterskan har en central roll och ett ansvar för äldre som bor på 
vård- och omsorgsboenden. Därför är det viktigt att se vad sjuksköterskan kan göra och bidra 
med för att förbättra livskvaliteten hos äldre personer. Trots besparingar och neddragningar på 
personal borde en hög levnadsstandard vara möjlig och självklar för äldre på vård- och 
omsorgsboenden. Livet bör kunna levas fullt ut livet ut trots sjukdomar och handikapp. Att 
ekonomi spelar roll i välfärdsfrågor är inget nytt men faktorer som främjar livskvaliteten 
behöver inte vara kostsamma för att kunna ge äldre på vård- och omsorgsboenden en bra 
vardag och en fin sista tid i livet.  

   

2. Bakgrund 
I äldreomsorgen befinner sig den äldre personen i en beroendeställning. För att skydda den 
äldre och vägleda sjuksköterskan har Socialstyrelsen (2012) tagit fram en nationell 
värdegrund för äldreomsorgen med riktlinjer för hur vården ska bedrivas. Den nationella 
värdegrunden för äldreomsorgen gäller alla kommuner, vårdgivare och verksamheter som 
utför äldreomsorg enligt socialtjänstlagen. Socialtjänstens omsorg för äldre inriktas på att 
äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) 5 kap. 4§ 
socialtjänstlagen (2001:453), SoL. (Dunér & Blomqvist, 2009). Sjuksköterskor som arbetar 
med äldre har som uppdrag att respektera den äldres rätt till privatliv, självbestämmande, 
delaktighet och individanpassa vården till den enskildes funktioner och handikapp. 
Värdegrunden syftar till att öka sjuksköterskans kompetens om värdighet, välbefinnande och 
livskvalitet för den äldre personen inom vård- och omsorg (Socialstyrelsen, 2012). Den 
främsta anledningen till att äldre personer flyttar till ett vård- och omsorgsboende är en 
minskad förmåga att klara sig själv relaterat till ålder och sjukdomar. Globalt ses en ökning av 
att äldre väljer att bo kvar i hemmet, dock har inte alla den möjligheten (Even-Zohar, 2014). 
Enligt Socialstyrelsen (2016) bodde 103 198 äldre permanent på vård- och omsorgsboende i 
Sverige år 2015.  

Bättre levnadsvillkor och bättre sjukvård världen över ger en ökad livslängd (Lai, Leung, 
Kwong & Lee, 2015). World Health Organisation (WHO, 2015) klassar personer över 60 år 
som äldre. Sverige har en medellivslängd på 80 år jämfört med Europa som har en 
medellivslängd på 73 år och världen 66 år (Kristensson & Jakobsson, 2010). 
Medellivslängden ökar globalt och en skillnad ses mellan kvinnor och mäns ålder i världen. 
Kvinnor blir generellt äldre och står därför för den större delen av personer äldre än 60 år 
(WHO, 2015). 
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2.1 Äldre 
Åldrandet är en långsam individuell process som startar vid födseln och som till slut leder till 
döden (Kristensson & Jakobsson, 2010).  Hastigheten på åldrandet varierar från individ till 
individ och stora skillnader kan ses mellan jämnåriga speciellt på äldre personer (Mensen, 
2010). Faktorer som påverkar åldrandet är gener, miljö, livsstil, sjukdomar och ohälsa. Äldre 
kan inte ses som en homogen grupp då det till exempel är skillnad mellan en 60-åring och en 
100-åring. En frisk äldre person anser sig själv inte alltid som gammal utan sjukdomar och 
ohälsa har betydelse för det psykologiska åldrandet. Åldrandet är en utveckling som omfattar 
flera processer och kan beskrivas med tre olika dimensioner, det biologiska, det psykologiska 
och det sociala åldrandet. Det biologiska åldrandet delas in i det primära och det sekundära 
åldrandet. Det primära åldrandet är det normala åldrandet som sker hos alla individer som 
försämringar och förändringar i kroppens olika organ utan att påverkas av yttre faktorer. 
Skulle det vara den enda påverkan på kroppen skulle alla individer bli ungefär lika gamla. 
Sekundärt åldrande handlar om de yttre faktorer som påverkar åldrandet såsom rökning, 
livsstil, arbete och miljö. Det primära och det sekundära åldrandet interagerar med varandra 
vilket ger varje människa ett individuellt åldrande. I och med det biologiska åldrandet ökar 
risken för sjukdomar och handikapp med stigande ålder (Kristensson & Jakobsson, 2010).  

Psykologiskt åldrande handlar om den kognitiva funktionen, minnet och hur en individ 
hanterar förändringar. Människans psykosociala utveckling kan enligt utvecklingspsykologen 
Erik H. Erikson ses utifrån en livscykel som omfattar olika faser. Den sista fasen fokuserar på 
ålderdomen och handlar om integritet kontra förtvivlan. Begreppet integritet syftar på att den 
äldre får ro och finner sig i hur livet blev och var individen befinner sig idag. Den äldre 
känner förtvivlan om hen inte kan acceptera hur livet artade sig och inte finner ro i hur 
livssituationen är idag. Lyckas den äldre lösa den psykologiska konflikten leder det till 
visdom och ett inre lugn. Med ålder kan försämrad syn och hörsel bidra till försämrad 
kognition och förmåga att kommunicera. En annan teori är att äldre sällan behöver använda 
sina kognitiva förmågor vilket leder till minskad intellektuell kapacitet (Kristensson & 
Jakobsson, 2010; Nygren & Lundman, 2009; Thorsen, 2010). 

Socialt åldrande är olika perspektiv på den äldres situation i olika sociala sammanhang såsom 
relation till släkt och familj, ensamhet efter att bli änka/änkeman eller pensionär. Det finns två 
teorier inom socialt åldrande vilka är aktivitetsteorin och disengagemangsteorin. 
Aktivitetsteorin menar att äldre som fortsätter sina aktiviteter trots stigande ålder bibehåller 
sin aktiva inställning genom livet. Disengagemangsteorin är när en individ som med stigande 
ålder avskärmar sig mer från samhället för att på så sätt förbereda sig på sjukdomar och 
handikapp som kan komma (Kristensson & Jakobsson, 2010). 

 

2.2 Livskvalitet hos äldre 
Att definiera vad livskvalitet är och betyder är svårt och därmed komplext. Livskvalitet 
sammankopplas oftast med fysiska, psykiska och sociala aspekter. Faktorer som tas med i 
beräkningen när livskvaliteten mäts är livstillfredsställelse, personlig kontroll, social 
kompetens och individens personliga förmåga att kunna anpassa sig till förändringar. För att 
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en individ ska klara av att skapa en god livskvalitet i samband med åldrandet krävs en miljö 
som är flexibel och anpassningsbar (Kristensson & Jakobsson, 2010). 

Livskvalitet är och kommer i allt högre grad vara en viktig del i omvårdnaden av äldre (Buss, 
Wolf-Ostermann, Dassen, Lahmann & Strupeit, 2016). För att skapa en god livskvalitet på 
vård- och omsorgsboenden krävs inte bara god vård av sjukdomar, det krävs också kunskap 
om vilka faktorer som stärker eller försämrar livskvaliteten hos den äldre personen. Vad god 
livskvalitet är innebär olika då det är en subjektiv upplevelse som bestäms utifrån den 
enskilde äldre personens inre och yttre resurser (Kristensson & Jakobsson, 2010). 

Skog och Grafström (2013) beskriver livskvalitet som en färskvara som varierar över tid 
beroende på fysiskt, psykiskt och socialt mående. Även boende, ekonomi och känsla av 
samhörighet spelar in i livskvaliteten. Med stigande ålder kan krämpor och sjukdomar komma 
och behov av hjälp med vardagliga saker kan uppstå. Trots det är det många äldre som anser 
att deras livskvalitet är god. I grunden är god livskvalitet ett tecken på god förmåga att kunna 
anpassa sig till nya situationer. Livskvaliteten kan minska vid ett nedsatt hälsotillstånd eller 
vid en funktionsnedsättning. Efter en tid kan upplevelsen ändras när den äldre lärt sig hantera 
den nya situationen och accepterar sitt hälsotillstånd eller funktionsnedsättning.  

 

2.3 Vård- och omsorgsboende 
Socialstyrelsen (u.å) definierar vård- och omsorgsboende som ett hem där personer med 
behov av vård och omsorg dygnet runt bor. En individanpassad behovsbedömning utförs av 
en biståndshandläggare innan den äldre personen kan flytta till vård- och omsorgsboende. 
Behovsbedömningen regleras utifrån socialtjänstlagen och lagen om stöd och service. 

År 1916 bildades de första institutionerna för äldre i Sverige genom fattigvårdslagen. Kritik 
riktades i mitten av 1900-talet mot dåtidens ålderdomshem då det endast ansågs som förvaring 
av äldre. Målet med kritiken var att behandla de äldre så de blev piggare och friskare. 
Ålderdomshemmen skulle nu benämnas långvård eller sjukhem och de äldre skulle kallas 
patienter. Synen på sjukhem förändrades i Sverige år 1992 när Ädelreformen genomfördes. 
Från och med nu var långvården/sjukhemmen inte längre en institution utan skulle ses som 
egna hem. Boenden byggdes om, från att ha varit långa korridorer med stora salar till att de 
äldre nu skulle få egna lägenheter för att kunna bevara sin autonomi och integritet (Hauge, 
2010).  

Vård- och omsorgsboenden är anpassade för äldre med stort behov av omsorg, såsom 
måltider, administrering av läkemedel, sjukvård och personlig omvårdnad med mera.    
Globalt kan vård- och omsorgsboenden skilja sig åt men något som ska finnas är en egen 
sovplats antingen i eget rum eller i ett rum som den äldre delar med annan boende. 
Gemensamma sällskapsytor är också något som de flesta vård- och omsorgsboenden har 
(Even-Zohar, 2014). Ett vård- och omsorgsboende är både en arbetsplats för personal och den 
äldre personens hem. Det medför ansvar för vård- och omsorgspersonalen att säkerställa 
optimal livskvalitet för de äldre genom att respektera och bevara de äldres autonomi och 
integritet (Chuang, Abbey, Yeh, Tseng & Liu, 2015). 
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2.4 Sjuksköterskans roll vid vård av äldre 
Utifrån sjuksköterskans etiska kod är sjuksköterskans grundläggande arbete att främja hälsa, 
förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Att tillsammans med samhället 
tillgodose hälsa och sociala behov i synnerhet hos utsatta befolkningsgrupper är en viktig del i 
sjuksköterskans arbete. Att vara respektfull, lyhörd, visa medkänsla, vara trovärdig samt 
bevara integritet är viktiga hörnstenar i sjuksköterskeprofessionen (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2014). 

Det etiska begreppet integritet är kopplad till individens personliga sfär och rätten att få göra 
som individen vill utan att någon utomstående lägger sig i, det vill säga rätten att ha ett 
privatliv. Integritet kan beskrivas utifrån den fysiska kroppen, livsrummet, materiella saker 
och personlig information. Den fysiska kroppen innebär rätten att bestämma vem som får röra 
eller se den äldre personens kropp. Vård- och omsorgsarbete innebär ofta att individen, eller 
som i detta fall den äldre måste släppa in vårdpersonalen i sin kroppsliga integritet och ta 
emot hjälp när  den äldre inte klarar av att sköta sig själv längre (Sandman & Kjellström, 
2013). 

Livsrummet är individens rätt till ett eget revir kring den fysiska kroppen. Kommer någon för 
tätt inpå individens personliga revir kan det upplevas som påträngande även om den fysiska 
kroppen inte vidrörs. Vänner och familj är personer som människor gärna låter komma tätt 
inpå livsrummet medan främlingar hålls på avstånd. Som sjuksköterska är det av vikt att 
bevara den äldres livsrum och acceptera om den äldre låter sjuksköterskan komma innanför 
livsrummet eller om sjuksköterskan ska hålla sig utanför. Med materiella saker menas om 
någon rör vid individens personliga tillhörigheter utan tillåtelse kan det upplevas som 
kränkande. Vård- och omsorgsboendet är sjuksköterskans arbetsplats, men hen får inte 
glömma bort att det är den äldres hem och behandla de äldres rum eller lägenhet med respekt 
och inte göra något utan den äldres tillåtelse. I vårdarbetet får sjuksköterskan ta del av 
personlig information som kan upplevas som känslig. Även om det finns lagar som styr vilken 
information som klassas som offentlig eller sekretessbelagd är det viktigt att respektera att det 
är den äldre själv som bestämmer vad som är känsligt för hen (Sandman & Kjellström, 2013). 

På vård- och omsorgsboenden har sjuksköterskan en betydelsefull roll i de äldres liv. I 
nationell värdegrund för äldreomsorgen beskrivs att sjuksköterskor som arbetar inom vård- 
och omsorgsboenden har i uppdrag att stödja så varje enskild individ får leva sitt liv som hen 
kan och vill. Grundläggande begrepp att arbeta utifrån är självbestämmande, respekt, 
integritet och god kvalitet. Som sjuksköterska ska en strävan att arbeta etiskt korrekt finnas 
vilket betyder att stödja, ge de äldre utrymme för inflytande och delaktighet. För att uppnå 
detta krävs det att sjuksköterskan använder den bästa tillgängliga kunskapen inom vård- och 
omsorgsarbetet (Socialstyrelsen, 2012). 

2.5 Teoretiskt perspektiv 
Watsons omvårdnadsteori innebär att finna mening i sina egna erfarenheter och i sin egen 
existens, att hitta sin inre kraft och tillfällen till att självläka.                                                   
Den äldre personen ses som förändraren och sjuksköterskan kan medverka i förändringen 
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genom olika omvårdnadsprocesser. För att nå förändring är det att ha personliga inre och yttre 
resurser som krävs. De personliga resurserna ska hjälpa att hitta faktorer som ser bortom 
sjukdomar och det patologiska för att hitta harmoni och bibehålla mänsklig värdighet och 
integritet. Teorin hör samman med den mänskliga omvårdnadsprocessen där två personer 
interagerar och deltar för att se och hitta kunskap hos den enskilda individen. Mänsklig 
omsorg skapar handlingar som hjälper någon annan att utvecklas. Watsons teori består av 
olika omvårdnadsfaktorer, alla faktorer är aktuella i varje ögonblick i den mänskliga 
omvårdnadsprocessen. Stödjande, skyddande och/eller förbättrande av psykisk, fysisk, social 
och andlig miljö är en av omvårdnadsfaktorerna. Alla sjuksköterskor besitter specifika 
avsikter, en vilja och engagemang för att omvårdnadshandlingarna ska inrikta sig till att 
bevara personlighet och det mänskliga hos både sjuksköterskan och den äldre personen. Ju 
mer mänsklig omsorg som läggs på en individ desto större möjligheter har omvårdnaden att 
uppnå målen för en bättre hälsa. Individen hittar sin inre styrka och möjligheten för 
självläkande och harmoni (Watson, 1993).                                                                

 

2.6 Problemformulering 
Befolkningen blir allt äldre i Sverige och även i övriga världen. Behovet av vård- och 
omsorgsboenden ökar i takt med att befolkningens ålder ökar (Kristensson & Jakobsson, 
2010). En god livskvalitet ska vara en självklarhet hos alla individer och är en viktig del i 
omvårdnaden. Sjuksköterskan har en central roll i den äldre personens omvårdnad och bör 
därmed kunna identifiera och ha kunskap om vilka faktorer som mest påverkar livskvaliteten 
hos den äldre personen. Genom studien hoppas forskarna kunna belysa viktiga faktorer som 
påverkar livskvalitet och därmed ge sjuksköterskor en tydligare bild av vad livskvalitet är hos 
äldre personer på vård- och omsorgsboenden. 

 

3. Syfte 
Syftet var att beskriva äldre personers upplevelser av livskvalitet på vård- och 
omsorgsboenden. 

  

4. Metod 
4.1 Design 
En litteraturstudie med systematisk sökning gjordes utifrån att litteratur söktes fram, 
granskades och sammanställdes inom det valda ämnet utifrån en deskriptiv design 
(Kristensson, 2014).  

 

4.2 Sökstrategi 
Innan sökningen påbörjades valdes de meningsbärande orden i syftet ut vilka blev äldre, 
livskvalitet samt vård- och omsorgsboende. När de relevanta sökorden valts ut söktes orden i 
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Svenska MeSH för att få översättning av orden till engelska. Livskvalitet blev quality of life, 
äldre blev older eller elderly, vård- och omsorgsboende blev nursing and care homes. När 
sökorden översatts valdes databaser ut inom ämnesområdet omvårdnadsvetenskap.  

CINAHL och PsycINFO som är databaser inom omvårdnadsforskning valdes ut. Sökorden 
kontrollerades mot CINAHL Headings och PsycINFO Thesaurus ämnesord. I båda 
databaserna blev äldre översatt till aged, livskvalitet till quality of life och vård- och 
omsorgsboende till nursing homes. Genom att söka på varje ämnesord var för sig kunde 
författarna se hur många artiklar som fanns inom områdena. Sedan genomfördes en sökning i 
båda databaserna där de valda sökorden kombinerades. I båda sökningarna användes den 
booleska operatorn AND för att begränsa sökningen och få ett smalare resultat. Sökningen 
avgränsades i de båda databaserna till tidsintervallet, 2011-2016 för att få den senaste 
forskningen samt att artiklarna var skrivna på engelska. För att försäkra sig om att artiklarna 
var vetenskapligt granskade användes peer review. Ingen fritextsökning eller manuell sökning 
gjordes.  

 

4.3 Urval 
För att välja artiklar som svarade mot syftet utfördes olika urvalssteg. I första steget lästes 
1317 artikeltitlar, de titlar som bedömdes svara mot syftet sparades. Vid urval två lästes 
abstrakt på alla artiklar av båda författarna för att sedan tillsammans göra en sammanställning 
av vilka artiklar som gick vidare till urval tre. Totalt lästes 146 abstrakt och till urval tre lästes 
metod och resultat på 32 artiklar. Tio artiklar uppfyllde kriterierna och svarade på syftet, se 
bilaga 1. Inklusionskriterier var artiklar som inkluderade äldre personer som bodde permanent 
på vård- och omsorgsboende. Artiklarna skulle ha en tydlig koppling till livskvalitet då 
livskvalitet hos äldre personer skulle undersökas. Jämförande artiklar mellan vård- och 
omsorgsboenden och hemsjukvård exkluderades då syftet endast var att undersöka 
livskvaliteten hos äldre personer som bodde permanent på vård- och omsorgsboenden. 
Artiklar som undersökte andras uppfattningar än de äldres exkluderades då endast de äldres 
egna perspektiv skulle undersökas, likaså litteraturstudier. 

 

4.4 Kvalitetsgranskning 
De tio artiklar som svarade mot syftet kvalitetsgranskades utifrån Kristenssons (2014) 
granskningsmallar med frågor för kvalitativa och kvantitativa studier. Alla tio artiklar följde 
granskningsmallarnas frågor i sin helhet. Inga artiklar exkluderades efter granskningen. För 
att minska risken för feltolkningar utfördes kvalitetsgranskningen tillsammans av båda 
forskarna på samtliga artiklar. 

 

4.5 Dataanalys 
Resultatet sammanställdes utifrån en integrerad analys vilket innebar att texten bearbetades i 
flera steg (Kristensson, 2014). Artiklarna numrerades från ett till tio och lästes enskilt igenom 
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flera gånger av författarna för att bilda en helhet. Efter att artiklarna lästs upprepade gånger 
utformades en artikelmatris för att få en överblick av artiklarna, se bilaga 3. Nyckelfynden i 
varje artikels resultat som svarade på studiens syfte identifierades och sammanställdes. 
Likheter och olikheter från artiklarna urskildes och kategorier samt subkategorier bildades i 
tabellform, tabell 2 se bilaga 2. Tre kategorier och fem subkategorier ligger till grund för 
studiens resultat. Innehållet under varje kategori och subkategori lästes och bearbetades flera 
gånger vilket gjorde att vissa delar flyttades mellan kategorierna eller subkategorierna innan 
det slutgiltiga resultatet fastställdes.  

 

4.6 Etiskt övervägande 
Inom medicin och omvårdnadsforskning krävs nästan alltid ett formellt etiskt tillstånd för att 
genomföra en studie. Känsliga personuppgifter skall enligt personuppgiftslagen etiskt prövas 
(Kristensson, 2014). Artiklarna som ingick i studien var alla vetenskapligt granskade och 
etiskt godkända. Författarnas egna åsikter och värderingar har inte påverkat inkluderingen 
eller exkluderingen av artiklarna och allt funnet resultat har redovisats. 

 

5. Resultat 
Resultatet utgår från åtta kvantitativa och en kvalitativ artikel samt en artikel med både 
kvantitativ och kvalitativ ansats. Studierna är genomförda i olika delar av världen. Resultatet 
presenteras utifrån valda kategorier och subkategorier för att beskriva äldres upplevelser av 
livskvalitet, se tabell 1. Förekomsten av kategorier och subkategorier i de sammanställda 
artiklarna presenteras i tabell 2, se bilaga 2. Artiklarna som används i studien handlar om 
äldres upplevelser av livskvalitet på vård- och omsorgsboenden. Faktorer som påverkar 
livskvaliteten både negativt och positivt framkommer i olika former.  

 

Tabell 1. En sammanställning utifrån dataanalys med kategorier och subkategorier. 

Kategorier Subkategorier 
Att ha aktiviteter  

 
 

Att ha goda relationer Att ha familj och vänner 
Att ha sjuksköterskan och andra äldre på vård- och 
omsorgsboendet 

Att ha hälsa Att ha fysisk hälsa 
Att ha psykisk hälsa 
Att ha social hälsa 

 

5.1 Att ha aktiviteter 
Att delta i vardagliga aktiviteter såsom duka bord, koka kaffe, vattna blommor, städa, sticka, 
lösa korsord, titta på TV och gå på promenad med mera. upplevde de äldre ha en positiv 
effekt på måendet och främjar livskvalitet (Hughes & Moore, 2012; Marventano, Prieto‐
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Flores, Sanz‐Barbero, Martín‐García, Fernandez‐Mayoralas, Rojo‐Perez & Forjaz, 2015; Xu 
& Kane, 2013). De äldre som deltog i vardagliga aktiviteter hade högre kognitiv förmåga, var 
mer självständiga och kunde i högre grad sköta sin allmänna dagliga livsföring (ADL) själva. 
Äldre med kognitiv svikt som till exempel långt gången demens hade svårare eller ville inte 
delta i vardagliga aktiviteter. En jämförelse mellan äldre som deltog i vardagliga aktiviteter 
och de som valde att avstå visade att de som deltog i aktiviteterna upplevde en högre 
livskvalitet (Edvardsson, Petersson, Sjogren, Lindkvist & Sandman, 2014).  

Att ha fritidsaktiviteter var enligt de äldre en av de viktigaste delarna när det gällde att ha en 
god livskvalitet (Hall, Opio Dodd & Higginson, 2011). Saknaden av tidigare aktiviteter som 
att gå till puben, lämna hemmet, ha husdjur och gå till kyrkan hade en negativ inverkan på 
livskvalitet då dagarna blev långa och de äldre upplevde att de blev uttråkade. Att ha 
gemensamma aktiviteter på vård- och omsorgsboenden var viktigt för en god livskvalitet. De 
äldre upplevde att de saknade aktiviteter på kvällstid då kvällarna blev långa (Hughes & 
Moore, 2012). I Xu och Kane studie (2013) upplevde däremot inte de äldre att aktiviteter var 
det viktigaste för en god livskvalitet utan andra faktorer påverkade livskvaliteten mer till 
exempel värdighet och integritet. 

 

5.2 Att ha goda relationer 
5.2.1 Att ha familj och vänner 
Att ha goda relationer med personer utanför vård- och omsorgsboendet gjorde att de äldre 
upplevde sig lyckligare, mer tillfredsställda och mer nöjda med sin tillvaro. Att inte få besök 
eller ha någon utanför vård- och omsorgsboendet som hälsade på gav sämre livskvalitet (Hall 
et al., 2011; Hughes & Moore, 2012; Lai, Leung, Kwong & Lee, 2015; Marventano et al., 
2015; Xu & Kane, 2013). Saknad av make/maka som antingen var avliden eller bodde kvar 
utanför vård- och omsorgsboendet fanns hos många äldre. De äldre upplevde att vänner de 
umgåtts med innan de flyttade till vård- och omsorgsboendet inte hälsade på lika ofta som förr 
vilket många upplevde var tråkigt, de kände sig ensamma och uttråkade (Hughes & Moore, 
2012). Att ha sociala relationer oavsett med vem ökade livskvaliteten. Sociala relationer fick 
de äldre att känna sig trygga och välmående (Hall et al., 2011).  

 

5.2.2 Att ha sjuksköterskan och andra äldre på vård- och omsorgsboendet 
En god relation mellan sjuksköterska och de äldre gav en trygghet och god livskvalitet 
(Haugan, 2014). De äldre upplevde att deras livskvalitet blev bättre när de andra äldre på 
vård- och omsorgsboendet hade en god hälsa (Hall et al., 2011). En bra gemenskap gjorde att 
livskvaliteten ökade då de äldre hade andra äldre på vård- och omsorgsboendet att umgås 
med. På vissa vård- och omsorgsboenden delade de äldre rum och för att känna en god 
livskvalitet var det viktigt att de trivdes ihop med sin rumskamrat (Hughes & Moore, 2012; 
Marventano et al., 2015). 
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5.3 Att ha hälsa  
5.3.1 Att ha fysisk hälsa 
Fysisk hälsa och välmående hade en ökad effekt på de äldres livskvalitet (Hall et al., 2011; 
Lai et al., 2015). Många äldre kände sig tillfreds med livet och upplevde god livskvalitet, men 
få hade framtidsdrömmar då sjukdomar och handikapp ansågs stå i vägen. Några äldre ansåg 
att deras fysiska mående förbättrats och därmed också självständigheten och livskvaliteten 
sedan flytten till vård- och omsorgsboendet (Hughes & Moore, 2012). Det framkom att ju 
färre kroniska sjukdomar den äldre hade desto bättre livskvalitet upplevdes (Li, Kuo, Lin & 
Wu, 2014). God hälsostatus ökade livskvaliteten (Marventano et al., 2015). De äldre som var 
mer självständiga och klarade av att sköta sin ADL mer på egen hand upplevde mer 
livskvalitet (Edvardsson et al., 2014).  Att inte vara självständig utan alltid vara beroende av 
andra var något som de äldre upplevde hade negativ inverkan på deras livskvalitet (Hall et al., 
2011; Hughes & Moore, 2012; Li et al., 2014). De äldre som hade urininkontinens upplevde 
en lägre livskvalitet än de som inte hade urininkontinens då inkontinensen påverkade 
autonomi, integritet och en rädsla för att vistas i nya miljöer (Xu & Kane, 2013). 

 

5.3.2 Att ha psykisk hälsa 
De äldre med kognitiv svikt hade lägre livskvalitet. Även äldre med sömnproblem upplevde 
livskvaliteten som lägre (Edvardsson et al., 2014; Lai et al., 2015). Depression hade en 
negativ inverkan på livskvaliteten hos de äldre (Haugan, 2014; Li et al., 2014; Marventano et 
al., 2015). Ensamhet, kroniska sjukdomar och saknad av sitt tidigare liv gjorde de äldre mer 
deprimerade och sänkte livskvaliteten. De äldre upplevde att de var nöjda med sitt liv trots att 
en rädsla för att bli immobiliserad i framtiden fanns (Hughes & Moore, 2012). Den psykiska 
hälsan var det viktigaste för en god livskvalitet även om den fysiska hälsan och relationer 
också stod högt upp för en god livskvalitet (Lai et al., 2015). Äldre som bott på vård- och 
omsorgsboende under många år hade lägre livskvalitet och var mer deprimerade än äldre som 
var nyinflyttade. Det fanns också en koppling mellan utbildning och välmående relaterat till 
livskvalitet, då äldre med hög utbildning hade bättre ekonomi och hade därmed råd med bättre 
sjukvård och levnadsstandard (Marventano et al., 2015). 

 

5.3.3 Att ha social hälsa 
Smärta var en återkommande faktor och påverkade livskvaliteten hos de äldre. De äldre med 
smärta upplevde sig ensamma då de inte orkade vara sociala med andra äldre på vård- och 
omsorgsboendet eller personer som bodde i det egna hemmet (Tse, Leung & Ho, 2012). Att 
de äldre blev socialt isolerade påverkade livskvaliteten negativt då de blev deprimerade av 
både smärtan och ensamheten. En jämförelse mellan smärtgruppen och icke smärtgruppen 
gjordes och det visade att de som inte hade smärta hade bättre resultat på de psykologiska 
testerna, det visade sig att de upplevde sig vara lyckligare, ha bättre livskvalitet och upplevde 
sig mindre ensamma och mindre deprimerade än de äldre med smärta. De äldre upplevde i 
lägre grad glädje och livstillfredsställelse på grund av sin smärta (Tse, Wan & Vong, 2013).  
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Natur, lugn och ro, god mat och tillgång till privatliv och integritet var bidragande delar till 
god livskvalitet. Att komma ut i naturen och få frisk luft ökade känslan av livskvalitet. Många 
äldre som inte hade sin självständighet i behåll relaterat till sjukdomar och ålder upplevde 
livskvalitet genom bland annat god mat och sociala sammanhang (Hall et al., 2011; Lai et al., 
2015; Xu & Kane, 2013).  

En del äldre saknade lås på dörrarna och bristen på privatliv hade en negativ effekt på 
livskvaliteten då personal och andra boenden kunde komma in närsomhelst (Hughes & 
Moore, 2012). Äldre som hade eget rum hade högre livskvalitet än de som delade rum med en 
annan boende (Edvardsson et al., 2014).  

 

6. Diskussion 
6.1 Resultatdiskussion 
Sammanfattningsvis hade de äldres fysiska, psykiska och sociala hälsa en betydelsefull 
inverkan på livskvaliteten. Kronisk smärta eller depression försämrade de äldres upplevelser 
av livskvalitet. Att ha sociala relationer och aktiviteter har visat ha en betydande roll för 
livskvaliteten då dagarna annars blev långa och ensamma utan sällskap eller något att göra. 
Det visade sig också att äldre som deltog i aktiviteter upplevde mer livskvalitet än äldre som 
valde att avstå. Aktiviteterna behövde inte vara kostsamma för att vara betydelsefulla, utan 
vardagliga saker som promenader, korsord eller att hjälpa till i köket ökade de äldres 
livskvalitet.  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur de äldre på vård- och omsorgsboenden 
upplevde sin livskvalitet. Resultatet visade att de äldres livskvalitet på vård- och 
omsorgsboenden på olika sätt påverkades mot bakgrund av att ha aktiviteter, att ha goda 
relationer och att ha hälsa.  

Enligt Watsons (1993) teori är det den äldre personen som själv måste göra förändringen 
genom den äldres egna inre och yttre resurser, sina tidigare erfarenheter och funktioner. Med 
Socialstyrelsens nationella värdegrund för äldreomsorgen som underlag kan sjuksköterskan ge 
stöd och hjälp så den äldre personen lättare ska kunna anpassa sig till den nya situationen 
(Socialstyrelsen, 2012). Watsons teori presenteras nedan, se figur 1. 
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Figur 1. Resultatet med dess tre kategorier är kopplat till Watsons teori och där den äldre personens och 
sjuksköterskans roll beskrivs. Cirkeln symboliserar förändraren, den äldre personens liv. Pilarna utåt 
symboliserar de tre huvudkategorier som den äldre personen upplever påverka livskvaliteten positivt. För att 
kunna upprätthålla en god livskvalitet kan sjuksköterskan ibland behöva kliva in i den äldre personens liv för att 
stötta och främja livskvalitet, pilarna inåt symboliserar det.  

 
6.1.1 Att ha aktiviteter 
Aktivitet och rörelse hjälper till att bevara välmående och självständighet hos de äldre. Att 
flytta till vård- och omsorgsboende är en förändring som kan påverka både hälsan och 
livskvaliteten (Hughes & Moore, 2012; Marventano et al., 2015; Xu & Kane, 2013). För att 
bibehålla kroppens funktioner är människan beroende av en balans mellan aktivitet och vila. 
Här kan sjuksköterskan ge stöd och undervisning för att den äldre personen så långt som 
möjligt ska kunna utföra aktiviteter och därmed bevara sin självständighet (Rydholm 
Hedman, 2013). Delaktighet i aktiviteter har visats öka det sociala välbefinnandet 
(Edvardsson et al., 2014).                                                                                                          
En meningsfull vardag gör att äldre personer upplever god livskvalitet trots sjukdomar och 
handikapp. Det är viktigt att som sjuksköterska uppmärksamma och tolka de behov av 
aktiviteter som finns hos de äldre och inte anta att alla alltid vill delta utan se värdet i 
självbestämmande. Bristande motivation är den största bidragaren till inaktivitet, här har 
sjuksköterskan en viktig roll att motivera och uppmuntra de äldre enligt Watsons resonemang 
för att förebygga komplikationer. Inaktivitet ökar risk för sjukdomar och minskad upplevelse 
av livskvalitet (Skog & Grafström, 2013). 

 
6.1.2 Att ha goda relationer 
Att ha kontakt med närstående som bor utanför vård- och omsorgsboendet visade sig ha en 
positiv effekt på livskvaliteten för de äldre (Hall et al., 2011; Hughes & Moore, 2012; Lai et 
al., 2015; Marventano et al., 2015; Xu & Kane, 2013). Även om de äldre på vård- och 
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omsorgsboenden har kontakt med personer utanför känner sig många äldre ensamma 
(Östlund, 2008). En reflektion är om det kan bero på att kontakten ofta sker genom 
telefonsamtal? Eller att besöken trots kontakt är så pass sällan så ensamheten hinner tränga sig 
på mellan besöken? Äldre personer som tillbringar tid tillsammans med familj upplever en 
hög livskvalitet. Stödjande och hjälpande barn och barnbarn har setts ge de äldre högre 
välbefinnande och livstillfredställelse (Skog & Grafström, 2013).  Watsons teori menar att ju 
mer mänsklig omsorg som läggs på en individ desto större möjligheter har omvårdnaden att 
uppnå målen för en bättre hälsa (Watson, 1993). Att som sjuksköterska se den äldre personens 
behov av kontakt med anhöriga och därmed vara den hjälpande hand som krävs för att 
kontakten ska vara möjlig kan öka den äldres upplevelse av livskvalitet, se figur 1. 

 

6.1.3 Att ha hälsa 
Smärta och kroniska sjukdomar visade sig ha negativ inverkan på äldres upplevelser av 
livskvalitet (Edvardsson et al., 2014; Hall et al., 2011; Haugan, 2014; Hughes & Moore, 2012; 
Lai et al., 2015, Li et al., 2014; Marventano et al., 2015; Tse et al., 2012; Tse et al., 2013). 

Bjøro och Torvik (2010) beskriver smärta som ett vanligt förekommande symtom hos äldre, 
ju äldre en person blir desto mer ökar risken för kroniska sjukdomar och smärta. 
Undersökningar som gjorts visar att många äldre inte får tillräcklig smärtbehandling för att de 
ska känna sig nöjda.  Det har visat sig i forskning att livskvaliteten minskar om smärtor inte 
behandlats effektivt och kan också medföra andra komplikationer såsom inaktivitet och 
sängläge. De äldres självständighet minskar i takt med inaktivitet och livskvaliteten sjunker 
ytterligare som en nedåtgående spiral. Depression kan också vara en komplikation på smärta 
och kroniska sjukdomar som sänker livskvaliteten. Ett hinder för en god smärtbehandling är 
att äldre ibland avstår från att be om smärtlindring för att slippa vara till besvär eller att de har 
en rädsla för förlust av självständighet (ibid.).  

Fysisk hälsa förebygger komplikationer som kan uppkomma vid inaktivitet. Hos äldre är 
fysisk hälsa förebyggande för att så länge som möjligt kunna bevara självständighet, ADL, 
bibehålla integritet, autonomi och öka livskvaliteten. Fysisk hälsa är också fallförebyggande. 
Många äldre har minst en kronisk sjukdom som påverkar den fysiska förmågan. Alla 
människor oavsett ålder är i behov av fysisk aktivitet. Inaktivitet har många negativa 
konsekvenser exempelvis ökad fallrisk, nedsatt aptit, social isolering och ökad känsla av 
hjälplöshet. Oavsett funktionsnivå kan en halvtimmes fysisk aktivitet per dag räcka för att 
förebygga komplikationer. På vård- och omsorgsboenden är det sjuksköterskan tillsammans 
med andra yrkesprofessioner som har ansvaret för att ge förutsättningar till att kunna ha fysisk 
hälsa (Lægdheim Helbostad, 2010). Äldre upplevde livskvalitet genom fysisk hälsa och 
aktivitet. Därför borde aktiviteter, både vardagliga och fritidsaktiviteter vara ett större och mer 
aktivt moment inom vård- och omsorgsboenden (Edvardsson et al., 2014; Marventano et al., 
2015). 

Depression är en vanlig och allvarlig sjukdom hos äldre. Det som kännetecknar depression är 
isolering från omvärlden och minskat intresse för aktiviteter, även problem som sömnlöshet 
och bristande aptit kan uppkomma (Kvaal, 2010).  
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Om en jämförelse mellan litteratur och artiklarna görs ses att samma resultat framkommit. De 
äldre upplever minskad livskvalitet på grund av sina sjukdomar, smärta och bristen på 
självständighet. Uppkomsten av depression är högre hos kvinnor än män (Kvaal, 2010). I 
föreliggande studier som användes i resultatet besvarades drygt 70% av kvinnor. Om 
artiklarna hade haft ett jämt fördelat urval könsmässigt, hade kanske resultatet sett annorlunda 
ut. De äldre med depressiva symtom utgick kanske endast utifrån upplevelser av livskvalitet 
med tanke på deras sinnesstämning. Om de äldre med depressiva symtom endast fick ge sin 
bild av upplevd livskvalitet från fysiska och relationsrelaterade aspekter kanske resultatet 
blivit annorlunda. Då de depressiva äldre fokuserade på vilka upplevelser som minskade deras 
livskvalitet istället för att fokusera på vad som ökade livskvaliteten hos dem.  

Förbättrande av psykisk miljö är en av omvårdnadsfaktorerna i Watsons teori. Med hjälp av 
sjuksköterskan ska den äldre personen själv finna hälsa genom sina egna inre och yttre 
resurser. Watson beskriver att den äldre personen är förändraren. Redskapen till förändring är 
varken medicin, behandling eller teknologi i sig utan den äldres egna intellektuella resurser 
och ska därmed se bortom sjukdomar och det patologiska (Watson, 1993).  

Om en äldre person är i riskzon för att drabbas av depression borde Watsons teori vara 
tillräcklig för att förebygga sjukdomen, men om de inre och yttre resurserna inte är tillräckliga 
trots stöd från sjuksköterskan kan medicinsk behandling vara nödvändigt för att hjälpa den 
äldre. Enligt Skog och Grafström (2013) är den viktigaste behandlingen av depression hos 
äldre personer kontinuerlig och god vård och omsorg med ett gott bemötande och respekt för 
den äldres integritet.  

I resultatet framkom det att faktorer som stärkte de äldre personernas livskvalitet var saker 
som inte var ekonomiskt omöjliga eller orealistiska. Slettebø (2010) beskriver 
sjuksköterskestudenters inställning till att arbeta inom äldreomsorgen. Många 
sjuksköterskestudenter har en positiv inställning till äldreomsorgen men få väljer att börja 
arbeta där efter avslutade studier. Att dagligen behöva kompromissa på grund av knappa 
resurser leder till att sjuksköterskan måste nöja sig med en omvårdnad som inte alltid är etisk 
försvarbar. Enligt socialtjänstförordningen (SFS 2001:937) framkommer att det utifrån den 
äldre personens behov ska finnas tillgång till personal dygnet runt utan dröjsmål för att hjälpa 
de äldre på vård- och omsorgsboenden. Kravet på tillgång av personal beror på de äldres 
behov av hjälp. Om ett vård- och omsorgsboende har behov av närvarande personal dygnet 
runt ska det finnas. 
Trots knappa resurser finns alltså ett krav utifrån lagar att personaltätheten ska vara så pass 
bra att personal ska kunna se alla individers olika behov och hjälpa de äldre personerna till en 
bättre livskvalitet.    
 
6.2 Metoddiskussion 
Totalt användes tio artiklar från olika delar av världen med en urvalsgrupp med ett 
åldersintervall på 60-101 år, på sammanlagt 11 797 äldre där 8479 var kvinnor. I nio av tio 
artiklar var det mer kvinnor än män som valde att delta i forskningen. Kan den stora 
skillnaden mellan män och kvinnor ha påverkat resultatet? Är kvinnor i mer behov av 
aktiviteter och relationer än män? Om studierna utförts på lika många män och kvinnor hade 
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resultatet sett annorlunda ut då? Statistik visar att kvinnor generellt blir äldre än män, dock 
visar statistiken att både män och kvinnor blir över 80 år och därför borde det finnas både män 
och kvinnor på vård- och omsorgsboendena som uppfyller studiernas kriterier (WHO, 2015). 
Inom forskning görs ofta en skillnad mellan det biologiska könet och det sociala könet, eller 
genus. Begreppet genuskoll handlar om en medvetenhet om attityder, föreställningar och 
värderingar som styr våra tankar, uppfattningar och handlingar i förhållande till jämställdhet 
mellan kvinnor och män. Genuskoll innebär att se det språkliga, osynliga och normativa 
mönster för att på så vis få fram könsneutralitet och objektivitet. Med genuskoll identifieras 
och belyses felaktiga, ofta omedvetna föreställningar om kvinnor och män (Määttä & 
Öresland, 2009). I studierna beskrivs det tydligt hur många av vardera kön som deltagit, är det 
relevant när det är upplevelser som undersöks? Påverkar verkligen könet en persons 
upplevelse av livskvalitet?  Om det har betydelse borde studierna vara gjorda på lika delar 
män och kvinnor.  

De äldres ålder i de inkluderade artiklarna låg mellan 60-101 år, vilket kan anses vara brett. 
Den svenska definitionen av äldre motsvarar 65 år eller äldre (Socialstyrelsen, 2012). Den 
svenska definitionen kunde alltså inte användas med tanke på att artiklar även kom från 
utvecklingsländer med lägre medellivslängd och därmed en lägre ålder som definition av 
äldre. Att inkludera alla äldre mellan 60-101 år kan ses som en styrka i litteraturstudien då 
detta gav ett bredare och rikare resultat.                                                                                    
En svaghet är risken för feltolkningar från det engelska till det svenska språket. Artiklarna har 
bearbetats enskilt och sedan diskuterats tillsammans för att minska risken för feltolkningar av 
texten. 

 
I litteraturstudien användes databaser som är relevanta för omvårdnad och sökorden som 
användes hämtades direkt ur syftet (Kristensson, 2014). Svenska MeSH användes för att få 
fram alla sökord på engelska. Genom inklusions- och exklusionskriterier begränsades 
sökningen så innehållet i artiklarna skulle svara på syftet. Alla artiklar granskades av båda 
författarna tillsammans. Kvalitetsgranskningen ansågs värdefull och en styrka i 
litteraturstudien då alla artiklarna uppfyllde frågorna i granskningsmallen och inga artiklar 
exkluderades. 

En litteraturstudie är en vanlig metod inom omvårdnadsforskning. Fördelar med att använda 
den här metoden är att vetenskapliga studier sammanställs och kan sedan omsättas i praktiken 
(Kristensson, 2014). Den här studien fokuserar på ett globalt perspektiv och de inkluderade 
artiklarna var från ett stort globalt område: Sverige (n=1), Norge (n=1), Storbritannien (n=1), 
USA (n=1), Australien (n=1), Spanien (n=1), Taiwan (n=1) och Kina (n=3). Fördelen med en 
stor spridning är att litteraturstudien kan generaliseras, då faktorer som de äldre upplevde 
påverka livskvalitet inte skilde sig åt mellan de olika länderna. Enligt Hanssen (2010) blir 
samhället idag allt mer mångkulturellt och genom att ha ett globalt perspektiv ökar det 
förståelsen för andra kulturer och livsstilar.   

En litteraturstudie ger en bred överblick över det aktuella forskningsområdet (Kristensson, 
2014). Användning av artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats kan anses stärka 
litteraturstudien och bidrar till en helhetsbild av det valda problemområdet. En annan styrka är 
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att de inkluderade artiklarna var publicerade mellan åren 2011-2016 och litteraturstudien utgår 
från den senaste forskningen. De kvantitativa studierna har hög tillförlitlighet då de använde 
validerade mätinstrument. Den kvalitativa och studien med mixad ansats har en hög 
trovärdighet då tillförlitligheten, överförbarheten, verifierbarheten och giltigheten var god. 
Trots många kvantitativa artiklar i studien kunde syftet som beskriver äldre personers 
upplevelser hittas. 

 

6.3 Slutsats  
Studien visar att äldre upplever god livskvalitet genom att ha hälsa, aktiviteter och goda 
relationer. Genom att upptäcka vilka faktorer de äldre anser har betydelse för livskvaliteten 
kan sjuksköterskor tydligare arbeta för att skapa en så trivsam och god miljö som möjligt för 
de äldre på vård- och omsorgsboenden i Sverige och även i andra delar av världen. För att öka 
livskvaliteten hos äldre på vård- och omsorgsboenden bör sjuksköterskan bemöta varje 
enskild individ med intresse och försöka tillgodose individuella behov. Sjuksköterskan kan 
genom att sätta sig in i ny forskning och kunskap öka livskvaliteten hos de äldre.   

 

6.4 Kliniska implikationer och förslag till fortsatt forskning. 
Att få leva ett värdigt liv och uppleva livskvalitet är något som äldre på vård- och 
omsorgsboenden ska få göra mot bakgrund av den nationella värdegrunden för äldreomsorgen 
(Socialstyrelsen, 2012). Utifrån individuella behov borde därför vård- och omsorgsboendena 
anpassa sin miljö och sina aktiviteter utifrån de äldres önskemål och behov. Genom 
litteraturstudien kan sjuksköterskor ges kunskap om vad de äldre själva upplever är 
livskvalitet och vad som borde tänkas på i fortsatt forskning samt vara ett stöd till 
vårdpersonal i planeringen gällande de äldres tankar om livskvalitet och självbestämmande. 
Som sjuksköterska är det viktigt att försöka se alla individers olika styrkor och svagheter för 
att förebygga sänkt livskvalitet hos den äldre (Watson, 1993). Att ha ett gott samarbete med 
övrig vårdpersonal för att tidigt förhindra att den äldres hälsa och välmående sjunker är en 
viktig del i omvårdnaden.  

Rekommendationen och önskningen är att i vidare forskning inom livskvalitet hos äldre på 
vård- och omsorgsboenden undersöka hur livskvaliteten kan förbättras. Forskningen borde 
även bedrivas med ett bättre genusperspektiv i forskningen och se bakom det biologiska 
könet. Vilka aktiviteter är det som de äldre saknar och när aktiviteterna ska ske. Om 
sjuksköterskan exempelvis ofta utvärderar äldre med smärta kan därmed åtgärder sättas in 
omgående vilket kan förhindra depression, social isolering och sänkt livskvalitet.  
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Bilaga 1. Sökmatris 
 

Databas Sökord Resultat av 
sökningen 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

CINAHL 
2016-09-26 
Kl. 10.40 

1. Quality of life Antal träffar 
111,838 

Lästa titlar Lästa abstract Antal artiklar 
till studien 

CINAHL 
2016-09-26 
Kl. 10.42 

2. Aged 628,561    

CINAHL 
2016-09-26 
Kl. 10.44 

3. Nursing home 54,347    

CINAHL 
2016-09-26 
Kl. 10.46 

4. Quality of life 
AND aged AND 
nursing homes 
2011-2016 
Engelska 
Peer reviewed 

631 631 112 8 

PsycINFO 
2016-09-26 
Kl. 11.02 

1. Quality of life 88,727    

PsycINFO 
2016-09-26 
Kl. 11.04 

2. Aged 521,156    

PsycINFO 
2016-09-26 
Kl. 11.07 

3. Nursing home 26,316    

PsycINFO 
2016-09-26 
Kl. 11.10 

4. Quality of life 
AND aged AND 
nursing homes 
2011-2016 
Engelska 
Peer reviewed 

686 686 34 2 
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Bilaga 2. Tabell 2 
 

 Kategorier Aktiviteter Relationer Hälsa 

Artiklar Subkategorier  Familj 
och 
vänner 

Sjuksköterska 
och andra 
boende 

Fysisk Psykisk Social 

1.Edvardsson 

et al.  (2014) 
 X   X X X 

2. Hall et al. 

(2011) 
 X X X X X  

3. Haugan 

(2014) 
   X  X  

4. Hughes & 

Moore (2012) 
 X X X X X X 

5. Lai et al. 

(2015) 
  X  X X X 

6. Li et al. 

(2014) 
    X X  

7. Marventano 

et al. (2015) 
 X X X X X  

8. Tse et al. 

(2012) 
      X 

9. Tse et al. 

(2013) 
      X 

10. Xu & 

Kane (2013) 
 X X  X  X 
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Bilaga 3. Artikelmatris 
Författare Artikelns titel, 
tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Edvardsson, D., Petersson, L., 
Sjogren, K., Lindkvist, M., & 
Sandman, P. (2014). Everyday 
activities for people with 
dementia in residential aged 
care: Associations with person‐
centredness and quality of life. 
International Journal Of Older 
People Nursing, 9(4), 269-276. 
doi:10.1111/opn.12030 
 
Land: Sverige. 
 

Syftet var att utforska 
om äldre med demens 
som deltar i 
vardagsaktiviteter har 
högre livskvalitet 
jämfört med äldre 
som inte deltar i 
aktiviteter på vård- 
och omsorgsboenden.   

Kvantitativ tvärsnittsstudie. 
 
Urval: 
Från början skickades 1655 enkäter ut 1471kom 
tillbaka. Bara enkäter från kognitivt nedsatta 
användes så sammanlagt deltog 1266 äldre i 
studien från 156 olika vård- och 
omsorgsboenden i Sverige, varav 872 var 
kvinnor och 377 var män. Medelåldern var 76 år 
och deltagarna hade i snitt bott på boenden i 3 
år.  
 
Inklusionskriterier: 
Äldre kognitivt nedsatta som bor på vård- och 
omsorgsboende. 
 
Exklusionskriterier: 
De tillfrågades kognitiva förmåga testades innan 
studien och de som inte var tillräckligt kognitivt 
nedsatta exkluderades. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Informationen samlades in med hjälp av tre 
olika validerade mätinstrument som mätte 
deltagarnas kognitiva förmåga, aktivitetsnivå 
och livskvalitet.  
 
Analysmetod: 
Statistisk analys. 
 

Styrkor: 
Hög trovärdighet 
relaterat till ett varierat 
urval samt ett 
omfångsrikt datamaterial 
som lätt kan 
generaliseras.  
Mätinstrumenten som 
användes var validerade.   
 
Svagheter: 
Studien är en 
tvärsnittsstudie som 
endast gör att vi kan 
avläsa den på 
populationen under en 
viss tidpunkt.  

De äldre som deltog i 
vardagliga aktiviteter hade 
väsentligare högre livskvalitet 
och de visade sig också att de 
hade en högre kognitiv förmåga 
än de äldre som avstod från 
aktiviteter. 
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Författare Artikelns titel, 
tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Hall, S., Opio, D., Dodd, R. H., 
& Higginson, I. J. (2011). 
Assessing quality-of-life in 
older people in care homes. Age 
And Ageing, 40(4), 507-512. 
doi:10.1093/ageing/afr027 
 
Land: Storbritannien  

Syftet var att låta äldre på vård- 
och omsorgsboenden beskriva 
sin livskvalitet. De äldre fick 
även beskriva eventuella 
problem som kunnat uppstå 
medan de svarade på enkäten.  

Kvantitativ och kvalitativ. 
 
Urval: 
I studien deltog 20 äldre med en 
medelålder på 82 år från tre 
olika boenden i England. Av 
deltagarna var 13 kvinnor och 7 
män. Hur de äldre valdes ut 
beskrivs ej.  
 
Inklusionskriterier: 
De äldre fick inte vara så 
kognitivt nedsatta att de inte 
klarade av att svara på frågorna.  
 
Exklusionskriterier:  
Oförmögen att prata engelska 
eller för sjuk för att orka delta i 
en semistrukturerad intervju.  
 
 
Datainsamlingsmetod:  
Semistrukturerade intervjuer 
genomfördes enskilt med en av 
tre kvinnliga intervjuare och 
spelades in efter godkännande 
från den äldre.  
 
Analysmetod:  
Statistisk analys.   
 

Styrkor:  
Studien är gjord av flera 
personer vilket kan vara en 
styrka då resultatet inte färgas 
av en persons förförståelse. 
 
Svagheter: 
Alla ville inte skatta sin 
livskvalitet i en siffra utan 
föredrog att beskriva den 
verbalt, detta kan ha påverkat 
resultatet.  
Vissa sa en siffra direkt men 
ändrade sig ju längre intervjun 
pågick vilket kan påverkat 
resultatet. Flera av studiens 
äldre tyckte att studiens skalor 
var svåra att förstå. 

Det viktigaste för de äldres 
livskvalitet var fritidsaktiviteter, 
familj, relationer, socialt 
nätverk, självständighet och en 
lugn tillvaro.  
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Författare Artikelns titel, 
tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Haugan, G. (2014). The 
relationship between nurse-
patient interaction and 
meaning-in-life in cognitively 
intact nursing home patients. 
Journal Of Advanced Nursing, 
70(1), 107-120. 
doi:10.1111/jan.12173 
 
Land: Norge 

Syftet var att 
undersöka 
interaktionen 
mellan 
sjuksköterskor 
och äldre om 
meningsfullhet i 
livet på vård- och 
omsorgsboenden.   

Kvantitativ tvärsnittsstudie. 
 
Urval:  
Av de förfrågade valde 202 av 250 äldre 
att delta i studien. Deltagarna bestod av 
146 kvinnor och 56 män i åldern 80 år och 
uppåt.  
 
Inklusionskriterier:  
Godkända att bo på vård och 
omsorgsboende efter biståndsbedömning. 
Samtycke från ansvarig sjuksköterska och 
läkare. Deltagarna skulle vara kapabla att 
delta i en intervju.  
 
Exklusionskriterier: 
Patienter som bor på boendet tillfälligt, 
rehabiliteringspatienter och personer med 
nedsatt kognitivförmåga.  
 
Datainsamlingsmetod: 
Strukturerade intervjuer med 
frågeformulär användes vid insamlingen 
av data under åren 2008-2009 av tre olika 
personer med samma utbildning för att få 
så lika intervjuer som möjligt. 
 
Analysmetod:  
Statistisk analys. 
  

Styrkor:  
Ett låg bortfall. 
De som utfört intervjuerna i 
studierna har en likvärdig 
utbildning och förförståelse 
innan studien.  
 
Svagheter: 
Studien exkluderade äldre 
med nedsatt kognitiv förmåga 
vilket är vanligt förkommande 
på vård- och omsorgsboenden, 
därför kan studiens resultat bli 
svårt att generalisera.  

Interaktionen mellan 
sjuksköterska och äldre på 
vård- och omsorgsboenden 
har betydelse för de äldres 
mentala hälsa och livskvalitet. 
En god kommunikation ökar 
de äldres fysiska och psykiska 
välbefinnande.   
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Författare Artikelns titel, 
tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Hughes, K., & Moore, S. (2012). 
Quality of Life Versus Quality of 
Care: Elderly People and Their 
Experience of Care in South 
Australian Residential 
Facilities. Practice 
(09503153), 24(5), 275-285. 
doi:10.1080/09503153.2012.7404
51 
 
Land: Australien 
 

Syftet var att undersöka 
om vård- och 
omsorgsboenden i 
södra Australien har 
kapacitet att låta de 
äldre leva ut till sin 
fulla potential. 

Kvalitativ studie. 
 
Urval:  
Av 150 äldre passade 24 in på 
inklusionskriterierna därefter valdes tio äldre 
ut. Deltagarna var mellan 80 och 95 år, åtta 
var kvinnor och två män. Ett 
bekvämlighetsurval tillämpades när 
deltagarna valdes ut.  
 
Inklusionskriterier:  
Deltagarna valdes ut efter deras kognitiva 
och fysiska förmågor. Deltagarna var 
tvungna att ha bott på boendet minst tre 
månader för att ha hunnit bott in sig, kommit 
in i rutiner och aktiviteter. 
 
Exklusionskriterier: 
De boende som var allt för sjuka och 
nedsatta exkluderades från studien för att 
inte orsaka obehag, trötthet eller försämring 
av existerande medicinska tillstånd. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer utfördes 
antingen i deltagarnas egna sovrum eller i ett 
rum där deltagarna kände sig bekväma. 
 
Analysmetod: 
Innehållsanalys. 
  

Styrkor: 
Med hjälp av djupgående 
intervjuer ges en djup 
förståelse av individens 
tankar och situation.   
 
Svaghet: 
Artikeln är inte skriven 
efter IMRAD.  
Personalen kunde ha valt ut 
äldre till studien som inte 
hade starka negativa åsikter 
kring boendet. De äldre 
kan trots säkerhet på 
sekretessen, inte våga 
kritisera boendet.  

Resultatet visar att 
livskvalitet för äldre var att ha 
sin självständighet och 
autonomi i behåll. Kontakt 
med vänner och familj 
utanför vård- och 
omsorgsboendet och dagliga 
aktiviteter gjorde att dagarna 
inte var långtråkiga men 
saknaden av tidigare 
aktiviteter var stor. Bara en 
av de äldre hade 
framtidsdrömmar medan 
resterande menade på att de 
levt klart sina liv eller var för 
sjuka för att sätta upp nya 
mål.  
 

 

 



 

25 
 

Författare Artikelns 
titel, tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Lai, C., Leung, D., Kwong, 
E., & Lee, R. (2015). 
Factors associated with the 
quality of life of nursing 
home residents in Hong 
Kong. International Nursing 
Review, 62(1), 120-129. 
doi:10.1111/inr.12152 
 
Land: Kina 

Syftet var att undersöka 
vad som påverkar äldres 
livskvalitet på vård- och 
omsorgsboenden samt 
relationer mellan politik 
och de äldres livskvalitet.  

Kvantitativ tvärsnittsstudie. 
 
Urval: 
Totalt 351 äldre tillfrågades att delta i 
studien, 193 valde att delta och 125 kunde 
fullfölja studien till analys. 
Åldern varierade mellan 60 år och uppåt. Av 
deltagarna var 70 kvinnor och 55 män. Ett 
bekvämlighetsurval tillämpades.  
 
Inklusionskriterier:  
Deltagaren skulle bo permanent på vård- och 
omsorgsboende. 
 
Exklusionskriterier: 
Studien utfördes i tre olika tillfällen. Vissa 
äldre kunde ha blivit intervjuade flera 
gånger, för att få fram tvärsnittsdata 
exkluderades dubbletter.  
 
Datainsamling: 
Studien utfördes under tre år i tre olika 
omgångar. Enskilda strukturerade intervjuer 
och bedömningar gjordes med validerade 
instrument.  
 
Analysmetod: 
Statistisk analys.  
   

Styrkor: 
Studien har inga 
exklusionskriterier, (mer 
än dubbletter) vilket gör att 
även kognitivt nedsatta kan 
delta. Studien kan hjälpa 
sjukvårdspersonal att 
identifiera personer som 
riskerar att drabbas av en 
låg livskvalitet och 
utforma en lämplig 
personcentrerad vård. 
Studien använde sig av 
validerade instrument.  
 
Svagheter: 
Studien hade ett stort 
bortfall då många dog eller 
hamnade på sjukhus vilket 
gör studien svår att 
generalisera.  
  
 

De äldre hade en måttlig nivå 
av livskvalitet, med undantag 
av sociala relationer där 
livskvalitet mättes lägre.  
Faktorer som överlag påverkade 
livskvaliteten negativt var 
sömnproblem, smärta och vara 
yngre äldre.  
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Författare Artikelns titel, 
tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Li, I., Kuo, H., Lin, K., & Wu, 
Y. (2014). The effects of 
depressive symptoms on quality 
of life among institutionalized 
older adults in Taiwan. 
Perspectives In Psychiatric 
Care, 50(1), 58-64. 
doi:10.1111/ppc.12029 
 
Land: Taiwan 

Syftet var att utforska 
fysisk hälsa och 
depressionsstatus och 
inverkan på livskvalitet hos 
äldre som bor på vård- och 
omsorgsboenden.  

Kvantitativ tvärsnittsstudie. 
 
Urval:  
Av de tillfrågade som tackat ja till 
deltagande i studien passade 321 äldre in 
på kriterierna, 306 av de äldre fullföljde 
studien. Av de äldre var 160 män och 
146 kvinnor. Åldern var mellan 65 och 
97 år.   
 
Inklusionskriterier:  
Kognitivt friska och med god 
verbalförmåga. 
 
Exklusionskriterier: 
Kognitivt nedsatta. 
 
Datainsamling: 
En sjuksköterska med goda förkunskaper 
inom området utförde alla intervjuerna. 
Ett flertal olika skalor användes.  
  
Analysmetod: 
Statistisk analys. 
 

Styrkor: 
Endast en person har utfört 
intervjuerna och på så vis 
gjordes intervjuerna på 
samma sätt med alla.  
En stor urvalsgrupp valdes 
ut och därmed är resultatet 
lättare att generalisera.  
 
Svagheter: 
Alla äldre i studien är 
tagna ur staden Taipei city 
och kan därmed svårare 
generaliseras över världen. 
En annan svaghet är att 
alla kognitivt nedsatta 
exkluderades då de som 
utförde studien var rädda 
för att resultatet inte skulle 
bli tillförlitligt.  

Studien visar på att lindrande av 
depression kan förbättra 
livskvaliteten hos äldre på vård- 
och omsorgsboenden.  
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Författare Artikelns titel, 
tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Marventano, S., Prieto‐Flores, 
M., Sanz‐Barbero, B., Martín‐
García, S., Fernandez‐
Mayoralas, G., Rojo‐Perez, F., 
& ... Forjaz, M. J. (2015). 
Quality of life in older people 
with dementia: A multilevel 
study of individual attributes 
and residential care center 
characteristics. Geriatrics & 
Gerontology 
International, 15(1), 104-110. 
doi:10.1111/ggi.12238 
 
Land: Spanien 
 

Syftet var att undersöka 
hur faktorer på vård- och 
omsorgsboenden 
påverkar äldre med 
demens livskvalitet. 
 

Kvantitativ tvärsnittsstudie. 
 
Urval: 
Ett bekvämlighetsurval användes. Totalt 
14 stycken vård- och omsorgsboenden 
valdes ut till studien. De äldre var mellan 
60 och 102 år, 352 var kvinnor och 77 
män. Av de 525 som var förfrågade 
analyserades bara 429 stycken. Bortfallet 
berodde på otillräcklig information. 
 
Inklusionskriterier:  
De äldre var tvungna att ha en fullt 
utvecklad demenssjukdom.  
 
Exklusionskriterier: 
De äldre som inte hade en fullt utvecklad 
demenssjukdom exkluderades.  
 
Datainsamling: 
Flera validerade mätinstrument användes 
för att undersöka depression, stadium i 
demens och livskvalitet.  
 
Analysmetod: 
Statistisk analys. 
 

Styrkor:  
Högt antal deltagare, 
studien involverade alla 
individer med demens. 
Validerade instrument 
användes.  
 
Svagheter:  
En stor skillnad på urvalen 
gällande könsfördelning. 
Ett bekvämlighetsurval 
gjordes och med detta är 
studien svårare att 
generalisera.  

Äldre som hade högst 
livskvalitet var de som var 
funktionella, självständiga, 
hade bättre hälsa och ett gott 
socialt nätverk. Lång tid på 
boende och långt gången 
demens visade mer depressiva 
symtom.  
Studien visade även skillnad i 
livskvalitet beroende på 
utbildningsnivå. Högre 
utbildningsnivå hos de äldre 
visade bättre livskvalitet vilket 
kunde bero på flera faktorer 
t.ex. högre inkomst ger tillgång 
till bättre medicinsk vård.   
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Författare Artikelns titel, 
tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Tse, M., Leung, R., & Ho, S. 
(2012). Pain and 
psychological well‐being of 
older persons living in nursing 
homes: An exploratory study 
in planning patient‐centred 
intervention. . Journal Of 
Advanced Nursing, 68(2), 
312-321. doi:10.1111/j.1365-
2648.2011.05738.x 

Land: Kina. 

Syftet var att undersöka 
smärta och användning av 
oral analgetika, icke-
farmakologiska strategier 
samt det äldres 
psykologiska 
välbefinnande på vård- och 
omsorgsboenden. 
Sambandet mellan smärta 
och psykiskt välbefinnande 
har utforskats.  

Kvantitativ tvärsnittsstudie. 
 
Urval: 
Sex privata vård- och omsorgsboenden fick 
förfrågan att delta i studien. Av de äldre som 
passade in under inklusionskriterierna tackade alla 
ja. Totalt deltog 302 äldre varav 213 kvinnor och 89 
män. Åldrarna varierade från 60 till 101 år. Inget 
bortfall finns dokumenterat i studien.  
 
Inklusionskriterier:  
Personer som var 60 år eller äldre. De äldre skulle 
kunna kommunicera på kantonesiska samt vara 
orienterade till tid, rum och person.  
 
Exlusionskriterier:  
Äldre som hade ett förflutet med psykisk ohälsa.  
 
Datainsamlingsmetod: 
Intervjuer i 30 minuter enskilt i en hemlik miljö. Ett 
flertal olika validerade skalor användes för att få 
fram så tydliga svar som möjligt av intervjuerna. 
 
Analysmetod: 
Statistisk analys.  
 

Styrkor:  
Många deltagande, 
inga bortfall och stor 
åldersspridning ger ett 
tillförlitligt resultat. 
Mätinstrumenten var 
validerade.  
 
Svaghet:  
Studien kan inte 
generaliseras till äldre 
som bor utanför vård- 
och omsorgboenden.  

De äldre som inte upplevde 
smärta mätte högre resultat 
på livskvalitet vilket 
resulterade i högre lycka, 
tillfredställelse med livet, 
minde känsla av ensamhet 
och depression. 
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Författare Artikelns titel, tidskrift, 
Land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Tse, M. Y., Wan, V. C., & Vong, S. S. 
(2013). Health-related profile and 
quality of life among nursing home 
residents: does pain matter?. Pain 
Management Nursing: Official Journal 
Of The American Society Of Pain 
Management Nurses, 14(4), e173-e184. 
doi:10.1016/j.pmn.2011.10.006 
 
Land: Kina 
 

Syftet var att 
undersöka hälsa och 
livskvalitet hos 
äldre på vård- och 
omsorgsboenden, 
med och utan 
smärta. 

Kvantitativ tvärsnittsstudie.  
 
Urval: 
Till studien valdes tio stycken vård- och 
omsorgsboenden i Hong Kong ut. Totalt 535 
äldre valdes ut med ett bekvämlighetsurval. 
Av deltagarna var 147 stycken män och 388 
stycken var kvinnor. Deltagarnas ålder 
varierade från 60 till 101 år. 
 
Inklusionskriterier:  
De äldre var tvungna att vara över 60 år, 
kunna kantonesiska samt vara orienterade till 
tid, rum och person. 
 
Exklusionskriterier: 
De äldre som bott på vård- och 
omsorgsboende mindre än ett år, hade historia 
med psykisk ohälsa eller de som var kognitivt 
nedsatta exkluderades.  
 
Datainsamlingsmetod: 
Data samlades in via intervjuer. Ett flertal 
olika validerade skalor användes för att få 
fram så tydliga svar som möjligt av 
intervjuerna. 
 
Analysmetod: 
Statistisk analys.  
 

Styrkor: 
Stort antal deltagare 
och validerade 
instrument. Lätt att 
generalisera.  
 
Svagheter: 
Inte jämt fördelat 
mellan könen. 
Svårtolkat varför 
äldre med historia av 
psykisk ohälsa 
exkluderades.  

Studien visade att smärta har 
en negativ påverkan på de 
äldres livskvalitet. De äldres 
psykologiska hälsa som 
lycka, tillfredställelse med 
livet och depression samt 
deras fysiska livskvalitet 
påverkades av smärta. 
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Författare Artikelns 
titel, tidskrift, Land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Xu, D., & Kane, R. L. 
(2013). Effect of urinary 
incontinence on older 
nursing home residents’ self‐
reported quality of life. 
Journal Of The American 
Geriatrics Society, 61(9), 
1473-1481. 
doi:10.1111/jgs.12408 
 
Land: USA 
 

Syftet var att undersöka 
om urininkontinens 
påverkar livskvaliteten 
hos äldre på vård- och 
omsorgsboenden..  

Kvantitativ tvärsnittsstudie. 
 
Urval: 
Totalt 8620 äldre svarade på enkäten och 5618 av 
de äldre var urininkontinenta. Genomsnittsåldern 
var 87,2 år och 6275 var kvinnor.  
 
Inklusionskriterier:  
De äldre var tvungna att permanent bo på vård- och 
omsorgsboende och vara kapabla till att fullfölja 
studien.  
 
Exklusionskriterier: 
Äldre som låg i koma, cerebral pares,  
olika typer av förlamning, bipolär sjukdom, 
schizofreni, palliativa, sängbundna och personer 
yngre än 65 år exkluderades från studien. 
 
Datainsamlingsmetod:  
Livskvalitetsbaserade intervjuer genomfördes med 
hjälp av utbildade intervjuare.  
Äldre som var lätt kognitivt nedsatta fick först svara 
på lättare frågor, var svaren orimliga exkluderades 
dessa personer från studien.  
 
Analysmetod: 
Statistisk analys. 
 

Styrkor: 
Ett stort antal äldre gör 
resultatet mer 
tillförlitligt och lättare 
att generalisera. 
Reliabiliteten och 
validiteten var hög. 
 
Svagheter:  
Frågeformuläret kan ha 
varit för allmänt för att 
fånga upp små men 
betydelsefulla 
förändringar inom 
urininkontinens. De 
äldre bor i delstaten 
Minnesota och har 
därför en begränsning i 
att kunna generaliseras 
över världen.  

Livskvaliteten var god. 
De äldre med urininkontinens 
hade lägre livskvalitet än de 
utan. Urininkontinensen var 
dock inte den största delen av 
den minskade livskvaliteten 
utan faktorer som värdighet, 
autonomi och sinnesstämning 
hade större inverkan på 
livskvaliteten.   

 

 


