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              Abstrakt

Att vårdas på sjukhus kan vara en svår upplevelse för många äldre 
människor, men kan även upplevas som en befrielse. Syftet med denna 
litteraturstudie var att beskriva äldre människors upplevelse av att vårdas på 
sjukhus. Elva vetenskapliga artiklar har analyserats med en kvalitativ 
innehållsanalys med manifest ansats. Analysen resulterade i fem kategorier:
Personalens bemötande är avgörande för att upprätthålla värdigheten;
Samtal och information medför en känsla av kontroll; Sjukdomsupplevelsen 
påverkas av omvårdnadshandlingar; Oro att mista kontroll och värdighet 
och miljön speglar omvårdnadskvalitén. Vårdpersonalens bemötande och 
attityder är avgörande för äldre människors välbefinnande. Att 
uppmärksamma och bekräfta människan har stor betydelse för 
tillfrisknandet. Information och bra kommunikation gör att människan får 
förtroende för vården och kontroll över sin situation. En estetisk tilltalande 
miljö bidrar till värdighet och välbefinnande hos äldre människor som 
vårdas på sjukhus. Tryggheten för äldre människor som vårdas på sjukhus 
kan förbättras genom att vårdpersonal regelbundet reflekterar över sitt 
bemötande och att personal strävar efter ett gemensamt mål med patienten i 
centrum. 

Nyckelord: Innehållsanalys, kvalitativ, miljö, omvårdnadshandlingar, 
osäkerhet, upplevelse, vård, äldre människor. 
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Människor i Sverige lever länge och medellivslängden är en av de högsta i Europa. År 2030 

beräknas cirka 25 procent av befolkningen vara 65 år eller äldre (World Health Organization

[WHO] 2006). Åldrandet är en långsam process utan bestämda gränser och varierar stort 

mellan olika människor och innebär ofta anpassningar till genomgripande förändringar. Att ha 

tillgång till flera meningsfulla livsområden kan minska sårbarheten hos den äldre människan. 

Åldrandet är något normalt och inte någon sjukdom. Den kronologiska åldern är det 

vanligaste sättet att ange ålder i. I västvärlden är den vanligaste åsikten att ålderdomen börjar 

vid 60 års ålder. Det är betydelsefullt att granska negativa attityder till åldrande och äldre 

människor enligt en vedertagen etisk grundsyn. Attityder som är negativa kan skada 

människors hälsa, självständighet och självkänsla under åldrandet (SOU 2003:91) 

Berg, Hedelin och Sarvimäki, (2005) menar att många äldre människor blir förvirrade och 

apatiska vid sjukhusvistelse. För att främja hälsa hos äldre människor är det betydelsefullt att 

se denne som en autonom människa samt att den basala omvårdnaden måste tillgodoses på ett 

tillfredsställande sätt. Enligt Hubbard et al. (2004) har många äldre människor som vårdas på 

sjukhus behov av många olika vårdinsatser och vårdbehovet ökar vid stigande ålder. Cullberg 

(2007, s.107-108) menar att människan blir psykiskt skörare vid påfrestningar som infektioner 

och operationer vid hög ålder. Hörsel och känsel blir svagare än tidigare och även minnet kan 

försämras. Den äldre kan tillfälligt reagera förvirrat, speciellt vid sjukhus inläggning. Cullberg 

(2007, s.107-108) menar vidare att många äldre saknar brist på stimuli vilket kan få dem att 

känna att de inte längre är en del av samhället, tillvaron kan kännas meningslös.

Sjukdom drabbar inte enbart ett organ eller del av kroppen utan hela människan berörs på 

olika sätt. Det är den subjektiva upplevelse av sjukdom och av lidande som bör tas i beaktning 

för att kunna förstå upplevelsen av att vara sjuk (Berg & Sarvimäki, 2003; Toombs 1993, s. 

70, 117). Toombs (1993, s.97) menar att människor upplever en förlust av helheten och den 

kroppsliga integriteten vid sjukdom. 

Att vårdas på sjukhus och vara beroende av andra utmanar människans säkerhet och utsätter 

dem för risker över vilka de ofta har liten kontroll över (Williams & Irurita, 2005).

Människor som vårdas på sjukhus känner att de är instängda och sjukhusmiljön reducerar 

oberoendet. De jämför miljön hemma med sjukhusmiljön och flera orsaker bidrar till att 

sjukhusmiljön reducerar oberoendet för människan. Detta innefattar exempelvis att vara 
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instängd inomhus, få annan mat än de är van vid, sova i en annan säng och bli tillsagd vad de 

ska göra (Williams, Dawson & Kristjanson, 2008).

Berg, Sarvimäki och Hedelin (2006) beskriver hälsoförebyggande från äldre människors 

perspektiv och erfarenheter av att vårdas på sjukhus. Att utgå från en humanistisk 

människosyn innebär att se människan som unik, förnuftig och självbestämmande. En 

helhetssyn som präglas av en existentiell syn på omvårdnad innebär att fokus i omvårdnaden 

är den enskilda människans upplevelse av att finnas till vilket ger mening till 

livserfarenheterna och stärker människans anonymitet i konkreta situationer (Berg & 

Sarvimäki, 2003). 

När människor är sjuka och vårdas på sjukhus sker en mental anpassning till den nya 

situationen. Dessutom ändras människans uppfattning av värdighet när de befinner sig på 

sjukhus. Värdigheten ändras inte, människan har samma namn, vill fortfarande vara privat 

men vid sjukhusvistelse ändras människans sätt att tänka. Människan vill helst inte tänka på 

värdighet, de vill återfå sin hälsa (Matiti & Trorey, 2004). Äldre människor vill bli vårdade av 

någon som kan bevara deras inre själv och som kan se de andliga psykologiska och fysiska 

behoven enligt (Harrefors, Sävenstedt & Axelsson, 2009).

Enligt (Hubbard et al. 2004) bör den äldre människans behov tas i beaktning vid planering av 

framtidens hälso- och sjukvård. Min et al. (2005) anser att människans sårbarhet och ålder 

inte ska predisponera till att en sämre vård ges till äldre människor. Däremot är omvårdnaden 

tidskrävande eftersom den äldre människan ofta har många olika sjukdomsbilder vilket i sig 

innebär att det är tidskrävande med en risk att omvårdnadskvaliteten blir sämre.

Douglas och Douglas (2005) menar att vård miljön har betydelse för människans

tillfrisknande och välbefinnande. Dessutom bör sjukhusmiljön utformas på ett sätt där 

människan finns i centrum. Det bör finnas utrymmen att mötas i för att främja sociala 

kontakter. Vidare menar (Douglas & Douglas, 2005) att sjukhusmiljön bör vara funktionell 

och patientnära samt ha stödjande egenskaper som ger en känsla av normalitet vilket kan 

hjälpa människor som vårdas på sjukhus att hantera sin livssituation och stödja deras 

tillfrisknande. Enligt Edvardsson, Sandman och Rasmussen (2005) upplever människor som 

vårdas på sjukhus  välbefinnande när sjukhusmiljön präglas av en lugn och avslappnad 

atmosfär och när de känner att de kan följa sin egen rytm. Människor som vårdas på sjukhus 
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kan trots sjukdom känna glädje när de omges av vackra föremål i omgivningen och de känner 

ett inre lugn när personalen inte stressar vilket även utgör en god förutsättning för mänskliga 

möten.

De förhållningssätt som vårdpersonal har i mötet med människan är avgörande för

välbefinnandet. Løgstrup (1992, s. 41-51) menar att människan har på förhand tillit till 

varandra och att det hör till egenskapen av att vara människa. Vidare menar (Løgstrup, 1992, 

s. 41-51) att tillit innebär att den enskilde blottar sig själv och ger något av sitt liv i den andres 

hand för att bli mottagen. Människan kan bli djupt emotionellt sårad när han eller hon inte blir 

tillmöteskommen och genom det förhållningssätt andra människor har kan göra dennes liv 

mörkt eller ljust, tryggt eller hotande. Därför menar (Løgstrup, 1992, s. 41-51) att i mötet 

mellan människor finns ett outtalat krav som innebär att ta emot det liv som tilliten lägger i 

vår hand. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) beskriver att hälso- och sjukvård ska 

bedrivas så att den uppfyller kraven på god vård. Vården ska vara av god kvalité och hög 

hygienisk standard för att tillgodose människans behov av trygghet i vård och behandling. 

Vården ska också vara lättillgänglig och bygga på respekt för människans integritet och 

självbestämmande.

Enligt Berg, Hedelin och Sarvimäki (2005) är sjuksköterskor kluvna mellan det holistiska 

och det biomedicinska synsätten i deras hälsofrämjande arbete med äldre människor. 

Sjuksköterskor växlar mellan de båda synsätten beroende av omgivningen, situationen och 

vilka personer som är inblandade. Berg et al. (2005) menar även att sjuksköterskor har många 

olika arbetsuppgifter som kräver omfattande färdigheter och kompetens vilket innebär att det 

ges lite utrymme för att genomföra hälsobefrämjande åtgärder särskilt då det gäller äldre 

människors omfattande och komplexa sjukdomssituationer. Detta kan medföra att det inte 

finns tid för sjuksköterskan att utforma miljön på ett estetiskt tilltalande sätt.

En stor andel av sjukhusvården består av vård av äldre människor. Äldre är den stora, ständigt 

växande patientgruppen som i framtiden kommer att kräva mer vård och kraven på 

vårdgivaren kommer att öka. Därför är det viktigt att sjuksköterskor har kunskap och

förståelse för hur det är att vara äldre och vårdas på sjukhus så att en tillfredsställande 

omvårdnad kan ges. Mot denna bakgrund var syftet med denna litteraturstudie att beskriva 

äldre människors upplevelse av att vårdas på sjukhus. 
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Metod 

Litteratursökning

I denna litteraturstudie valde vi att söka internationella vetenskapliga artiklar. Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2006, s. 61-62) menar att forskare bör besluta vilka källor som ska användas 

för att söka relevanta studier som svarar mot syftet. De databaser som använts var Pub Med 

och Cinahl för att söka artiklar som motsvarade syftet, äldre människors upplevelse av att 

vårdas på sjukhus. Sökord som användes var, health facility environment, narration, 

qualitative studies, nursing,  frail elderly, gerontologic nursing som funnits genom sökning i 

de olika databasernas indexeringstermer. För att hitta relevanta artiklar som motsvarade syftet 

har den booleska termen AND använts. Inklusionskriterierna var äldre människor med ålder 

60 år och äldre som var inneliggande på en vårdavdelning på sjukhus. Artiklarna skulle vara 

skrivna på engelska och publicerade mellan år 2000-2009 samt vara peer reviewed. Enligt 

(Willman et al. 2006, s. 81)  innebär peer reviewed att expertis inom området har granskat 

innehållet innan publicering. Vid litteratursökningen valdes lämpliga artiklar ut som 

motsvarade syftet genom att läsa artiklarnas titlar och abstrakt (jmf. Polit & Beck, 2004, s. 

94). En artikel beställdes via universitetets bibliotek och två valdes ut från relaterade artiklar 

till redan funna artiklar. Tjugotre artiklar valdes ut, efter en första genomläsning exkluderades 

tolv eftersom dessa inkluderade människor i alla ålderskategorier. Artikelsökningen redovisas 

i tabell 1.

Tabell 1 Översikt litteratursökning

Syfte med sökning: Äldre människors upplevelse av att vårdas på sjukhus

Sök 
nr

Sept-
09

Pub Med

Sökord Limits Antal artiklar Valda 
artiklar

1 MSH Health Facility 
Environment

6113

2 MSH Narration 2784
3 MSH Nursing care 103885
4 MSH Nursing 18638
5 MSH Inpatients 3786

6 1 AND 2 Aged, 65+ 17 1
7 1 AND 2 AND 3 Aged 65+ 4 0
8 1 AND 4 Engelska, Aged 65+; 80 

and over; 80+ years
180 1

9 5 Engelska, nursing journals, 
80+ 

141 1

10 4 AND 1 Engelska; 65+;80+ 49 1 
+1relaterad 
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forts. Tabell 1 Översikt litteratursökning
Sök
nr

Sept-
09

Cinahl

Sökord Antal artiklar Valda 
artiklar

1 TSH Health facility environment 2769
2 *Health facility 

environment
93 0

3 TSH Qualitative studies 28925
4 *Qualitative studies   250 3
5 TSH Frail elderly 1925
6 *Frail elderly 136
7 TSH Nursing 360963
8 *Nursing 2705
9 TSH Gerontologic nursing 8245
10 * Gerontologic nursing/PF 10 1 
11 2 AND 4 11 2

*) limits: English, peer-reviewed, aged 65+ years, aged 80 and over, inpatients, 2000-2009
MSH- Mesh-termer i data basen PubMed, TSH- Thesaurstermer i databasen Cinahl. PF- psychosocial 
factors i Cinahls thesaurusträd

Kvalitetsgranskning 

Elva artiklar kvalitetsgranskades genom att använda granskningsprotokollet i (Willman et al. 

2006, s. 156). Vid kvalitetsgranskningen av artiklarna har den metod som (Willman et al. 

2006 s. 96) beskriver tillämpats. Artiklarna klassificerades utifrån ett poängsystem där 1 

poäng gavs till varje positivt svar i granskningsprotokollet och därefter räknades den 

slutgiltiga poängsumman för varje enskild artikel om till procent och som sedan bedömdes 

efter hög (80-100 procent), medel (70-79 procent) och låg (60-69 procent) kvalitet. Samtliga

artiklar bedömdes vara av hög kvalitet. De artiklar som ingår i analysen redovisas i tabell 2.
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Tabell 2 Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=11)

Författare/år Typ av studie Deltagare Datainsamling/An
alys

Huvudfynd Kvalitet

Edvardsson 
(2008) 
Sverige

Kvalitativ 41 patienter 20 
närstående och 51 
vårdpersonal

Intervjuer 
observationer/kvalit
ativ innehållsanalys 
i fyra steg

Beskriver hur 
patientens 
välbefinnande kan 
främjas genom en 
terapeutiskt miljö 
och genom 
personalens 
handlingar och 
organisationens 
filosofi

Hög 

Edvardsson
(2009)
Sverige 

Kvalitativ 
grounded theory

9 patienter och 5 
sjukvårdspersonal

Intervjuer 
fenomenologisk 
hermeneutisk 
metod i 3 steg

Kläderna upplevdes 
komfortabla och 
praktiska men 
upplevdes som 
stigmatiserande och 
en symbol för 
sjukdom.

Hög

Green et al.
(2008)
England

Kvalitativ 21 patienter och 9
sjukvårdspersonal

Semistrukturerade 
intervjuer/innehålls
analys med data 
program

Resultatet visar en 
välkommande, 
säker vård miljö 
där patienter kan 
interagera socialt 
och ha en känsla av 
att ha kontroll över 
tillvaron.

Hög

Huckstadt  
(2002)
USA

Kvalitativ 
etnografisk

8 patienter Ostrukturerad
e intervjuer, 
deltagande 
observationer/
Innehållsanalys 
med dataprogram

Äldre patienter 
ställs inför unika 
problem under 
sjukhusvistelsen. 
Negativa fysiska 
och kognitiva 
konsekvenser för 
de äldre som vistas 
på sjukhus.

Hög

Jacelon
(2004a)
USA

Kvalitativ 
grounded theory

5 patienter  Intervjuer och 
deltagande 
observationer/
konstant 
jämförande analys 
metod, QSR 
NUD*IST 
4software package

Under 
sjukhusvistelse, 
använder den äldre 
strategier för att 
hantera deras 
personliga 
integritet.

Hög

Jacelon  
(2004b)
USA

Kvalitativ 5 patienter 2 män 
och 3 kvinnor).

Djupintervjuer
/
grounded theory.

Denna studie 
beskriver hur 
Autonomin 
förändras under 
sjukhusvistelsen 
samt hur oberoende 
och känslan av 
kontroll kan 
stärkas.  

Hög



8

forts. Tabell 2 Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=11)

Författare
/år

Typ av studie Deltagare Datainsaml
ing/Analys

Huvudfynd Kvalitet 

Naithani et
al. (2008)
England 

Kvalitativ 48 patienter 
intervjuades

Semistruktu
rerade
intervjuer/
Tematisk 
analys med 
dataprogram
met NVivo

Opererade och äldre 
patienter och de med 
rörelse hinder 
upplever en stor 
svårighet att komma 
åt maten.

Hög

Randers & 
Mattiasson  
(2000)
Sverige 

Kvalitativ 12 äldre deltagare 
9 kvinnor och 3 
män

Intervjuer 
och 
deltagande
observatione
r/
Innehållsanalys

Att äldre människors 
integritet som rör 
deras kroppslig själv 
var det som var minst 
kränkt. det var deras 
psykologisk, 
information och 
kultur själva som var 
de mest utsatta.

Hög

Tutton (2005)
England

Kvalitativ i fyra
faser

19 patienter 
24vårdpersonal  
och tre fokus 
grupper

Intervjuer, 
fokusgrupper/ 
innehållsanalys, 
med 
dataprogramet 
QRS.NUD.IST

Resultaten tyder 
på att 
delaktighet är 
en aktiv process 
som är en 
väsentlig del i 
arbetet för 
sjuksköterskor 
och vårdare

Hög

Tutton& 
Seers
(2004)
England 

Kvalitativ 
etnografis
k metod, 

19 patienter, 
26  personal.

Deltagande 
observatione
r och 
djupgående 
intervjuer/
Innehållsanalys, 
dataprogrammet  
QRS.NUD.IST 

I denna studie har 
forskarna identifierat 
nyckel teman som 
belyser faktorer vilka 
påverkar upplevelsen 
av komfort

Hög

Webster & 
Bryan (2009)
England

Kvalitativa 15 personer Semistrukturerad
e intervjuer/ 
innehållsanalys 

Den här studien 
föreslår att oberoende 
och effektiv 
kommunikation är 
den viktigaste för att 
behålla värdighet 
genom att uppnå 
kontroll över deras 
situation.

Hög
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Analys

För att analysera artiklarna tillämpades en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats.

Kvalitativ innehållsanalys är lämplig att använda vid analys av verbal, visuell eller 

skriven data och kunna dra meningsfulla slutsatser av dessa (Downe-Wamboldt, 1992).

Den manifesta ansatsen innebär enligt (Downe-Wamboldt, 1992) att forskaren klarlägger 

det faktiska och synliga i innehållet, är textnära och undviker tolkningar. Artiklarna lästes 

noggrant igenom för att få en helhet av innehållet. Detta utfördes inledningsvis genom att 

båda författarna läste igenom artiklarna var för sig och markerade i marginalen. Därefter 

lästes materialet tillsammans och meningsenheter i texten som motsvarade syftet togs ut 

(jmf. Elo & Kyngäs, 2007). Enbart patienters perspektiv har analyserats i de artiklar som 

valdes ut till  analysen.

Meningsenheterna översattes till svenska och kondenserades i syfte att korta ner innehållet för 

att behålla kärnan därefter fördes dessa in i en tabell. De meningsenheter som liknade 

varandra innehållsmässigt fördes samman i flera steg till kategorier. För att kontrollera att 

ingen meningsenhet skulle falla utanför slutkategorin granskades dessa ytterligare. Burnard 

(1991) menar att det är betydelsefullt att stärka tillförlitligheten i kategoriseringsprocessen 

genom att de meningsenheter som bildar kategorier ytterligare granskas och jämförs för att 

inga viktiga detaljer i innehållet ska förbises i processen. Enligt (Elo & Kyngäs, 2007) är 

syftet med grupperingen att reducera antalet kategorier genom att föra samman de som liknar 

varandra eller in i en bredare högre kategori för att tillhandahålla ett sätt att beskriva 

fenomenet, att öka förståelsen och för att utveckla kunskap. Denna process utfördes i flera 

steg tills slutkategorierna var väl avgränsade från varandra innehållsmässigt. 

Kategoriseringsprocessen resulterade i fem slutgiltiga kategorier som motsvarade vårt syfte.
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Resultat

Tabell 3 Översikt av kategorier (n=5)

Kategorier

Personalens bemötande är avgörande för att upprätthålla värdigheten

Samtal och information medför en känsla av kontroll

Sjukdomsupplevelsen påverkas av omvårdnadshandlingar

Oro att mista kontroll och värdighet

Miljön speglar omvårdnadskvalitén

Personalens bemötande är avgörande för att upprätthålla värdigheten

I flera studier beskrev äldre människor att de var nöjd med personal som hade positiva 

egenskaper såsom vänlighet, mildhet och godhet. Bra relationer till personal stärkte deras 

upplevelse av välbefinnande och hjälpte den genom sjukhusvistelsen (Huckstadt, 2002; 

Tutton, 2005; Tutton & Seers, 2004). Vidare uttryckte äldre människor att sjuksköterskor 

bemötte dem på ett fint sätt och var intresserade och lyssnade på deras åsikter (Huckstad, 

2002; Randers & Mattiasson 2000; Tutton & Seers 2004; Webster & Bryan 2009). I en studie 

(Webster & Bryan, 2009) beskrev äldre människor att sjuksköterskors bemötande var 

avgörande för att upprätthålla värdigheten. I flera studier (Edvardsson, 2008; Tutton & Seers, 

2004; Webster & Bryan, 2009) uttalade de äldre att det var lättare att fråga och begära hjälp 

av personal som bemötte dem behagligt och lugnt eftersom det indikerade att de var 

tillgängliga vilket stärkte människornas upplevelse av komfort. 

Oh dear, I almost  think it’s a relief to have things taken care of for me. 

(Jacelon, 2004a, s. 553) 

I flera studier beskrev de äldre att sjuksköterskor var elaka och deras attityder fick dem att 

känna sig illa till mods speciellt när vårdpersonal förlöjligade och gjorde narr av dem

(Huckstadt, 2002; Randers & Mattiasson, 2000). De beskrev upplevelser av att vara

betraktade som mindre vetande och att de inte kunde uttrycka sina åsikter utan att bli illa 

behandlade (Randers & Mattiasson, 2000; Webster & Bryan, 2009). I en studie av (Randers & 

Mattiasson, 2000) upplevde de äldre att de inte fick ha egna synpunkter på sin vård eftersom 

vårdpersonal ansåg sig veta bättre.
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He joked with the old women and made fun of them… sometimes in a ridiculous 
way. (Randers & Mattiasson, 2000, s. 515-516)

Äldre människor beskrev att de målmedvetet samverkade med varandra och använde 

strategier för att bibehålla goda förmåner hos sjuksköterskor (Jacelon, 2004a). Äldre i en 

studie  (Webster & Bryan, 2009) upplevde att personal hade oprofessionella attityder när de 

kommunicerade med varandra vilket fick de äldre att känna sig ovärdiga.

I studier (Edvardsson, 2008; Jacelon, 2004a; Randers & Mattiasson, 2000) beskrev äldre 

människor att det var betydelsefullt att bli mottagna och eskorterade till sitt rum på 

avdelningen vilket fick dem att känna sig välkomna. När de inte blev väl mottagna vid 

ankomst till avdelningen uppstod känslor av att inte vara välkommen vilket gav ett negativt 

första intryck. Äldre människor uttryckte även att det var trevligt att bli igenkänd och att 

vårdpersonal hälsade på dem. I flera studier (Edvardsson, 2009; Randers & Mattiasson, 2000) 

upplevde de äldre att de blev bemötta som en patient med en sjukdom och att vårdpersonal

inte såg människan bakom sjukdomen. I en studie (Randers & Mattiasson, 2000) beskrev

äldre människor att de upplevde att vårdpersonalen inte brydde sig om de hade någon annan 

åkomma än den som de blev inlagda för.

One morning when I was walking in the corridor, I didn’t see the caregiver but 
she saw me and said: Hello! She saw me although I didn’t see her! I was in an-
other world. She saw me! She actually did! I was not altogether ignored. (Randers 
& Mattiasson, 2000, s. 514)

I flera studier (Jacelon, 2004b; Randers & Mattiasson, 2000; Tutton & Seers, 2004) beskrev 

äldre människor att de var illa behandlade av personal på avdelningen, det spelade ingen roll 

hur sjuk de var personalens ord var lag. Det var inte någon ide att klaga eller uttrycka sina 

åsikter. 

When I was good and sick, it didn’t matter, I guess, but their word was law..they 
didn’t pay any attention to you. (Jacelon, 2004a, s. 552)
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Samtal och information medför en känsla av kontroll

I flera studier beskrev äldre människor som vårdades på sjukhus att de kände sig ensamma 

och isolerade och att de inte hade någon att prata med. När personal samtalade med dem 

upplevde de sig uppmärksammade och betydelsefulla (Naithani et al. 2008; Randers & 

Mattiasson, 2000; Webster & Bryan, 2009). De kände sig respekterade då personal satt sig ner 

för att samtala om annat än sjukdom (Randers & Mattiasson, 2000).

I feel completely alone like on a desert island, because there is nobody to 
talk to. And at the end of my last hospital stay I might as well have gone to 
talk to the doorkeeper just to have somebody to talk to. (Randers & 
Mattiasson, 2000, s. 515)

Äldre människor som vårdades på sjukhus beskrev att de inte fick information och var 

tvungna att vänta på personalen vilket gjorde att de blev nervösa och oroliga, speciellt 

nattetid. Även att vänta på läkaren och att vänta på information om provsvar upplevdes 

frustrerande och en känsla av att inte ha kontroll (Huckstadt, 2002; Jacelon, 2004a; Naithani 

et al. 2008; Tutton, 2005; Webster & Bryan, 2009). Äldre människor beskrev att det var 

betydelsefullt att kunna lita på personal och få information om vad som kommer att hända 

vilket var viktigt för att känna sig trygg och säker och kunna bibehålla kontrollen över 

tillvaron (Edvardsson, 2008; Huckstadt, 2002; Jacelon, 2004b; Webster & Bryan, 2009). 

Äldre människor upplevde en förlust av kontroll då de fick motstridiga budskap från 

personalen. Att få ärliga och rättframma svar bidrog till att de kände sig trygga och säkra 

(Edvardsson, 2008).

One participant expressed her lack of control över her schedule, saying every-
thing had to be done on schedule-their schedule, not mine. ( Jacelon, 2004b, s. 31)

I flera studier (Jacelon, 2004b; Naithani et al. 2008; Randers & Mattiasson, 2000; Webster & 

Bryan, 2009) beskrev äldre människor att kommunikationen var bristfällig då personal talade i 

medicinska termer som de inte förstod, när de fick otillräcklig information och förklaringar 

om deras hälsa vilket påverkade känslan av värdighet och kontroll negativt. I flera studier 

(Edvardsson, 2008; Webster & Bryan, 2009) menar äldre människor att de kände sig trygga 

och säkra när de kunde förstå språket som personal talade, samt när de själva kunde 

kommunicera verbalt med personal.
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Here, all staff talks to you in a language you can understand, not only in 
Latin and in medical terms. For me, that is very important; it simply makes 
me feel more safe. (Edvardsson, 2008, s.37)

Äldre människor upplevde att de inte fick någon information om verksamheten, vilket bidrog 

till att de inte förstod rutinerna på avdelningen. Även bristande information om sjukhusets 

utbud av kulturella evenemang uttrycktes. Dessutom beskrev äldre att de inte fick någon 

förklaring om hur undersökningar skulle utföras vilket orsakade känslor av otrygghet. Även 

när äldre människor var tvungna att vänta på information från vårdpersonal skapade oro och 

brist på kontroll (Jacelon, 2004b; Randers & Mattiasson, 2000; Webster & Bryan, 2009). 

Äldre människor beskrev att när de fick information om sin situation frambringades ett

förtroende för den vård de erhöll. Detta fick dem att acceptera deras hjälpbehov och få 

kontroll över sin situation samt ingav ett hopp för framtiden och ett mål med livet (Huckstadt, 

2002; Jacelon, 2004a; Tutton, 2005; Tutton & Seers, 2004; Webster & Bryan, 2009).

Sjukdomsupplevelsen påverkas av omvårdnadshandlingar 

Äldre människor som vårdades på sjukhus upplevde att de svårt sjuka blev väl omhändertagna 

och behövde inte känna sig som en belastning för personal (Edvardsson, 2008; Green, et al. 

2008; Randers & Mattiasson, 2000; Tutton & Seers, 2004). Äldre människor var upprörda 

över att de inte fick den hjälp de behövde och att de blev sittande i sina stolar. Dessutom 

uttryckte de att andra människor som vårdades på sjukhus inte heller fick sina behov 

tillgodosedda (Huckstadt, 2002; Naithani et al., 2008; Tutton & Seers, 2004; Webster & 

Bryan, 2009). Äldre människor upplevde att de var tvungen att vänta länge innan någon kom 

när de hade larmat och att de fick ligga länge i samma ställning trots att de hade liggsår och 

outhärdlig smärta, men de anpassade sig och kände att de kunde vänta eftersom andra kanske 

behövde hjälpen bättre (Tutton, 2005; Tutton & Seers, 2004; Webster & Bryan, 2009). Äldre 

rullstolsbundna människor uttryckte att de satt fast i sina stolar som i en fälla (Webster & 

Bryan, 2009).

When Ive needed my food cutting or if Ive dropped something…sometimes 
theyve forgotten and I have to ask them again. Once I waited for over 10 
minutes before someone came and helped me. Its difficult sometimes to get 
their attention because they don’t always come into the room… I can see 
they are still around but they seem to be doing paper work or something. 
(Naithani et al., 2008, s.299)
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Äldre människor beskrev att det var svårt att få behov tillgodosedda när de nonchalerades av 

viss vårdpersonal, vilket bidrog till att de kände sig arga, förvirrade och fick lida i onödan 

(Huckstadt, 2002; Tutton & Seers, 2004; Naithani, Whelan, Thomas, Gulliford, & Morgan, 

2008; Randers & Mattiasson, 2000). I en studie (Webster & Bryan, 2009) beskrev äldre att 

när personal hade bråttom kände de att deras behov inte blev tillgodosedda. Deras behov 

respekterades inte alltid och de ville inte besvära personal, särskilt när de såg att personal 

hade bråttom (Edvardsson, 2008; Naithani et al. 2008; Webster & Bryan, 2009). De upplevde 

lättnad och befrielse när de blev väl omhändertagna (Jacelon, 2004a; Jacelon 2004b; Tutton, 

2005).

Äldre människor kände sig respekterade när personal inte blottade deras kroppar vid intima 

situationer (Randers & Mattiasson, 2000; Tutton & Seers, 2004). De kände sig mindre kränkta

när personal skämtade och var trevliga vid intima omvårdnadshandlingar (Randers & 

Mattiasson, 2000). Dessutom upplevde äldre att sjuksköterskor verkade vara så van vid att se 

nakna kroppar att de inte tog någon notis om hur den enskilde människan upplevde att vara 

utan kläder (Webster & Bryan, 2009). Dessutom beskrev de att deras integritet kränktes när 

de blev duschad av manlig personal när deras önskan var att bli duschad av kvinnlig personal

(Randers & Mattiasson, 2000).

I was going to take a shower. A young man who was supposed to help me 
just stood there watching. I didn’t like that. I locked at him and I thought: 
‘Oh, no.’(Randers & Mattiasson, 2000, s. 509)

Äldre människor kunde känna att personal enbart ville avsluta ett jobb (Jacelon, 2004a) och 

att de inte tog hänsyn till deras önskemål om hur de ville bli vårdade (Jacelon, 2004b; Randers 

& Mattiasson, 2000; Webster & Bryan 2009). I flera studier (Jacelon, 2004b; Randers & 

Mattiasson, 2000 & Tutton & Seers, 2004) uttalade äldre att de inte hade någon makt och inte 

fick välja. I en studie framkom att deras behov av att lyssna på radio inte alltid respekterades, 

ingen brydde sig om deras önskningar. De upplevde att det var trevligt då personal lyssnade 

och visade intresse och utförde små saker såsom att erbjuda kaffe utan att de behövde be om 

det, vilket betydde mycket för deras välbefinnande (Randers & Matttiasson, 2000; Tutton & 

Seers, 2004). 

It has a lot for it here, the little things they do, that are nice. I remember one 
nurse when I was poorly and she was washing my legs and I said Oh, look at the 
hairs on my legs! And Oh she said don’t worry about that. And she got a razor 
and shaved my legs. I did feel good after that. (Tutton & Seers, 2004, s. 384)
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I en studie (Randers & Mattiasson, 2000) beskrev äldre att de blev kränkta vid 

sjukhusvistelsen när deras behov av en dagstidning inte respekterades, vilket bidrog till att de 

kände sig utanför världen. De kände sig respekterade när de fick ha sina tillhörigheter ifred på 

avdelningen. I en studie (Naithani et al. 2008) beskrev äldre människor att de var hungriga 

eftersom det inte fanns mat att tillgå mellan måltiderna och efter behandlingar. Dessutom kom 

vårdpersonal för att duka av bordet innan de hade hunnit äta upp sin mat, de gavs även 

opassande redskap att äta med.  

Äldre människor upplevde att de var uttråkade och tvingades roa sig själva och blev sittande 

långa stunder i ensamhet (Green, Foster, Young, Small & Spink, 2008; Huckstadt, 2002; 

Tutton & Seers, 2004). De tillbringade mycket tid att enbart uthärda det dagliga livet på 

avdelningen (Tutton & Seers, 2004). I en studie (Huckstadt, 2002) upplevde äldre människor 

att ingen någonsin kom till deras rum enbart för att prata.

You get out of bed for breakfast and you are sitting in your chair from 
breakfast, all day until you go to bed at night. (Tutton & Seers, 2004, s. 
383)

Oro att mista kontroll och värdighet

Äldre människor beskrev att vårdas på sjukhus och få behandling var positivt men de kände 

rädsla över att de skulle bli helt isolerade vid sjukhusvistelsen (Randers & Mattiasson, 2000).

Äldre människor beskrev att de blev rädda och oroliga över sin sjukdom och att de inte skulle 

ha ork och kraft att klara av att vara självständiga. Dessutom kände de en rädsla för att deras 

liv skulle förändras och att inte kunna vara den person de var innan sjukhusvistelsen 

(Huckstadt, 2002; Jacelon, 2004a; Jacelon, 2004b; Webster & Bryan, 2009). De oroade sig för 

att deras anhöriga inte skulle klara av tillvaron utan dem. Dessutom uttrycktes en oro över att 

vara på sjukhus eftersom de upplevde att de inte hade kontroll över sin sjukdom och tillvaron 

på avdelningen (Huckstadt, 2002; Webster & Bryan, 2009). Äldre människor beskrev att de 

upplevde även lättnad och befrielse att vara på sjukhus eftersom  de kände att de blev väl 

omhändertagna (Jacelon, 2004a; Jacelon 2004b; Tutton, 2005). 

         In the hospital, you worry more about your illness. (Jacelon, 2004b, s. 32)
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You get to the end of life and you can’t look after yourself, all your private things, 
you can’t go on your own, I just pray it never happens to me I just could not tol-
erate it…(Webster & Bryan, 2009, s. 1789)

Äldre människor som vårdades på sjukhus upplevde att åldersdiskriminering fortfarande var 

uppenbar och de förväntade sig att bli respekterade vid deras höga ålder (Randers & 

Mattiasson, 2000; Webster & Bryan, 2009). I flera studier (Jacelon, 2004b; Naithani et al. 

2008; Tutton & Seers 2004) beskrev äldre att de tvingades att anpassa sig till personalens 

rutiner och till följd av det kände de sig maktlösa.

De kände sig oroliga, utelämnade och att de inte fick någon uppmärksamhet för att de inte var 

tillräckligt sjuka, vilket påverkade självkänslan och värdigheten på ett negativt sätt 

(Edvardsson, 2008; Green et al. 2008; Jacelon, 2004b; Webster & Bryan, 2009). De upplevde 

att det inte kände sig värdiga och att det var förnedrande att vårdas på sjukhus, eftersom de 

kände att de miste sin autonomi vid sjukhusvistelsen. De accepterade den omvårdnad de fick 

trots att de kände att de inte blev respekterade (Huckstadt, 2002; Jacelon, 2004a). De insåg 

även att vården kunde ha varit bättre (Huckstadt, 2002; Jacelon, 2004a). Äldre människor 

upplevde att vårdpersonal tog allt ifrån dem, alla deras saker och deras liv låg i 

vårdpersonalens händer, de kände att de inte räknades (Jacelon, 2004a). 

Miljön speglar omvårdnadskvalitén 

Människor som vårdades på sjukhus beskrev att de miste förtroendet för omvårdnaden 

då miljön var sliten. Damm och tomma tavelkrokar på väggen upplevdes som en symbol 

för likgiltighet och bristande omsorg. Äldre människor uppgav att miljön var 

stigmatiserande när behandlingar och undersökningar utfördes på ett källarplan 

(Edvardsson, 2008). Obehagliga lukter främst av urin och avföring samt att toaletterna 

var smutsiga symboliserade en lägre kvalitet på omvårdnaden samt minskade 

värdigheten enligt äldre människor (Edvardsson, 2008; Webster & Bryan, 2009). 

Studier visade att äldre upplevde att obehagliga lukter vid måltiderna hade en negativ 

effekt av upplevelsen av att äta. Även att bli störd under måltiderna var irriterande. 

Äldre upplevde att det bullerproblem och oljud kring måltiderna som orsakades av 

förflyttningar av patienter och utrustning (Naithani et al. 2008). I flera studier (Green et 

al. 2008; Naithani et al. 2008) upplevde äldre människor irritation över störande ljud i 

korridoren även på nätterna. Dessutom blev de störda av sina med patienters beteende, 

vilket gjorde att de inte kunde få den vila de behövde. I en studie (Edvardsson, 2008) 
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upplevde äldre att ljud från personal kunde kännas störande och att ljud från telefoner 

och larm bidrog till att äldre människor upplevde en orolig stämning på avdelningen. 

Äldre beskrev att det fanns nackdelar med att dela rum med andra eftersom de innebar 

att de fick för lite privatliv och de kände att deras integritet kränktes (Green et al. 2008; 

Randers & Mattiasson, 2000; Tutton & Seers, 2004). 

In  the ward? In there it was very noisy, because it’s on a corridor, up and down, 
pushing barrows they have to take down. Like being in a railway station.
(Green et al. 2008, s.34)

Äldre människor upplevde även att det var trevligt att dela rum och ha sällskap med personer 

med liknande kulturell bakgrund (Green et al. 2008; Randers & Mattiasson, 2000). De äldre 

var även nöjda med enkelrum eftersom de kunde känna sig mer som hemma (Green et al. 

2008).

A singel room gave a sence of ’being in charge’ and was more like home. (Green 
et al. 2008, s. 36)

I en studie (Edvardsson, 2008) beskrev äldre människor att miljön hindrade patienter och 

anhöriga att umgås och osäkerhetskänslor upplevdes i en obekant miljö. Vidare upplevde 

äldre att det vardagliga och familjära i miljön kunde invitera till deltagande. Dessutom 

upplevde de att ha något avkopplande att se på fick dem att skifta fokus från sig själv till 

objekt i miljön vilket bidrog till att de fick energi och hjälpte dem att glömma sin situation för 

en liten stund, detta påverkade känslan av välbefinnande. I en studie (Edvardsson, 2009) 

beskrev äldre människor att sjukhuskläder var obligatoriska och de bar dem motvilligt 

eftersom de kände sig stigmatiserade och anonyma. Det fanns även äldre människor i studien 

som uppgav att sjukhuskläderna kunde även upplevas som bekväma, praktiska och lätt 

disponibla. 

Well, I haven’t thoght about it very much, it seems almost mandatory when you’re 
in the hospital. But of course, it makes you become more anonymous, like one of 
the crowd. (Edvardsson, 2009, s. 7)
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Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva äldre människors upplevelse av att vårdas på 

sjukhus. Studien resulterade i följande slutliga kategorier: Personalens bemötande är 

avgörande för att upprätthålla värdigheten; Samtal och information medför en känsla av 

kontroll; Sjukdomsupplevelsen påverkas av omvårdnadshandlingar; Oro att mista kontroll och 

värdighet; Miljön speglar omvårdnadskvalitén.  

I denna litteraturstudie framkommer det att äldre människor blev dåligt bemötta, utlämnade 

och inte uppmärksammade och de kände att de inte hade någon makt på grund av personalens 

dåliga attityder. Även upplevelse av att vara betydelsefull och respekterade när de fick ett bra 

bemötande framkom.  I likhet med vårt resultat beskriver (Westin & Danielsson, 2007) att 

människor känner välbefinnande när de blir igenkända, att någon ser och hälsar på dem 

upplevdes som viktigt för deras välbefinnande. Människor beskrev att när de blev 

uppmärksammade uppstod känslor av att vara viktig och att inte vara bortglömd. De upplevde 

även att personal visade ett genuint intresse för dem. Jangland et al. (2009) beskriver att 

människor upplevde att de inte var välkomna när ingen kände igen dem och att ingen lyssnade 

på deras problem. McLafferty och Morrison (2004) beskriver att människor som vårdades på 

sjukhus blev behandlade som barn och att sjuksköterskor inte alltid brydde sig om att lära sig 

deras namn. Jangland, Gunningberg och Carlsson (2009) beskriver att människor som 

vårdades på sjukhus var rädda och inte ville fråga eftersom vårdpersonal oftast var arga och 

irriterade vilket skapade ångest hos dem. Dessutom menar (Jangland et al. 2009) att 

människor som vårdas på sjukhus och deras anhöriga är missnöjda med personal eftersom de 

ansåg att de inte blev professionellt bemötta, vilket även vårt resultat visar då äldre människor

uttalade sitt missnöje med personal. Jangland et al. (2009) menar vidare att anhöriga beskrev 

vårdsituationer i vilka vårdpersonal talar på ett nedlåtande sätt om människor som vårdas på 

sjukhus. Därför är det av vikt att vårdpersonal regelbundet reflekterar över sitt bemötande och 

vilka signaler som förmedlas till patienter och anhöriga vilket kan bidra till människor som 

vårdas på sjukhus och deras anhöriga känner sig respekterade och värdefulla.

I vårt resultat beskrev äldre människor som vårdades på sjukhus att vårdpersonal enbart såg 

sjukdomen och inte individen bakom. Tutton (2003) menar att för att skapa en god relation är 

det viktigt att se människan bakom sjukdomen och känna till dennes livshistoria och hur de 

klarar av det dagliga livet.
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I vår studie framkommer att äldre människor som vårdades på sjukhus blev bemötta på ett 

oprofessionellt sätt av personal och de upplevde även att sjuksköterskor var elaka, äldre kände 

att de blev betraktade som mindre vetande. Higgins, Van Der Riet, Slater och Peek (2007)

menar att äldre människor är en lågt prioriterad patientgrupp. De blir ofta ignorerade och 

deras individuella önskemål uppfylls inte, de får även vänta längre tid på att få behandlingar 

och rehabilitering. Attityder som kommer från högre nivå är att äldre människor inte har 

någon framtid och att livskvaliteten inte kan ändras. Dessutom menar (Higgins et al. 2007) att 

attityder hos sjuksköterskor är att äldre människor upplevs som slöseri med tiden. Randers 

och Mattiasson (2004) menar att sjuksköterskor måste vara känslig för människors upplevelse 

av att vara sjuk och ha en medvetenhet om människan som en unik individ och respektera 

personliga vanor, känna till människans sårbarhet och värna om dennes integritet. Vidare 

menar (Randers & Mattiasson, 2004) att det krävs att sjuksköterskor har en ordentlig 

utbildning och goda kunskaper om äldre. Dessutom är det viktigt att sjuksköterskor innehar en 

etisk kompetens vilket ökar kvaliteten på vården och upprätthåller människans värdighet. En 

etisk vård skapar en förståelse och bekräftar människan som en unik individ med resurser och 

förmåga att styra sitt eget liv. Enligt (Tutton, 2003) kan sjuksköterskor genom att lyssna på 

människan och möta dennes vilja och önskan upprätthålla värdigheten hos denne. Genom att 

reflektera och kliva tillbaka och ta in människan uppkommer möjligheter för denne att vara 

delaktig. Hyrkäs och Paunonen-Ilmonen (2001) menar att grupphandledning ökar 

omvårdnadskvaliteten avsevärt eftersom detta genererar till att personalen ges möjlighet att 

reflektera över sitt sätt att arbeta. Enligt (Eriksson, 1994, s. 95) är det viktigt att skapa en vård 

kultur där patienten känner sig välkommen och respekterad för att därigenom öka 

välbefinnandet. Sjuksköterskors kompetens angående vård av äldre har stor betydelse för 

omvårdnadskvaliteten av äldre människor.

Resultatet i denna studie visar att när äldre människor fick information och förklaringar om 

sin situation uppstod känslan av trygghet och kontroll över tillvaron. Äldre människor 

upplevde att de inte fick någon information om verksamheten och vilka undersökningar som 

skulle genomföras. Enligt Lyytinen et al. (2001) fick äldre människor som vårdades på 

sjukhus ingen exakt information från sjuksköterskor om vilken tid undersökningarna, 

behandlingarna eller när läkaren skulle komma, vilket orsakade osäkerhet och brist på 

kontroll. Dessutom menar (Teeri, Leino-Kilpi & Välimäki, 2006) att människor som vårdades 

på sjukhus saknade information om de dagliga aktiviteterna på avdelningen och att 



20

sjuksköterskor inte förklarade vad de gjorde. Även anhöriga upplevde att informationen var 

bristfällig. Men människor som vårdades på sjukhus upplevde även att vänliga sjuksköterskor 

gav information utan att de behövde fråga. Rees, King och Schmitz (2009) beskriver att 

kommunikationen är bristfällig när sjuksköterskor inte kan förklara så att människor som 

vårdas på sjukhus förstår och när det inte finns möjlighet att informera anhöriga. Detta 

upplevdes som ett etiskt problem hos patienterna och deras anhöriga. Suhonen, Nenonen, 

Laukka och Välimäki (2005) beskriver att människor som vårdades på sjukhus tyckte att det 

fick mer information om sin sjukdom och behandling än om den dagliga verksamheten på 

avdelningen. Därför är det av vikt att sjuksköterskor informerar äldre människor som vårdas 

på sjukhus om avdelningens rutiner och visar lokalerna.

I vår studie framkommer att äldre människor som vårdades på sjukhus förlorade kontrollen 

när de fick motstridiga budskap från personal. I likhet med vårt resultat beskriver (Jangland et 

al. 2009) att människor som vårdas på sjukhus kände osäkerhet när de fick olika budskap från 

läkarna. Dessutom fick de vänta på att få provsvar och behandlingar vilket orsakade onödigt 

lidande. Jangland et al. (2009) beskriver dessutom att människor som vårdades på sjukhus 

hade svårigheter att ta till sig informationen när de inte förstod språket. Williams och Irurita 

(2004) menar att osäkerhetskänslor uppstår hos människor när de inte får information och när 

sjuksköterskor inte talar om vad som förväntas av dem. Bergvik, Wynn och Sørlie (2007) 

menar att informationen ska vara anpassad efter individens personlighet och livssituation. 

Interaktionen mellan patient och sjuksköterska är grundläggande för att patienten ska kunna ta 

till sig informationen. Det är viktigt att lyssna och ta in människan och förvissa sig om att 

denne har förstått den information som givits. Enligt Kompetensbeskrivningen för 

legitimerade sjuksköterskor ska information till patienter och anhöriga ges på ett individ 

anpassat sätt och sjuksköterskan ska förvissa sig om att patienten förstått informationen. 

Sjuksköterskan ska även uppmärksamma människors behov av information speciellt hos dem 

som inte verbalt kan uttrycka sig (Socialstyrelsen, 2005). Detta visar vikten av att relevant och 

anpassad information ges till varje äldre människa som vårdas på sjukhus.

I denna studie beskriver äldre människor att de fick otillräcklig information och förklaringar 

om deras hälsa vilket påverkade känslan av kontroll negativt. McCormick (2002) menar att 

brist på information är en källa till osäkerhet hos människan. Att inte få adekvat information 

kan leda till att människan inte kan hantera sin livssituation. Enligt (Giske & Artinian, 2007)

bör människan få information om dagliga händelser och rutiner på avdelningen samt 



21

information om undersökningar och behandlingar och resultatet av dessa, vilket kan bidra till 

att denne kan förbereda sig både fysiskt och mentalt. Detta medför att människan kan få 

kontroll över sin situation. Neville (2003) menar att vårdpersonal är en ovärderlig resurs när 

det gäller att förmedla kunskap och information till patienter och anhöriga för att minska 

osäkerheten och skapa trygghet hos patienten. Antonovsky (1987, s. 42-57) menar om

människan ska ha en möjlighet att uppnå och återfå hälsa måste sjuksköterskor ge människor 

som vårdas på sjukhus information så att det som händer i livet blir begripligt och därefter kan 

människan välja vilka coping strategier som denne kan använda, vilket kan göra situationen 

hanterbar och meningsfull. 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att människor som vårdas på sjukhus upplevde att 

välbefinnandet kan stärkas eller försvagas av omvårdnadshandlingar. Arman och Rehnsfeldt 

(2007) beskriver att välbefinnandet kan stärkas när sjuksköterskor utför goda 

omvårdnadshandlingar exempelvis genom att tillhanda hålla kläder i passande storlek åt 

människor som vårdas på sjukhus. Enligt Higgins et al. (2007) kan människans välbefinnande 

äventyras vilket exemplifieras i studie när personalen dukar av bordet innan patienterna 

hunnit avsluta sin måltid. I likhet med vår studie menar (Jangland et al. 2008) att människor 

som vårdades på sjukhus inte fick den hjälp som de behövde, till exempel att bli eskorterad till 

toaletten eller när de inte fick något att äta. Uteblivna omvårdnadshandlingar kunde även visa 

sig genom att  äldre människor inte fick någon hjälp vid personlig hygien

Resultatet i vår studie visar att äldre som vårdades på sjukhus inte fick den hjälp som de 

behövde. Att alltid sätta patientens välbefinnande främst bör vara ett mål som alla på 

avdelningen strävar efter vilket (Berg, Skott & Danielsson, 2007) menar när de beskriver att 

personalen hade gemensamma mål och alltid hade patienten i fokus i omvårdnaden. Murphy 

(2007) menar att tidsbrist är ett stort hinder i omvårdnaden av den äldre människan och att 

omvårdnaden ofta sker rutinmässigt och uppgiftsorienterat vilket är ett hinder till en god 

omvårdnadskvalitet för den äldre människan. Teeri et al. (2006) samt Arman och Rehnsfeldt 

(2007) bekräftar detta när de beskriver att omvårdnadshandlingar sker på rutin och att 

sjuksköterskornas synsätt inte var patientorienterat. Arman och Rehnsfeldt (2007) menar att 

det ska finnas en inre önskan hos sjuksköterskan att se och känna igen behov, prioritera och 

utföra sitt allra yttersta för varje patient. 
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Resultatet i denna studie visar att äldre människor som vårdas på sjukhus kände sig ensamma 

och isolerade. De ville inte besvära vårdpersonalen. Äldre kände även en lättnad och befrielse 

när de blev omhändertagna. I enlighet med vår studie beskriver (Lyytinen, Liippo, Routasalo 

& Arve, 2002) att människor som vårdas på sjukhus spenderar stora delar av dagen liggande i 

sina sängar. Interaktionen mellan patienter och vårdpersonal var minimal och att det oftast var 

patienten som tog initiativet till kontakt med personal. Rytterström, Cedersund och Arman 

(2008) beskriver att människor som vårdas på sjukhus ogärna vill besvära personal när de var 

stressigt på avdelningen. Detta visar betydelsen av att personal tar sig tid att samtala med 

äldre människor.

I vår studie framkom att äldre som vårdas på sjukhus kände en lättnad när de blev 

omhändertagna. Attre (2001) och Arman, Ranheim, Rehnsfeldt och Wode (2008) beskriver att 

människor som vårdades på sjukhus upplevde att de blev sedda och bemötta som en hel 

individ med kropp, själ och ande, en holistisk existentiell helhetssyn på människan präglade 

omvårdnaden. Vårdpersonal hade en gemensam syn på omvårdnaden, en vård kultur som 

innebar en helhetssyn på människan och att alla arbetade efter det förhållningssättet. Eriksson 

(1994, s. 43-45) menar att lidande kan uppstå då människan upplever att ingen ser och förstår 

behoven vilket kan leda till en känsla av att inte vara värdefull. Därför är det viktigt att all 

personal strävar efter ett gemensamt mål med patienten i centrum för att därigenom  öka 

välbefinnandet hos äldre människor som vårdas på sjukhus.

Resultatet i denna studie visar att äldre människor var rädda och oroliga över sin sjukdom och 

att de skulle bli isolerade vid sjukhusvistelsen. Harrefors et al. (2009) beskriver att äldre 

människor oroade sig för att bli ensam och att de skulle vara tvungen att vänta på att någon 

skulle komma och hjälpa dem och de oroade sig också för att de inte skulle få någon hjälp 

alls. Dessutom var  äldre människor rädda för att de inte skulle kunna uttrycka sina behov och 

att de inte skulle bli värdigt bemötta. 

I vår studie visar resultatet att äldre människor som vårdades på sjukhus upplevde att de måste 

anpassa sig till personalens rutiner och till följd av det kände de sig maktlösa. Kasén 

Nordman, Lindholm och Eriksson (2008) menar att människor som vårdas på sjukhus får 

omvårdnad enligt ett förutbestämt schema oberoende av patientens önskemål och enligt ett 

tidsschema. Exempelvis att få hjälp med kroppsvård på bestämda tider. Även (Arman et al. 

2008; Rytterström et al. 2008) beskriver att människor var maktlösa och var tvungen att 
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anpassa sig till avdelningens vård kultur och rutiner. Därför är det viktigt att äldre människor 

som vårdas på sjukhus känner sig delaktiga i beslut beträffande deras omvårdnad.

I denna litteraturstudie framkommer att en estetiskt tilltalande miljö med utrymme för social 

gemenskap kan spegla kvaliteten på omvårdnaden och främja värdigheten. Douglas och 

Douglas (2005) beskriver att miljön bör utformas så att det finns utrymmen att umgås både 

privat och i gemenskap. Dessutom ska ljussättningen vara naturlig och hemlik. Ljudnivån bör 

vara kontrollerad, även temperaturen ska vara behaglig för att människor som vårdas på 

sjukhus ska kunna slappna av och känna välbefinnande. Dessutom bör det vara lätt att kunna 

gå ut i naturen. Cesario (2009) beskriver att människor som vårdas på sjukhus och 

vårdpersonal föredrar fönster med utsikt över naturen, vilket har en lugnande effekt och 

främjar läkningsprocessen jämfört med att se ut över andra byggnader. Därför är det 

betydelsefullt att vårdpersonal har en medvetenhet och reflekterar över hur miljön är utformad 

på avdelningen och hur miljön kan påverka välbefinnandet och tillfrisknandet hos människor 

som vårdas på sjukhus. 

I vår studie framkom det att äldre människor som vårdas på sjukhus vill bli vårdade i 

enkelrum för att få behålla sitt privatliv, men att det var viktigt att få socialt umgänge som de 

fick i flerbäddsrum. Cesario (2009) beskriver att enkelrum är det mest betydelsefulla 

komponenten för att främja tillfredsställelse och upplevelsen av god omvårdnadskvalitet för 

människor som vårdas på sjukhus.  I en studie (Jolley, 2005) framkom att det var lika många 

människor som ville vårdas på enkelrum som i flerbäddsrum. Studien visar även att äldre 

människor som vårdades på sjukhus hade en större önskan att få dela rum med andra jämfört 

med yngre människor. Därför är det av vikt att placera äldre människor med liknande kulturell

bakgrund på samma rum.

I vårt resultat framkom det att störande ljud var irriterande speciellt vid måltider och på 

nätterna. Arman et al. (2008) menar att frånvaron av störande ljud från telefoner, datorer och 

modern teknologi fick patienterna att uppleva att de var mer i centrum och fick mer 

uppmärksamhet från personal. Vidare beskriver (Arman et al. 2008) att människor upplevde 

det som en befrielse att slippa all modern teknologi såsom mobiltelefoner och datorer. 

Människor kände välbefinnande när miljön var fridfull. Murphy (2007) beskriver att 

människor som vårdades på sjukhus ville bära sina egna kläder vilket bidrog till en känsla av 
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att vara sig själv. Utifrån detta är det viktigt att sjuksköterskan informerar äldre människor om 

att det är tillåtet att använda sina egna kläder under sjukhusvistelsen.

Metoddiskussion  

Denna litteraturstudie har utförts med en kvalitativ metod med ett inifrånperspektiv och 

analyserats med en manifest innehållsanalys. Den manifesta innehållsanalysen innebär 

enligt Downe-Wamboldt (1992) att forskaren klarlägger det faktiska och synliga i 

innehållet, är textnära och undviker tolkningar. Denna metod är användbar i studier på 

människors upplevelser och erfarenheter genom intervjuer och observationer (Holloway 

& Wheeler, (2002, s.3, 7). Inom kvalitativ forskning består trovärdighet av flera 

komponenter såsom materialets tillförlitlighet, pålitlighet och överförbarhet (Polit & 

Beck, s.36, 2004). För att öka trovärdigheten i kvalitativa studier ska analysprocessen och 

resultatet beskrivas i detalj så att läsaren ska kunna förstå hur analysen har gått till, dess 

styrkor och svagheter (Elo & Kyngnäs, 2007). Trovärdigheten har styrkts genom att 

arbetet granskats under processens gång av handledare och andra kursdeltagare vid 

regelbundna seminarier. Litteraturstudiens pålitlighet har styrkts genom att de 

vetenskapliga artiklarna som ingått i analysen genomgått en systematisk 

kvalitetsgranskning utifrån ett granskningsprotokoll för kvalitativa studier. Endast de 

artiklar som hade hög kvalitet inkluderades i analysen (jmf. Willman et al., 2006, s. 46).  

Litteratursökningen begränsades till två databaser Pubmed och Cinahl som är bland de största 

inom omvårdnadsforskning (Willman et al. 2006, s.72-73). En omfattande litteratursökning 

genomfördes eftersom det var svårt att hitta studier som innefattade äldre människor på 

sjukhus, däremot fanns åtskilliga artiklar på studier som var utförda på äldreboenden. Även 

åldersbegränsningen i studierna var ett problem. Många studier som utförts på sjukhus 

innefattade alla ålderskategorier, inte specifikt äldre människor vilket innebar att det var svårt 

att hitta relevant litteratur. Vi fann 23 artiklar som motsvarade vårt syfte, av dessa valdes 11 

som matchade inklusions kriterierna. Fler artiklar hade troligtvis inte påverkat resultatet. 

Endast artiklar som ingår i analysen har redovisats i tabell 2 och som kvalitetsgranskats 

utifrån ett granskningsprotokoll för kvalitativa studier (Willman et al. 2006, s. 156-157).

Analysprocessen var ett omfattande arbete eftersom vi hade många meningsenheter att 

kategorisera i rätt kategori. Detta resulterade i att kategoriseringsprocessen fick utföras i flera 

omgångar för att ingen meningsenhet skulle passa in i någon annan kategori för att stärka 
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tillförlitligheten. Under bearbetningen av resultatet har vi kontinuerligt gått tillbaka till grund 

data för att vara så textnära som möjligt och inte tolka (jmf Graneheim & Lundman, 2004).

Analysprocessen har beskrivits utförligt i litteraturstudiens metoddel. Översättning av 

meningsenheterna har utförts tillsammans och slagit upp ord och fraser för att få en så 

textnära översättning som möjligt. Eftersom artiklarna är skrivna på engelska kan det finnas 

en liten risk att nyanser förlorats i upplevelserna. För att styrka vårt resultat har citat använts i 

brödtexten. Enligt (Elo & Kyngnäs, 2007) skall autentiska citeringar användas för att öka 

trovärdigheten av studien. Metod, artikel sökning och kategorisering har noggrant redovisats 

och en tydlig referensteknik har använts. Beträffande överförbarheten så kan vårt resultat 

överföras till liknande miljöer och personer eftersom hela processen tydligt har beskrivit. 

Graneheim och Lundman (2003) menar för att underlätta överförbarheten är det viktigt att ge 

en klar och tydlig beskrivning av kultur, kontext, deltagare och analysprocessen samt en 

tydlig beskrivning av resultatet och slutsatser. 

Slutsats

Vårdpersonalens bemötande och attityder är avgörande för äldre människors välbefinnande. 

Att uppmärksamma och bekräfta människan är av stor betydelse för både tillfrisknande och 

känslan av att vara värdefull. Negativa attityder från personal ger outplånliga minnen hos 

individen och skapar onödigt lidande. Äldre människor som vårdas på sjukhus känner en 

osäkerhet när de inte vet vad som väntar dem, vilket leder till att de mister kontrollen över 

tillvaron. Information och en bra kommunikationsförmåga hos sjuksköterskor medför att äldre 

människor får ett förtroende för vården och får kontroll över sin situation. En estetisk 

tilltalande miljö där människan är i centrum bidrar till en känsla av värdighet och 

välbefinnande. Däremot en miljö där oljud, obehagliga lukter och när det inte finns utrymmen 

för samvaro utgör en sämre förutsättning för tillfrisknande. 

Det krävs reflektion och en tillbakablick på de handlingar som sjuksköterskan utför. 

Sjukvårdspersonalens förståelse gör att rutiner och attityder kan ändras så att äldre människor 

som vårdas på sjukhus kan känna trygghet. Genom ett holistiskt synsätt kan sjukvårdspersonal 

uppmärksamma människan i sin helhet med kropp, själ och ande. Mer geriatrisk kunskap för 

vårdpersonal behövs för att möta framtidens behov av sjukvård för den äldre befolkningen.

Vidare behövs mer forskning inom området och hur sjuksköterskors intresse av att vårda äldre 

människor kan stärkas. 
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