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ABSTRACT 
Background: The relationship between advanced age, presence of illness and impaired 
functioning is well known. A large proportion of the elderly population has an extensive need 
of care and service and therefore need help from municipal care. 
Aging is a transition in life and also affects the person's identity and self image, making the  
person particularly vulnerable and challenging everyday safety. It is therefore of importance 
to gain knowledge about which factors at individual and organizational level that support a 
person-centered nursing care for the elderly so that caring responsibilities and staffing of 
nursing personnel may be scheduled based on need. Aim: This study aimed at describing 
dependency and care needs of elderly persons living in ordinary housing, sheltered housing 
and nursing homes. Furthermore the study aimed at describing how the dependency was 
related to the staffing of non-licensed and licensed nursing staff in nursing homes. 
Method: A descriptive and analytical quantitative method was used in the study. A total of 
1310 persons aged 65 years or older, residing in Southern Sweden (Blekinge) and who 
received regular care and service from the Geriatric Board in Karlskrona, either at home, in 
sheltered housing or in nursing homes were included in the study. The studied group was 
reduced to 973 individuals. Result: There is a correlation between the degree of dependence 
on care and accommodation arrangements (p <0.001).There is no relationship between care 
needs and living arrangements in the case of chronic wounds (p = 0.0531), pressure ulcers (p 
= 0.0487) and pain (p = 0.0822). Anxiety/insecurity and depression occur in a relatively high 
proportion of elderly. There is a difference between how these needs are distributed among 
the different living arrangements concerning as to regard anxiety/insecurity (p <0.001) and 
depression (p <0.001).Dependency in the elderly living in nursing homes do not affect the 
allocation of nursing staff. 
Conclusion: The results appear to suggest that older people`s well being is impaired when 
moving to residential care and the care of dependent elderly living in sheltered housing do 
not influence the allocation of nursing staff. Further research on all issues is recommended. 
This is to improve the quality of life of elderly living in residential care, which in turn may 
lead to improvement of the quality of care for the elderly. 
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INTRODUKTION 
Sambandet mellan hög ålder, förekomst av sjukdom och nedsatt funktionsförmåga är väl 
känt. En stor andel av den äldre befolkningen har omfattande behov av vård och service och 
behöver därför såväl informell hjälp från anhöriga som formell hjälp från samhällets vård och 
omsorg. I Sverige är över 17 procent av befolkningen 65 år eller äldre. Vilket betyder att de 
äldres andel i befolkningen har ökat det senaste årtiondet och beräknas fortsätta att öka till 
följd av att medellivslängden ökat (Socialstyrelsen, 2009). Åldrandet innebär således för en 
del att livssituationen ändras från att ha varit oberoende av andras hjälp i vardagen till en 
ökad grad av beroende av andra. Ett begrepp som används av bland annat Meleis (1997) för 
att beskriva sådana övergångsperioder i människors liv är termen transition. Transition som 
begrepp inom omvårdnadsforskningen har uppmärksammats såväl kliniskt som 
forskningsmässigt för att belysa olika övergångar under människans livscykel.  Åldrandet 
innebär en transition som kan omfatta, en övergång från frisk till sjuk och från sjuk till frisk, 
överflyttning till särskilt boende eller behov av hemsjukvård. Åldrandet påverkar också 
personens identitet och självbild vilket gör personen extra sårbar och utmanar tryggheten i 
vardagen (Friberg & Öhlén, 2009). En studie av Strandberg, Åström och Norberg (2002) 
visar att omständigheten att vara beroende av vård under åldrandet uppfattas som en kamp för 
tillvaron, och den äldre strävar efter att vara förtjänt av vård och att känna sig värdefull som 
människa (ibid).  Enligt Edvardsson (2010) måste därför äldrevården utgå från personen och 
hans/hennes behov vilken innebär att personalen, beslutprocesser och schemaläggning måste 
utformas utifrån behov hos dem som vårdas. Det behövs en vidare kunskap om faktorer på 
individ- och organisationsnivå som understödjer en personcentrerad omvårdnad (ibid) så att 
omsorgsinsatser och bemanning av omvårdnadspersonal kan planeras utifrån behov inom 
äldrevården.  

 

BAKGRUND 

Behov av vård och omsorg hos äldre 
Vårdberoende, det vill säga beroende av vård och omsorg, ökar med en stigande ålder 
eftersom sjukdomar och behov av vård ökar med åldern. Den äldre befolkningen är en grupp 
med stora behov av vård. Det är följaktligen en utmaning att organisera vården och omsorgen 
så att den passar deras behov samt att de får den vård och omsorg de behöver (Kristensson & 
Jakobsson, 2010). Ett vanligt sätt att klassificera och gradera vårdberoende hos äldre är att 
använda KATZ ADL-index (Katz, Ford, Moskowitz, Jackson & Jaffe, 1963). Instrumentet 
består av ett antal variabler som beskriver individens förmåga att klara vardagliga aktiviteter 
samt förmåga att sköta sin personliga omvårdnad. Inom ramen för forskningsprojektet The 
Swedish National Study on Ageing and Care (SNAC) har ett nytt index, SNAC PADL- 
index, utvecklats (Lagergren et al. 2004) som också tar hänsyn till den äldres kognitiva 
förmåga, något som saknas i KATZ-ADL-index. Det nya indexet prövas för närvarande och 
används som underlag för planering och resursfördelning av offentligfinansierad vård och 
omsorg (ibid).  
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Enligt Socialstyrelsen (2009) ska äldre enligt kvarboendeprincipen stödjas att bo kvar hemma 
och där erbjudas stöd utifrån graden av vårdberoende och därmed kunna bevara 
livskvaliteten. Andelen äldre som beviljas hemtjänst ökar och andelen äldre som bor i särskilt 
boende minskar (ibid). Efterfrågan ökar för hem- och sjukvårdstjänster från äldre personer 
som behöver hjälp och omvårdnad men föredrar att få vård i hemmet (Andersson, 2004). 
Hemtjänst kan erbjudas flera gånger om dagen, men när vårdbehovet inte kan tillgodoses hos 
äldre personer i det egna hemmet kan vård erbjudas på särskilt boende. Kommunerna 
ansvarar vanligen för omsorg som kan vara i form ordinärt boende med hemtjänst i vanliga 
bostäder, serviceboende, det vill säga, med ännu mer stöd av hemtjänst i servicelägenheter 
och särskilt boende med heldygnsomsorg (Larsson, 2004). Samma studie, vars syfte var att 
analysera vilka faktorer som har mest betydelse för att få hemtjänst bland dem som inte 
tidigare hade hemhjälp eller flyttat till särskilt boende, visar att faktorerna för att få hemhjälp 
eller flytta till särskilt boende var i stort sett desamma. Bland äldre som var samboende var 
demens en viktig anledning för att flytta till institution. Orsakerna bland ensamboende var 
framförallt depressiva symtom, demens och gångsvårigheter (ibid). Således verkar det finnas 
vissa skillnader, men också stora likheter, i de behov som styr tilldelning av samhällets 
stödinsatser. Det vore mer rimligt att anta att vårdberoendet eller behoven skulle se olika ut, 
det vill säga vara högre för dem som erbjuds omsorg i särskilt boende.  

I en annan studie av Romoren och Blekeseaune (2003) beskrivs att äldre män har färre antal 
och kortare perioder med funktionshinder före döden jämfört med kvinnor. Det innebär att 
äldre män har mindre behov av hemtjänst än kvinnor (ibid). Det förefaller vara så att 
beroendet av vård och omsorg hos äldre skiljer sig mellan män och kvinnor. Processen i 
vårdberoendet kan för den enskilde se olika ut och variera mellan individer. Det verkar inte 
vara helt klart hur olika processer i beroendet leder fram till olika former av vård, eller om 
insatsen är i form av hemtjänst eller särskilt boende med möjlighet till heldygnsomsorg. Den 
äldres livssituation ändras när den äldre blir beroende av hjälp, det vill säga beroende av att få 
vård och omsorg.  

 

Personcentrerad omvårdnad 
En god kännedom om varje individs förmåga att på egen hand klara vardagens aktiviteter 
likväl som kunskap om när och hur hjälp ska ges är en viktig grund för en personcentrerad 
omvårdnad. Det är ett begrepp som har blivit alltmer synonymt med god omvårdnad och 
används för att belysa patient- och livsvärldsperspektiv i hälso- och sjukvården. Det handlar 
framförallt om att se personen bakom åldrande, sjukdom, beteende eller symtom och att 
försöka sätta sig in i den andres situation oavsett personens sjukdom eller symtom. 
Personcentrerad omvårdnad innebär att personen är i centrum och inkluderar denne i alla 
vårdbeslut och vårdprocesser. Studier visar att en personcentrerad omvårdnad har mätbara 
hälsoeffekter på både patienter och personal (Edvardsson, 2010). Hughes och Bamford 
(2008) skriver om begreppet centrerad vård och dess olika betydelser och typer. 
Litteraturstudien visade att det fanns olika typer av centrerad vård som begrepp och bland 
dessa fanns, personcentrerad omvårdnad där patienten skall behandlas som en unik individ 
med fokus på att förstå sjukdomsupplevelsen. Personcentrerad omvårdnad förekom också i 
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studien och användes för att framhålla att det är viktigt med kommunikationen och relationen 
mellan vårdtagarna och omvårdnadspersonal (ibid). Det är rimligt att anta att personer med 
insats i form av särskilt boende är mer beroende av hjälp jämfört med de äldre som har insats 
i form av hemtjänst. Det finns studier som pekar på samband mellan bemanning av 
omvårdnadspersonal, omvårdnadspersonaltäthet, och möjligheter att bedriva en 
personcentrerad omvårdnad. En studie av Wolf, Lehman, Quinlin, Zullo och Hoffman (2008) 
visade på effekten av en personcentrerad omvårdnad från legitimerad omvårdnadspersonal, 
det vill säga sjuksköterskor, som var relaterad till patienternas tillfredsställelse och kvaliteten 
på vården. Genom att som utgångspunkt ha fokus på varje patients individuella behov, kan 
sjuksköterskor samarbeta med patienterna för att utveckla en plan för vård som uppfyller 
patienternas behov och samtidigt förbättrar deras tillfredsställelse och kvalitet i vården (ibid). 
Det är rimligt att anta att det kan finnas samband mellan de äldres förmåga att klara sitt 
dagliga liv, och förutsättningarna för att bedriva en personcentrerad vård och omsorg för 
dessa personer, som i sin tur är relaterad till bemanning av omvårdnadspersonal i särskilda 
boenden.  

Vårdkvalitet 
De senaste decennierna har begreppet vårdkvalitet uppmärksammats och flera studier har 
gjorts för att beskriva framförallt hur nöjda äldre är med vården. Det har även undersökts om 
verksamheterna uppfyller uppsatta mål för förbättringsarbeten inom vården (Kuosmanen, 
Hätönen, Jyrkinen, Katajisto & Välimäki, 2006). Enligt HSL (Hälso- och sjukvårdslagen, 
1982:763) ska sjukvården bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Vård skall 
vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i vård och behandling samt 
bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet (ibid). Omvårdnaden, som i 
första hand sjuksköterskor har ansvar för att leda, ska bygga på bästa tillgängliga kunskap, 
och ska till exempel utföras så att äldre som är i beroende av andra för skötsel av sin egen 
kropp ska slippa lidande i form av smärta, trycksår etc. 

En viktig förutsättning för en omvårdnad av hög kvalitet är således att vården strävar mot att 
vara evidensbaserad och bedrivs utifrån bästa tillgängliga kunskap. En annan faktor av 
betydelse för god kvalitet kan vara personalbemanning. I en studie utförd av Schenelle, 
Simmons, Cadogan, Garcia, och Bates-Jensen (2004) där syftet var att jämföra olika 
äldreboendes vårdkvalitet och förhållandet mellan bemanning av omvårdnadspersonal och 
vårdkvalitet, visade att det högsta bemannade äldreboendet gav bättre vård än de boenden 
som hade en lägre bemanningsgrad (ibid). Deker (2006) skriver i sin studie att det är 
sannolikt att en ökad bemanning av legitimerad omvårdnadspersonal har en positiv inverkan 
på att de äldre kan lämna sjukhemmet nästan återställda eller stabila efter en kort vistelse. 
Risken att dö minskar också (ibid). En annan studie gjord av Hilden och Borg (2008) där 
syftet var att undersöka sambandet mellan arbetsplatsens resurser och kvaliteten på vård i 
kommunal omsorg, visar att det fanns ett positivt samband mellan psykosociala resurser och 
kvaliteten på vården. De psykosociala faktorerna i studien var: kvalitet på ledarskap, 
förutsägbarhet, möjligheter till utveckling, inflytande i arbetet, arbetets betydelse, förpliktelse 
gentemot arbetsplatsen och rollklarhet. De betonar även vikten av att förbättra den 
psykosociala arbetsmiljön för att ha tillräckligt engagerad personal i den långsiktiga 
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kommunala omsorgen (ibid). Räikkönen, Peräla och Kahanpää (2007) skriver i sin studie att 
bemanningens tillräcklighet och stöd var positivt relaterad till hur omvårdnadspersonalen 
uppfattar sin egen yrkeskompetens och vårdkvalitet. Studiens syfte var att undersöka 
sambandet mellan upplevd vårdkvalitet, yrkeskunskaper och uppfattning av faktorer som är 
relaterat med kvalitet från omvårdnadspersonalen inom kommunal omsorg. Det lyfts även 
fram att omvårdnadspersonalens uppfattningar kan leda till bättre identifiering av 
personalbehov och behov av stöd vilket i sin tur kan öka personalens trivsel, välbefinnande 
och därigenom öka vårdkvaliteten (ibid). Det förefaller som om bemanning av 
omvårdnadspersonal i sig har betydelse för kvalitet på vård och omsorg även om många 
andra faktorer också spelar in. 

Enligt Socialtjänstlagen (SoL) 2001:453 kan bistånd till äldre personer beviljas i form av 
hemtjänst utförd i ordinärt boende eller i form av särskilt boende (SÄBO). I denna studie 
används begreppet SÄBO för serviceboende och gruppboende. Personal som utför hemtjänst 
eller som arbetar med omvårdnad det vill säga skötare, vårdbiträden och undersköterskor på 
SÄBO benämns i denna studie som icke legitimerad omvårdnadspersonal och sjuksköterskor 
benämns som legitimerad omvårdnadspersonal. 

Murphy (2007) beskriver att det finns olika faktorer som underlättar eller hindrar kvalitet på 
vården av äldre i kommunal vård och omsorg. Faktorer som underlättar god vårdkvalitet för 
äldre var; en livssyn att främja oberoende och självständighet, en hemtrevlig social miljö, 
personcentrerad vård, holistisk vård, kunnig och kompentent vårdpersonal som har 
tillräckliga resurser och dessutom känner personen. Faktorer som förhindrar kvalitet i vården 
var: brist på tid från omvårdnadspersonalen, bristande valmöjligheter för de äldre, motstånd 
mot förändringar och att personalen känner sig bunden av rutin. Murphy skriver vidare att 
faktorerna som framkom i studien är nyckeln för att kunna förstå sambandet med vårdkvalitet 
samt avslöja komplexiteten och utmaningarna att tillhandahålla denna vård (ibid). Arling, 
Kane, Mueller, Bershadsky och Egenholtz (2007) skriver i sin studie att 
omvårdnadspersonalstyrkans storlek varken är relaterad till vårdprocessen eller åtgärder. Det 
framkommer även att antalet anställda ofta är associerad med att mer tid ägnas åt omsorgen. 
Beslut om omvårdnadspersonalbemanning i särskilda boenden görs vanligen på administrativ 
nivå och på enhetsnivå, och bemanningen i särskilda boenden är högre än med bemanning 
inom hemtjänst (ibid). Rimligen borde det, utifrån ett sådant system för resurstilldelning, 
finnas tydliga skillnader i funktionsförmåga, det vill säga, grad av vårdberoende, mellan äldre 
som bor hemma med hemtjänst och de som bor i särskilt boende. Det verkar som om det 
finns ett samband mellan vårdberoende hos äldre som bor i särskilda boenden och 
förutsättningar för att bedriva vård och omsorg av god kvalitet. Om detta är fallet, så bör grad 
av vårdberoende vara en del i styrningen av tilldelning av omvårdnadspersonalsresurser. 
 

SYFTE 

Syfte med studien var att beskriva vårdberoende och omvårdnadsproblem hos äldre som bor i 
ordinärt boende, serviceboende och gruppboende. Vidare var syftet att beskriva hur 
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vårdberoende var relaterat till bemanning av icke legitimerad och legitimerad 
omvårdnadspersonal i gruppboende.  

METOD 

Då studiens syfte var att beskriva vårdberoende och omvårdnadsbehovet hos äldre som bor i 
ordinärt boende, serviceboende eller gruppboende och vårdberoende relaterat till bemanning 
av omvårdnadspersonal, var det naturligt att använda en kvantitativ metod. En kvantitativ 
metod innebär att fenomenet beskrivs och förklaras utifrån på förhand uppställda 
frågeställningar eller hypoteser. Både en deskriptiv och analytisk kvantitativ metod användes 
i studien. Resultatet i föreliggande studie grundar sig på ett stort urval (n=1310) och antalet 
variabler är väldefinierade och begränsade. 

Urvalsmetod och undersökningsgrupp 
Totalt 1310 personer som var 65 år eller äldre, bosatta i Södra Sverige (Blekinge) och som 
erhöll regelbunden omsorg och service från Äldreförvaltningen i Karlskrona antingen 
hemma, i serviceboende eller i gruppboende ingick i studien. Personer som var 65 år eller 
äldre som enbart hade trygghetslarm och/eller matdistribution exkluderades från studien. 
Studien var en del av den stora nationella studie SNAC – The Swedish National Study on 
Aging and Care – som är en långsiktig nationell studie av åldrandet, vården och omsorgen om 
äldre som initierats av regeringen (Lagergren et al. 2004). SNAC-studien genomförs i fyra 
områden i Sverige: Skåne, Blekinge, Kungsholmen och Nordanstig (ibid). Urvalet har tagits 
från den del av studien som bedrivs i Blekingeregionen. 

Datainsamling 

Bedömning av vårdberoende och omvårdnadsbehov 
Data till SNAC insamlades genom tilldelning av enkäter under hösten 2010. Först gjordes 
enkäter som omfattar demografiska data i form av personnummer, utomnordisk härkomst, 
nuvarande bostad och sammanboende. Vårdberoende beräknades med hjälp av nio variabler 
avseende funktionsförmåga som tillsammans bildar SNAC PADL-index. Index beräknades 
genom summering av fyra PADL- variabler (påklädning, toalettbesök, förflyttning och 
födointag) som beskriver graden av oberoende i dagligt liv, samt fyra variabler avseende 
inkontinens (urin och avföring), rörelsehinder och kognitiv nedsättning. PADL- variablerna 
mäts från 0 (oberoende) till 2 (helt beroende), inkontinens och rörelsehinder från 0 (inga 
problem) till 3 (mycket svåra problem) (Bilaga 1). 

I PADL-index ingår även bedömning av kognitiv förmåga enligt så kallad Bergerskala med 
möjliga värden 0 till 6. Det innebär ett index mellan 0 och 23 som sedan använts för en 
indelning i fem funktionsnedsättningar som är: ingen eller lätt nedsättning 0-1, måttlig 
nedsättning 2-7, nedsatt 8-13, mycket nedsatt 14-19 och helt nedsatt 20-23. Enligt Berger 
(1985) är Bergerskalan ett instrument för att beskriva och skatta graden av kognitiv 
funktionsnedsättning genom observationer av personen. Skalan har en hierarkisk uppbyggnad 
(ibid). Vidare samlades uppgifter om vilken form av insatser enligt SoL den äldre erhöll, det 
vill säga hemhjälp eller särskilt boende. För att bedöma omvårdnadsproblem hos vårdtagarna 
i de tre boendeformer användes i denna studie fem frågor om förekomst av svårläkta sår, 
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trycksår, smärta, oro/otrygghet och nedstämdhet. Samtliga med svars alternative: ja, nej och 
vet ej (Bilaga 1). Efter ett internbortfall reducerades den undersökta gruppen till 368 individer 
i ordinärt boende, 63 i serviceboende och 542 i gruppboende. 

Tillvägagångssätt vid datainsamling 
Områdeschefer inom ordinärt boende med hemtjänst, serviceboende och gruppboende i 
Blekinge informerades muntligt och skriftligt om syftet med studie samt undervisades i 
användningen av enkäter och anvisningar. Med hjälp av personal på Äldreförvaltningen 
genomfördes en dokumentation av administrativa uppgifter (registreringsdatum, 
uppgiftslämnare, hur uppgifter inhämtades samt samtycke) och personuppgifter. Övriga 
delområden i formuläret besvarades av hemtjänstpersonalen respektive personal inom 
serviceboende och gruppboende. Brev med information om studiens syfte och vad den 
innebär lämnades till de äldre före registreringen för inhämtande av informerat samtycke. Där 
betonades att materialet behandlas på så sätt att ingen enskild person i studie kan identifieras 
(Bilaga 2). Datainsamlingen genomfördes under våren 2010 (sex månader) och 90 % av 
tillfrågade (n=1310) deltog i studien, 599 personer som bor i ordinärt boende, 91 personer 
som bor i serviceboende och 620 personer 65 år och äldre som bor i gruppboende. Studien 
redovisar bearbetade data utifrån de olika boendeformerna som finns i Karlskrona kommun: 
ordinärt boende och särskilt boende som är delat i (serviceboende och gruppboende med 
hemtjänstinsatser). Tillstånd att genomföra undersökningen erhölls från den forskningsetiska 
kommittén vid Lunds Universitet (LU 128-00). 

Bedömning av bemanning av icke legitimerad och legitimerad omvårdnadspersonal i 
gruppboende 
Det gjordes en egen datainsamling, under hösten 2010, för att få svar på hur vårdberoende var 
relaterat till bemanning av icke legitimerad och legitimerad omvårdnadspersonal i 
gruppboende. Uppgifter om bemanning av icke legitimerad och legitimerad 
omvårdnadspersonal i gruppboende i den aktuella kommunen samlades in med hjälp av 
verksamhetschefen som svarade på följande frågor. ”Hur många icke legitimerad 
omvårdnadspersonal (i antal) arbetar på varje gruppboende i SÄBO och vad har de för tjänst i 
procent?”. Och ”hur många legitimerad omvårdnadspersonal (i antal) arbetar på varje 
gruppboende i SÄBO och vad har de för tjänst i procent, inklusive jourtid?”. Frågorna som är 
framlagda angående personal bemanningen krävdes inte etikprövning enligt den svenska 
etikprövningslagen. 

Bemanning av icke legitimerade omvårdnadspersonalstjänster i gruppboende samt 
legitimerade omvårdnadspersonalstjänster beräknades som heltidstjänst. Därifrån räknades 
jourtiderna på sjuksköterskor bort för att få fram hur mycket de ägnade sig åt vårdtagarna i 
varje gruppboende.  

Analys 
Deskriptiv statistik beskriver resultaten på ett kortfattat och begripligt sätt med hjälp av 
tabeller, diagram och siffermått. Analyserande statistik innebär att jämföra och analysera data 
med hjälp av olika testmetoder (Ejlertsson, 2003). Beskrivande statistik användes för att 
redovisa svarsfrekvensen på de olika frågor angående vårdberoende och omvårdnadsbehov 



 

7 
 

som ingick i enkäter. Enligt Ejlertsson (2003) är Chitvåtest ett icke-parametriskt test som 
visar om variabler är oberoende av varandra, det vill säga om det finns ett samband eller inte. 
Om p-värdet är lika med eller understiger 0.05 anses sambandet vara statistiskt signifikant 
(ibid). För att studera sambandet mellan de tre boendeformerna, det vill säga ordinärt boende, 
serviceboende och gruppboende, valdes varje variabel ut för sig som beskrev 
omvårdnadsbehovet för vårdtagarna, det vill säga svårläkta sår, trycksår, smärta, 
oro/otrygghet och nedstämdhet genom att använda chitvåtest som analysmetod. Chitvåtest 
användes också för att studera sambandet mellan alla variablerna som beskrev vårdtagares 
funktionsförmåga å ena sidan och boendeformerna å andra sidan. 

För att studera förhållandet mellan bemanningen av icke legitimerad och legitimerad 
omvårdnadspersonal i gruppboende och vårdtagarnas behov, det vill säga vårdberoende, 
beräknades först bemanning av icke legitimerad omvårdnadspersonal tjänster i procent/ 
vårdberoende, där vårdberoendet = antal vårdtagare gånger andel funktionsnedsättning i 
procent. En vårdtagare med 25 % funktionsnedsättning räknas som 0.25 personer osv.  Sedan 
beräknades på motsvarande sätt för legitimerad omvårdnadspersonal. Gruppboendena 
intilldelades i fyra olika grupper beroende på graden av vårdberoende hos vårdtagarna för att 
sedan kunna analysera materialet per grupp. De nämndes som gruppboende 1, gruppboende 
2, gruppboende 3 och gruppboende 4, där gruppboende 1 hade mest funktionsnedsatta 
vårdtagarna och gruppboende 4 hade minst funktionsnedsatta. Materialet analyserades genom 
att beräkna Spearmans korrelationskoefficient mellan dessa variabler, det vill säga 
bemanning av icke legitimerad och legitimerad omvårdnadspersonal och vårdtagarnas 
vårdberoende. 

Enligt Ejlertsson (2003) beskriver Spearmans korrelationskoefficient de fall variablerna beror 
på varandra, baserat på rangerna för variablernas värden istället för de exakta värdena och det 
kräver inte linearitet. Korrelationskoefficienten ligger alltid mellan -1 och 1 (ibid). I denna 
studie användes Spermans korrelationskoefficient för att undersöka sambandet mellan 
bemanning av omvårdnadspersonal och vårdtagarnas vårdberoende. Det borde vara en 
proportionalitet mellan dessa två variabler. Nollhypotesen är att korrelationerna är noll, det 
vill säga inget samband.  

Samtliga data bearbetades och analyserades med hjälp av statistikprogrammet SPSS för 
Windows statistical software version 18 (SPSS Inc. 2008). 

Etiska övervägande 
Den regionala etikprövningsnämnden i Lund (LU 605-00, LU 744-00) har godkänt SNAC-B 
och skriftligt och muntligt godkännande har samlats in från alla deltagare. Detta är förenligt 
med svensk lag som kräver att det finns ett informerat samtycke till att delta i en 
forskningsstudie. Deltagarna kan när som helst avbryta sitt deltagande. Insamlade uppgifter 
om deltagarna behandlas konfidentiellt och beskrivs på gruppnivå, vilket medför att inte 
någon enskild individ kan identifieras.  
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RESULTAT 

Medelåldern för de personer som ingår i studien är relativt hög (85 år) och åldersfördelningen 
är ungefär den samma i alla tre boendeformerna, (tabell 1). Deltagarna är övervägande 
kvinnor och könsfördelningen är likartad i de olika boendeformerna. Det är fler som är 
sammanboende i ordinärt boende än i serviceboende och gruppboende. Det är mycket få 
vårdtagare som kommer från länder utanför Norden.  

Tabell 1.                       Beskrivning av deltagare i det ursprungliga urvalet n=1310. 
 

  
Ordinärt boende 

n= 599 
 

 
Serviceboende 

n= 91 

 
Gruppboende 

n=620 

 
Total 

n=1310 
 
Ålder, mean (range) 
 

 
84 ,(65-100) 

 
85 ,(65-101) 

 
86 ,(65-103) 

 
85 ,(65-103) 

Kön n (%) 
-män 
-kvinnor 
 

 
182(30) 
417(70) 
 

 
35 (35) 
59 (65) 

 
185 (30) 
420 (681) 

 
399 (31) 
896 (69) 

 

Utomnordisk härkomst n (%) 
 

 

13 (2.2) 
 

1 (1) 
 

5 (1) 
 

19 (1.5) 
 

Sammanboende n (%) 
 

 

119 (20) 
 

8 (9) 
 

4 (0.6) 
 

131 (10) 

     
 

1Uppgift om kön saknas i 15 fall 
 
 

I Tabell 2 framgår att graden av vårdberoende skiljer sig betydligt mellan de olika 
boendeformerna. De som bor i gruppboende har den högsta graden av vårdberoende jämfört 
med dem i serviceboende och lägst vårdberoende finns hos vårdtagare i ordinärt boende. Det 
finns en relativt hög andel äldre i ordinärt boende (30%) och i serviceboende (26%) som har 
ingen eller lätt nedsatt funktionsförmåga. Även i gruppboende förekommer det men i en 
betydligt lägre omfattning (5%).  Det finns ett samband mellan graden av vårdberoende och 
boendeformerna (p< 0.001). 

            
 Tabell 2.                      Graden av vårdberoende (SNAC PADL-index) hos vårdtagarna samt hur denna 
                                                     fördelar sig mellan boendeformerna (n= 973). 
 

  
Ordinärt 
boende 
n= 368 

 

 
Service 
boende 
n= 63 

 
Gruppboende 

n= 542 
 

 
p-värde 

 
Ingen/lätt nedsättning (%) 
 

 
30 

 
26 

 
5 

 
0.001 

 

Måttlig nedsatt (%) 
 

52 40 23 0.001 

Nedsatt (%) 
 

14 14 32 0.001 

Mycket nedsatt (%) 
 

4 12 27 0.001 

Helt nedsatt (%) 
 

1 8 14 0.001 
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Svårläkta sår, trycksår och smärta förekommer hos en mindre andel av vårdtagarna och 
fördelningen av dessa omvårdnadsproblem ser ungefär lika ut i de olika boendeformerna, 
(Tabell 3).  Det finns inget samband mellan omvårdnadsproblem och boendeformerna när det 
gäller svårläkta sår (p= 0.531), trycksår (p= 0.487) och  smärta (p= 0.822). Oro/otrygghet och 
nedstämdhet förekommer hos en relativt hög andel av vårdtagarna och det finns en skillnad 
mellan hur dessa problem fördelar sig mellan de olika boendeformerna vad gäller 
oro/otrygghet (p < 0.001) och för nedstämdhet (p< 0.001). Oro/otrygghet förekommer hos 
drygt var fjärde vårdtagare i gruppboende och det är mer vanligt förekommande i 
gruppboende jämfört med ordinärt boende och serviceboende. Däremot förekommer 
nedstämdhet oftare hos vårdtagare i serviceboende.  

 
 
 
Tabell 3.                 Omvårdnadsproblem hos vårdtagarna (SNAC PADL index) samt hur dessa    
                                fördelar sig i de olika boendeformerna (n= 973) 

                                 
  

Ordinärt boende 
n= 368 

 

 
Serviceboende 

n= 63 

 
Gruppboende 

n= 542 

 
p-värde 

 
Svårläkta sår (%) 

 
7 

 
8 

 
6 

 
0.531 

 
Trycksår (%) 

 
2 

 
2 

 
3 

 
0.487 

 
Smärta (%) 

 
14 

 
15 

 
13 

 
0.822 

 
Oro/Otrygghet (%) 

 
11 

 
16 

 
26 

 
<0.001 

 
Nedstämdhet (%) 

 
9 

 
21 

 
15 

 
<0.001 

     
 
Av Tabell 4 framgår att bemanning av icke legitimerad och legitimerad omvårdnadspersonal 
och vårdtagarnas vårdberoende skiljer sig betydligt mellan olika gruppboende 1, 2, 3 och 4. 
Till exempel, Gruppboende 1 visar bemanning av icke legitimerad omvårdnadspersonal 
tjänster/vårdberoende är 1.5. 1.5 betyder att för varje vårdberoende person har man 1.5 tjänst. 
Bemanning av legitimerad omvårdnadspersonal tjänster/vårdberoende visar 0.08 till exempel 
i gruppboende 1 och det betyder att för varje vårdberoende person har man 0.08 tjänst.  
Det framgår också i Tabell 4 när det gäller bemanning av legitimerad omvårdnadspersonal 
tjänster/vårdberoende 0.00 i gruppboende 2 och 4 och det är på grund av legitimerad 
omvårdnadspersonal tjänster är bara på 50%, det vill säga deltid, och när det beräknades som 
heltidstjänst blev resultatet 0.00. Detta innebär att ändå kan finnas någon bemanning i de här 
fallen.   Det verkar inte finnas något enkelt samband mellan vårdberoendet och bemanningen 
av omvårdnadspersonal både vad gäller icke legitimerad och legitimerad i gruppboende 
(SÄBO). 
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Tabell 4.              Bemanning av icke legitimerad och legitimerad omvårdnadspersonal relaterat till vårdberoendet 

 i gruppboende. 
     
                                   
 

 
 

Bemanning av icke 
legitimerad 
omvårdnadspersonal 
tjänster/vårdberoende 

 
 

Bemanning av 
legitimerad 
omvårdnadspersonal 
tjänster/vårdberoende 

K 
 
 

Vårdtagare 
Mycket/helt 
nedsatt 
förmåga 

 
 

Mycket 
nedsatt 
förmåga 
(%) 

 
 

Helt nedsatt 
förmåga (%) 

      
Gruppboende 1 1.5 0.08 5 25-50 12-50 
 1.4 0.04 20   
 0.8 0.03 6   
      
Gruppboende 2 1.3 0.05 13 28-43 0-24 
 2.0 0.08 8   
 2.0 0.05 14   
 2.4 0.08 25   
 1.6 0.06 18   
 1.9 0.1 4   
 0.3 0.00 3   
 0.2 0.01 3   
 1.7 0.09 11   
      
Gruppboende 3 2.2 0.04 12 19-26 6-13 
 0.3 0.01 6   
 0.2 0.04 12   
 2.5 0.08 10   
 1.6 0.05 12   
      
Gruppboende 4 2.9 0.06 10 12-23 6-16 
 0.3 0.00 5   
 3.2 0.12 13   
      
 

Gruppboende 1 = mycket eller helt/nedsatt förmåga hos mer än 60 %.  
Gruppboende 2 = mycket eller helt/nedsatt förmåga mellan 41-60 %.  
Gruppboende 3 = mycket eller helt/nedsatt förmåga mellan 31 -40 %.  
Gruppboende 4 = mycket eller helt/nedsatt förmåga mellan 20 -30 %. 

I Tabell 5 och 6 framkommer redovisningar av korrelationen mellan bemanning av icke 
legitimerad och legitimerad omvårdnadspersonal omräknat till antal heltidstjänster och 
vårdberoende mätt som antal vårdtagare gånger andel funktionsnedsättning, det vill säga 
samma variabel som i Tabell 4. Som framgår i Tabell 5 finns det inte någon signifikant 
korrelation mellan bemanning av icke legitimerad omvårdnadspersonal och vårdberoende 
förutom i gruppboende 1 som har störst vårdbehov där Spearmans korrelationskoefficient 
blev 1 i denna grupp, det vill säga ett maximalt positivt samband mellan bemanning och 
vårdberoende. Detta kan bero på att det rör sig om endast tre boenden.  Inget p-värde 
framkommer i resultatet eftersom korrelationen blev 1.  I Tabell 6 studeras istället bemanning 
av legitimerad omvårdnadspersonal. Resultatet är likartat det i Tabell 5 och det framkommer 
att i gruppboende 2, 3 och 4 finns ingen signifikant korrelation, medan korrelationen är 
negativ i gruppboende 4 men inte heller där signifikant. Spearmans korrelationskoefficient 
ger liknande resultat för både icke legitimerad och legitimerad omvårdnadspersonal. 
Resultatet i gruppboende 4 är osäkert eftersom det bara rör sig om tre boenden. 
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Tabell 5.          Korrelation mellan bemanning av icke legitimerad omvårdnadspersonal och vårdtagare gånger  
                         graden av nedsatt funktionsförmåga. 
                         

 
Bemanning av icke legitimerad  
omvårdnadspersonal 
 

 

 
Vårdberoende 

Spermans rho, rs 

  

Gruppboende 1 1,000 

Gruppboende 2 0,250 (p= 0,516) 

Gruppboende 3 -0,500 (p=0,391) 

Gruppboende 4 -0,500 (p= 0,667) 

  

 

Tabell 6.     Korrelation mellan bemanning av legitimerad omvårdnadspersonal och vårdtagare gånger graden av  
                    nedsatt funktionsförmåga. 
                                   

 
Bemanning av  legitimerad 
omvårdnadspersonal 
 

 

 
Vårdberoende 

Spermans rho, rs 
 

  

Gruppboende 1 0,866 (p=0,333) 

Gruppboende 2 0,042 (p= 0,915) 

Gruppboende 3 -0,000 (p=1,000) 

Gruppboende 4 -1,000 

  

 

Metoddiskussion 
En empirisk studie med en kvantitativ ansats valdes för att få en förståelse och uppfattning 
om de äldres vårdberoende och omvårdnadsbehov i olika boendeformer i Karlskrona. 
Metoden valdes också för att skaffa en insikt om tilldelning av personalbemanning var 
relaterat till äldres vårdberoende i gruppboende. Det enda sätt att mäta variablerna 
vårdberoende, omvårdnadsbehov och bemanning var genom att använda den nämnda 
metoden.  

Enligt Polit och Beck (2004) eftersträvar kvantitativ forskning säkra slutsatser och 
tillförlitliga resultat. Det är flera faktorer som kan påverka i vilken utsträckning en studie 
uppnår det (ibid). Studien är baserat på ett färdiginsamlat enkätmaterial som har tagits ur 
SNAC-studien där det använts väl beprövade mätinstrument. Enkätfrågorna är framtagna och 
utvalda av erfarna forskare inom äldreforskning. Det är därför mojligt att resultatet är 
övervägande tillförlitligt då de har tagits ur en stor forskningsstudie.  Studien genomfördes 
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som en tvärsnittsstudie och på grund av att det tog så lång tid som sex månader för 
personalen att fylla i enkäterna kan det påverka resultatens tillförlitlighet eftersom de äldres 
vårdberoende, omvårdnadsbehov och personalbemanning kunde ha sett annorlunda ut vid ett 
annat tillfälle.  

Datainsamlingen byggdes på uppgifter från personal, vilket kan vara ett hot mot intern 
validitet eftersom ingen test för interreliabilitet utfördes som till exempel Cronbachsalfa test. 
Enligt Streiner och Norman (1995) reliabilitet tester kan mätas på flera olika sätt. Vid test-
retest-reliabilitet utför man upprepade mätningar på samma sätt, och mäter sedan 
korrelationen mellan de olika mättillfällena. Det kan gälla antingen en persons svar på ett 
formulär vilken är en typ av test-retest-reliabilitet eller en bedömarens skattning av 
någonting, som kallas för intrebedömarreliabilitet eller interreliabilitet (ibid).  

Däremot fick all personal samma information om hur man skulle samla aktuella uppgifterna 
om de äldre personer som får vård och omsorg i hemmet samt i särskilt boende, och studien 
är stor. Enkäter och proceduren testades i en pilotstudie som innehöll tillförlitliga och valida 
instrument såsom Katz ADL- index och Berger-skalan. Däremot PADL-index fångar inte alla 
dimensioner hos äldre personer och det är möjligt att det finns andra variabler som hörsel och 
yrsel som har betydelse för äldre personers behov av vård och omsorg och som därför kunde 
varit med i studien. Men SNAC-index förklarar vårdbehov bättre än separat användning av 
skalorna som Katz ADL-index och Berger-skalan. Enligt Berger (1985) anses Berger skalan 
ha en god reliabilitet och validitet vid allmän bedömning av en person, men är mer begränsat 
som instrument när en mer specifik bedömning krävs (a.a.).   

Chitvåtest användes som en lämplig och naturlig analysmetod för att kunna studera 
sambandet mellan variablerna som var både nominal och ordinal skalnivå. Enligt Ejlertsson 
(2003) kan chitvåtest användas för att studera sambandet mellan två eller tre och flera 
grupper och det är en standarmetod för att undersöka sambandet vid nominal och ordinal 
skalnivå (a.a.) 

Cirka 90 % av de tillfrågade deltog i studien med ett extern bortfall på 10 % vilket kan anses 
vara ett högt deltagande och därmed är en god representativitet för populationen eftersom 
resultatet gäller för flertalet i Blekinge i ålder 65 år eller äldre. Således bör resultaten ha en 
god representativitet samt en god generaliserbarhet. Däremot saknas det uppgifter om antal 
personer som uppfyllde studiens inklusionskriterier på grund av Karlskrona kommun inte 
lämnade det.  

Det interna bortfallet i samband med SNAC PADL-index gällde främst dem i ordinärt boende 
med högre andel av svaret vet inte (59 %) jämfört med serviceboende (42 %) och 
gruppboende (4 %) men antal tillfrågade som deltog i studien är fortfarande rimligt stort.  
Bortfallet kan bero på bristande kunskaper hos personalen om vårdtagarnas behov jämfört 
med personalen på serviceboende och gruppboende. Det här kan återspegla hur behov av vård 
och omsorg värderas för äldre personer. Polit och Beck (2004) skriver att en kvantitativ 
ansats gör det möjligt att beskriva erfarenheter med objektivt mått och att de slutsatser som 
görs i en studie kan generaliseras till liknande sammanhang (a.a.). 
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 Eftersom det interna bortfallet i studien var betydligt, gjordes en bortfallanalys för att kunna 
jämföra individers ålder och kön i själva bortfallet med det totala urvalet. Det visade sig att i 
ordinärt boende var deltagarnas medelålder 83 år med fördelningen 60 % kvinnor och 40 % 
män jämfört med serviceboende där deltagarnas medelålder var 85 år med fördelningen 73 % 
kvinnor och 27 % män, och i gruppboende slutligen var medelålder 86 år med fördelningen 
73 % kvinnor och 27 % män. Det är ungefär samma medelålder och könsfördelning som i 
urvalet (se Tabell 1).  Det vill säga att representativiteten i studiens urval inte kan ifrågasättas 
och att bortfallet beror på slumpen. 

För att studera bemanning av omvårdnadspersonal relaterat till vårdtagarnas vårdberoende 
användes Spearmans korrelationskoefficient eftersom det inte innebär en linjär modell och 
ger en mer allmän beskrivning om variablerna beror på varandra, baserat på variablernas 
värden. Däremot är det inte självklart att man skall beräkna vårdberoende som antal 
vårdtagare gånger funktionsnedsättning, det vill säga att vårdberoendet är proportionellt mot 
funktionsnedsättningen. Möjligen finns det andra sätt att räkna på det. Det är ju till exempel 
inte säkert att en person som har 50 % funktionsnedsättning har dubbelt så stort behov av 
vårdpersonal som en person med 25 % funktionsnedsättning.  

Gruppboendena delades i olika grupper och det är därför resultatet såg annorlunda ut från 
grupp till grupp. I några grupper fanns flera boenden och i andra som gruppboende 1 och 4 
fanns bara tre gruppboenden, det innebär att resultatet i gruppboende 1 och 4 kan bero på 
slumpen. Det är möjligt att resultatet kunde vara annorlunda om inte grupperna indelades. 
Detta kan behöva utredas ytterligare. Studien visar hur vårdberoende hos de äldre som bor i 
gruppboende var relaterat till bemanning av omvårdnadspersonal. Det skulle vara intressant 
att vidare studera hur det ser ut i de båda andra boendeformerna.  

Resultatdiskussion 
Resultatet till föreliggande studie framkom att de äldre som bor i ordinärt boende, 
serviceboende och gruppboende upplever oro/otrygghet och nedstämdhet, och att dessa 
upplevelser ökar stegvis från ordinärt boende till gruppboende. Det framkom även i resultatet 
att tilldelningen av personalbemanning till icke legitimerad och legitimerad 
omvårdnadspersonal inte planerades utifrån de äldres behov av vård och omsorg. 

Upplevelsen av nedstämdhet bland äldre i särskilt boende framkom tydligt och i hög grad i 
studiens resultat. Detta resultat stämmer väl överens med vad Dening och Milne (2009) och 
Bowman, Whistler och Ellerby (2004) skriver om att nedstämdhet är ett av de primära 
hälsoproblemen bland äldre som bor i särskilt boende (ibid). Socialstyrelsen (2009) lyfter 
också fram att nedstämdhet förekommer ofta bland äldre, 10-15 procent av de äldre beräknas 
lida av det (ibid). Resultatet kan bero på att äldre som bor i ordinärt boende redan var 
nedstämda och att deras nedstämdhet ökade när de flyttade från hemmet till särskilt boende. 
Det kan även tolkas som att de äldre mår bättre av att bo hemma.  

Socialstyrelsen (2009) påpekar att äldre skall stödjas att bo kvar hemma och erbjudas stöd 
utifrån behov och funktionsförmåga för att bevara livskvaliteten (ibid). De flesta äldre i 
Sverige vill bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt, men samtidig känner de en 
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rädsla för att bli isolerade och ensamma (Harrenfors, Sävenstedt & Axelsson, 2009). 
Åldrandet i sig innebär ofta en påtaglig ändring av personens sociala liv genom förlust av 
familjemedlemmar och vänner, eller genom övergången från oberoende till beroende av vård. 
Alla dessa faktorer kan påverka de äldres välbefinnande. Flyttning till särskilt boende kan 
leda till en ökad risk för sämre välbefinnande hos de äldre. 

Young (2009) visar i sin studie att hos äldre är nedstämdhet direkt förknippad med flyttning 
från ordinärt boende till särskilt boende. Young påpekar att genom att förebygga och 
behandla nedstämdhet kan man förbättra och förlänga de äldres liv (ibid). Vidare skriver Li 
och Conwell (2009) i sin studie att tidig upptäckt och behandling av depression hos äldre i 
ordinärt boende kan förbättra den kognitiva förmågan och leda till en meningsfull påverkan 
på deras förmåga att bo hemma (ibid). 

 Davison, Mccabe, Mellor, Ski, George och Moore (2006) lyfter fram att nedstämdhet 
förekommer bland äldre i särskilt boende med och utan kognitiv funktionsnedsättning och att 
mindre än hälften av dessa fall hade upptäckts eller behandlats. Även Rojas-Fernandez, 
Miller och Sadowski (2009) påpekar att nedstämdhet ofta uppstår bland äldre i särskilt 
boende och att det är oupptäckt eller underbehandlat eftersom det är en normal del av 
åldrandet (ibid).  Det finns en föreställning om att nedstämdhet skulle vara en naturlig del av 
att man blir äldre, komplicerar synen på åldrandet, och det är därför som nedstämdhet bland 
äldre inte uppmärksammas eller behandlas.  Kanske är det en av orsakerna till att 
nedstämdhet och andra upplevelser som oro/otrygghet förekommer i så hög grad i studiens 
resultat.  

Resultatet visade även att det är fler äldre i särskilt boende som upplever oro/otrygghet och 
detta är oroande. Det stämmer väl överens med vad Bowman et al (2004) skriver om att oro 
också är ett av de primära hälsoproblemen bland äldre i särskilt boende (ibid). Även 
Socialstyrelsen (2008) skriver att oro förekommer ofta bland äldre personer och att 3-5 
procent av den äldre befolkningen beräknas lida av det. Det är ovanligt att äldre personer 
insjuknar av oro. Oro som ett symtom förekommer framförallt när de äldre är nedstämda och 
är ofta förknippat med demenssjukdom (ibid) . Personer med kognitiva sjukdomar löper en 
högre risk att drabbas av nedstämdhet, oro och ångest än normalbefolkningen (Marcusson, 
Blennow, Skoog, Wallin, 2003).  

Resultatet kan också tolkas som att de äldre verkar mår bättre av att bo hemma, eller att de 
kanske redan är oroliga/otrygga när de flyttas till särskilt boende. Det kan även bero på olika 
faktorer som sjukdom, personalbemanning eller miljö. Att bo i särskilt boende innebär en 
anpassning för de äldre till den speciella miljön. I en svensk doktorsavhandling (Falk, 2010) 
framkommer att ombyte av miljö från hemmet till särskilt boende påverkar den äldres 
hälsotillstånd i hög grad och anpassningen till att bo i särskilt boende är avgörande för de 
äldres upplevelse av livskvalitet (ibid).  

Johnson och Hlava (1994) lyfter fram att det är viktigt att ta hänsyn till att flyttning från 
ordinärt boende till särskilt boende omfattar inte bara själva flyttningen utan även beslutet att 
flytta, omständigheterna omkring flyttningen och anpassningen till den nya miljön för de 
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äldre (ibid). Oro och nedstämdhet förekom bland äldre en vecka efter flytten till särskilt 
boende och detta har olika orsaker. Äldre som väntade längre på att flytta till särskilt boende 
och äldre som flyttades akut upplevde nedstämdhet och oro i hög grad. Däremot minskade 
oro och nedstämdhet hos dem som kände sig väl informerad av sjukvårdspersonalen. Hos 
äldre som fick för mycket information vid flyttningen ökade emellertid också oron (Keister, 
2006). 

Det kan stämma med studiens resultat att de äldre har svårt att anpassa sig till den speciella 
miljö som särskilt boende utgör, och att detta möjligen påverkar de äldres livskvalitet. 
Samtidigt är det viktig att ha kunskap om de äldres upplevelser före flyttning och framförallt 
när de bor i särskilt boende. Bristen på information eller delaktighet kan vara en av orsakerna 
till oro och nedstämdhet. Det är därför viktigt att sjukvårdspersonalen är medveten om att 
personer som har behov av vård befinner sig i en livssituation där olika övergångar pågår 
samtidigt. Eftersom det påverkar personens identitet, är det viktigt att omvårdnaden är 
personcentrerad. Det är möjligt att de äldre i föreliggande studie upplevde nedstämdhet, 
oro/otrygghet redan innan de flyttades till särskilt boende, eller att symtomen ökade när de 
väl bodde i särskilt boende.  

En viktig uppgift för omvårdnaden blir att underlätta patientens möjligheter att anpassa sig 
till den situation som livstransitionen medför. Omvårdnaden behöver vara personcentrerad 
och anpassad till den enskilda individen och dennes situation (Friberg & Öhlén, 2009). 
Hjaltadóttir och Gústafsdóttir (2007) skriver i sin studie att de viktigaste aspekterna för 
livskvalitet för de äldre i särskilt boende, var att de kände sig trygga och hade en egen plats 
där de kan vara ensamma med sina tankar (ibid).  I en svensk doktorsavhandling (Hellström, 
2003) framkommer att de äldre som bodde i särskilt boende hade fler hälsorelaterad besvär 
och lägre livskvalitet än de som bodde på ordinärt boende (ibid). Det är rimligt att anta att de 
äldre i särskilt boende i föreliggande studie inte har särskilt bra livskvalitet om de känner sig 
nedstämda, oroliga och otrygga. Studiens resultat överensstämmer inte heller med vad Holst, 
Rennemark och Berglund (2002) skriver i sin rapport, som visade att 10 % av de äldre som 
bodde i ordinärt boende och i särskilt boende upplevde nedstämdhet, oro/otrygghet (ibid). 
Sådana upplevelser hos äldre i ordinärt boende och särskilt boende har ökat över tid.  

Studiens resultat visade att personalbemanningen inte var relaterad till de äldres behov av 
vård i särskilt boende och det är oroande. Harrington, Zimmerman, Karon, Robinson och 
Beutel (2000) kom i sin studie fram till att brist på bemanning av legitimerad och icke 
legitimerad omvårdnadspersonal var relaterad till en sämre vårdkvalitet och påverkade även 
livskvaliteten hos de äldre i särskilt boende. En annan studie av Mellor, Davison, McCabe 
och George (2008) visar att nedstämdhet förekom i hög grad bland de äldre i särskilt boende. 
Äldre kritiserade omvårdnadspersonalens kunskap och färdigheter i att känna igen 
nedstämdhet, och även bristen i kommunikationen mellan dem (ibid). 

Det är rimligt att anta att det finns ett förhållande mellan personalbemanning i särskilt boende 
och kvalitet på vård och omsorg av de äldre. Detta kan och sin tur leda till att de äldres 
livskvalitet försämras.  Många olika faktorer kan påverka de äldres välbefinnande när de bor i 
särskilt boende och en av de faktorerna kan vara personalbemanning. Det kan vara en av 
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orsakerna till att det i studiens resultat framkommer att det förekommer nedstämdhet, oro och 
otrygghet bland de äldre i särskilt boende. Enligt SOU rapport (2008:113) finns det endast ett 
fåtal studier gjorda om hur äldre upplever sitt liv i särskilt boende (ibid) och det behövs alltså 
ytterligare forskning på området. 

Slutsats 
Resultatet tyder på att de äldres välbefinnande försämras vid flyttning till särskilt boende och 
att vårdberoende hos äldre som bor i särskilda boenden inte styr tilldelning av 
omvårdnadspersonalsresurser. Ytterligare forskning rörande alla frågeställningar 
rekommenderas därför. Detta för att förbättra livskvalitet för äldre som bor i särskilt boende, 
som i sin tur leder till att förbättra kvalitet på vård och omsorg av äldre. 
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Bilaga 1. 

 *variablerna tagna (omvårdnadsproblem) 

Dokumentation av vård- och omsorgsbehov i Karlskrona kommun 
Registrering av vård och omsorg avser personer över 65 år som erhåller varaktiga 
insatser från kommun och/eller landsting. Med varaktig insats avses ej bistånd för enbart 
larm och/eller matdistribution 
 
Första beslut 
 
Förnyat beslut 
 
Avslutat   Avlidit   Behovet upphört 
 
Administrativa uppgifter 
 
1. Registreringsdatum 
 
2. Uppgiftslämnare 
 
Namn 
 
Telefon 
 
E-post 
 
3. Uppgifter är inhämtade genom (båda alternativen kan markeras) 
 
Dokumentation 
Personlig kontakt vid ifyllandet 
Inhämtade uppgifter är från datum 
 
Samtycke  Ja 

Nej 
 
Samtycket lämnat av personen själv   Närstående/God man 
 
 
Personuppgifter 
 
1. Personnummer 
 
2. Utomnordisk härkomst Ja  Nej 
 
3. Nuvarande bostad   Vanlig  SÄBO 
 
4. Sammanboende   Ja  Nej 
 
5. Om ja fråga 4, sammanbor med: Make/ maka/ partner  Annan person 
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A. Beslutade insatser 
 
Områdeschefsnivå 
Enhet (Enligt procapita) 
 
A1: Beslutade insatser enligt SoL 
      Inte aktuellt för SoL-insatser eller  inte relevant - gå vidare till A2 
 
1. Hemtjänst Service   Nej  Ja, tim/mån   Vet ej 
 
2. Hemtjänst Omvårdnad  Nej  Ja, tim/mån   Vet ej 
 
3. Hemtjänst städ o tvätt  Nej  Ja, tim/mån   Vet ej 
 
4. Hemtjänst på natten  Nej  Ja   Vet ej 
 
5. Matdistribution  Nej  Ja, leverans/mån  Vet ej 
 
6. Ledsagare   Nej  Ja, tim/mån   Vet ej 
 
7. Särskilda insatser enligt SoL Nej  Ja, tim/mån   Vet ej 
 
8. Avlösning i hemmet  Nej  Ja, tim/mån   Vet ej 
 
9. Dagverksamhet  Nej  Ja 
 
10. Anhörigvårdare  Nej  Ja, tim/mån   Vet ej 
 
11. Trygghetslarm  Nej  Ja   Vet ej 
 
12. Korttidsplats  Nej  Ja   Vet ej 
 
13. Särskilt boende  Nej  Ja   Vet ej 
 
 
 
 
 
Omgivningsfaktorer 
 
Bostadens grad av anpassning 
 
1. Trösklar borttagna   Nej  Ja  Vet ej 
2. Badrum tillgängligt för rullstol  Nej  Ja  Vet ej 
3. Enbart dusch   Nej  Ja  Vet ej 
4. Förekomst av sk. Spisvakt  Nej  Ja  Vet ej 
 
Bostaden tillgänglig utifrån: 
 
1. För person som är rullstolsburen  Nej  Ja  Vet ej 
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    (hiss och ramp finns om det behövs) 
2. För person med svåra rörelsehinder, men  Nej  Ja  Vet ej 
    ej rullstolsburen (hiss, fåtal trappsteg) 
3. För person med lätta rörelsehinder, men ej 
    med svåra rörelsehinder eller rullstolsburen  Nej  Ja  Vet ej 
    (hiss, trappa högst ett våningsplan) 
 
Vårdberoende 
Funktionsnedsättning 
 
1. Städning (rengör bostaden, dammsuger, torkar golv. Noggrannheten i städningen bedöms 
ej) 

Oberoende, städar enligt ovan vid behov 
Delvis beroende, får hjälp med vissa tyngre moment 
Beroende, städar inte alls eller får hjälp med något av ovanstående 
Vet ej 

 
2. Matinköp (tar sig till affären, klarar trappor eller andra hinder, plockar varor, betalar, bär             
                       hem.) 

Oberoende, städar enligt ovan vid behov 
Delvis beroende, får hjälp med vissa tyngre moment 
Beroende, städar inte alls eller får hjälp med något av ovanstående 
Vet ej 

 
3. Matlagning 

Oberoende, handlar mat enligt ovan vid behov 
Delvis beroende, handlar mat tillsammans med ledsagare 
Beroende, handlar inte mat eller får hjälp med något av ovanstående. 
Vet ej 
 

4. Transport ( tar sig till hållplats för allmän kommunikation, stiger på och färdas med    
                        exempelvis buss, spårvagn eller lokaltåg.) 

Oberoende, lagar mat vid behov 
Delvis beroende, lagar mat tillsammans med någon 
Beroende, lagar inte mat 
Vet ej 

 
5. Tvätt (sortera tvätt, sköta tvättmaskin samt hänga tvätten eller sköta torkskåp/torktumlare. 
                Ej mattvätt, lakanstvätt eller skötsel av mangel) 

Oberoende, sköter sin personliga veckotvätt själv 
Delvis beroende, får delvis hjälp med veckotvätt 
Beroende, får fullständig hjälp med veckotvätt 
Vet ej 

 
6. Badning (ta sig till tvättplats, tvätta hela kroppen, i dusch, eller med tvättlapp vid handfat) 

Oberoende, får ingen hjälp eller övervakning. Tar sig till handfatet själv eller 
ingen tillsyn i duschen 
Delvis beroende, får tvätthjälp med ryggen 
Beroende, får hjälp att ta sig till tvättplats eller vatten framburet. Tillsyn i 
dusch, hjälp med fötter och/eller underlivet alternativt total hjälp 
Vet ej 
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7. På- och avklädning (ta sig till låda eller skåp, ta fram kläder, ta av och på kläderna) 

Oberoende, får ingen hjälp eller övervakning. Hämtar kläder, klär på och av sig, 
även strumpor och ev. skor 
Delvis beroende, får hjälp att ta på sig strumpor och ev. knyta skor 
Beroende, får hjälp att hämta kläder, eller med på- och avklädning, eller förblir 
ofullständigt klädd. Alternativt total hjälp 
Vet ej 

 
8. Toalettbesök (ta sig till toaletten, komma på och av toalettstolen, torka sig, tvätta sig, 
ordna    
                            kläderna) 

Oberoende, får ingen hjälp eller övervakning. Kan använda käpp, gåstol, 
rullstol. Kan använda nattkärl och då tömma detta själv 
Delvis beroende, får hjälp att ta sig till toaletten, eller med något ovan 
Beroende, får hjälp/ övervakning; kan inte ta sig till toaletten. Använde bäcken, 
blöja eller rullande toalettstol 
Vet ej 

 
9. Förflyttning (ta sig ur sängen till en stol eller mellan två stolar = överflyttning av kroppen) 

Oberoende, får ingen hjälp eller övervakning. Kan använda stöd t.ex. käpp, 
sängstolpe 
Delvis beroende, får hjälp av en annan person (OBS! ej två personer) 
Beroende, sängbunden. Kan eller får ej lämna sängen, eller behöver lyftas av 
två personer 
Vet ej 

 
10. Födointag (få mat från tallrik eller dylikt in i munnen. Hygien och bordsskick bedöms ej) 

Oberoende, får själv in maten i munnen och sväljer 
Delvis beroende, får hjälp att skära kött, öppna förpackningar 
Beroende, får hjälp att få in maten i munnen eller sondmatas, eller har 

näringsdropp 
Vet ej 

 
Vårdberoende 
 
1. Rörelsehinder (förmåga att röra sig utomhus resp. inomhus med eller utan hjälpmedel) 

Kan gå utan svårigheter 
Kan gå utomhus med hjälpmedel (käpp, rollator) och klarar mindre trappor 
Kan röra sig inomhus med hjälpmedel, men klarar ej trappor eller förflyttning 
utomhus (Här inkluderas rullstol om personen själv kan manövrera denna eller 
själv ta sig i eller ur) 
Beroende av levande stöd, rullstolsburen (och ej i stånd att själv manövrera 

denna 
eller ta sig i eller ur) eller sängbunden 
Vet ej 

 

2. Personen vistas utomhus 
Vistas utomhus dagligen 
Vistas utomhus minst en gång i veckan 
Vistas utomhus mer sällan än en gång i månaden 
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Vistas aldrig utomhus 
Vet ej 

 

3. Inkontinens för urin (Inkontinens = ofrivillig urinavgång. Hygien och toalettbesök räknas 
ej) 

Helt kontinent (Gäller även person som själv sköter eller har hjälp med KAD) 
Delvis inkontinent dvs. misslyckas mindre än hälften av gångerna 
Svårt inkontinent dvs. misslyckas mer än hälften av gångerna men inte alltid 
Helt inkontinent dvs. misslyckas alltid 
Vet ej 

 

4. KAD 
Har ej kvarliggande urinkateter 
Har kvarliggande kateter, sköter själv påsbyte 
Har kvarliggande kateter, får hjälp med påsbyte 
Vet ej 

 

5. Inkontinens för avföring (Inkontinens = ofrivillig avföringsavgång. Hygien, toalettbesök 
och 
       förstoppning räknas ej) 

Helt kontinent (Gäller även person som själv sköter eller har hjälp med 
colostomi eller lavemang) 
Delvis inkontinent dvs. misslyckas mindre än hälften av gångerna 
Svårt inkontinent dvs. misslyckas mer än hälften av gångerna men inte alltid 
Helt inkontinent dvs. misslyckas alltid 
Vet ej 

 

*6. Trycksår 
Har inget trycksår  Har trycksår   Vet ej 

 
*7. Svårläkta sår (annat än trycksår) 

Har inget svårläkt sår   Har svårläkt sår    Vet ej 
 
 
 
8. Syn 

Har inga problem med syn (efter kompensation med glasögon) 
Har lätt synnedsättning (behov av hjälpmedel) 

 Har starkt nedsatt syn 
Helt blind 
Vet ej 

9. Hörsel 
Har inga problem med hörsel 
Har lätt hörselnedsättning (efter kompensation med hörapparat) 
Har starkt nedsatt hörsel 
Helt döv 
Vet ej 

 
*10. Oro, otrygghet 

Visar inga tecken på oro eller otrygghet 
Har lätta eller tillfälliga problem 
Har periodvis svåra problem 
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Har ständigt mycket svåra (invalidiserande) problem 
Vet ej 
 

*11. Nedstämdhet 
Visar inga tecken på nedstämdhet 
Har lätta eller tillfälliga problem 
Har periodvis svåra problem 
Har ständigt mycket svåra (invalidiserande) problem 
Vet ej 

 
12.Kognitiv nedsättning 

Har ingen kognitiv nedsättning 
Kan fungera i de flesta miljöer. De dagliga aktiviteterna påverkas/störs ofta av 
glömska 
Reder sig själv, men endast i välbekant miljö 
Behöver vägledning (t.ex. råd, påminnelse, påpekanden, uppmuntran) för att 
fungera till och med i välbekant miljö. Svarar adekvat på instruktioner 
Behöver hjälp ("handgriplig", praktisk) för att fungera. Kan inte handla 
enbart efter instruktioner 
Förflyttar sig själv. Behöver hjälp med att fungera. Kan inte 
kommunicera verbalt på ett begripligt sätt 
Är säng- eller rullstolsbunden. Svarar endast på beröringsstimulans 
Vet ej 

 
*13. Smärta (avser även vid ev. smärtbehandling) 

Har ingen smärta 
Har lätt smärta periodvis 
Har svår återkommande smärta 
Har ständigt mycket svår smärta 
Vet ej 

14.Har det under den senaste månaden förekommit beteenden hos personen som 
upplevts svårt att hantera i den dagliga omvårdnaden? 

Nej 
Ja, beskriv kortfattat: 
Vet ej 

 
15. Beskrivna beteende/n enligt föregående fråga är: 

Ej aktuellt 
Lätta eller tillfälliga problem 
Periodvis svåra problem 
Ständigt mycket svåra problem 
Vet ej 

Behov av särskilda sjukvårdsinsatser 
 Inte aktuellt, gå vidare till avsnitt "Hjälp från annan …..……" 
 
1. Avancerad smärtbehandling intravenöst, epiduralt och/eller användning av 
smärtpump. 

Nej 
Ja 
Vet ej 
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2. Näring via sond (buk eller nasal, s.k. "peg"). 

Får ingen näring via sond 
Får näring via sond 
Vet ej 

 
3. Näringstillförsel intravenöst 

Får ingen näring intravenöst 
Får näring intravenöst 
Vet ej 

 
4. Injektionsbehandling 

Personen har ingen injektionsbehandling 
Har injektionsbehandling som personen sköter själv 
Får endast hjälp med uppdragning av läkemedel för injektion 
Har injektionsbehandling som utförs av annan person 
Vet ej 

 
5. Intag av läkemedel 

Använder inga läkemedel 
Sköter själv intag av läkemedel 
Får endast hjälp med uppdelning av läkemedel inklusive APO-dos 
Får hjälp med intag av läkemedel (gäller även ögondroppar) 
Vet ej 

 
 
 
 
6. Använder APO-dos där uppdelning av läkemedel sker på apotek 

Nej 
Ja 
Vet ej 

 
7. Provtagning 

Nej 
Ja 
Vet ej 

 
8. Såromläggning 

Nej 
Ja 
Vet ej 

 
9. Dialys 

Nej 
Ja 
Vet ej 

 
 
Hjälp från annan person än personal från kommun eller landsting 
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Ja  Nej  Vet ej 

Om ja, 
1.a Vem ger regelbundet hjälp utifrån IADL ( IADL=Instrumentella Aktiviteter för 
Dagligt Liv: städning, matuppköp, transport och matlagning)? 
 

Vet ej 
 

Make/ maka/ partner  Aldrig  < 1 g/v  En el. fl. ggr/v         Dagl            Vet ej 
Annan person  Aldrig       < 1 g/v  En el. fl. ggr/v         Dagl            Vet ej 
 
Om ja, 
1.b Vem ger regelbundet hjälp utifrån PADL ( PADL=Personliga Aktiviteter för 
Dagligt Liv: badning, på- och avklädning, toalettbesök, förflyttning, kontinens och 
födointag) 
 

Vet ej 
 

Make/ maka/ partner  Aldrig  < 1 g/v  En el. fl. ggr/v         Dagl            Vet ej 
Annan person  Aldrig  < 1 g/v  En el. fl. ggr/v         Dagl             
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Bilaga 2.  
 

 Blekinge Tekniska Högskola 
 
 
 

Äldrevården i Karlskrona studeras i stor undersökning. 
 
 
Bakgrund och syfte. 
 
Karlskrona kommuns Ädreförvaltning har ett behov av att öka kunskaperna om åldrandet 
och vården av de äldre för att inför framtiden kunna förbättra vård och omsorg för äldre 
personer.  
 
År 2009 startade därför Blekinge tekniska Högskola (BTH) i samarbete med 
Äldreförvaltningen en forskningsstudie i Karlskrona om hur kommunens äldreomsorg är 
anpassad för de äldres behov. Samma slags studie görs samtidigt i ett antal andra 
kommuner i landet.  
 
Vem ingår i studien? 
 
Undersökningen omfattar alla personer som har fyllt 65 år och som beviljats äldreomsorg 
av Äldreförvaltningen i Karlskrona och/eller och har varaktig 
hemsjukvård/rehabilitering.  
 
Inhämtande av uppgifter.  
 
Det fordras ingen aktiv medverkan från Din sida. De uppgifter som rör Dig inhämtas från 
biståndsbedömare/kontaktpersonal eller det ”särskilda boendet”.  
 
Behandling av personuppgifter. 
 
Uppgifter om Din person databehandlas under ansvar av BTH. Det är helt frivilligt att 
delta i själva forskningsstudien. Du kan när som helst avbryta fortsatt deltagande. Du kan 
begära att få ett så kallat registerbesked och få felaktiga uppgifter rättade. 
 
BTH samordnar insamlingen av uppgifter i studien och inga utomstående får ta del av 
Din identitet – all forskning sker på uppgifter som är avidentifierade. 
 
Insamlade uppgifter är skyddade genom sekretess. Vi som arbetar med studien vid BTH 
har tystnadsplikt. Resultaten kommer endast att redovisas i sammanställningar, där man 
inte kan utläsa något om enskilda personer. 
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Vilka uppgifter behöver vi? 
 
Många äldre får vård och omsorg både från äldreomsorgen och sjukvården.  
För att få en samlad bild av vilka insatser som faktiskt ges till vilka personer behöver vi 
kunna sammanställa uppgifter som rör Dig; 
• beviljade insatser från äldreomsorgen  
• sjukvårdsinsatser 
• rehabiliteringsinsatser 
• bostadsförhållanden och handikappanpassning 
• hjälpinsatser från anhöriga och närstående 
• funktionsnedsättningar, som har betydelse för Ditt vårdbehov 
 
Om Du har frågor är Du välkommen att kontakta Jan Resebo eller Göran Holst på telefon 
0768-53 93 46 alternativt 0709-54 38 95 . 
 

E-post: jan.resebo@bth.se; goran.holst@bth.se   

Med vänlig hälsning 
 

Johan Berglund, BTH 

Professor 

projektledare 

Här lämnar Du ditt samtycke 

 
Jag känner mig informerad om utvärderingens syfte och genomförande och lämnar härmed 
mitt samtycke till att uppgifter om mig inhämtas på ovan angivna villkor. 

 

 

Dagens datum……………  Boende ………………………………………………. 

 

Brukare  Namn………………………………….  Pnr: ………………………… 

 

              Namnförtydligande …………………………………………………… 

 

              Anhörig/god man   

mailto:jan.resebo@bth.se�
mailto:goran.holst@bth.se�
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