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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Kommunal korttidsvård blir allt vanligare och avser främst eftervård i samband med 

sjukhusvård, plats för växelvård eller avlastning. En stor fördel med korttidsvård är att äldre 

personer ges möjlighet att bo kvar hemma längre och vårdas på institution för korttidsvård vid 

tillfällen då det behövs. Idag förekommer det inte mycket forskning kring korttidsvården där 

äldres subjektiva upplevelser eller erfarenheter undersöks. Syfte: Undersöka äldre personers 

erfarenheter av kommunal korttidsvård. Metod: Studien tog sitt avstamp från det naturalistiska 

perspektivet och datainsamlingen genomfördes som kvalitativ intervju med semistrukturerade 

frågor med 10 äldre personer som erhöll korttidsvård och materialet analyserades med en 

innehållsanalys. Resultat: De äldres beskrivning av sina erfarenheter av korttidsvården speglas i 

två övergripande kategorier; erfarenheter präglade av Möten med nya människor samt Vård i ett 

nytt kontext. Slutsats: Två övergripande områden speglade informanternas beskrivningar, som 

återfanns som underliggande aspekter i deras berättelser. Dessa innefattade erfarenheter av att 

vara beroende av andra samt erfarenheter av att anpassa sig till rådande situation. Med 

utgångspunkt från arbetets resultat framkom kliniska aspekter avseende omvårdnadspersonal som 

en betydande aspekt för äldre personers erfarenhet av kommunal korttidsvård, där all hälso- och 

sjukvårdspersonal behöver vara lyhörda och respektera äldre personers önskemål då detta är 

betydelsefullt för deras erfarenheter av korttidsvistelsen.  

Nyckelord: Äldre personer, kommunal korttidsvård, erfarenheter, upplevelser 



 
 

OLDER PEOPLES EXPERIENCES OF 

INTERMEDIATE CARE 

AN INTERVIEW STUDY 

 

LINA GUSTAFSSON 

Older peoples experiences of intermediate care. Caring Science, 15ECTS credits Master 

Thesis in Caring Science, Programme for Specialist Nursing in Elderly Care 60ECTS credits. 

Spring semester 2012. Supervisor Christel Borg 

ABSTRACT 

Background: Residential intermediate care is more frequent occurring today and is mainly 

used as care after hospitalization or as respite care. A major advantage of intermediate care is 

that older people are given the opportunity to live at home for a longer time and receive 

intermediate care when it is needed. Today, there is a low amount of research available about 

intermediate care where older people's subjective perceptions are described. Aim: Research 

older people’s experiences of intermediate care. Method: The study was based on the idea of 

the naturalistic paradigm and was conducted with qualitative, semi-structured interviews with 

10 older people who received residential intermediate care and analysed with a content 

analysis. Result: The informants' descriptions of their experience of intermediate care are 

presented in two broad categories; experiences characterized by Encounters with new people 

and obtain Care in a new context. Conclusion: Two general areas reflected the informants' 

descriptions; witch was found as the underlying aspects of their stories. These included 

experiences of being dependent off others and experience off adapting to the prevailing 

situation. Based on the results of the study clinical aspects of nursing staff has a significant 

aspect of older people's experience of residential intermediate care, where the medical- and 

nursing staff are responsive and shows respect for older people's desires that affect their 

experience of the stay at the intermediate care institution. 

Keywords: Intermediate care, older people, experiences 
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Introduktion 
Äldre personer vårdas allt oftare inom kommunal korttidsvård och deras erfarenheter av den 

vårdformen är intressant att belysa. Socialstyrelsen (2011) menar just att korttidsvård blir allt 

vanligare och det finns flera olika anledningar till varför sådan vård är aktuell. Korttidsvård avser 

främst eftervård i samband med sjukhusvistelse, växelvård eller avlastningsplatser. En stor fördel 

med korttidsvård är att äldre personer ges möjlighet att bo kvar hemma längre och vårdas på 

institution för korttidsvård vid tillfällen det behövs (a a). Enligt Svensson och Malmberg (2002) 

förekommer det inte mycket forskning kring korttidsvården där äldre personers subjektiva 

upplevelser och erfarenheter redovisas. De studier som förekommer visar på att de äldre har ett 

stort hjälpbehov och behöver stöttas genom hjälp med aktiviteter i dagliga livet, ADL (a a). 

Socialstyrelsen (2007) menar vidare att rehabilitering främst sköts av omvårdnadspersonal och 

klassas som vardagsrehabilitering (a a). Enligt Benten och Spalding (2008) finns det även 

forskning som framför brister i omvårdnadsplanering för de äldre personerna. De aktiviteter och 

den träning som tillhandahålls under vårdtiden möter inte deras verkliga behov för att sedan 

kunna klara sig hemma (a a). Wilson, Richards och Camosso-Stefinovic (2007) framhåller att 

det är betydelsefullt att undersöka äldre personers subjektiva erfarenheter och åsikter 

avseende hälso- och sjukvård som de tar del av då det är en indikator på kvaliteten inom 

hälso- och sjukvården som bör utformas efter deras behov och önskemål (a a). Walker (2007) 

framhåller att forskning som involverar äldre personer och deras upplevelser av vården är 

betydelsefull på flera plan. Framförallt är det äldre personer som erhåller mest hälso- och 

sjukvård och att forskning som genomförs inom kontextet betraktar äldre personer som objekt 

i forskningsresultat snarare än bärare av värdefulla subjektiva erfarenheter.  De nu 

tillgängliga forskningsresultat som finns belyser äldres upplevelser och erfarenheter på andra, 

ibland mindre relevanta sätt, som genom att låta vårdpersonal beskriva sina erfarenheter av 

just äldre personers upplevelser eller liknande utan att tillfråga de äldre direkt. Det är vanligt 

förekommande att äldre personer och hälso- och sjukvårdspersonal uppfattar händelser på 

olika sätt och värderar dem annorlunda (a a). 

Äldre personers uppfattning av korttidsvården är alltså inte utförligt undersökt idag men dess 

erfarenheter är således betydelsefulla och kan ses som ett mått på god kvalitet inom kommunal 

hälso- och sjukvård. 

Äldre personer 
Enligt Dehlin, Hagberg, Rundgren, Samuelsson och Sjöbeck (2000) beskrivs äldre utifrån ett 

kronologiskt perspektiv, där antalet år en person levt avser dess ålder, detta säger däremot inget 

om personens funktionsförmåga. Gruppen äldre personer är en stor grupp och funktionsförmågan 
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hos äldre personer är individuell (Dehlin m.fl., 2000). Field och Gueldner (2001) och Dehlin m.fl. 

(2000) framhåller att det är stora skillnader inom gruppen äldre då denna grupp är inhomogen (a 

a). WHO (2000) definierar dock äldre som personer som är 60år eller äldre (a a), vilket också 

används som utgångspunkt i denna studie. 

Kommunal korttidsvård 
Socialstyrelsen (2011) beskriver att kommunerna bär ett stort ansvar för vård och omsorg av äldre 

personer i Sverige. När den vård och omsorg som ges i den äldres eget hem inte längre räcker till 

ska denne erbjudas boendeformer som tillgodoser de mer omfattande behoven. Detta kan vara 

anledningen till att kommunerna inrättat särskilda boendeformer för omsorg till äldre (a a). 

Kommunernas ansvar regleras enligt lagstiftningen i Socialtjänstlagen, SOL (SFS 2001:453) och 

Hälso- och sjukvårdslagen, HSL (SFS 1982:763). Enligt Statens offentliga utredningar [SOU] 

(1999:33) och Socialstyrelsen (2011) har korttidsvården flera olika användningsområdet för att 

täcka många olika behov. Det erbjuds bland annat rehabiliteringsplatser, växelvård eller 

avlösningsplatser (a a). Socialstyrelsen (2011) menar vidare att dessa tillfälliga vårdformer 

tillhandahåller omvårdnad, rehabilitering och i förekommande fall behandlingar. Den 1 november 

2010 hade drygt 12100 personer över 65 år i Sverige ett biståndsbeslut om korttidsvård (a a), 

vilket är en ökning då motsvarande siffra från 2001 var 8500 personer (Socialstyrelsen, 2002). 

Socialstyrelsen (2011) visar att det stora flertalet av dem som erhåller korttidsvård bor i ordinärt 

boende och majoriteten är i åldern 80-89 år (a a).  

Korttidsvårdens innebörd 
Meinow och Wånell (2011) menar att korttidsvård kan bli aktuell för personer som vårdats på 

akutsjukhus och som behöver eftervård eller återhämtning för att kunna återgå till sitt ordinarie 

boende. Korttidsvård kan då ses som ett betydelsefullt alternativ för att undvika permanenta 

omsorgsboenden när inte behovet är långvarigt (a a). Enligt SOU (1999:33) kan kommunal 

korttidsvård möjliggöra att äldre personer får möjlighet att bo kvar i sitt eget hem även efter 

svårare sjukdom (a a). Även Meinow och Wånell (2011) framhåller att korttidsvård är en viktig 

stödinsats för äldre som bor i ordinärt boende. De betonar att korttidsvård är betydelsefullt dels 

vid enstaka tillfällen och dels i form av växelvård. I många fall kan växelvård eller 

avlastningsplatser vara en förutsättning för anhöriga att kunna vårda sina nära. Korttidsvård kan 

också komma att aktualiseras i form av utredning av omvårdnadsbehov för biståndsbeslut (a a). 

Enligt SOU (1999:33) ökade antalet former av korttidsvård under 1990-talet till följd av att äldre 

personer i högre grad bor kvar hemma och att behovet av växelvård ökat i och med det. Dessutom 

minskade vårdtiderna för sjukhusvård samtidigt som kommunerna har ansvaret att vårda personer 

med omsorgsbehov när de är medicinskt färdigbehandlade inom slutenvården (a a). Meinow och 
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Wånell (2011) menar vidare att en väl fungerande organisation med tillgängliga platser för 

korttidsvård kan minska behovet av permanenta platser i kommunal vård och omsorg (Meinow & 

Wånell, 2011). Däremot visar en granskning av Socialstyrelsen (2007) att nästan hälften av de 

personer som vårdas på institution för korttidsvård gör det för att vänta på en plats på särskilt 

boende. Knappt en tredjedel av personerna vistas på institutioner för korttidsvård med anledning 

av avlastning eller växelvård (a a). SOU (2008:113) uppger att minskat antal platser på särskilt 

boende utgör en högre belastning på kommunernas institutioner för korttidsvård vilket kan leda 

till att de som väntar på särskilt boende får korttidsvård under tiden de väntar. Detta medför att 

andra personer som behöver eftervård eller rehabilitering efter utskrivning från sjukhusvistelse får 

stå tillbaka och återgå till sin ursprungliga bostad utan den korttidsvård de hade behövt och det 

innebär att de kan hamna i en mycket sårbar och otrygg situation (a a). I en granskning av 

Socialstyrelsen (2007) framkom att det är många olika personer som erhåller korttidsvård. Stor 

omsättning av äldre personer som vårdtagare, många olika behov och flera olika aktörer som är 

involverade i de äldres situation ger en komplex situation inom korttidsvården. Det förekommer 

svårigheter i informationsöverföringen mellan olika vårdformer som är involverade i de äldres 

behandling (a a). Även SOU (1999:33) pekar på ett problem med förlängning av vårdkedjan där 

den äldre får flytta runt mellan flera olika verksamheter för att tillgodose sina behov av vård och 

omsorg (a a). 

Litteraturgenomgång 
Både Manthorpe och Comes (2004) samt Wilson m.fl. (2007) framhåller att korttidsvård som 

begrepp har varierande innebörd i olika länder (a a). Likaså menar Svensson och Malmberg 

(2002) att kunskapen kring korttidsvården är begränsad både i Sverige men även 

internationellt. Korttidsvården är utformad på olika sätt i landet och skiljer sig åt rent 

organisatoriskt likt väl som vårdinriktat då det t.ex. finns flera institutioner för korttidsvård 

som är inriktade på enbart rehabilitering men det förekommer även andra där platser för 

korttidsvård integrerats i permanenta boenden, både som insprängda platser eller som egna 

avdelningar under det permanenta boendets organisation (a a). Även Martin, Peet, Hewitt och 

Parker (2003) uppger att korttidsvård är ett komplement till andra vårdformer och dess 

utformning anpassas lokalt. Detta i sig kan vara en anledning till att forskningen kring 

området är sparsam och svår att genomföra just på grund av att korttidsvården ser olika ut på 

olika platser (a a). Wilson m.fl. (2007) menar vidare att det inte heller finns någon direkt 

passande MeSH-term i internationella databaser, vilket också medför att forskning inom 

området kan vara svår att applicera och generalisera inom nuvarande situation (a a). Svensson 

och Malmberg (2002) uppger att forskningen i området är begränsad (a a).  
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Tillgänglig forskning avseende äldre personer som erhåller korttidsvård 
Larsson (2008) menar att vårdplanering inför utskrivning efter sjukhusvistelse är mycket 

vanligt bland äldre. Av de över 65 år behöver var fjärde vårdtagare en vårdplanering i slutet 

av sin sjukhusvistelse (a a). I en studie av Benten och Spalding (2008) framkom att flera äldre 

personer inte själva hade valt att få korttidsvård utan att de känt sig tvungna att acceptera en 

plats för korttidsvård när de inte längre var i behov av akut vård på sjukhus. De uppgav att 

främsta anledningen att de flyttades till en institution för korttidsvård var att de tog upp en 

vårdplats inom slutenvården som behövdes till andra vårdtagare (a a). Svensson och 

Malmberg (2002) konstaterar i en studie att den vanligaste orsaken till korttidsvård är 

organisatoriska orsaker såsom väntan på särskilt boende eller arrangemang i hemmet. 

Därefter listas rehabiliteringsbehov som orsak (a a). Manthorpe och Cornes (2004) betonar 

värdet av att låta äldre personer vara delaktig i de beslut som tas kring denne och dennes 

vård. Det är betydelsefullt att den äldre får information om vad korttidsvård innebär innan 

detta påbörjas och det sker ofta på sjukhus innan utskrivning till just korttidsvård. Äldre 

personer uppger att enbart muntlig information inte är tillräcklig utan skriftliga information är 

att föredra och att informationen inför korttidsvården är otillräcklig eller svår att ta del av (a 

a). En studie av Benten och Spalding (2008) visar att de flesta personer som erhåller 

korttidsvård inte heller hade medverkat i att upprätta mål för omvårdnad och rehabilitering. 

Personerna beskriver att deras erfarenheter av korttidsvården inte överrensstämde med de mål 

som fanns för verksamheten (a a). 

Svensson och Malmberg (2002) betonar i sin studie vårdpersonalens komplexa uppgift och 

stora ansvar i vården av äldre personer. De äldre uppvisar stor variation i fysisk och psykisk 

status vilket ställer höga kvar på vårdpersonalen. Många av de äldre har en begränsad ADL-

förmåga där majoriteten behöver hjälp vid toalettbesök, 40 % behöver stöttning vid 

måltiderna. Dessutom har majoriteten av de äldre en minnesstörning och ca 20 % har en 

diagnosticerad demenssjukdom. De vanligaste fysiska grundsjukdomarna är hjärt-

kärlsjukdomar och neurologiska sjukdomar (a a).  

Godfrey och Townsend (2008) uppger att äldre som erhåller korttidsvård efter akut 

sjukhusvistelse uppskattar den rehabilitering som ges och personalens hjälp för den äldre att 

uppnå självständighet. De uttrycker också en eftertanke där de funktioner som tidigare tagits 

för givet har försvårats och de flesta upplever någon funktionsförbättring efter en tid av 

korttidsvård, däremot är det inte alla som tror att de ska kunna återgå till sin normala funktion 

och andra lär sig hantera sin situation utefter sina nya förutsättningar. Många äldre personer 
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som erhåller korttidsvård uttrycker en känsla av stor förlust av den person som de tidigare 

varit, där nu en sjukdom eller funktionsnedsättning tagit över. Den känslan är troligtvis som 

störst den första tiden efter sjukdomsdebuten och många har som mål eller önskan att kunna 

återgå till sina normala rutiner och sin tidigare funktion. Initialt har de har också en 

förhoppning och ett mål att kunna återgå till sitt eget hem efter en tid även om många äldre är 

rädda och inte tror att det målet går att uppnå (Godfrey & Townsend, 2008). Däremot visar 

studien av Benten och Spalding (2008) att många av de tillfrågade äldre uppgav att de 

saknade meningsfull träning och aktiviteter under dagarna. De ansåg att den rehabiliterande 

träningen de erhöll inte kunde ge dem de långvariga positiva effekter som de önskat. De 

efterfrågade mer anpassade aktiviteter som de kunde ha nytta av även när det kom hem, men 

det förekom alltså inte. Inte heller utomhusaktiviteter, återanpassningsaktiviteter eller sociala 

behov tillhandahölls (a a). Manthorpe och Cornes (2004) menar att äldre personer som har 

rehabiliterande behov under sin tid för korttidsvård värdesätter ett målinriktat och tydligt 

arbete med rehabiliteringen med hjälp av olika personalkategorier. Hälso- och 

sjukvårdspersonal har dock sett att en del äldre sätter för höga mål som är orealistiskt att nå 

upp till, medan andra saknar självförtroende och motivation att träna rehabiliterande (a a). 

Godfrey och Townsend (2008) menar att syftet med en effektiv korttidsvård är att fokusera på 

att återfå funktioner för att klara vardagliga göromål inte bara terapi. Äldre personer kan på så 

vis förbättra sin funktion genom att finna sätt att hantera funktionsnedsättningarna och fokus 

bör ligga på att uppnå sitt habuitaltillstånd (a a) Godfrey och Townsend (2008) poängterar 

vidare att äldres upplevelser är individuella och påverkas av flera olika aspekter såsom 

tidigare hälsotillstånd och funktionsförmåga, orsak till korttidsvården, syn på rehabilitering 

efter sjukdom m.m. (a a). 

En studie av Green, Forster och Young (2008) visar att äldre personer upplever miljön på 

kommunal institution för korttidsvård som bättre än på sjukhus, då den är mer hemlik. Här 

poängteras att omgivningen bör vara välkomnande och ge möjlighet till sociala aktiviteter (a 

a). Även Wilson m.fl. (2007) menar att äldre personer är mer nöjda med korttidsvård än med 

ordinär sjukhusvård även om det förekommer äldre som uppger att vården inom slutenvården 

känns tryggare (a a). Svensson och Malmberg (2002) framhåller ytterligare en aspekt inom 

korttidsvården vilket är att de äldre behandlas av många olika läkare som blir involverade i 

deras vård. Den medicinska vården är organiserad på olika sätt i olika vårdformer, där den 

äldre som får korttidsvård kan vara knuten till sin egen primärvårdsläkare men det är en 

annan läkare som besöker boendet. Detta resulterar i att sjuksköterskans ansvar och 
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informationshantering av de äldres vård ligger till grund för olika beslut (Svensson & 

Malmberg , 2002). 

När det avser korttidsvård som inriktats mot växelvård eller avlösning menar både Upton och 

Reed (2005) och Salin och Åstedt-Kurki (2007) att anhöriga till personer som erhåller 

korttidsvård i huvudsak uppskattar den kommunala insatsen och framhåller att det ger dem 

möjlighet att genomföra hushållsysslor, fritidsintressen och andra sociala aktiviteter. 

Avlösningsvård för deras närstående ger dessutom anhörigvårdarna kraft och möjlighet att 

hantera situationen som råder och det leder i sin tur till att den sjuke närstående kan bo kvar 

hemma längre och undvika vård på annat permanent boende (a a). Salin och Åstedt-Kurki 

(2007) beskriver vidare hur anhörigvårdare uttrycker en stor saknad och tomhet då deras 

närstående vårdas på institution för korttidsvård och en del av dem har svårt att slappna av 

under tiden för avlösningsvården (a a). Tyngdpunkten i dessa vetenskapliga undersökningar 

ligger på anhörigvårdarna och det finns inte mycket som beskriver hur de sjuka närstående 

upplever den typen av vård. Däremot framgår det av Salin och Åstedt-Kurki (2007) som 

också beskriver att de sjuka äldre i huvudsak anser att vården är bättre hemma med en 

anhörig, framförallt då anhörigvårdare kan ses som en egen skötare som känner den sjuke väl, 

i jämförelse med vård på institution där omvårdnadspersonalen har fler vårdtagare att ta hand 

om och inte kan ge alla lika mycket tid som en anhörig kan i hemmet (a a). 

Tillgänglig forskning avseende äldre personer som erhåller annan kommunal vård 
Forskning kring äldre personers upplevelser av kommunal korttidsvård är knapphändig 

medan forskning kring erfarenheter och upplevelser på särskilt boende i kommunal regi är 

något vidare undersökt. Enligt SOU (2008:113) kan kommunal korttidsvård och andra 

kommunala vårdformer visa likheter avseende organisatoriska aspekter (a a) varför tillgänglig 

forskning avseende annan kommunal vård ta upp i syfte att beskriva kunskapsläget inom 

området.  

I en studie av Fraher och Coffey (2011) framgår att äldre personer som flyttade till särskilda 

boenden saknade tillräcklig information både om vad flytten innebar och hur det nya boendet 

var. Flera uppgav att informationen från slutenvården var knapphändig och att de inte kände 

sig delaktiga i beslutet att flytta utan att det gjordes av hälso- och sjukvårdspersonal. De äldre 

personerna kan ändå acceptera det nya boendet när de inser att deras funktionsförmåga och 

sjukdomstillstånd inte gör det möjligt att bo kvar i deras tidigare hem, men flera äldre uppger 

att de saknar sitt gamla hem och känner sig ledsna över att behöva flytta därifrån däremot 
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beskriver de att miljön på särskilda boenden är trevlig och anpassad efter deras behov (Fraher 

& Coffey, 2011). 

Wadensten (2007) menar vidare att många äldre spenderar mycket tid ensamma på sitt rum, 

men har frihet att välja om de vill delta i gemensamma aktiviteter som anordnas och de flesta 

är nöjda med den situationen. Ensamheten ger dem tillfälle att minnas tillbaka och tänka på 

det liv de levt. Däremot finns det äldre som tidigare varit aktiva innan de flyttat till 

kommunalt särskilt boende som inte är nöjda med aktivitetssituationen framförallt då det inte 

förekommer gemensamma aktiviteter i tillräcklig utsträckning. En del beskriver att en vanlig 

dag på ett särskilt boende upplevs som tråkig (a a). Däremot uppger Fraher och Coffey (2011) 

att äldre personer generellt är nöjda med det utbud av aktiviteter som bjuds på särskilda 

boenden och uppskattar möjlighet att delta i gemensamma aktiviteter då många har känt sig 

ensamma tidigare (a a). En studie av Andersson, Pettersson och Sidenvall (2007) visar att 

även om det fanns ett visst utbud av dagliga aktiviteter på särskilda boende, väljer flera av de 

äldre att inte delta och är nöjda med det beslutet. Flera beskriver att de önskar aktivera sig 

själva under dagarna med aktiviteter såsom att se på tv, läsa böcker eller vila. Det beskrivs 

också hur de äldre hade önskat att umgås mer med andra boenden, men uppfattat dem som 

för sjuka. Däremot beskriver anhöriga till de äldre att de inte har tillräckligt varierade 

aktiviteter och trodde att de hade för ensidig sysselsättning under dagarna (a a). 

Både Cook och Brown-Wilson (2010) och Westin och Danielson (2007) menar att positiva 

möten mellan hälso- och sjukvårdspersonal och äldre personer på särskilda boenden gör att 

de äldre känner sig sedda, respekterade och delaktiga (a a). Enligt Wadensten (2007) 

uttrycker äldre att personal ofta fokuserar på praktiska göromål och även hälsotillstånd och 

låter det ligga till grund som samtalsämnen i deras möten, medan de äldre önskar att de hade 

en närmare kontakt med personalen och kunde samtala om andra saker också. Däremot 

beskriver äldre personer på särskilda boenden att det är flera olika individer i 

personalgruppen som sköter om vården och kontinuiteten blir lidande och de äldre har svårt 

att lära känna personalen eller lära sig deras namn (a a). Även Westin och Danielson (2007) 

beskriver att många möten mellan hälso- och sjukvårdspersonal och vårdtagare är rent 

uppgiftsorienterade och kan ibland medföra att den äldre inte känner sig sedd. Äldre personer 

uppfattar att omvårdnadspersonalens intresse ligger i att arbeta enligt de fastställda rutiner 

som finns och slutföra arbetet såsom planerat och att de inte har tid över till spontana samtal 

som de äldre annars uppskattar (Westin & Danielson, 2007). Cook och Brown-Wilson (2010) 

menar vidare att relationsbaserade möten kan leda till att omvårdnadspersonal får möjlighet 
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att lära känna de äldre bättre och det leder till en bättre förståelse för dennes situation (Cook 

& Brown-Wilson, 2010). Äldre personers erfarenheter av kommunal vård beskrivs alltså 

framförallt utifrån interaktioner med hälso- och sjukvårdspersonal samt deras erfarenheter av 

dagliga aktiviteter, och dessa aspekter kan vara aktuella även för kommunal korttidsvård, där 

området ännu inte utforskat i samma utsträckning. 

Syfte 
Syftet med studien var att undersöka äldre personers erfarenheter av kommunal korttidsvård.  

Metod 
Studien genomfördes med en kvalitativ metod med naturalistisk inriktning. Polit och Beck 

(2012) uppger att forskning inom det naturalistiska paradigmet med kvalitativa metoder 

möjliggör studier med människor som komplexa individer där omvärld och relationer med 

andra spelar in. Resultaten speglar verkligheten såsom den upplevs av informanterna (a a). 

Urval  
Studien undersökte äldre personer med erfarenhet och upplevelser av svensk kommunal 

korttidsvård och populationen avgränsades med specifika kriterier för att få fram ett 

hanterbart urval. Äldre personer från fyra avdelningar på tre olika institutioner för korttidsvård 

i kommunal regi tillfrågades. Institutionerna var belägna i tre olika kommuner i södra Sverige. 

Polit och Beck (2012) understryker att ett välavgränsat urval med informanter från flera olika 

platser kan göra att studiens resultat blir mer representativt för populationen (a a). Ett 

förutbestämt önskat antal intervjuer utifrån vårdtagarunderlag låg till grund för urvalet på 

respektive avdelning. När detta antal var uppnått tillfrågades inga fler äldre på den aktuella 

avdelningen. Äldre personer tillfrågades enskilt och de erhöll både muntlig och skriftlig 

information. De som godkände sitt deltagande fick tydliggöra detta skriftligen. Några valde 

att inte delta i studien och en av de tillfrågade passade inte in under de tidigare bestämda 

inklusionskriterier avseende kognitiv förmåga, se vidare urvalsprocessen i tabell 1 och 2 

nedan. Medelåldern av informanterna var 81år (66-94 år) och de hade vistats på institutionen 

för korttidsvård i genomsnitt 21 dagar (4-58 dagar). De informanter som erhöll växelvård hade 

gjort så i genomsnitt sex månader (3-9 mån.) med intervallet 14 dagar hemma och 14 dagar 

på boendet. 

Inklusionskriterier 
• 60 år eller äldre och erhöll korttidsvård under tiden för intervjun.  

• Orienterad till tid, rum och person och behärskade svenska språket 
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Tabell 1 Översikt av avdelningar på institutioner för korttidsvård aktuella i urvalet 

Kommun Institution Avdelning Beteckning Avdelningsinriktning 

A 1 1 A11 Eftervård 

A 1 2 A12 Växelvård 

B 1 1 B11 Eftervård och växelvård integrerade 

C 1 2 C11 Eftervård och växelvård integrerade 

 

Tabell 2 Översikt av urvalsprocess 

Beteckning Antal belagda 

platser 

Antal önskade 

intervjuer 

Antal genomförda intervjuer Antal 

tillfrågade 

Nekat Bortfall pga. 

kriterier 

A11 15 3 3 4 1 0 

A12 8 2 2 3 0 1 

B11 8 2 2 3 1 0 

C11 15 3 3 5 2 0 

Totalt 46 10 10 15 4 1 
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Kontext 
Fyra avdelningar för kommunal korttidsvård har använts i urvalet. Dessa är belägna på tre 

kommunala institutioner i tre olika kommuner i södra Sverige. På en utav institutionerna 

tillfrågades äldre personer från två olika avdelningar, där dessa var uppdelade så att äldre som 

erhöll växelvård vistades på en avdelning och andra äldre i behov av övrig korttidsvård 

visades på den andra. På de två övriga institutionerna var dessa vårdtagargrupper integrerade 

på samma avdelning. På avdelningarna vistades totalt 46 personer vid det tillfälle då 

intervjuerna ägde rum och ca 2/3 av dem var kvinnor, vilket också till viss del speglar 

studiens urval. 

Datainsamling 
Studien genomfördes med intervjuer med tio personer som passade urvalskriterierna, åtta 

kvinnor och två män. Sex av informanterna erhöll korttidsvård i form av eftervård i samband 

med sjukhusvistelse, en vistades på korttidsboendet i väntan på kommunala insatser och 

arrangemang i hemmet och tre erhöll växelvård. Intervjuerna tog i genomsnitt 25,5 minuter 

och strukturerades upp med hjälp av semistrukturerade frågor. Intervjuerna utfördes på 

informanternas rum på den aktuella avdelningen, efter deras godkännande. En av 

informanterna önskade att ha en anhörig närvarande under intervjun vilket också 

accepterades, däremot bidrog inte den anhöriga med några svar under själva intervjun. Polit 

och Beck (2012) uppger att personlig intervju anses vara en respekterad metod för datainsamling 

och sker genom ett personligt möte mellan intervjuare och informant och resulterar i material av 

god kvalitet (a a). Under intervjuerna uppmuntrades informanterna att tala fritt inom området 

och berätta med sina egna ord om deras upplevelser och erfarenheter av korttidsvården. 

Uppstrukturerande frågor användes för att få informanterna att utveckla sina svar. Dessutom 

användes förutbestämda ämnen som togs upp om inte informanten självmant kom in på dessa 

under intervjutillfället. Intervjuguiden presenteras i bilaga 1. Polit och Beck (2012) beskriver 

att intervjuaren har en bild av vad intervjun kommer att täcka, däremot kan denne inte med 

säkerhet veta hur informanterna kommer att svara. Därför struktureras intervjun upp utifrån 

förutbestämda punkter som intervjuaren har med sig till intervjutillfället (a a). Intervjuerna 

spelades in för att möjliggöra en noggrann analys av materialet. Detta transkriberades genom 

ordagrann översättning till skriftlig form där det specificerades vem som sa vad och även 

pauser och skratt m.m. dokumenterades.  

Pilotintervju  
Initialt genomfördes en pilotintervju med en informant som godkände sitt deltagande, för att 

se hur väl intervjuguiden fungerade i förhållande till studiens syfte. Polit och Beck (2012) 
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uppger att en pilotintervju används för att undersöka hur väl själva metoden svarar mot 

studiens syfte genom att testa intervjun i mindre skala (a a). Under pilotintervjun ställdes 

ytterligare frågor för att täcka fler områden, vilket gav ett omfattande resultat. Dessa 

kompletterande frågor användes även i resterande intervjuer och då förfarandet var det 

samma i samtliga intervjuer valdes pilotintervjun att inkluderas i resultatet. 

De kompletterande frågorna användes som ämnesområden som togs upp av intervjuaren om 

inte informanten själv berättade om dessa ämnen. Dessa återfinns i intervjuguiden i bilaga 1. 

Dataanalys 
Insamlad data bearbetades med hjälp av en innehållsanalys för att tydligt beskriva det som 

uttryckts. Elo och Kyngäs (2007) framhåller att innehållsanalys lämpar sig väl som 

analysmetod i kvalitativ forskning inom vårdvetenskap och att det ger möjligheten att 

effektivt bearbeta stora mängder insamlad data (a a). Kvale och Brinkmann (2009) uppger att 

en innehållsanalys innebär en systematisk genomgång av materialet för att beskriva dess 

innehåll (a a). Dataanalysen utgick ifrån en metod beskriven av Burnard (1996) som 

genomfördes i fyra stadier. 

Stadium 1 
I det första stadiet av analysen gick den transkriberade texten noggrant igenom för att få en 

god uppfattning om texten och dess innebörd. I samband med detta noterades övergripande 

kategorier i anslutning till texten och en grov indelning gjordes för att möjliggöra en 

systematisk hantering av materialet. Burnard (1996) beskriver hur innehållsanalys kan 

tillämpas genom att göra en grov indelning av textstycken under övergripande kategorier som 

uppkommer under tiden för den initiala inläsningen (a a). Denna grova indelning verkade 

som preliminära kategorier för var meningsenheterna passade in. Därefter genomfördes en 

öppen kodning av texten vilket innebar att denna delades in i meningsenheter som 

komprimerades genom att de meningsbärande enheterna togs fram, häri genomfördes också 

en viss tolkning av vad informanterna verkligen menade och vad den underliggande 

betydelsen av meningen var. Burnard (1996) menar att en öppen kodning består av något 

eller några ord som sammanfattar meningsenheternas innehåll (a a). I samband med detta 

moment kontrollerades de öppna koderna med originaltexten för att säkerställa att dess 

innebörd kvarstod. 

Stadium 2 
I analysens andra stadium sorterades de komprimerade meningsenheterna in i grupper med 

gemensam innebörd och varje meningsenhet gavs en beskrivande kod. Meningsenheter med 
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samma kod grupperades ihop. Burnard (1996) menar att de kondenserade meningsenheter 

som genomgått öppen kodning ska grupperas genom att just sorteras in under övergripande 

koder (Burnard, 1996). De identifierade koderna sorterades ytterligare en gång till mindre 

grupper där koder inom samma område sattes tillsammans. Elo och Kyngäs (2007) förklarar 

att denna procedur dels syftar till att reducera antalet kategorier och dels till att föra samman 

liknande kategorier (a a). 

Stadium 3 
Efter uppdelning av koder och underkategorier fortsatte analysen genom att de 

meningsenheter från originaltexten tillsammans med dess öppna kodning, dess 

sammanfattade kod samt dess underkategori grupperades in så att alla meningsenheter med 

samma underkategori och kod placerades tillsammans. Burnard (1996) uppger att det tredje 

stadiet i analysförfarandet innebär att just meningsenheter under samma underkategori 

grupperas (a a). 

Stadium 4 
I analysens avslutande stadium grupperades underkategorierna in i två övergripande 

kategorier då dess innehåll pekade åt samma inriktning. Tillslut gick kategorierna med dess 

underkategorier och koder igenom med de ursprungliga kondenserade meningsenheterna och 

originaltexten för att återigen försäkra att förfarandet medfört en korrekt analys av 

originaltexten. Burnard (1996) framhåller att sista steget i innehållsanalysen innebär att 

analysförfarandet granskas för att finna övergripande kategorier som kan uppkomma (a a).  

Kategorierna med samtliga underkategorier presenteras i tabell 3 och exempel på 

analysförfarandet presenteras i tabell 4 nedan. 

Etiska Övervägande 
Etiska aspekter beaktades i studiens metodutformning. Polit och Beck (2012) menar att etiska 

aspekter måste övervägas när forskning genomförs där människor deltar (a a). Enligt lagen 

om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) inkluderas inte 

forskningsstudier som genomförs som en del av utbildning i samma strikta bestämmelser som 

förordas övrig forskning (a a). Däremot genomfördes en etisk granskning enligt riktlinjer för 

Blekinge Tekniska Högskola via Etikkommittén Sydost vars utlåtande beaktades noggrant 

och samtidigt medförde att arbetet kunde fortgå såsom planerat, däremot användes deras 

rådgivande respons avseende intervjuguide och utformning av informationsbrev till 

förbättring av dessa. 
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Enhetschefer på aktuella institutioner kontaktades och informerades om studien både muntligt 

med möjlighet för frågor samt genom skriftligt informationsbrev (se bilaga 2). De godkände 

studiens genomförande skriftligt. De äldre personer som var aktuella för intervju tillfrågades 

muntligt och erhöll samtidigt samma information skriftligen (se bilaga 3) för att de därefter 

självständigt fick möjlighet att kunna ta beslut om deltagande, även här skedde godkännandet 

skriftligen 

 

Tabell 3- Presentation av underkategorier och kategorier som framkom i 

analysprocessen 

Underkategorier Övergripande 

kategori 

Interaktion med personal Möten med nya 
människor 

Behov av stöd från andra 

Möjlighet till rehabilitering 

Möjlighet till sociala aktiviteter 

Stöd av närstående 

Erfarenheter av att hantera en ny situation Vård i ett nytt kontext 

Erhållen information 

Belastning för anhöriga 

Hemlängtan 

 

. 
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Tabell 4 Exempel på analysförfarande 

Meningsenhet  Öppen kodning Kod Underkategori  Kategori 

– Jo jag tycker faktiskt att det kommer 
mycket omtänksamma och bra personal, ja 
det tycker jag. 

– När du säger att de är bra, hur menar du 
då? 

– Ja, med att vara bra. Ja, det är ju det att de 
de tar hand om en och gör vad de kan för mig. 

Upplever personalen 
som omtänksam. 

Upplevelse av 
omvårdnads-
personal 

Interaktion med 
personal  

Möten med 
nya 
människor 

 

 

 

– Jag har gymnastik (paus) och sen har de ju 
terapi där nere men jag är inte med på det. För 
de sitter och trycker på dukar och jag kan 
inte, orkar inte med mina händer. Och så 
spelar de Fia och det tycker jag inte är 
någonting, så dricker de lite kaffe och det gör 
jag här uppe så att jag är inte där nere faktiskt. 

Det erbjuds flera 
sociala aktiviteter men 
föredrar att inte 
medverka då denne har 
svårt att utföra 
aktiviteterna pga. 
funktionsförmåga. 

Deltar inte i 
sociala 
aktiviteter  

Möjlighet till sociala 
aktiviteter 

– Fel är det väl inget här. Det fäster man sig 
inte vid, man tar seden dit man kommer, så 
brukar jag tänka alltså. 

Accepterar situationen 
och anpassar sig 
därefter. 

Anpassar sig Erfarenhet av att 
anpassa sig efter ny 
situation  

Vård i ett nytt 
kontext 

 
 

 

– Det var lite, mycket det som också gjorde 
(paus) att jag sökte mig hit för jag tänkte att 
det blir för mycket om de ska passa mig 
hemma och så... 

 

Har accepterat plats på 
korttidsboende för att 
inte belasta sina 
anhöriga 

Vill inte belasta 
anhöriga 

Belastning för 
anhöriga 
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Resultat 
Resultatet av genomförda intervjuer presenteras utifrån de två övergripande kategorier med 

dess underkategorier som framkom under analysförfarandet där kategorierna innefattar 

informanternas erfarenheter präglade av Vård i ett nytt kontext samt Möten med nya 

människor. Även flera citat som ordagrant översatts under transkriberingen presenteras 

nedan, informanterna benämns då med en siffra och avser vilken turordning de blev 

intervjuade. 

Möten med nya människor 
Vid intervjuerna framkom att informanterna interagerade i varierande grad med övriga 

vårdtagare, personal och även sina anhöriga. De spenderade tiden på institutionerna för 

korttidsvård på olika sätt där både träning eller rehabilitering samt andra dagliga aktiviteter 

tog upp mycket tid.  

Interaktion med personal 
Omvårdnadspersonalen, som framförallt bestod av undersköterskor och vårdbiträden, 

upplevdes som hjälpsam och informanterna beskrev hur den personalen aktivt arbetade med 

att stötta alla vårdtagare att bli mer självständiga och förbättra sin funktionsförmåga avseende 

dagliga göromål såsom ADL. Erfarenheter av möten med omvårdnadspersonalen beskrevs 

som positiva, då personalen ofta var glad och positiv och spred en behaglig stämning på 

avdelningen. Några informanter uppskattade samtal med personalen och beskrev hur de lärde 

känna varandra under tiden för korttidsvistelsen. Omvårdnadspersonalens kompetens 

upplevdes som hög vilket många informanter beskrev som positivt då det ingav en känsla av 

trygghet eftersom personalen var insatta i vårdtagarnas situation. 

Övriga personalkategorier inom korttidsvården interagerade inte lika frekvent med 

informanterna. Möten med ansvarig sjuksköterska förekom oftare än möten med läkare, 

sjukgymnast eller arbetsterapeut. Denna personal beskrevs bara arbeta med vårdtagare på 

avdelningarna då speciella behov förelåg och att kontakten dem emellan sköttes via 

omvårdnadspersonalen. Informanterna beskrev dock en upplevelse av trygghet då de hade 

vetskap om att sjuksköterska fanns att tillgå hela dygnet om det behövdes. Däremot beskrevs 

erfarenheter av att få kontakt med läkare som särskilt svårt under jourtid, vilket uppfattades 

som negativt. Några informanter uppgav hur de fått vänta länge på den medicinska hjälp som 

de behövt och i ett fall beskrevs hur den medicinska bedömningen uteblivit, utan att någon 

åtgärd satts in, vilket framgår som en mycket negativ erfarenhet av en informant.  
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Organisatoriska problem inom personalgruppen har beskrivits där informanter upplever 

omvårdnadspersonalens arbetsbelastning som hög med mycket arbete som medförde att de 

inte hade möjlighet att genomföra något extra för de äldre, utan att interaktionen dem emellan 

präglades av de uppgifter som skulle genomföras. Vidare beskrevs erfarenheter av 

omvårdnadspersonalens arbetsbelastning att avse nattetid, då dessa uppgavs ha haft många 

vårdtagare att vårda och att flera då fått vänta på sin tur på hjälp. Däremot upplevdes 

personalkontinuiteten positivt då det inte förekom någon stor personalomsättning. Dessa 

erfarenheter beskrev informanterna som positiva då de kände sig trygga med 

omvårdnadspersonal de kände igen. Några informanter uppmärksammade oro i 

personalgruppen inför omorganisationer som planerades, dessa menade att även om 

omvårdnadspersonalen inte medvetet visade att det finns ett problem kände några informanter 

av att det förekom viss oro i deras sammanhållning. Ett par informanter diskuterade frågan 

med omvårdnadspersonalen och fick då reda på att det i det aktuella fallet grundade sig på 

omorganisationer som medförde att personal skulle byta arbetsplats. 

Behov av stöd från andra 
Majoriteten av informanterna upplevde det besvärligt och negativt att vara beroende av 

omvårdnadspersonal avseende personlig hygien och andra dagliga aktiviteter. Däremot 

beskrev flera av dem hur de såg fram emot att kunna återgå till sitt normala tillstånd för att 

återigen bli mer självständiga efter korttidsvistelsen. Insikten i att korttidsvistelsen var 

begränsad och att flera av informanterna hade möjlighet att återfå sin funktionsförmåga under 

tiden för korttidsvistelsen medförde att de accepterade situationen då den just sågs som 

tillfällig. Omvårdnadshjälpen som fanns att tillgå såg flera informanter som positivt då de 

själva insett deras omfattande omvårdnadsbehov. De beskrev att även om beroendet av andra 

kändes besvärligt så var det en nödvändighet för dem att klara vardagen.  

Några informanter berättade hur de fått ta eget ansvar avseende sin läkemedelsanvändning, 

då de kände sig kapabla till det.  Dessa informanter hade tidigare varit helt utan hjälpinsatser 

innan korttidsvistelsen och uppgav att det kändes bra att kunna kvarhålla vissa delar av det 

ansvar och oberoende som de har möjlighet till. I vissa fall hade dock sjuksköterska och 

omvårdnadspersonal läkemedelsansvaret och det ingav en känsla av trygghet för de 

informanterna då dem sågs som kompetenta och ansvarsfulla. Flera informanter uppgav att de 

inte själva hade möjlighet att sköta sin läkemedelshantering på ett lika säkert vis och de 

framförde en lättnad av att sjuksköterska och omvårdnadspersonalen ansvarade för 

läkemedlen och administrering, då de försäkrades att få ordinerade läkemedel på rätt tider.  
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Samtliga informanter beskrev erfarenheter av ett visst behov av hjälp från 

omvårdnadspersonalen avseende omvårdnad och dagliga aktiviteter och flera beskrev hur 

omvårdnadspersonalen arbetade aktivt med att anpassa omvårdnaden efter vårdtagarna där de 

blev delaktiga i omvårdnaden och gavs möjlighet att själva fatta beslut om rutiner och 

aktiviteter. En informant som hade stort omvårdnadsbehov beskrev hur 

omvårdnadspersonalen var insatt i dennes situation och skötte omvårdnaden på ett smidigt vis 

så att inte onödigt besvär uppstod. Informanten sammanfattar omvårdnadspersonalens arbete: 

 "De vet ju precis vad de ska göra så att vi behöver ju inte konversera 

med varandra"     

     Informant 4 

Detta beskrev informanten som mycket positivt, då denne inte behövde förklara eller visa hur 

denne ville att omvårdnaden ska gå till. Några andra informanter erfor omvårdnadssituationer 

som besvärliga då de uttryckte en önskan om att inte vara till besvär för 

omvårdnadspersonalen. Detta medförde att de inte alltid påkallade hjälp när det egentligen 

hade varit nödvändigt, utan väntade istället tills omvårdnadspersonalen märkte av behovet på 

annat sätt. En annan betydelsefull aspekt som framkom under intervjuerna var informanternas 

brist på privat utrymme under tiden för korttidsvistelsen, informanterna hade egna rum men 

saknade möjlighet att låsa om sig eller på annat sätt markera då de önskade vara ifred. 

Omvårdnadspersonal hade möjlighet att gå in i informanternas rum vid alla tidpunkter på 

dygnet. Informanterna beskrev erfarenheter där omvårdnadspersonalen inte tillgodosåg 

behoven av privatliv utan förbisåg dessa vilket skapade upplevelser av att konstant vara 

påpassad, vilket sågs som negativt. I de fall där beroendet av omvårdnadspersonal var 

nytillkommet, där informanterna tidigare varit självständiga, beskrevs detta som negativt och 

flera beskrev erfarenheter av att ha förlorat kontrollen över vad som sker. Några uttryckte en 

besvikelse över sin egen funktionsförmåga och att de inte var vana vid situationen att behöva 

lita på någon annan för att genomföra tidigare självklara göromål. En informant beskrev 

detta: 

"Jag är van att klara mig själv ... Ja, det känns ju, när man inte kan, så 

känns det lite svårt. Jag har ju ingen kontroll längre "  

     Informant 6 
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Även informanter som sedan tidigare varit beroende av omvårdnadspersonal såg detta 

negativt och beskrev erfarenheter av att det saknades en viktig bit i livet, där självständighet 

och möjlighet till självbestämmande tidigare hade varit en naturlig och viktig del i 

informanternas vardag men där de tvingats göra avkall på detta och lita på 

omvårdnadspersonalen att hjälpa dem.  

Möjlighet till rehabilitering 
Rehabiliteringen som erbjöds under tiden för korttidsvistelsen uppfattades som positiv då den 

anpassades utifrån informanternas behov och förutsättningar. De informanter som hade ett 

tydligt rehabiliteringsbehov beskrev hur de erhöll ett personligt rehabiliteringsprogram med 

målet att kunna återfå sin tidigare funktionsförmåga, de uppskattade interaktionerna med 

sjukgymnast och omvårdnadspersonal och uppfattade att deras rehabilitering gav resultat. En 

informant beskrev hur denne just uppskattade personalens medverkan i träningen då 

informanten själv engagerade sig och la mer kraft på sin träning när denne fick hjälp än när 

denne utförde träningsprogrammet på egen hand. Denne beskrev träningssituationen såhär: 

”Det är jättebra, för du vet att man tar ju inte i så om man är ensam, då 

tar man ju inte i som att om man har någon med sig, det blir mer då"  

     Informant 4  

Under tiden för korttidsvistelsen erbjöds informanterna även gemensam träning i grupp, med 

lättare aktiviteter såsom att kasta boll eller annan gymnastik. Informanterna beskrev positiva 

erfarenheter av detta då det både var gynnsamt ut rehabiliterande aspekt och samtidigt vad en 

social aktivitet. Däremot framkom även informanter som beskrev negativa erfarenheter från 

rehabilitering under korttidsvistelsen. Framförallt de informanter som vårdades på 

korttidsboendet av andra orsaker, vilka uppgav att de hade önskat mer träning under dagarna. 

De utförde vardagsrehabilitering såsom att sitta på sängkanten eller gångträning tillsammans 

med omvårdnadspersonalen men detta upplevdes inte som tillräckligt. De beskrev att de hade 

önskat genomföra mer rehabiliterande aktiviteter även på egen hand om det funnits adekvata 

hjälpmedel, som inte hade ordnats. Informanterna beskriver sina erfarenheter utifrån detta 

som besvikelse över brist på adekvat rehabilitering under korttidsvistelsen.  

Möjlighet till sociala aktiviteter  
En stor del av tiden på institutionerna för korttidsvård spenderade informanterna ensamma på 

sina rum och genomförde aktiviteter på egen hand, såsom läste böcker eller tidningar, tittade 

på tv eller liknande. Informanterna uppgav att det var deras eget val att spendera tiden på 
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egen hand, och de var nöjda med det. Det framkom dock att omvårdnadspersonalen erbjöd 

informanterna att delta i olika gemensamma aktiviteter, både på den aktuella avdelningen 

såsom tidningsläsning eller gemensamt för alla avdelningar på boendet, då ofta med hjälp av 

en arbetsterapeut eller annan avsedd personal. Däremot uppgav informanterna att de gärna 

hade deltagit i dessa gemensamma aktiviteter om det funnits möjlighet, men flera informanter 

beskrev hur de inte trodde sig ha tillräckligt god funktionsförmåga att delta vid dessa, vilket 

beskrevs som negativa erfarenheter av aktivitetsutbudet, då dessa inte var anpassade för alla. 

Det medförde att flera av dem valde bort dessa aktiviteter och spenderade mer tid ensamma 

istället. Av dem som provat på de gemensamma aktiviteterna beskrevs dessa som enformiga 

och ointressanta, och deltagandet i aktiviteterna genomfördes i första hand för att ta del av 

den sociala gemenskapen. Informanterna beskrev att de annars inte hade någon större kontakt 

med de andra som också vistades på avdelningen och att de enda naturliga möten som ägde 

rum, dem emellan, skedde vid måltiderna och ibland på kvällen då de samlades för att titta på 

tv. En informant beskrev interaktionen med övriga vårdtagare: 

"Ja, vi träffas ute i det stora dagrummet också när vi inte äter, så då 

brukar vi köra ut där och sitta och prata... Men det är inte alla som är så 

pratföra…     

     Informant 2 

Vidare framkom att det fanns möjlighet till utevistelse, både med uteplatser i anslutning till 

avdelningarna och kortare gångslinga i omgivningen. Men det var endast några få 

informanter som hade kunnat vistas utomhus och de uppgav att de behövde hjälp från 

anhöriga som kunde följa med under promenader då omvårdnadspersonalen inte hade 

möjlighet till det, detta medfor negativa erfarenheter av korttidsvistelsen då informanterna 

vidare uppgav att de hade velat vistas mer utomhus om möjligheten funnits. 

På ett par av institutionerna för korttidsvård fanns möjlighet till andra aktiviteter och 

serviceutbud såsom tillgång till kafeteria, frisör, fotvård osv. Detta uppskattades av 

informanterna även om det var få som hade haft möjligheten att utnyttja den servicen. De 

som hade gjort så fick hjälp av sina anhöriga och de beskrev miljöombytet som mycket 

värdefullt och trevligt.  

Stöd av anhöriga 
Anhöriga, både familj och nära vänner, beskrevs som betydelsefulla i informanternas liv där 

dessa gav ett stort stöd både psykiskt under tiden för korttidsvistelsen, men också fysiskt med 
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hjälp av skötsel av praktiska göromål i hemmet eller på institutionen för korttidsvård. 

Anhöriga och bekanta kom ofta på besök till informanterna under tiden för korttidsvistelsen 

och det uppskattades väldigt mycket. Då fick informanterna möjlighet till andra aktiviteter 

såsom utevistelse eller samtal om intressanta ämnen som varit svårt att tillgodose i övrigt. 

Några informanter beskrev hur de saknade sina anhöriga och blev väldigt glada när de kom, 

då det också innebar att de inte kände sig så ensamma. Däremot framhölls en förståelse för att 

anhöriga och bekanta kunde ha svårt att komma på besök, framförallt de anhöriga som 

arbetade eller skötte sin familj. Institutionerna för korttidsvård beskrevs som gynnsamma för 

att ta emot besök med fria besökstider och möjlighet till avskildhet. 

Vård i ett nytt kontext 
Av intervjuerna beskrevs flera erfarenheter som präglats av att informanterna erhöll vård i ett 

nytt kontext som korttidsvården var. Detta avsåg dels banden till livet utanför korttidsvården 

såsom relationen till anhöriga och hemlängtan och dels tankar och känslor av den förändrade 

situationen de anpassat sig till. 

Erfarenheter av att hantera en ny situation 
På institutionerna för korttidsvård förekom flera regler och fastställda rutiner som 

informanterna uppgav att de anpassat sig till. De beskrev hur de accepterat situationen och lät 

omvårdnadspersonalen bestämma rutiner för uppstigning, tid för vila och måltider m.m. 

Dessutom framförde informanterna erfarenheter av att behöva vänta med vissa göromål tills 

omvårdnadspersonalen hade tid, såsom morgontoalett, dusch eller vardagsrehabilitering. De 

regler och rutiner som förelåg accepterades av informanterna då de visste om att det gällde 

för en kortare tid och såg fram emot att få återgå till sina normala hemsituationer efter 

korttidsvistelsen. Flera informanter beskrev också en insikt i att de inte kunde kräva mer 

insatser än det som redan existerade och att de accepterade situationen och det faktum att de 

inte kunde ta lika många beslut själv längre. Andra beskrev situationen ur positiva 

erfarenheter där de var tacksamma för den hjälp de erhöll under tiden för sin korttidsvistelse 

och att de inte kände sig ha rätt till att ställa fler krav och därmed accepterade andras beslut. 

Vidare förklarade några informanter att de inte önskade vara till besvär för 

omvårdnadspersonalen och därmed accepterade fastställda regler och rutiner. En informant 

beskrev sig själv som oföretagsam efter tiden på sjukhus och korttidsboendet där denne under 

flera veckors tid anpassat sig efter rådande rutiner. Denne uttryckte sig såhär: 
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"Man sätter inte så stora anspråk då... Ja, man får intala sig att det blir 

bra, man har inte så mycket att välja på"    

     Informant 8 

Erhållen information 
Den informationen som informanterna erhöll innan korttidsvistelsen beskrevs som mycket 

knapphändig och flera uppgav att de inte erhöll någon information överhuvudtaget. Vid de 

biståndsbeslut som togs på vårdplaneringar inom slutenvården beskrev informanterna att de 

blev ombedda att godkänna beslutet om korttidsvård utan att de kände sig delaktiga i själva 

planeringen och utan att ha fått tillräcklig information. Likaså har informationen under själva 

korttidsvistelsen upplevts som knapphändig, då informanterna inte fått information avseende 

de servicemöjligheter som fanns att tillgå eller de gemensamma aktiviteter som anordnades. 

Några av informanterna beskrev också en osäkerhet inför framtiden och de uppgav att det inte 

fanns någon planering över vad som skulle ske efter tiden på institutionen för korttidsvård. 

Detta erfor informanterna som oroande och besvärligt. En informant beskrev situationen 

såhär:  

"Det talas ju om ett särskilt boende men det är inte något bestämt, utan de 

flyttar ju runt mig efterhand som de anser att vården kräver". 

     Informant 8  

Belastning för anhöriga 
De informanter som erhöll växelvård uppskattade den formen av vård samtidigt som de 

uttryckte att de accepterade växelvård för sina anhörigas skull, så att de skulle få möjlighet 

till avlastning, egentid till intressen samt att de skulle slippa ta det fulla ansvaret om 

informantens vård. Informanterna beskrev detta som positiva erfarenheter då det medförde att 

de inte kände sig som en belastning för sina anhöriga. Informanterna beskrev att de kände sig 

väl till mods inför vistelsen på boendet och att de upplevt sig som välkomna. En informant 

beskrev dock att denne egentligen hade velat vårdas i hemmet, men accepterar situationen för 

sin anhörigas skull. Likaså framkom att en informant som erhöll korttidsvård i syfte av 

eftervård efter sjukhusvistelse, gjorde så just i avseendet att inte belasta sina anhöriga. 

Hemlängtan 
Tiden för korttidsvistelsen var begränsad vilket medförde att informanterna lättare 

accepterade de regler och rutiner som fanns fastställt då de insåg att de efter en kortare tid 

skulle kunna återgå till hemmet. Trots detta beskrev flera informanter hur de längtade efter 
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sitt hem och att de såg framemot att få lämna institutionen för korttidsvård. Däremot beskrev 

flera informanter hur de erfor en insikt av att hemsituationen var ohållbar under rådande 

förutsättningar och att det inte fanns någon möjlighet att återgå till hemmet utan att först 

erhållit korttidsvård en tid.  Flera informanter planerade förändringar i hemsituationen som 

behövde genomföras inför hemgång, för att just kunna möjliggöra för dem att bo kvar hemma 

efter korttidsvistelsen. Häri avsågs både fysiska förändringar med bostadsanpassning samt 

andra sociala insatser med utökad hemtjänst och liknande.  

Däremot uppgav några informanter att de inte ville komma hem igen, utan önskade få 

tillbringa tiden på institutionen för korttidsvård eller annat särskilt boende, framförallt då det 

möjliggjorde en social gemenskap som dessa saknade i hemmet. 

Diskussion 
Studiens metodförfarande och betydelsen av framkomna resultat diskuteras utefter de 

förutsättningar som legat till grund för studien. 

Metoddiskussion 
Studien har genomförts utefter förekommande förutsättningar på ett sätt som beskrivs under 

metoddelen. Resultatets kvalitet bedöms av läsaren utifrån förekommande beskrivning av 

metodförfarandet. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan kvaliteten på en studies 

metodförfarande och resultat bedöms utifrån dess trovärdighet och detta kan beskrivas utifrån 

studiens reliabilitet och validitet (a a). Däremot menar Rolfe (2006) att det är upp till läsaren 

att bedöma varje studies trovärdighet utifrån dennes utgångspunkt och att kvaliteten på 

kvalitativa studier inte ska utvärderas utifrån förutbestämda kriterier såsom ovan, utan varje 

studie bör granskas individuellt efter de unika förutsättningar som förangår densamma (a a). 

Med detta som utgångspunkt presenteras ändå aspekter avseende reliabilitet och validitet som 

ett led i att underlätta för läsaren att skapa en egen uppfattning om studiens kvalitet. 

Reliabilitet som enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär studiens tillförlitlighet och avser 

förutsättningarna för studien att återproduceras vid en annan tidpunkt eller av andra forskare 

(a a). I denna studie presenteras tydligt metodförfarandet, från urvalsplanering till 

datainsamling och analysprocess där detta ligger som grund för läsarens möjlighet att bedöma 

reliabiliteten och andra forskares möjligheter att återskapa studien utefter samma premisser. 

Däremot finns det en risk att intervjuaren har påverkat informanterna på ett sätt som inte 

skulle ske vid en återskapning. Polit och Beck (2012) framhåller att intervjuaren är en del av 

redskapet i en intervjustudie och dess påverkan av informanterna är oundviklig (a a). Det 

innebär att studien kan ha varit färgad av intervjuaren under metodprocessen, vilket också 



 

23 
 

påverkar läsarens bedömning av studiens kvalitet. Validitet beskrivs enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) som studiens giltighet, där studiens syfte i förhållande till metod och 

resultat överensstämmer för en god kvalitet av studien (a a). I denna studie presenteras 

exempel på hela analysförfarandet för att påvisa hur denna gått till. Dessutom har studiens 

syfte under hela metodprocessen legat till grund för arbetet och regelbundet kontrollerats mot 

detsamma, vilket återigen ger läsaren en möjlighet att bedöma studiens kvalitet utifrån 

redovisningen av metodprocessen.  

Urvalsförfarandet planerades noggrant och genomfördes utefter de förutsättningar som fanns, 

utifrån aspekter avseende tidsåtgång samt tillgängligheten av institutionerna för korttidsvård, 

där målet var att representera äldre personer som erhöll olika former av korttidsvård från flera 

olika korttidsboenden. Polit och Beck (2012) menar att en stor spridning av urvalet utmynnar 

i ett resultat som kan vara representativt för aktuell population (a a). Däremot innebar detta 

att gruppen blev något inhomogen och inte hade samma möjlighet att delge sina erfarenheter 

baserade på likartade förutsättningar, vilket framförallt gällde de informanter som erhöll 

växelvård, då de hade vårdats betydligt längre på institutionerna för korttidsvård i jämförelse 

med övriga informanter. Kvale och Brinkmann (2009) menar dock att informanter med olika 

bakgrund kan bidra positivt till en studies resultat (a a). Under intervjuerna framkom 

värdefulla och tänkvärda beskrivningar av informanternas erfarenheter avseende 

korttidsvården såsom de upplevde den just då, där de informanter som erhöll växelvård inte 

nämnvärt beskrev sina erfarenheter på ett avvikande sätt i förhållande till de övriga.  

Ett förutbestämt antal intervjuer planerades per avdelning, baserat på vårdtagarunderlag, 

vilket innebar att när önskat antal intervjuer genomförts på aktuell avdelning tillfrågades inga 

fler äldre om deltagande. Polit och Beck (2012) framhåller att studier utifrån kvalitativa 

metoder kräver noggrann förberedelse inför datainsamlingens påbörjan (a a). I detta 

förfarande förekom några tillfrågade som nekade till deltagande vilket accepterades. Berg 

(2007) menar att de informanter som godkänner sin medverkan i en intervju ofta gör så för att 

de önskar få sin röst hörd och vill framföra sina åsikter (a a).  Möjligheten fanns att de 

tillfrågade som inte önskade delta, hade kompletterat studien ytterligare, men av etiska skäl 

där frivilligheten inte skulle ifrågasättas, intervjuades endast de som tydligt godkänt sitt 

deltagande.  

En pilotintervju användes initialt vilken gav insikt i frågornas kvalitet i förhållande till 

studiens syfte. Under denna lades frågor till för att ge informanterna ytterligare möjligheter 
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att utveckla sina berättelser och beröra fler aspekter som passade studiens syfte. Dessa frågor 

användes sedan som ämnesguide i övriga intervjuer där de informanter som inte själva 

berörde dessa ämnen i sina beskrivningar tillfrågades om dem. Polit och Beck (2012) menar 

att en ämnesguide med förutbestämda frågor säkerställer att flera delar tas upp i intervjun av 

samtliga deltagare (a a). Under tiden för intervjuerna uppmanades informanterna att fritt 

berätta kring sina erfarenheter av just korttidsvården där uppstrukturerande frågor användes 

för att få informanterna att utveckla sina svar. Polit och Beck (2012) menar att sådant 

förfarande medför att insamlad data blir gedigen och täcker de områden av intresse samtidigt 

som det ger informanterna möjlighet att förklara sina erfarenheter på ett sätt som passar dem 

(a a). Intervjuaren hade förberett sig noggrant inför datainsamlingen men trots detta var 

dennes kunskaper och erfarenheter något begränsade i praktisk intervjuteknik. Berg (2007) 

beskriver att forskare som genomför intervjuer som datainsamlingsmetod behöver både 

teoretiska kunskaper samt praktisk erfarenhet i intervjuteknik. Intervjuaren förbättrar sin 

förmåga genom att lära sig av sina erfarenheter (a a). Detta innebär att även om intervjuaren 

förberett sig teoretiskt inför intervjuerna, samt genomfört en pilotintervju är det sannolikt så 

att dennes intervjuteknik förbättrats under arbetets gång. Däremot framkom likartade svar i 

samtliga intervjuer och ingen tydlig skillnad syntes dem emellan, vilket pekar på att samtliga 

informanter fått liknande förutsättningar under intervjutillfället. Det noterades dock att de 

senare intervjuerna var något längre än de tidiga vilket också kan indikera på att fler 

följdfrågor eller uppstruktureade frågor använts i dem eller möjligen att intervjuarens sätt att 

genomföra intervjun förbättrats och medfört en mer tillåtande stämning där informanterna 

upplevt sig mer trygga i att utveckla sina svar och fördjupa beskrivningarna av sina 

erfarenheter. Polit och Beck (2012) menar att informanter kan ge mer djupgående 

beskrivningar av sina erfarenheter och upplevelser då dess nytillkomna relation med 

intervjuaren präglas av trygghet, öppet klimat samt att intervjuaren visar intresse för 

informantens beskrivning och ser dess erfarenheter som betydelsefulla (a a). Intervjuerna 

genomfördes i enrum på aktuell korttidsavdelning för att ytterligare skapa trygghet för 

informanterna av att vistas i en miljö de kände till, dessutom undveks risken för att obehöriga 

skulle kunna ta del av det som sades under intervjutillfället. Polit och Beck (2012) menar att 

kvalitativa studier kan bedrivas i det kontext vari informanterna befinner sig då detta även har 

en stor betydelse för resultatet av de undersökta erfarenheterna (a a). Detta återfanns även i 

intervjuerna, då dessa tydligt passade mot studiens syfte. 
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Analysförfarandet genomfördes med hjälp av en innehållsanalys och Berg (2007) menar att 

en detta är en lämplig metod för bearbetning av inspelat och transkriberat material, däremot 

kommer oundvikligen en svaghet fram, nämligen att den tysta kommunikationen, såsom 

underförstådda budskap, kroppsspråk m.m. inte går att analysera. (a a). Med kunskap om 

detta sågs det ändå som en fördel att forskaren genomförde samtliga moment i studien själv, 

alltså genomförandet av intervjuerna, transkribering och analysförfarandet då detta medförde 

en gedigen kunskap av materialet och dess sammanhang. Själva transkriberingen 

genomfördes noggrant där det upprepade gånger kontrollerades att den transkriberade texten 

överensstämde med de inspelade intervjuerna. Det är också en indikation på studiens validitet 

där intervjuarens gedigna kunskap om det insamlade materialet kan ha bidragit till att 

materialet inte misstolkades eller fokuserade utanför givna ramar. Polit och Beck (2012) 

betonar vikten av väl genomförda transkriberingar av insamlad data som en betydelsefull del 

i analysens kvalitet. Transkriberingarna bör också genomgå en noggrann kontroll av 

forskaren för att säkerställa just en korrekt översättning inför vidare analys (a a), med samma 

noggrannhet genomfördes även innehållsanalysen där de olika momenten kontrollerades mot 

originaltexten för att dess egentliga mening inte skulle utebli eller förvrängas i processen. 

Innehållsanalysen genomfördes utifrån en modell beskriven av Burnard (1996) där insamlad 

data bearbetades. Delvis upplevdes dock modellen som svår att följa, framförallt på grund av 

den stora mängd material som framkom, vari detta upplevdes besvärligt att hantera utifrån 

modellens fasta steg. I samband med inläsning gjordes därför en grov indelning av kategorier, 

som senare kom att ändras något, vilket enligt Burnard (1996) beskrivs som en vanlig åtgärd 

initialt i analysförfarandet (a a), men som inte tydligt ingår i modellens stadier. 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att undersöka äldre personers erfarenheter av kommunal korttidsvård 

och detta breda syfte medförde att informanterna beskrev flera olika aspekter av 

korttidsvården och hur de uppfattade sin vistelse där. Det innebar att flera olika koder 

framkom som förgrenade sig i flera underkategorier som därefter grupperades in i två 

övergripande kategorier; erfarenheter präglade av Möten med nya människor samt Vård i ett 

nytt kontext. En stor del av informanternas beskrivningar återfanns däremot en övergripande 

innebörd av resultatet i dessa två kategorier; av det som beskrivs i kategorin Möten med nya 

människor återfanns en underton som speglar informanternas erfarenheter av att vara 

beroende av andra och i kategorin Vård i ett nytt kontext speglades informanternas erfarenhet 

av att acceptera rådande situation. Dessa två områden återfanns i flera olika underkategorier 
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som främst fokuserade på andra aspekter av korttidsvården men där andemeningen riktade sig 

ditåt. 

Möten med nya människor 
Informanternas beskrivning av sina erfarenheter under kategorin avseende att möten med nya 

människor framgår också en underton av deras erfarenheter av att vara beroende av andra. De 

beskrev hur det förekom vissa gemensamma aktiviteter på de kommunala institutionerna för 

korttidsvård men att ingen av informanterna deltog i dessa regelbundet. De beskrev att de 

framförallt valde att spendera dagarna på sina egna rum och detta resultat återfinns beskrivet 

av Wadensten (2007) som menar att många äldre personer på särskilda boenden spenderar 

mycket tid ensamma på sitt rum, men har frihet att välja om de vill delta i gemensamma 

aktiviteter som anordnas och de flesta är nöjda situationen så som den är (a a). Likaså 

uppskattade informanterna i denna studie valfriheten att spendera tid ensam. Däremot uppgav 

några av dem att de inte deltog i gemensamma aktiviteter på grund av nedsatt 

funktionsförmåga och att de hade behövt stöd av omvårdnadspersonalen eller anhöriga för att 

kunna delta, vilket är ett uttryck för att de gemensamma aktiviteter som anordnas, inte fullt ut 

möjliggjorde deltagande för äldre med nedsatt funktionsförmåga. Det är dock troligt att dessa 

informanter hade varit välkomna till de gemensamma aktiviteterna och erbjudits att delta på 

de sätt som de har möjlighet till och även fått det stöd som krävts, men detta var inget 

informanterna hade kännedom om. Omvårdnadspersonalen kan ha svårt att tyda äldre 

personers underliggande önskemål om dessa inte uttrycks tydligt eller i raka ord, vilket då 

ställer stora krav på lyhördhet och flexibilitet hos omvårdnadspersonalen då flera av 

informanterna beskrev negativa erfarenheter av att inte kunna delta i gemensamma 

aktiviteter. 

Avseende rehabilitering visade denna studie att de informanter med stort rehabiliteringsbehov 

var nöjda med den träning och omvårdnadspersonalen engagemang som fanns, vilket 

tillgodosåg deras behov. Detta beskriver även Godfrey och Townsend (2008) som uppger att 

äldre personer som erhåller korttidsvård efter akut sjukhusvistelse uppskattar den 

rehabilitering som ges och omvårdnadspersonalens hjälp för den äldre att uppnå 

självständighet (a a). Däremot förekom det informanter i denna studie som hade önskat mer 

rehabilitering, framförallt de som inte hade ett så uttryckt och omfattande 

rehabiliteringsbehov. Flera av dem uppgav att vardagsrehabiliteringen var knapphändig och 

att de hade önskat mer rehabilitering för att just möjliggöra viss självständighet. Även detta är 

liknande studien av Benten och Spalding (2008) som visade att flera vårdtagare inom 
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korttidsvården saknade meningsfull träning med anpassade aktiviteter (a a). Detta kan vara ett 

uttryck för omvårdnadspersonalens flexibilitet inom den komplexa korttidsvården som 

innefattar flera vårdtagare med olika bakgrund, olika behov och olika förutsättningar som 

vårdas på samma avdelning där vissa av dem har större rehabiliteringsbehov än andra och de 

erbjuds då en gedigen rehabilitering. Detta innebär också att kunskap och förutsättningar för 

rehabilitering finns tillgängliga på korttidsboendena men att omvårdnadspersonalen inte är 

tillräckligt lyhörd för äldre personer med mindre tydligt rehabiliteringsbehov. Möjligen är det 

så att omvårdnadspersonalen får göra någon form av prioritering av vilka vårdtagare som kan 

komma att erbjudas omfattande rehabilitering då detta genomförs tillsammans med 

sjukgymnast. I denna studie framkom nämligen också att flera informanter uttryckte en 

svårighet att träffa andra personalkategorier än just omvårdnadspersonalen. Även 

Socialstyrelsen (2007) beskriver att det finns en risk att de äldre personer som har 

rehabiliteringsbehov under korttidsvistelse inte får sina behov tillgodosedda pga. 

organisatoriska faktorer där sjukgymnaster har begränsade resurser (a a). Utifrån detta, där 

möjlighet till rehabilitering står i fokus, uttrycks även informanternas beroende av 

omvårdnadspersonalen.  

I studien framkom att de flesta informanter upplevde negativa känslor av att vara beroende av 

andra då de saknade kontroll och begränsades genom att omvårdnadspersonal behövde hjälpa 

dem med de behov de hade, vari de flesta tidigare varit självständiga. Många av 

informanterna beskrev dock att de var positiva till den hjälp som fanns tillgänglig och 

tacksamma över att de fick hjälp. De uppgav att även om beroendet medförde vissa negativa 

känslor var det ändå en nödvändighet för dem att klara vardagen. Detta liknar även resultat 

som beskrivs av Fraher och Coffey (2011) som visar hur äldre personer som flyttar till 

särskilt boende accepterar sin nya situation då de inser att deras funktionsförmåga eller 

sjukdomstillstånd inte möjliggör kvarboende i hemmet (a a). Med detta framkommer att 

betydelsen av erfarenheterna under kategorin ”Tid att mötas” där beroende av andra legat 

som en underton sammanfaller med resultatets andra kategori ”Tid att tänka” där erfarenheter 

av att acceptera rådande situation framkommer hör ihop genom att de äldre personernas 

beroende begränsade dem i flera aspekter såsom att ha vårdas i ett nytt kontext eller att ha 

kommit till en ny situation där de inte längre hade samma kontroll eller samma möjlighet till 

självbestämmande och därmed behövde anpassa sig till detta utifrån givna förutsättningar. 
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Vård i ett nytt kontext 
Erfarenheterna som beskrivs under kategorin Vård i ett nytt kontext uttrycker en undermening 

av informanternas sätt att anpassa sig till en ny situation och acceptera denna. Det visar sig på 

flera sätt där bland annat de informanter som erhöll växelvård uppgav att de accepterat den 

typ av vård främst för deras anhörigas skull. De uppgav att deras anhöriga behövde tid att 

leva sina liv, ägna sig åt sina fritidsintressen m.m. utan att behöva ta hand om informanterna, 

som alla hade ett stort omvårdnadsbehov. De uttryckte en känsla av lättnad i att inte känna sig 

som en belastning för sina anhöriga, utan att de också kunde må bra. I tidigare studier av 

Upton och Reed (2005) samt Salin och Åstedt-Kurki (2007) framkom just att anhöriga till 

personer som erhåller växelvård uppskattar de insatserna, då det gav dem tid till 

fritidsintressen och sociala aktiviteter (a a). Sett ur de äldres synvinkel är detta är också ett 

uttryck för känslor att vara beroende av andra, i detta fall av sina anhöriga. Det kan upplevas 

svårt att ställa krav på sina anhöriga att tillgodose de omvårdnadsbehov som den äldre har, 

för att denne ska kunna få möjlighet att bo kvar i hemmet längre, då det samtidigt innebär att 

den anhöriga gör andra uppoffringar av sina intressen. Detta låg som en underton i 

informanternas beskrivning av orsaken till växelvården, men med det som grund var 

informanterna nöjda med att kunna se till de anhörigas behov och avlasta dem regelbundet. 

Samtidigt innebar detta att informanterna tydligt och genomgående betraktade sig själva som 

en belastning för sina anhöriga och anpassade sig efter rådande situation och accepterade 

växelvård. 

Flera informanter i denna studie, både de som erhöll växelvård samt de som erhöll annan 

form av korttidsvård, beskrev hur de anpassat sig efter de rutiner, regler och riktlinjer som 

tidigare är satta för den aktuella vårdformen, detta beskrev informanterna som naturligt men 

besvärligt. Flera informanter uppgav bland annat att de inte har möjlighet till utevistelse för 

att omvårdnadspersonalen inte har möjlighet att hjälpa dem ut och att de då accepterar 

situationen och finner sig i att spendera tid inomhus istället. Likaså beskriver några 

informanter hur de inte själva får välja när de ska stiga upp på morgonen utan att de där får 

anpassa sig efter när personalen har möjlighet och efter de rutiner som är uppsatta. Detta är 

ett uttryck för att informanterna gör avkall på sina egna intressen och möjlighet till 

självbestämmande. Några informanter beskrev också hur de accepterade uppsatta regler och 

rutiner då de visste att korttidsvistelsen var tillfällig och de efter en tid kunde återgå till sitt 

hem och sina tidigare vanor.  
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I likhet med tidigare genomförda studier av Benten och Spalding (2008) och Fraher och 

Coffey (2011) där det presenteras att vårdtagare känner sig tvingade att acceptera en plats för 

korttidsvård, utan att själva vara delaktiga i beslutet (a a), framkom liknande resultat även i 

denna studie. Av informanternas beskrivning går det att utläsa hur några av dem medvetet la 

över olika beslut till vårdgivare och biståndshandläggare och i samband med det också 

undvek att uttrycka sin egen vilja, även om det ut vårdgivarens intresse sedan var nödvändigt 

för den äldre att godkänna beslutet, då detta kunde klassas som dennes eget beslut. Flera 

informanter i denna studie beskrev hur de inte har fått tillräcklig information innan 

korttidsvistelsen och några accepterade beslutet som tog på en vårdplanering innan aktuell 

korttidsvistelse utan att ha känt sig delaktiga i själva planeringen. Några informanter har 

också beskrivit hur informationen under tiden för korttidsvistelsen var knapphändig då de 

uppgav att de inte fått tillräcklig information om gemensamma aktiviteter, evenemang eller 

servicemöjligheter, vilket kan ha begränsat deras möjlighet till meningsfulla sysselsättningar 

under korttidsvistelsen. Några beskriver dessutom en ovisshet över vad som skulle ske efter 

korttidsvistelsen och uppgav att de inte heller där kände sig delaktiga i planeringen. Dessa 

erfarenheter har gjort att många av informanterna medvetet gjort avkall på sitt 

självbestämmande och anpassat sig efter situationen som den kommer och accepterat beslut 

tagna av andra. En av orsakerna till den kommunala vårdens fasta rutiner kan grunda sig i en 

organisatorisk aspekt, möjligen kan det vara så att omvårdnadspersonalen har många 

arbetsuppgifter och för lite tid till att genomföra uppgifter utanför de inplanerade rutinerna av 

tidsmässiga skäl, då detta är också uttrycks av några informanter i denna studie där de uppgav 

att omvårdnadspersonalen alltid var trevlig och gav ett bra bemötande, men sällan hade tid att 

genomföra uppgifter som inte är inplanerade eller helt nödvändiga, såsom just utevistelse 

eller längre samtal. Detta beskrivs även av Westin och Danielson (2007) som menar att äldre 

personer uppfattar omvårdnadspersonalens arbete som uppgiftsorienterat utan att verkligen se 

den äldre som person med även sociala behov (a a). 

Slutsats 
Denna studie har påvisat äldre personers erfarenheter av kommunal korttidsvård, där dessa 

erfarenheter beskrivs under övergripande kategorier där informanternas erfarenheter präglade 

av Möten med nya människor samt Vård i ett nytt kontext beskrivs, där detta underliggande 

präglats av beroende av andra och behov av att anpassa sig och acceptera en ny situation. Det 

förekommer flera aspekter som spelar en betydelsefull roll i hur äldre personer upplever och 
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erfar korttidsvården, där personal, närmiljö, relation till anhöriga m.m. inverkar på de äldres 

erfarenheter.  

Personal som kommer i kontakt med dessa personer under tiden för korttidsvistelse kan 

förbättra sitt arbetssätt och sina attityder mot de äldre med vetskap om sättet de reagerar på 

ett nytillkommet beroende eller en känsla av att behöva anpassa sig till nya situationer. All 

hälso- och sjukvårdspersonal behöver vara lyhörda inför äldre personers underliggande behov 

och önskemål, som inte alltid uttrycks tydligt men som ändå är avgörande för deras 

erfarenheter av korttidsvården. Goda interaktioner mellan all personal och den äldre där 

samtal avseende den äldres intressen och önskemål kan vara ett enkelt medel för hälso- och 

sjukvårdspersonal att få en tydligare insikt i den äldres underliggande behov och önskemål. 

Även om korttidsvistelsen just avser en kortare tidsperiod kan det ändå vara viktigt att måna 

om de äldres välmående under tiden för vistelsen, och med vetskap om resultatet i denna 

studie som utgångspunkt för äldres erfarenheter kan betydande aspekter avseende beroende, 

anpassning och behov lyftas fram av hälso- och sjukvårdspersonal. På så vis kan vården 

under korttidsvistelsen planeras i samråd med den äldre personen utefter de förutsättningar 

som finns, Wilson m.fl. (2007) menar ju att hälso- och sjukvård som utformas utefter äldres 

subjektiva erfarenheter och personliga önskemål kan ses som en vård av god kvalitet (a a). 
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Bilaga 1- Intervjuguide     (1/1) 

Kontrollfrågor   Ålder och kön 

Antal dagar på korttidsboendet 

Typ av korttidsvård 

Tidigare behov av kommunal omsorg 

 

Planerade frågor  Hur upplever du vården här på korttidsboendet? 

Vilka förväntningar hade du på vården innan du kom 
hit? 

I vilken utsträckning har vården här levt upp till dina 
förväntningar? 

Finns det något mer du kan tillägga? 

 

Strukturerande frågor  Kan du utveckla detta? 

Kan du berätta mer om detta? 

Hur kände du då? 

Hur menar du då? 

 

Ämnen att beröra under  Personal 

intervjutillfället   Miljö (interiör och exteriör) 

Gemensamma aktiviteter, dagliga aktiviteter 

Upplevelser av att vara beroende av personal 

Upplevelser av att regelbundet erhålla växelvård (i 
förekommande fall) 



Bilaga 2- Informationsbrev till enhetschef       (1/1) 
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Till XXX XXX 

Enhetschef för XXXX, avdelning för korttidsvistelse. 

Idag vårdas allt fler äldre personer inom kommunal korttidsvård av flera olika anledningar 

såsom återhämtning efter sjukhusvistelse, rehabilitering, avlösning eller växelvård. Det finns 

i nuläget inte mycket forskning som undersöker dessa individers subjektiva upplevelser av 

den vården och med det som utgångspunkt avser jag att genomföra en mindre studie på två-

tre korttidsboenden i Blekinge för att undersöka just detta. Studien kommer att genomföras 

som ett led i ett magisterarbete i vårdvetenskap på sektionen för hälsa på Blekinge Tekniska 

Högskola. 

Arbetet kommer att granskats av Etik kommittén Sydost enligt gällande riktlinjer innan 

datainsamlingen påbörjas. Studien genomförs som kvalitativ intervju med äldre personer som 

erhåller korttidsvård efter skriftligt godkännande av individen. Deltagandet är frivilligt och 

kan när som helst avslutas. Intervjuerna kommer att spelas in för att möjliggöra en noggrann 

analys och materialet kommer att behandlas konfidentiellt enligt gällande riktlinjer. Det 

innebär att bara jag och min handledare har tillgång till materialet och när det sedan används i 

arbetet ska det inte kunna gå att härleda resultatet till en unik person.  

Med anledning av ovanstående förutsätter arbetet ett skriftligt godkännande från Dig som 

enhetschef på berörd enhet, se bifogad blankett för godkännande. 

Har Du några frågor, vänligen kontakta mig eller min handledare. 

Med vänlig hälsning 

Lina Gustafsson   Handledare:  Christel Borg 

073-83 00 293    0455-38 54 21 

m09k2784@student.mah.se   christel.borg@bth.se

mailto:m09k2784@student.mah.se


Bilaga 3- Informationsbrev till Informanter  (1/1) 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Sektionen för hälsa 
BTH-Blekinge Tekniska Högskola, Postadress: 371 79 Karlskrona, Telefon: 0455-38 50 00 
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Förfrågan om deltagande i intervju om vistelsen på 

korttidsboende 
Idag vårdas allt fler äldre personer inom kommunal korttidsvård av flera olika anledningar 

såsom återhämtning efter sjukhusvistelse, rehabilitering, avlösning eller växelvård. Det finns 

i nuläget inte mycket forskning som undersöker dessa individers subjektiva upplevelser av 

den vården och med det som utgångspunkt avser jag att genomföra en mindre studie på två 

korttidsboenden i Blekinge för att undersöka just detta. Studien kommer att genomföras som 

ett led i ett magisterarbete i vårdvetenskap på sektionen för hälsa på Blekinge Tekniska 

Högskola. 

Arbetet är granskat av Etiska kommittén Sydost enligt gällande riktlinjer och studien kommer 

att genomföras som en intervju som beräknas ta ca.30 minuter.  

Ditt deltagande är helt frivilligt och Du kan när som helst välja att avbryta intervjun utan att 

det kommer att påverka Dig eller Din vård här på XXXX.  

Intervjuerna kommer att spelas in för att möjliggöra en noggrann analys. Materialet 

behandlas konfidentiellt, vilket innebär att bara jag och min handledare har tillgång till det 

och i resultatet ska ingen information kunna härleda till Dig som person.  

Om du önskar får Du någon dag på dig att fundera över om du vill delta i studien och jag 

kommer i så fall att fråga Dig om hur Du bestämt inom någon dag. Önskar du delta i studien 

kommer du få godkänna detta även skriftligt. 

Har Du några frågor, vänligen kontakta mig eller min handledare. 

Med vänlig hälsning 

Lina Gustafsson   Handledare:  Christel Borg 

073-83 00 293    0455-38 54 21 

m09k2784@student.mah.se   christel.borg@bth. 
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