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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: I Sverige har individer med utvecklingsstörning rätt att välja boendeform. Det finns dock 

lite forskning som undersöker vilken boendeform som är mest lämplig för dessa individer. De är en 

sårbar individgrupp som behöver uppmärksammas mer i forskning. Syfte: Studien avsåg att 

undersöka vilken boendeform som var mest lämplig för en individ med grav utvecklingsstörning. 

Detta gjordes genom att granska dennes boendeformsbyte från gruppboende till enskilt boende,  

utifrån ett omvårdnadsperspektiv. Metod: Mixed methods användes för att besvara syftet. Intervjuer 

och fokusgruppmöte användes för kvalitativ datainsamling. Kvantitativ data samlades in från 

vårdtagarens aktivitetsdagbok. Resultat: Boendeformsbytet från gruppboende till enskilt boende 

verkar inneburit en förbättring på flera plan för vårdtagaren. Gruppbostaden hade begränsade 

möjligheter att ge den omvårdnad han behövde. På det enskilda boendet kunde de personliga 

assistenterna individanpassa omvårdnaden genom högre personaltäthet. Där fick han förbättrad 

nutrition eftersom måltiderna fullföljdes och maten var bättre. Aktivitetsmängden ökade då det 

fanns fasta rutiner och mer tid till aktivering i enskilt boende. Slutsats: God omvårdnad är 

individanpassad omvårdnad och för att uppnå detta krävs tillräckliga personalresurser. De 

personliga assistenternas kännedom om vårdtagaren är en förutsättning för att kommunicera, 

registrera avvikelser samt uppnå individanpassad omvårdnad. Enskilt boende verkar vara en mer 

lämplig boendeform än gruppbostad för en individ med grav utvecklingsstörning vad det gäller 

omvårdnadkvalité. 
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ABSTRACT  

Background: In Sweden, individuals with developmental disabilities have the right to choose type 

of housing. However, there is a small amount of research that examines which type of housing that 

is most appropriate for these individuals. They are a vulnerable group that need more attention in 

research. Objective: The study aimed to examine which type of housing that was most suitable for 

an individual with severe mental retardation by reviewing a change of housing from group home to 

individual housing, from a nursing perspective. Methods: Mixed methods were used. Individual 

interviews and focus group meeting was used for qualitative data collection. Quantitative data were 

collected from the individual's activity diary. Results: The change of housing from group homes to 

individual housing seems to have improved the care in many different ways. Group home had a 

limited ability to provide the care needed. In the individual housing, staff could individualize the 

care because of higher staffing levels. The nutrition was improved because, in the individual 

housing, the individual was given the time to finish meals, also the food was better. The amount of 

activity increased in individual housing, where they had set procedures and more time to do the 

activities. Conclusion: Good care is individualized care and to achieve this sufficient staff-resources 

are required. The staff’s awareness of the patient is essential to communicate, find abnormalities 

and achieve individualized care. Individual accommodation seems to be a more suitable type of 

housing than a group home for an individual with severe mental retardation. 
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1 BAKGRUND 

1.1 Funktionsnedsättning och utvecklingsstörning  

1.1.1 Definition av funktionsnedsättning och utvecklingsstörning 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som betonar skillnaden mellan 

individen och individens funktionsnedsättning. Det är skillnad på vad en individ har och på vad en 

individ är, till exempel har en individ en funktionsnedsättning snarare än är funktionshindrad. En 

funktionsnedsättning behöver inte vara ett hinder. Funktionsnedsättning uppstår endast när den 

fysiska miljön utgör ett hinder för en individ med funktionsnedsättning, som till exempel en trappa 

kan hindra en rullstolsburen (DO, 2013). På samma sätt är en utvecklingsstörning någonting som en 

individ har, en individ är inte utvecklingsstörd. Det är en begåvningsmässig störning som uppstått 

innan 16 års ålder (Nationalencyklopedin, 2013a). Diagnosen är en typ av funktionsnedsättning och 

den beskrivs som något som inte går att bota. Individer med utvecklingsstörning är en heterogen 

grupp eftersom det finns olika nivåer av utvecklingsstörning, nämligen lindrig, måttlig eller grav 

sådan (Vårdguiden, 2013). 

1.1.2 Situationen i Sverige 

Individer med funktionsnedsättning har historiskt sett diskriminerats i det svenska samhället. Sedan 

slutet av 1900-talet har det arbetats aktivt för att förbättra förhållandena för individer med 

funktionsnedsättning i Sverige (Socialstyrelsen, 2007). Socialutskottet tog 2009 fram tre mål och tre 

områden där fokus bör ligga i arbetet med integrering av individer med funktionsnedsättning. De 

olika målen syftar till att uppnå mångfald i samhället, full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i 

levnadsvillkor oavsett vem du är eller vilken funktionsnedsättning du har. Områden där fokus bör 

ligga är att undanröja alla tänkbara hinder som stoppar full delaktighet i samhället, motarbeta 

diskriminering och att skapa förutsättningar för självständighet och självbestämmande 

(Socialutskottet, 2009). Idag utgår Sveriges lagar och politiska mål ifrån ett perspektiv att alla 

människor är lika mycket värda. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

syftar till att främja jämlikhet i levnadsvillkor, samt formulera mål för att öka möjligheterna till full 

delaktighet i samhällslivet (SFS, 1993:387).  
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1.2 Omvårdnad av individer med utvecklingsstörning 

1.2.1 Definition av omvårdnad 

Omvårdnad innebär de åtgärder som krävs för att upprätthålla eller uppnå bästa möjliga hälsa 

(Nationalencyklopedin, 2013b). Omvårdnaden ska tillgodose individens psykiska, fysiska och 

sociala behov och den ska stärka individens tilltro till egen förmåga. Omvårdnad innefattar allt som 

en individ behöver hjälp med i vardagen som till exempel att äta, aktiveras, toalettbesök, bryta 

isolering, ta kontakt med sjukvården etc. (Socialstyrelsen, 2007).  

1.2.2 God omvårdnad 

God omvårdnad är individanpassad omvårdnad, då det är viktigt att ge omvårdnad utefter den unika 

individens intressen och behov. Kvalitetskriterier som syftar till individanpassad omvårdnad är till 

exempel självbestämmanderätt, delaktighet, tillgänglighet, helhetssyn, kontinuitet och integritet 

(Socialstyrelsen, 2007). Det är enligt LSS (SFS, 1993:387) krav på att den enskildes integritet 

respekteras, problemet är att ju mer beroende en vårdtagare är av andras stöd desto mer ökar risken 

för integritetsintrång (Socialstyrelsen, 2007). Hawkins, Redley och Holland (2011) diskuterar 

utmaningarna gällande integritet i sin artikel om vårdpersonal på gruppboenden och hur de bör 

förhålla sig till vårdtagarna. Enligt författarna är det en svår gräns när det gäller vad som är god 

omvårdnad och vad som går över till inkräktande av individens integritet. Vårdpersonalen ser det 

som sin plikt att ge vårdtagaren den omvårdnad som just den individen bedöms behöva, samtidigt 

som de har i uppgift att upprätthålla vårdtagarens integritet. Dessa två sidor kan ibland bli 

motstridiga (Hawkins et al., 2011).  

1.2.3 Kompetenskrav 

Vårdpersonal som arbetar enligt LSS förväntas uppfylla vissa kompetenskrav när det gäller 

omvårdnad. De ska ha kunskap om funktionshinder, bemötande, innebörden i omvårdnad, andra 

instanser, samverkan, hjälpmedel, kulturella skillnader samt känna till lagar och rättigheter som 

berör individer med utvecklingsstörning. Vårdpersonalen förväntas inte uppfylla alla kvalitetskrav 

från första dagen, utan det som krävs är förståelse för sina begränsade kunskaper och ett 

arbetsklimat som är uppmuntrande till att ställa frågor för att lära sig. Om detta uppfylls skapar det 

goda förutsättningar att nå kraven på god omvårdnad (Socialstyrelsen, 2007). 

1.2.4 Åldrande och livslängd av vuxna individer med utvecklingsstörning 

I Sverige har man sett en ökning i medelålder bland individer med utvecklingsstörning, visar en 

rapport från statens folkhälsoinstitut (FHI). Resultatet pekar på en förändring i medellivslängd 

under de senaste 30 åren. Individer med lindrig utvecklingsstörning förväntas idag leva lika länge 
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som individer utan utvecklingsstörning. Medellivslängden för individer med grav 

utvecklingsstörning är fortfarande kortare än hos övriga befolkningen (FHI, 2008). I Sverige finns 

det lagstadgat (SFS, 1993:387) vilka rättigheter en individ med utvecklingsstörning har, detta för att 

säkra omvårdnadskvalitén för individer med utvecklingsstörning. Även flera internationella studier 

lyfter att medellivslängden bland individer med utvecklingsstörning har ökat kraftigt de senaste 

åren, vilket skapar nya omvårdnadsutmaningar (Silverman & Mailick, 2013; Wang, 2012; 

Dillenburger & McKerr, 2010). Eftersom individer med utvecklingsstörning blir allt äldre idag 

krävs det att forskare och beslutsfattare som arbetar med detta område tar nya steg i utvecklingen 

hos denna individgrupp (Silverman & Mailick, 2013).  

 

1.3 Sjuksköterskans förhållningssätt till individer med utvecklingsstörning 

1.3.1 Kunskap om vårdtagare  

Vårdpersonalen är till stor del avgörande för om vårdtagaren får god omvårdnad. Det är de som i 

många fall utför och framhåller vårdtagarens egen vilja. Vårdpersonalen kan behöva hjälpa 

vårdtagaren att forma ett personligt hem, att aktivera, att stimulera och upprätthålla fritidsintressen, 

att göra omgivningen begriplig och att skapa struktur och ordning. För att dessa krav ska uppfyllas 

från vårdpersonalen behövs det kontinuitet, de måste känna vårdtagaren för att kunna kommunicera 

och förstå vårdtagaren (Socialstyrelsen, 2007). Det är också viktigt att känna diagnosen och öka 

kunskapen allmänt om individer med utvecklingsstörning. Silverman och Mailick (2013) skriver om 

behovet av mer forskning för att komma vidare i kunskapsutvecklingen.  

1.3.2 Kommunikation 

En litteraturstudie över icke-verbal kommunikation mellan sjuksköterskor och individer med 

utvecklingsstörning av Martin, O’Connor-Fenelon och Lyons (2010) konstaterar att sjuksköterskans 

kunskap och kännedom om individen är central för att dessa två parter ska kunna kommunicera på 

ett gynnsamt sätt. En del sjuksköterskor upplever svårigheter med att förstå vad vårdtagaren har för 

besvär eller vad denne vill, när det inte finns några språkliga kommunikationsmöjligheter. Det är 

därför av stort värde att ha kunskap samt en god relation till vårdtagaren, för att kunna bedöma till 

exempel förändrat beteende när någonting inte är som det ska. Det är även en viktig del att berätta 

för individen vad som utförs, och ha en personlig kommunikation med individen på dennes nivå. På 

så vis vet individen att sjuksköterskan ser individen, det blir mindre hotfullt och minskar därmed 

obehag. 
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1.3.3 Attityder 

Sjuksköterskor säger sig ha upplevt att en del av de individer med utvecklingsstörning de har 

vårdat, inte fått samma respekt inom vården som andra vårdtagare, och att de framförallt inte ses 

som självständiga (Andersson, Hermansson & Schneider-Hindgren, 2004). En del sjuksköterskor 

upplever att deras attityd gentemot individer med utvecklingsstörning är mindre positiv än gentemot 

vårdtagare med fysiska åkommor (Lewis & Stenfert-Kroese, 2009). De upplever även att de känner 

mer negativa känslor än positiva kring denna grupp vårdtagare. I studien framgår en tydlig koppling 

mellan sjuksköterskors attityd och kvalitén av omvårdnaden för individer med utvecklingsstörning. 

Det var inte någon skillnad attitydsmässigt vad det gäller de olika respondenterna, sjuksköterska, 

sjuksköterskestudent och undersköterska. I en liknande studie av Thompson, Lineheart, Glynn och 

Kerr (2013) diskuteras vårdpersonals attityder till individer som har både utvecklingsstörning och 

epilepsi. Det lyfts fram att en del av vårdpersonalen, ofta sjuksköterskorna, upplever att de oftare 

kommunicerar med individens personliga assistent, istället för med individen själv. Vårdpersonal 

upplever även att ekonomiska resurser inte prioriteras till vårdtagare med denna diagnos, samt att en 

del av vårdpersonalen ej har tillräcklig kunskap om diagnosen och vårdtagarens situation. Det 

behövs en ändring i vården för denna patientgrupp, där specifika behov relaterat till 

utvecklingsstörning prioriteras, samt att de resurser som behövs tillgodoses (Thompson et al., 

2013). Forskning visar att det finns mycket att utveckla när det gäller attityder till individer med 

funktionsnedsättning. För att komma framåt i denna utveckling kan en strategi vara att öka 

kunskapen (Miller, 2013). Det är viktigt att få en ökad förståelse för individer med funktionshinder 

och det stöd de behöver.  

1.3.4 Holistiskt tänkande 

En av sjuksköterskans viktigaste uppgifter när det gäller omvårdnad är att se helheten. I vissa fall 

kan inte individer med utvecklingsstörning kommunicera ett obehag eller tala om vad som är fel, 

samtidigt kan de ofta uppvisa asymtomatiska tecken på ohälsa. Det är då extra viktigt att 

sjuksköterskan är observant på oklara symtom och utreder dessa, då det bakom dessa symtom kan 

dölja sig ett allvarligt sjukdomstillstånd (Doody, Makey & Doody, 2012). Det är viktigt att en 

vårdtagare med utvecklingsstörning känner ett förtroende för sin sjuksköterska. En relation med 

mycket förtroende underlättar omvårdnaden och förståelsen för vilken omvårdnad individen 

behöver. Det talas om att bygga broar mellan sjuksköterska och vårdtagare, för att på så vis ha en 

god relation. Sjuksköterskan har en ansvarsfull roll i individens omvårdnad, bland annat genom att 

delegera ut uppgifter till övrig vårdpersonal. Denne ska även stödja, handleda och undervisa 

vårdpersonalen (Andersson et al., 2004). 
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1.4 Hälsa och livskvalité för individer med utvecklingsstörning 

1.4.1 Hälsa 

Individer med utvecklingsstörning är mer sårbara för fysisk ohälsa än övriga i samhället. I denna 

grupp förekommer fler riskfaktorer för ohälsa, till exempel övervikt och medfödda fysiska 

avvikelser i skelett och muskulatur (FHI, 2008).  

1.4.2 Rättigheter för att främja hälsa och livskvalité 

Vissa individer med utvecklingsstörning har rätt till daglig verksamhet (SFS, 1993:387). Daglig 

verksamhet är till för de som behöver aktiveras men inte kan vara en del av arbetslivet. Det fungerar 

som individens sysselsättning och skapar en meningsfull vardag (Handikappupplysningen, 2013). 

En del individer med utvecklingsstörning kan få en ledsagare till hjälp för aktivering och socialt 

umgänge. Med ledsagare kan individen komma ut på promenad, gå på museum eller träffa vänner. 

Ledsagaren bör tillsammans med en anhörig eller individens gode man lägga upp en plan som 

passar just den individen. En kontaktperson har liknande funktion som ledsagaren, skillnaden är att 

de inte träffas lika regelbundet. Kontaktpersonen fungerar mer som en vän än som personal för att 

stimulera en individs fritid, till exempel genom kulturella aktiviteter. Om en individ har rätt till 

personlig assistans kan fritiden och aktiviteter skötas av de personliga assistenterna (Socialstyrelsen, 

2007). 

1.4.3 Aktivitet  

Fysisk aktivitet för individer med funktionsnedsättning är en viktig faktor och en effektiv väg till 

bättre hälsa, skriver FHI (2008). En litteraturstudie om hälsosamt åldrande för individer med 

utvecklingsstörning tar upp vilka barriärer som kan förhindra hälsosamt åldrande hos dessa 

individer. Det skrivs om barriärer som tillhör både kognitiv nedsättning och fysisk nedsättning som 

minskar aktivitetsmängden. Kognitiv nedsättning kan innebära sämre kunskap om hälsa, till 

exempel kan detta leda till lägre fysisk aktivitet för att man inte förstår nyttan med fysisk aktivitet. 

Fysisk nedsättning påverkar också en individs aktivitet, då nedsättningen kan skapa ett sämre 

utgångsläge att utföra fysiskt aktivitet (Heller & Sorensen, 2013). Det har genomförts en studie 

angående aktivitetsmängd hos 1050 äldre individer med utvecklingsstörning (Hilgenkamp, Reis, 

van Wijck & Evenhuis, 2011). Resultatet av denna studie visade att aktivitetsmängden är extremt 

låg och fler åtgärder behöver vidtas för att öka den fysiska aktivitetsmängden hos denna grupp. En 

individ med utvecklingsstörning har även ett behov av social aktivitet precis som vem som helst. 

Det är viktigt att få detta behov uppfyllt. Ledsagare, personliga assistenter eller en kontaktperson 

kan hjälpa en individ att aktiveras socialt (Socialstyrelsen, 2007). Kulturella aktiviteter kan 
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betraktas som en social aktivitet vilket en individ med utvecklingsstörning rätt till enligt svensk lag 

(SFS, 1993:387).  

1.4.4 Nutrition 

Heller och Sorensen (2013) menar att kognitiva och fysiska barriärer också påverkar intaget av 

hälsosam kost. På grund av lägre kapacitet att ta in kunskap kan individer med utvecklingsstörning 

ha det svårare att tillgodose sig mat som främjar god hälsa. Även självförtroendet och motivationen 

har visat sig vara generellt lägre, dessa faktorer kan också ha stor påverkan på en individs hälsa 

(Heller & Sorensen, 2013). Detta har också bekräftats i Sverige, där det har genomförts 

observationer av individer med utvecklingsstörning och deras kostvanor. Studien undersökte 

näringsintaget hos individer med utvecklingsstörning. Resultatet visade att kosten för individer med 

utvecklingsstörning är varierad men bristfällig. Intaget av födoämnen med vitaminer och mineraler 

är betydligt lägre än den mängd statens livsmedelsverk rekommenderar som dagligt intag 

(Adolfsson, Mattson-Sydner, Fjellström, Lewin & Andersson, 2008). Det bristfälliga intaget har 

även konstaterats i internationell forskning (McCarthy & O’Hara, 2011).  

 

1.5 Boendeformer 

1.5.1 Utveckling 

I Sverige idag har individer med utvecklingsstörning stort inflytande på sin egen bostad och 

möjlighet att bestämma över sina egna liv. Målsättningen är att de ska ges möjlighet att leva och bo 

som andra. Innan 1960 talet i Sverige fanns det få boendealternativ, vanligt förekommande var 

institutioner. Alternativen var att bo på institution eller att bo hos en anhörig. Det var under 1970-

talet som åtgärder vidtogs och individer med utvecklingsstörning gavs bättre möjligheter till 

boendeservice och en egen bostad. Först under 1900-talets slut och 2000-talets början kom det lagar 

som ställde högre krav på vårdgivare att ge vårdtagaren en fullvärdig bostad (Socialstyrelsen, 

2007). Boendealternativen blev fler och val av boendeform betraktas som en rättighet med stöd av 

LSS (SFS, 1993:387).  

1.5.2 Fullvärdig bostad 

Med en fullvärdig bostad menas att boendet ska vara så likt andra individers bostäder som möjligt. 

Boendet bör ha en personlig prägel och bör undvika institutionellt utseende. Den enskilde har rätt 

till anpassat stöd och individuell service för att klara av vardaglig livsföring i hemmet. Var bostaden 

är lokaliserad är också viktigt för att undanröja hinder och öka tillgången till samhällslivet 

(Socialstyrelsen, 2007).  
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1.5.3 Boendealternativ 

De boendealternativ som finns i Sverige är gruppbostad, servicebostad och annan särskilt anpassad 

bostad. Gruppboenden är ofta uppbyggda genom flera individuella fullvärdiga lägenheter som alla 

är anslutna till gemensamma lokaler. En gruppbostad bör inte omfatta fler än fem individer, detta 

för att främja relationer mellan de boende och för att man ska bli sedd och känna tillhörighet. 

Socialt umgänge är viktigt och bör fungera för att gruppboende ska vara en lämplig boendeform. 

Serviceboende är som en mellanform mellan gruppboende och enskilt boende. De boende har där 

fullvärdiga lägenheter i närheten av varandra med tillgång till gemensamma lokaler och det kan 

ingå fler individer i ett serviceboende än i ett gruppboende. Enskilt boende är fullvärdig lägenhet 

anpassad efter den boendes behov. Det är en individuell boendeform som kan se mycket olik ut från 

individ till individ beroende på den boendes behov (Socialstyrelsen, 2007).  

 

1.6 Problemformulering 

Individer med utvecklingsstörning är en sårbar grupp som i många fall behöver stöd av 

omgivningen för att tillgodose sina behov, framföra sina intressen och för att klara av sin vardagliga 

livsföring. Som sjuksköterska är det viktigt att vara observant på individers unika behov eftersom 

de kan ha svårt att uttrycka behoven. Sverige har kommit långt och är ett föregångsland när det 

gäller individer med utvecklingsstörning och deras rättigheter. Att fritt få välja boendeform är en 

rättighet idag, dock finns lite forskning när det gäller boendealternativens lämplighet för individer 

med utvecklingsstörning. Utifrån bristen på forskning är det därför nödvändigt och intressant att 

belysa individer med grav utvecklingsstörning genom att på ett vetenskapligt sätt granska 

boendekvalité för en enskild individ.  

 

1.7 Syfte 

Studien avser att undersöka vilken boendeform som var mest lämplig för en individ med grav 

utvecklingsstörning genom att granska dennes boendeformsbyte från gruppboende till enskilt 

boende. Syftet med studien var att jämföra skillnader mellan gruppbostad och enskilt boende utifrån 

ett omvårdnadsperspektiv.   
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1.8 Frågeställningar 

• Hur har vårdtagarens aktivitetsmängd förändrats i och med byte av boendeform från 

gruppboende till enskilt boende? 

 

• Hur har resurser i form av personal förändrats i och med byte av boendeform från 

gruppboende till enskilt boende? 

 

• Hur har vårdtagarens måltidssituation och nutrition förändrats i och med byte av 

boendeform från gruppboende till enskilt boende? 

 

• Vad tycker anhöriga och personliga assistenter om omvårdnadskvaliteten före jämfört med 

efter byte av boendeform från gruppboende till enskilt boende? 

 

2 METOD 

2.1 Design 

Fallstudie valdes ut som design, och studien var retrospektiv. Studien hade kvalitativ ansats men 

innehöll även kvantitativ data. Denna blandning av metoder kallas för mixed methods. Metoden var 

lämplig eftersom en blandning av kvalitativ och kvantitativ data kunde ge olika perspektiv på ett 

svårmätbart problem (Polit & Beck, 2008).  

 

2.2 Urval 

Vårdtagaren hittades genom att hans mamma tillika gode man skriver en bok om personer med 

utvecklingsstörning. Hon hade därför utlyst att hon ville att ett examensarbete skulle skrivas om 

Anders och hans situation. Respondenterna valdes ut genom strategiskt urval eftersom studien 

undersökte ett specifikt fall, och det var därför krav på att respondenterna kände vårdtagaren samt 

hade kunskap om vårdtagarens situation både före och efter boendeformsbytet (Polit & Beck, 

2008). Respondenterna för individuella semi-strukturerade intervjuer var båda nära anhöriga till 

vårdtagaren, anhörig 1 och anhörig 2. Respondenterna i fokusgruppmötet var personliga assistenter 

som arbetat för vårdtagaren både före och efter bytet av boendeform, personlig assistent 1, personlig 

assistent 2 och personlig assistent 3. Samtliga har arbetat med vårdtagaren i över sex år och 

samtliga var kvinnor. Inget bortfall finns att redovisa.  
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2.3 Fallbeskrivning 

Denna studie granskade en individ med flerfunktionshinder samt grav utvecklingsstörning och 

dennes boendeformsbyte. Vårdtagaren, som i denna studie kallas för Anders, bedömdes upp till två 

års ålder ha utvecklats normalt, därefter började han försämras och funktioner försvann stegvis. 

Idag är han 35 år gammal och har än idag inte fått en klar diagnos, utan det är en mängd olika 

funktionsnedsättningar tillsammans med epilepsi som fört honom till dagens skick. Han har tidigare 

kunnat säga enstaka ord, samt varit betydligt mer rörlig. Som liten pojke var han väldigt aktiv och 

behövde ständigt passas från att ramla och slå sig. Vid studiens genomförande kunde Anders nästan 

inte göra något själv. Det han kunde var små saker som att svälja själv. Han var under vissa delar av 

dagen vaken och kunde aktivt följa med i blicken. Anhöriga och de personliga assistenterna ansåg 

sig veta vad Anders gillar samt ogillar. De hade lärt känna honom under åren och var noga med att 

handla utefter hans behov och vilja. De personliga assistenterna arbetade för att sinnesstimulera 

samt bevara den rörlighet som fanns kvar. Anders hade en medicinskt ansvarig sjuksköterska som 

hade hand om den medicinska delen. Sjuksköterskan hade inte någon egentligen delaktighet i själva 

omvårdnaden. Under sex år av sitt liv bodde Anders på ett gruppboende, innan han flyttade till 

enskilt boende 2007. Det var skillnaden mellan dessa två boendeformer, gruppboende och enskilt 

boende, denna studie avsåg granska. 

 

2.4 Datainsamlingsmetod 

Vid två individuella semi-strukturerade intervjuer samlades data in från vårdtagarens anhöriga 

(Polit & Beck, 2008). Ett fokusgruppmöte genomfördes för datainsamling från tre av vårdtagarens 

personliga assistenter (Morgan, 1993). Samma frågor ställdes både i individuella intervjuer och i 

fokusgruppmötet, frågorna korrigerades endast för att riktas till en eller fler respondenter (se bilaga 

1 och 2). Frågornas huvudsakliga innehåll var att ta reda på om respondenterna ansåg att 

vårdtagarens omvårdnad hade ändrats något i och med flytten från gruppboende till enskilt boende. 

Frågorna fokuserade bland annat på aktivitet och omvårdnad, men underfrågor om nutrition togs 

även upp under intervjun. Kvantitativ data gällande aktivitetsfrekvens samlades in genom ett 

stickprov ur aktivitetsdagboken innan och efter bytet av boendeform. 

 

2.5 Tillvägagångssätt 

Till de enskilda semistrukturerade intervjuerna och till fokusgruppmötet skickades informationsbrev 

och förfrågningar om deltagande ut till de berörda (se bilaga 3 och 4). Samtliga intervjuer och 

fokusgruppmötet spelades in på två inspelningsenheter, detta för att minimera risken att data skulle 
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gå förlorad. En av författarna ställde intervjufrågorna och en var observatör. Samma tre frågor 

ställdes vid både de individuella intervjuerna samt vid fokusgruppmötet.  

2.5.1 Individuella intervjuer 

De semistrukturerade intervjuerna genomfördes så att respondenten fick resonera relativt fritt och 

intervjuaren lyssnade med endast fåtalet förberedda frågor. Syftet med den typen av intervju är att 

låta respondenterna ge en så personlig bild av situationen som möjligt, utan att styras för mycket av 

författaren. En viktig del i intervjumetodik är att använda uppmuntran mer än vägledning (Lantz, 

2007). Intervjuaren var alltså relativt fri att uppmuntra och hjälpa respondenten att utveckla de 

redan existerande tankarna, ibland krävdes dock vägledning om respondenten gått in på ett 

irrelevant spår (Hedin, 2011). De två intervjuerna tog ca 20 minuter vardera. Båda intervjuerna 

hölls inom 2 veckors tid på privata platser där man kunde undvika störande moment. Detta för att 

främja ett bra intervjuklimat samt arbetsro (Lantz, 2007).  

2.5.2 Fokusgruppmöte 

I fokusgruppmötet ingick tre respondenter. Samtliga var personliga assistenter till vårdtagaren. 

Syftet med fokusgruppmötet var att se hur de personliga assistenterna ser på boendeformerna och 

vilken syn på omvårdnaden som kommer fram i den sociala interaktionen mellan dem. Platsen var 

hemma hos vårdtagaren, respondenternas arbetsplats. Detta var att föredra eftersom igenkännandet 

främjar intervjuklimatet och respondenterna kunde känna sig mer bekväma i situationen (Lantz, 

2007). Vårdtagaren var med under mötet. Observatören som inte ledde samtalet dokumenterade 

saker som hände i rummet som inte kunde spelas in. Saker som till exempel att två respondenter 

viskade till varandra (Hylander, 2001).  

2.5.3 Kvantitativ data 

Det fanns åtskilliga dokument om Anders dagliga genomförda aktiviteter ända sedan 2001. Data 

samlades in som stickprov. Stickprov 1 bestod av samtliga dokumenterade aktiviteter under hela 

december 2006, dag för dag. Stickprov 2 bestod av samtliga dokumenterade aktiviteter under hela 

december 2009, dag för dag. December valdes som månad av det skäl att det var den enda data som 

fanns tillgänglig från innan boendeformsbytet vid årsskiftet 2007 på grund av vattenskada. Det 

fanns inte att utläsa graden av aktivitet eller kvaliteten på aktivitetsformerna. Genomförda 

aktiviteter angavs endast i aktivitetsform samt frekvens (antal aktiviteter per dag) och är således på 

nominal- samt kvotskalnivå (Polit & Beck, 2008). 
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2.6 Etiska överväganden 

Vårdtagaren var inte kapabel att själv uttrycka sin vilja att delta i studien eller ej. Vårdtagarens gode 

man och beslutfattare (Sveriges domstolar, 2013) gav då i vårdtagarens ställe ett godkännande att 

genomföra studien. Gode mannens godkännande är enligt Sveriges lag likvärdigt med en individs 

eget godkännande och det måste ges för att få genomföra forskning (Codex, 2013). Alla inblandade 

blev väl informerade om att det var fritt att dra sig ur när som helst under studiens gång, och om så 

önskas kommer dennes data raderas och ej användas. Detta för att skydda respondenterna och för att 

öka tryggheten i att delta. Respondenterna blev även välinformerade om syftet med studien, vilken 

metod som skulle användas och hur de kommer bli refererade. Alla inblandade var anonymiserade 

och nämndes vid ett alias eller en titel som “Personlig assistent 1-3” eller “Anhörig 1-2”. (Polit & 

Beck, 2008). All insamlad data hanterades konfidentiellt under studiens genomförande och kom 

efter arbetets godkännande att förstöras.  

 

2.7 Bearbetning och analys av data 

2.7.1 Individuella intervjuer 

Sammanställning av data från individuella intervjuer samt fokusgruppmötet genomfördes enligt 

Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalysen 

genomfördes i följande steg:  

• Först transkriberades den inspelade intervjun.  

• Därefter gick författarna igenom texten upprepade gånger för att bli bekanta med texten, och 

för att få en helhetsbild av det främsta budskapet i intervjuerna.  

• Meningsbärande enheter valdes ut från den transkriberade texten. De fördes sedan in helt 

oredigerade i en tabell där de skrevs om för att sammanfatta budskapet i originaltexten, 

vilket kallas kondensering. Detta gjordes för att få ett tydligare budskap i de 

meningsbärande enheterna. Det lades stor vikt på att budskapet inte ändrades, utan bara 

gjordes extra tydligt.  

• Det kondenserade materialet kodades efter innehåll.  

• Koderna delades sedan in i större rubriker, som kallas underkategorier. Underkategorierna 

användes för att enkelt kunna se om meningen kunde falla in i den sista, slutgiltiga delen, 

kategorier.  
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Ett exempel på förfarandet visas i tabell 1. Där presenteras först en meningsbärande enhet, som 

därefter kondenserades. Essensen av kondenseringen beskrivs som kod. Koder delades in i 

underkategorier som sedan föll in i ett fåtal större kategorier. Kategorierna beskrev vad 

innehållsanalysen ledde fram till, vilka ämnen som främst lyftes under datainsamlingen (Graneheim 

& Lundman, 2004). 

 

Tabell 1. Innehållsanalysens olika steg. 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 
”Ja, det är ju väldigt 
centralt och han har lätt 
att komma ner på stan, 
för han är ju aktiverad, 
han är ju intresserad av 
att komma ut och se saker 
och han gillar ju klockan 
på stora torget där och 
titta på.” -Anhörig 2 

Läget är centralt och han 
har lätt att komma ner på 
stan. Han är aktiv och 
intresserad av att komma 
ut och se saker. Han 
gillar klockan på stora 
torget. 

Bättre 
förutsättnin
gar till 
aktivitet. 

Fysisk aktivitet 
efter. 

Aktivitet 
enskilt 
boende. 

 
“Han har ju en bekant 
som han träffar. En 
gammal jobbarkompis. 
Det är ju inte så ofta.” -
Personlig assistent 3 

Han har en gammal 
jobbarkompis han träffar 
ibland. Inte så ofta. 

Träffar 
sällan 
vänner. 

Social aktivitet 

efter. 

 

 

2.7.2 Kvantitativ data 

Kvantitativ data som samlades in var kategorisk för att den endast beskriver om en aktivitet utfördes 

eller ej. Aktivitetsfrekvens valdes för att det på ett enkelt sätt kan mätas, analyseras och redovisas i 

ett tydligt resultat, se tabell 3 (Polit & Beck, 2010). 
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3 RESULTAT 

 

De områden som togs upp och behandlades under intervjuerna ledde fram till sex kategorier som 

visas i tabell 2. Kategorierna är innehållsanalysens sammanställda resultat av samtliga intervjuer. 

 

 

3.1 Aktivitet gruppboende 

På gruppboendet verkar de fysiska och sociala aktiviteterna varit otillräckliga. Respondenterna var 

överens om att situationen var ohållbar och att Anders var i behov av mer aktivering än det som 

fanns att tillgå.   

3.1.1 Fysisk aktivitet innan 

Anders aktivitetsmängd på gruppboendet verkar ha varit låg. Han satt mest och gjorde ingenting 

och det kändes inte bra att han var så inaktiv menar anhöriga. Detta gjorde att de kände sig tvungna 

att åka till gruppboendet för att aktivera honom eftersom ingen aktivitet annars skedde.  

 

“Han satt och glodde i väggen, kom ut på altanen lite så jag åkte dit och cyklade runt 

med han litegrann i omgivningen och ut och promenera med han.” -Anhörig 1 

 

Tabell 2. Kategorier samt underkategorier skapade utifrån respondenternas berättelse av fallet.  

Kategorier Underkategorier 

Aktivitet gruppboende. Fysisk aktivitet innan. Social aktivitet innan. 

Aktivitet enskilt boende. Fysisk aktivitet efter. Social aktivitet efter. 

Resurser gruppboende. Resurser innan. Personalstöd innan. Riktlinjer innan  

Resurser enskilt boende. Personalstöd efter. Riktlinjer efter.  

Omvårdnad gruppboende. Omvårdnad innan. Nutrition innan. Dokumentation innan. 

Självbestämmande innan.  

Omvårdnad enskilt boende. Omvårdnad efter. Nutrition efter. Dokumentation efter. 

Självbestämmande efter. 
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De personliga assistenterna var överens om att Anders var mycket inaktiv innan bytet av 

boendeform. På gruppboendet kunde de inte göra något extra med honom. Det kunde gå en hel helg 

utan att de gjorde annat än det absolut mest nödvändiga. Det fanns mål för hur många aktiviteter 

han bör göra dagligen men det följdes aldrig upp. Det fanns inget system för att kontrollera om 

målen för aktivitetsmängd blev uppfyllda. Det var upp till de personliga assistenterna att aktivera 

honom och följa aktivitetsmål, men det fanns det inte tid för. De kunde inte göra så mycket åt 

situationen eftersom den otillräckliga aktivitetsmängden till stor del handlade om bristen på 

personal. Bristen på personliga assistenter gjorde att han var inaktiv både i hemmet och på daglig 

verksamhet. 

 

“Det har ju blivit jätteskillnad. Vad jag kommer ihåg från när jag jobbade på 

gruppbostaden en hel helg, jag har inget minne av att man gjorde någonting med 

Anders. Alltså ingenting. Jag minns bara att man tog upp honom, klädde honom, 

snabbt mat sen har jag inget minne av att man gjorde mer. Man gick inte ens utanför 

dörren.” -Personlig assistent 1 

 

“Och likadant på daglig verksamhet, där drog dom också ner vårdpersonal så där 

hände ju ingenting heller. Utan där fick dom också sitta och titta i väggen.” -Anhörig 

1 

3.1.2 Social aktivitet innan 

De sociala aktiviteterna var också otillräckliga på gruppboendet berättade de personliga 

assistenterna. De menade att gruppen vårdtagare var alldeles för heterogen. De flesta vårdtagarna 

var över 65 år och flera behövde inte så mycket omvårdnad. Anders var 22 år, hade redan då ett 

stort behov av omvårdnad och skiljde sig därmed mycket från övriga gruppen. För de personliga 

assistenterna var det svårt att planera aktiviteter som passade alla när individgruppen var så 

blandad. Det var svårt för Anders att vara en del av gruppen när hans fysiska funktionsnedsättningar 

gjorde att han inte kunde följa med gruppen på alla aktiviteter. Hans kognitiva 

funktionsnedsättningar och oförmåga att tala skapade kommunikationssvårigheter med de andra 

individerna i gruppen. De personliga assistenterna upplevde att han blev utanför eftersom han var så 

olik de andra boende. 

 

“Säg att dom gamla skulle ha aktiviteter som att fika tillsammans för att ha det mysigt, 

han kan ju inte ens prata.” -Personlig assistent 2 
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Gruppboende är en boendeform som kunde fungerat bättre socialt om gruppen var mer homogen 

menade de personliga assistenterna. I Anders fall var gruppboende inte bra, han hade svårt att ta del 

av samvaron och få ut något av ett gruppboende.  

 

“Gruppboende kan väl också vara bra om dom boende stämmer i ålder. Anders var väl 

22 och den äldsta var över 80. Väldigt olika patienter. I början var det väl lite kul, då 

tyckte dom äldre att Anders var kul, han kallades lilla pojken.” -Personlig assistent 3 

 

3.2 Aktivitet enskilt boende 

Generellt ökade Anders aktivitetsmängd i och med bytet till enskilt boende. Största förändringen 

var fysisk aktivitet då vårdpersonalen fick mer tid att aktivera honom. Social aktivitet är bättre men 

fortfarande otillräcklig menar de personliga assistenterna. 

3.2.1 Fysisk aktivitet efter 

Respondenterna var eniga om att Anders i enskilt boende fått mer aktivitetstid per vecka, samt att 

han får göra aktiviteter som både är roliga och gynnsamma för hans hälsa. Det har också blivit fler 

aktivitetsformer som är bättre anpassade för honom efter flytten. I enskilt boende sysselsätts han 

med aktivitets- och sinnesträning i sitt hem, vilket gör att han får mer tid till aktivering. Det är 

skillnad mot daglig verksamhet, som på gruppboendet var Anders sysselsättning, därför att det 

inkluderade inte aktivitetsträning. Aktiviteter som till exempel rida och bada räknades efter flytten 

till aktivitetsträning och var därför en del av hans sysselsättning. Aktivitetsträning som en del av 

hans sysselsättning leder till bättre kontinuitet och mer tid till aktivering.  

 

“Han jobbar med min, sina, sin aktivitets- och sinnesträning hemma, utåt så, och får 

mer än vad han fick av daglig verksamhet förut, sen har han fått mycket bättre, 

mycket bättre träning.” -Anhörig 1 

 

“Han går ut och badar flera gånger i veckan, han rider varannan vecka, och det räknas 

som jobb då, för det räknas som sinnesträning och aktivitetsträning, men om han går 

ut på danser och fika, då är det fritid.” -Anhörig 1 

 

Att flytten bidrog med ett nytt, mer centralt, geografiskt läge har även underlättat för mängden 

aktivitet då Anders fick större tillgång till olika samhällsaktiviteter. Det krävdes inte längre lika 
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mycket planering och resurser att gå ut och göra saker nu jämfört med hur det var när han bodde på 

gruppboendet utanför staden. 

 

“Nu är det ju helt annat, man kan gå ut flera gånger om dagen och vara ute länge. Gör 

också skillnad att man har nära till stan nu, enklare att hitta på saker.” -Personlig 

assistent 1 

 

“Ja, det är ju väldigt centralt och han har lätt att komma ner på stan, för han är ju 

aktiverad, han är ju intresserad av att komma ut och se saker och han gillar ju klockan 

på stora torget där och titta på”. -Anhörig 2 

3.2.2 Social aktivitet efter 

Sociala aktiviteter förbättrades efter flytten från gruppbostaden. Även fast det fanns fler boende där 

så fick han inget socialt utbyte. Det som förbättrades var att i enskilt boende hade han de personliga 

assistenternas uppmärksamhet på ett annat sätt. Efter bytet fanns det tid för assistenterna att vara 

med enbart Anders och därmed stimulera den sociala aktiviteten. Dock var yttre social stimulans 

fortfarande ett problem menade de personliga assistenterna. Han har en sedan tidigare bekant som 

han ibland träffade, men det var inte ofta. Det kunde varit önskvärt med regelbunden social 

stimulans av fler än personliga assistenter och anhöriga. 

 

“Han har ju en bekant som han träffar. En gammal jobbarkompis. Det är ju inte så 

ofta.” -Personlig assistent 3 

 

3.3 Resurser gruppboende 

Det var bristande resurser på gruppboendet menar samtliga respondenter. Ekonomisk brist, 

vårdpersonalbrist samt riktlinjer som ändrades försämrade Anders situation. 

3.3.1 Resurser innan 

De ekonomiska resurser som fanns på gruppbostaden var begränsade. Den ekonomiska situationen 

drabbade vårdpersonalens arbete, då de var för få för att kunna ge tillräcklig uppmärksamhet till 

varje enskild vårdtagare. Anders anhöriga ansåg att han behövde en omvårdnad som bygger på att 

vårdpersonalen ägnar tid och uppmärksamhet åt honom, vilket krävde större personaltäthet för att 

vårdpersonalen skulle ha tid att ge god omvårdnad. 
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“Vad jag har förstått så var det ju att vårdpersonalen inte kunde utnyttjas, liksom, 

deras potential, inte alls där han var, de hade inte så lätt och, och göra det de ville, 

liksom det fanns inga pengar, det fanns ingen möjlighet, och fick inte försöka sig på 

det, eh, men han hade ju väldigt bra vårdpersonal där.” -Anhörig 2 

3.3.2 Personalstöd innan 

Den stora skillnaden mellan boendeformerna var enligt respondenterna att vårdpersonalen på 

gruppboendet hade fem vårdtagare att vårda istället för en. Anders omvårdnad var enligt anhöriga 

mer som en del av något större, där fokus behövde ligga på andra vårdtagare samtidigt. 

Vårdpersonalen uttryckte ett missnöje över att de på gruppboendet hade för lite tid till att ge den 

totala omvårdnad de såg att han behövde. Han hade ett stort omvårdnadsbehov och krävde därmed 

mycket tid. Vårdpersonalens begränsade tid och många arbetsuppgifter innebar begränsad 

uppmärksamhet till varje enskild vårdtagare. Det som prioriterades då var naturligtvis den basala 

och viktigaste omvårdnaden. Det hände därför ofta att vårdpersonalen behövde prioritera bort 

Anders aktivitet för att tiden inte räckte till.  

 

“För det var ju ett hektiskt schema där, det var ju fem boende, och Anders tar ju upp 

väldigt mycket tid.” -Anhörig 2  

 

“Man hann ju inte mer, det fanns ju fyra till som krävde omvårdnad.” -Personlig 

assistent 2 

3.3.3 Riktlinjer innan 

Det uttrycktes också ett missnöje mot bestämmelser och beslutsfattare. Enligt anhöriga kom det 

flera beslut som försvårade Anders aktivitetssituation. Kommunen införde bland annat en ny 

bestämmelse för gruppboenden vilket försvårade situationen. Tidigare hade de som arbetade på 

gruppboendet också varit ledsagare men med de nya bestämmelserna fick inte de som arbetade 

heltid på gruppbostaden längre fungera som ledsagare. Detta skapade en brist på ledsagare och 

därmed minskade hans möjlighet att komma ut ur gruppboendet på andra aktiviteter. 

 

“Men så bestämde ju kommunen att man inte fick jobba som ledsagare, om man 

jobbade hundra procent, på kommunen tidigare, och det ledde ju till att de som var ute 

med honom, inte kunde vara det.” -Anhörig 1 
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3.4 Resurser enskilt boende 

Resurserna ökade efter bytet till enskilt boende menade samtliga respondenter.  

3.4.1 Personalstöd efter 

Personaltäthet och resurser till assistans hade enligt både de personliga assistenterna och anhöriga 

ändrats betydligt efter boendeformsbytet. Det var samma personalstyrka i enskilt boende som de var 

på gruppboendet, bara att de har en vårdtagare istället för fem. Vårdpersonalen upplevde att Anders 

fick mer uppmärksamhet, och att de hade mer tid och möjlighet att ge honom den goda omvårdnad 

och aktivering han behöver. I det enskilda boendet arbetade alltid två personliga assistenter dagtid 

och när de inte behövde delas upp på flera vårdtagare fanns det större möjligheter att komma ut ur 

lägenheten för att göra olika aktiviteter. Att bara ha en vårdtagare gjorde att hela arbetet blev 

anpassat efter just denne, samt att de personliga assistenterna kände att de kunde lägga upp en mer 

individanpassad plan för dagen. 

 

“Men nu är dom alltid två ju. Så dom kan göra massor saker fram till klockan nio, 

eller nått, på kvällen. Sen sover dom ensamma över natten.” -Anhörig 1. 

 

De anhöriga uttryckte att det var av stort värde att Anders har en stabil personalgrupp som känner 

honom väl. Det gjorde att de kan känna en trygghet i att han fick den vård som just han behövde. 

Det var även en trygghet för honom att samma personliga assistent kom tillbaka, då det var de han 

träffar mest under dagarna. De personliga assistenterna hade arbetat med Anders i många år och 

kunde därför väldigt mycket om honom och hans behov. De talade om att relationen har vuxit sig 

starkare under åren, den personliga relationen gjorde att de är mån om att han ska ha det så bra som 

möjligt.  

 

“Man gör ju väldigt mycket för hans skull, ibland offrar man nästan sitt privata liv för 

att det ska funka här.” -Personlig assistent 1  

3.4.2 Riktlinjer efter 

I enskilt boende är Anders sysselsättning inte lika styrd av riktlinjer och bestämmelser eftersom han 

slutade på dagcentret efter flytten. Hans personliga assistenter blev ansvariga för sysselsättningen 

och eftersom de endast har honom att aktivera fick han mycket uppmärksamhet och mer 

individanpassade aktiviteter. De personliga assistenterna kunde själva styra vad de trodde var bra 

för honom.  
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“I och med flytten slutade Anders jobba på dagcentret, nu sköter vi det istället.” -

Personlig assistent 3 

 

3.5 Omvårdnad gruppboende 

Omvårdnaden på gruppboendet var bristfällig i många avseenden. Avsaknad av individuell 

omvårdnad, otillräcklig nutrition, bristande dokumentation och begränsat självbestämmande gjorde 

att gruppboendet inte fungerade för Anders.  

3.5.1 Omvårdnad innan 

Omvårdnaden på gruppboendet var inte individuell. Alla respondenter var överens om att Anders 

omvårdnad var otillräcklig på gruppbostaden, detta till stor del på grund av resursbristen som 

beskrivits ovan. Anhörig menade att individer med flerfunktionshinder inte får en god omvårdnad 

på gruppboenden.  

 

“Att idag har dom det inte bra på gruppbostäder heller när dom är av Anders kaliber 

då alltså, och gravt flerfunktionshindrade." -Anhörig 1 

3.5.2 Nutrition innan 

Vårdpersonalen lyfte en problematik runt nutrition på gruppboendet, de menade att tidsbrist bidrog 

till att måltiden ibland inte fullföljdes. Det fanns totalt fem vårdtagare och måltiderna skulle intas 

tillsammans, detta skapade en stress eftersom det kan ta mycket tid att mata Anders. Det hände att 

vårdpersonalen inte hann mata färdigt, ibland fick han till exempel åka till den dagliga 

verksamheten utan att ha ätit frukost.  

 

“Förut fick vi ju hoppa över, ibland fick han åka till jobbet utan att ha ätit frukost för 

att vi hann inte.” -Personlig assistent 2 

 

“Man hade inte tid, ibland hann man inte mata färdigt, då blev han utan.” -Personlig 

assistent 2 

3.5.3 Dokumentation innan 

På gruppboendet fanns det ingen översikt över Anders födointag, bristen på dokumentation 

försvårade vårdpersonalens arbete. Till exempel var det svårt för kvällspersonalen att veta hur 

mycket vätska han drack på förmiddagen eller om han åt någon frukost på morgonen. På grund utav 

bristande dokumentation fanns det ingen säkerhet att vätske- eller energibehovet blev tillgodosett.  
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“Han drack ju inget innan, dom hade ingen dokumentation på honom.” -Personlig 

assistent 2 

3.5.4 Självbestämmande innan 

Det fanns litet utrymme för Anders att påverka sin vardag. Till exempel fanns det inte möjlighet att 

låta Anders vara uppe senare på kvällen om han skulle vilja det. På gruppboendet fanns det 

allmängiltiga rutiner som alla vårdtagare var tvungna att följa för att arbetet skulle fungera. 

Vårdtagarna behövde anpassa sig efter bland annat bestämda måltidstider, aktivitetstider och 

läggtider. Behov som avvek från dessa rutiner kunde inte tillgodoses. 

 

“Tidigare var det ju inte han som styrde när han skulle lägga sig, det var ju inte efter 

hans behov utan efter våra behov när vi skulle sluta enligt schemat.” -Personlig 

assistent 2 

 

“Förut var han tvungen att ligga vid nio innan nattpersonalen kom, möjligtvis fick han 

vara uppe lite längre på lördagskvällen.” -Personlig assistent 3 

 

3.6 Omvårdnad enskilt boende 

Omvårdnaden på enskilt boende var tillfredställande, menade samtliga respondenter. Rutiner följdes 

upp, mer tid till måltider, dokumentationen sköttes och självbestämmande gjorde att omvårdnaden 

var av högre kvalité och mer individanpassad. 

3.6.1 Omvårdnad efter 

Omvårdnaden förbättrades avsevärt efter att Anders flyttade till ett enskilt boende, detta mycket på 

grund av att de personliga assistenterna hade mer tid till att ge individanpassad omvårdnad. Nya 

fasta rutiner på till exempel tandvård infördes och de nya rutinerna fungerade bättre eftersom de 

följdes upp.  

 

“Tandvård funkar mycket bättre nu, vi borstar tänderna 3 gånger om dagen.” -

Personlig assistent 2 

3.6.2 Nutrition efter 

Eftersom det tog lång tid för Anders att äta mat behövde han lugn och ro och framförallt mycket tid 

under sina måltider. De personliga assistenterna upplevde att nutritionen blev bättre efter bytet till 
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enskilt boende. Efter boendeformsbytet fick han mer tid vid måltiderna. Han fick också bättre mat 

menade vårdpersonalen, mat som blev lagad i hans eget kök anpassad efter hans individuella behov. 

 

“Nu får han ju äta sin mat i lugn och ro.” -Personlig assistent 2 

 

“Maten har blivit mycket bättre.” -Personlig assistent 1 

3.6.3 Dokumentation efter 

Vid bytet infördes även mer noggrann dokumentation, vilket de personliga assistenterna tyckte 

bidrog till en mer strukturerad omvårdnad, där de enkelt kunde följa vad som gjorts och vad som 

behövde göras. Dokumentationen bidrog även till en säkrare vård, samt en vård där positiva och 

negativa förändringar kunde följas upp på ett tydligare sätt. Om en aktivitet uteblev av någon 

anledning en dag, eller om något gick fel i omvårdnaden dokumenterades detta. På så sätt fick de 

personliga assistenterna tydligare kontroll över om mängden aktivitet uppfylls och större inblick i 

vad som kunde behöva förbättras. 

 

“Nu har vi koll på allting och dokumenterar aktiviteter, om något inte blir då så 

skriver vi avvikelse på det.” -Personlig assistent 3 

 

3.6.4 Självbestämmande efter 

Anders fick i sitt enskilda boende mycket mer inflytande över sin dag. Tack vare tillräckliga 

resurser kunde de personliga assistenterna ta sig tid att lyssna på vad Anders ville och försöka 

anpassa så mycket som möjligt utefter hans önskemål.  

 

“Vi brukar sitta och nattsudda lite. Han går ju aldrig och lägger sig före halvtio. Det 

får bli lite på hans initiativ.” -Personlig assistent 2 

 

3.7 Kvantitativt resultat 

Kvantitativ data visade att aktivitetsmängden ökade efter bytet av boendeform från gruppboende till 

enskilt boende, se tabell 3. Boendeformsbytet ledde också till ett ökat antal aktivitetsformer. 

December 2006 utfördes fem olika aktivitetsformer jämfört med 2009 då det fanns sju olika 

aktivitetsformer. Ingen av aktiviteterna 2006 utfördes oftare än varannan dag, men 2009 utfördes 

flera av aktivitetsformerna två gånger dagligen. Aktiviteten ståskal ökade efter bytet från 

gruppboendet till enskilt boende.  



 

22 

 

4 DISKUSSION 

Boendeformsbytet från gruppboende till enskilt boende verkar ha inneburit en förbättring på flera 

plan för Anders. Gruppbostaden hade begränsade möjligheter att ge den omvårdnad han behövde. 

På det enskilda boendet kunde vårdpersonalen individanpassa omvårdnaden på grund utav högre 

vårdpersonaltäthet. Han fick förbättrad nutrition eftersom måltiderna fullföljs och maten blev bättre. 

Aktivitetsmängden visade en ökning i och med flytten till enskilt boende, mer tid fanns till 

aktivering och fasta rutiner gjorde att aktiviteterna genomfördes. Eftersom han hade ett stort 

omvårdnadsbehov och dessutom inte verkade ha något utbyte av umgänge med andra vårdtagare, så 

var enskilt boende att föredra framför gruppboende. Alla respondenter var eniga om att 

vårdkvaliteten har blivit bättre efter bytet från gruppboende till enskilt boende.  

 

4.1 Resultatdiskussion 

4.1.1 Aktivitet på gruppboende jämfört med enskilt boende 

Aktivitet och rörelse är för individer med utvecklingsstörning värdefullt, då det är viktigt både ur 

tränings-synpunkt, samt för psykisk stimulering. Enligt Heller och Sorensen (2013) är det av stor 

vikt att leva ett aktivt liv för att ha chans till ett hälsosamt åldrande. Det är en skillnad mellan 

aktivitetsmängd på gruppboendet jämfört med enskilt boende. På gruppboendet var Anders mycket 

inaktiv jämfört med den mängden aktivitet han nu utför i sitt enskilda boende. Eftersom individer 

med utvecklingsstörning lever allt längre idag kommer nya utmaningar och en mer långsiktig 

planering behövs (Silverman & Mailick, 2013; Wang, 2012; Dillenburger & McKerr, 2010). Enligt  

FHI (2008) är det en ökad risk för individer med utvecklingsstörning att drabbas av ohälsa, som till 

exempel övervikt. Det är därför extra viktigt med aktivitet som en del i omvårdnaden. Fysisk 

aktivitet diskuteras som en nödvändig del för ett hälsosamt åldrande i en studie av Hammar och 

Östergren (2013). De menar att fysisk aktivitet kan förebygga åldersrelaterade sjukdomar. Det 

verkar vara lättare att aktivera en vårdtagare med grav utvecklingsstörning i enskilt boende. En 

gruppbostad med låg personaltäthet kan inte ge en individ med grav utvecklingsstörning den 

Tabell 3. Aktivitetsform och frekve ns hämtat från aktivitetsdagboken under december 2006 samt december 2009.  

 Aktivitetsform 

 

Ståskal Gunga Ridning Bad Matta Rondell K-tramp KP 1-6 Fotort. 

Hand-

skenor Annat 

 År 

            2006 16 1 1 0 7 0 1 0 0 0 11 ∑ = 37 

2009 62 0 0     10 0 56 60 27 31 60 0 ∑ = 306 
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omvårdnad denne behöver. På ett gruppboende där det bor fler individer borde vårdtagaren 

stimuleras socialt med de andra boende. Problemet på gruppboendet var att Anders var olik övriga 

individgruppen och kunde inte få något socialt utbyte med dem. Därför ökade hans sociala 

stimulans i och med bytet till enskilt boende. Där fick personalen mer tid att vända sin 

uppmärksamhet enbart till honom. Individer med utvecklingsstörning har rätt till social stimulans 

(SFS, 1993:387) men det var först efter bytet de kraven uppfylldes adekvat menade anhöriga och 

personliga assistenter.      

4.1.2 Personalstöd samt tillgång till assistans i gruppboende jämfört med enskilt boende 

Den här gruppen av vårdtagare behöver mycket tid från vårdpersonalen för att kunna leva ett 

värdigt och aktivt liv. Socialstyrelsen (2007) talar om att individanpassad omvårdnad är god 

omvårdnad, vilket på ett gruppboende ibland blir svårt för den här gruppen vårdtagare. För individer 

med utvecklingsstörning som har stora omvårdnadsbehov behövs det mycket vårdpersonal för att 

alla moment ska hinnas med. På ett gruppboende där det även bor individer med demens och andra 

diagnoser ser omvårdnaden och omvårdnadsbehovet så olika ut för varje vårdtagare. Att tillgodose 

alla vårdtagares behov kan därför bli svårt, det kan krävas ett stort antal vårdpersonal för att 

vårdtagarna ska få den individuella omvårdnad de behöver. Som det såg ut i det aktuella fallet så 

var inte gruppbostad en fungerande boendeform. Det kan ha fungerat bättre om gruppen vårdtagare 

hade haft mer liknande diagnoser och om det hade varit högre personaltäthet. En mer homogen 

grupp skulle bli enklare att ha samma rutiner och planering för.  

 

Det är viktigt för sjuksköterskan att ha ett holistiskt förhållningssätt, samt att lära känna vårdtagaren 

för att kunna ge optimal och individanpassad omvårdnad till varje enskild individ (Doody et al., 

2012). Det är naturligtvis bättre förutsättningar att se och fokusera på en individ om denne bor i ett 

enskilt boende jämfört med ett gruppboende, annars är det en risk att individen blir en i mängden. 

Socialstyrelsen (2007) skriver även att det är personalens ansvar att aktivera vårdtagaren, samt att 

stimulera och upprätthålla fritidsintressen. På det enskilda boendet tillgodosåg personalen verkligen 

detta, medan gruppboendet var raka motsatsen. Det som kan diskuteras i allmänhet är just hur säker 

omvårdnaden är för individer med utvecklingsstörning som inte kan uttrycka sina behov. Å ena 

sidan är det personalens ansvar att tillgodose individuella behov, men det är samtidigt inte 

personalen som bestämmer hur mycket tid de har till varje vårdtagare. Det komplexa i situationen är 

att ett ansvar läggs på vårdpersonal som egentligen inte kan styra sitt uppdrag fullt ut. Beslut om hur 

mycket insatser en individ får och vad för rättigheter en specifik individgrupp har fattas av 

beslutsfattare som kanske inte har den unika insikten i den specifika individens liv. I fallet som 

presenterats var detta ett problem då vårdtagaren inte fick tillräckliga insatser när han bodde på 
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gruppboende. Personaltätheten samt tillgången på assistans ökade efter att vårdtagaren flyttade till 

enskilt boende, numera uppfyller omvårdnaden de krav som formuleras i lag (SFS, 1993:387). 

Sjuksköterskans uppgift är bland annat att handleda, undervisa och delegera till annan vårdpersonal 

(Andersson et al., 2004). Då ingen av de personliga assistenterna har utbildning inom ämnet kan det 

bli svårt att känna en försäkran om att vårdtagaren verkligen får en korrekt omvårdnad utefter 

vetenskaplig evidens. Det som dock är positivt är att den här typen av omvårdnad till stor del 

handlar om att känna vårdtagaren väl, och så var fallet med just honom. Det som kan vara svårt för 

sjuksköterskan är att veta om omvårdnaden utförs på ett bra sätt, då hon inte träffar vårdtagaren lika 

ofta.   

4.1.3 Nutrition på gruppboende jämfört med enskilt boende 

För ett hälsosamt liv är nutrition en balansgång, då det är en hälsorisk att vara överviktig och det är 

en hälsorisk att vara undernärd (Hammar & Östergren, 2013). Det är viktigt med god kontroll på 

födointaget så att balansen inte riskerar att rubbas. I fallet som studerats visade resultatet att 

dokumentationen på gruppbostaden var bristfällig vad det gällde födo- och vätskeintag. Utan 

dokumentation är risken stor att vårdpersonal tappar kontrollen på vårdtagarens födointag, vilket 

kan leda till övervikt, näringsbrist och många fler tillstånd som kan skada hälsan. Som Adolfsson 

med medarbetare (2010) tar upp så är det ett problem att rekommendationerna av dagligt intag av 

näringsämnen inte uppfylls av individer med utvecklingsstörning. Det är därför extra viktigt att 

vårdpersonalen använder sig av till exempel dokumentation för att hjälpa vårdtagaren att uppfylla 

dessa rekommendationer. 

 

Resultatet från intervjuerna med både vårdpersonal och anhöriga talade om en bristfällig nutrition 

för vårdtagaren innan bytet av boendeform. Vårdtagarens nutrition förbättrades avsevärt i och med 

bytet från gruppboende till enskilt boende. Flera respondenter uttryckte att det till stor del berodde 

på för få vårdpersonal för att nutritionen skulle hålla önskvärd nivå på gruppboendet. 

Vårdpersonalen hann inte assistera Anders tillräckligt vid måltiderna. Med bytet ökade 

personaltätheten och nutritionen blev bättre tillgodosedd. Att man inte hann mata färdigt en 

vårdtagare på grund utav att det var för stressigt är inte hållbart. Det är enligt svensk lag (SFS, 

1993:387) krav på god omvårdnad och att inte ha tid att mata färdigt en vårdtagare är allt annat än 

god omvårdnad. Det lyfts i forskning att individer med utvecklingsstörning har en bristfällig 

nutrition (McCarthy & O’Hara, 2011). Den som bär det yttersta ansvaret för kosten är 

sjuksköterskan, men det är de personliga assistenterna som ska se till att individen får i sig den mat 

som är nödvändigt för en god hälsa. Då många andra faktorer kan väga in såsom sväljsvårigheter, 

nedsatt aptit, svårigheter att tugga maten och liknande kan det vara svårt att uppfylla behovet helt 
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och hållet. Det är därför viktigt att sjuksköterskan tar ansvaret att se till att dokumentation utförs 

samt att vårdpersonalen är medveten om vårdtagarens nutritionsmål som bör vara formulerade. 

4.1.4 Omvårdnadskvaliteten på gruppboende jämfört med enskilt boende 

En klar förbättring vad det gäller nutritionen skedde. Kvalitén på omvårdnaden är en sak som kan 

diskuteras och värderas på många olika sätt, men när det handlar om att vårdtagare inte får i sig 

tillräckligt med mat har resurs-nedskärningen gått för långt. Då handlar det plötsligt inte om att 

skära ned på extra aktiviteter eller på sådant som kan räknas till stimulans, utan då har det passerat 

gränsen för vad vårdtagarna faktiskt behöver för att överleva. I detta fall hade alla sådana problem 

lyfts och lösts tack vare bytet, men vad händer med de vårdtagare där problemen inte lyfts? Där de 

anhöriga inte aktivt kämpar för att individen ska få det bättre, utan där det är vårdpersonalen på 

boendet som är de enda som egentligen vet hur vårdtagaren har det? I de fallen är det svårt att veta 

vilken omvårdnadskvalité som ges, och det är även svårt att veta om vårdtagarna lever under sådana 

förhållanden att de ens får en sådan vård att de håller sig välmående.  

 

Risken för en individ med grav utvecklingsstörning som bor i gruppbostad är att denne glöms bort 

till exempel på grund utav att individen i fråga inte kan tala. För individer med 

kommunikationssvårigheter blir därmed situationen förvärrad eftersom de har problem att yttra vad 

de vill om ingen för deras talan. Det är därför extra viktigt att vårdpersonalen är uppmärksam på 

individer med liknande funktionsnedsättningar så de får en så bra omvårdnad som möjligt. Som 

Andersson med medarbetare säger, så är det sjuksköterskans ansvar att i dessa fall bygga en bro till 

vårdtagaren, utan det språkliga bandet (Andersson et al., 2004). Att som sjuksköterska lära känna 

individen, veta när han eller hon har ett förändrat beteende som kan tyda på att något är fel. En 

sådan relation tar tid att bygga upp, men det är av stort värde att sjuksköterskan spenderar gott om 

tid med vårdtagaren så att sjuksköterskan själv kan bilda sig en uppfattning om det 

omvårdnadsbehov som finns. Då sjuksköterskan har det yttersta ansvaret för en god omvårdnad, är 

det också viktigt att det finns ett bra samarbete och en god kommunikation mellan sjuksköterskan 

och de personliga assistenterna. De sistnämnda träffar vårdtagaren dagligen och är därför en 

ovärderlig informationskälla för sjuksköterskan.  

 

Något som också berör vårdkvalitén är autonomin och integriteten (Hawkins et al., 2011). Individer 

som inte kan uttrycka sin egen vilja, måste vårdas med förståelse för att den egna viljan finns, och 

även en förståelse över den frustration som finns över att inte kunna uttrycka den. Som personlig 

assistent gäller det därför att vara lyhörd för andra yttringar, samt att kunna se vad vårdtagaren 

behöver och vill, trots att individen inte kan tala om det (Doody et al., 2012). Som resultatet visar 
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fanns det mer personalresurser efter bytet från gruppboende till enskilt boende. Detta gjorde att 

vårdtagaren fick mer uppmärksamhet och de personliga assistenterna hade större utrymme att vara 

lyhörda för vårdtagarens autonomi och integritet.  

 

Enligt Lewis och Stenfert-Krouse (2009) påverkar attityden hos vårdpersonalen kvaliteten på 

omvårdnaden. I detta fall hade vårdpersonalen en positiv attityd till vårdtagaren, och det var tydligt 

att de faktiskt ville hans bästa. Det var antagligen en stor bidragande orsak till att vårdtagarens 

anhöriga efter vårdformsbytet tyckte att omvårdnaden var mycket bättre. Att vårdpersonalen var där 

för hans skull, och att han var mer än bara ett arbete var tydligt, vilket säkert bidrog till den goda 

omvårdnad han fick. Att vårdpersonal följde med i flytten verkade spela en stor roll för 

vårdtagarens situation. De såg sitt arbete som mycket mer än ett arbete och kände starkt för att han 

ska ha det bra. Martin med medarbetare (2010) menar att relationen till vårdtagaren är av stor vikt 

för att kunna ge god omvårdnad, personliga assistenter behöver god kännedom om vårdtagaren för 

att veta hur denna unika individ ska uppnå högkvalitativ vård.  

 

4.2 Metoddiskussion 

I denna studie har metoden mixed methods använts. Metoden mixed methods som använts har 

passat bra för att få fram resultat rörande fenomenet som avsetts undersökas. Mixed methods 

fördelar är att de kvalitativa resultaten får ett ökat stöd med kvantitativa resultat, vilket ökar 

tillförlitligheten på studien (Polit & Beck, 2008). 

4.2.1 Studiens styrkor 

Studien är baserad på både kvalitativ och kvantitativ data. Tillförlitligheten i en studie stärks enligt 

Graneheim och Lundman (2004) genom att använda en passande metod samt att samla in rätt 

mängd data. Vid varje intervju har två intervjupersoner närvarat, en samtalsledare och en 

observatör. Detta minskar risken att data faller bort och ökar därför tillförlitligheten. Individuella 

intervjuer ger respondenten gott om tid och uppmärksamhet att besvara frågorna i egen takt, vilket 

gör att ärligare och mer genuina svar kan komma fram. Vid ett fokusgruppsmöte kan fler 

respondenter tillsammans diskutera sig fram till svar och hjälpa varandra att tillexempel minnas en 

händelse. Fler individer som gemensamt stödjer ett resultat ökar studiens giltighet. Fokusgruppmöte 

är en effektiv metod, man täcker in en större grupp respondenter på kort tid, metoden är både billig 

och snabb (Morgan, 1993). Alla respondenter var väl insatta i fallet, vilket gjorde att situationen 

presenterades tydligt och ingående. Respondenterna var antingen nära anhöriga som har levt 

tillsammans med vårdtagaren eller vårdpersonal som har arbetat för honom i över sex år. 
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Motivationen att delta var hög, vilket gjorde att inget bortfall skedde. Alla tillfrågade tackade ja och 

ingen drog sig ur under studiens gång, även detta kan ses som en fördel när det gäller studiens 

giltighet. Kvantitativ data visar en stor skillnad i aktivitetsmängd på gruppbostaden jämfört med 

enskilt boende. Eftersom respondenterna talar om samma ökning i antal aktiviteter per dag efter 

bytet till enskilt bonde verkar det som att det kvantitativa resultatet kan motsvara aktivitetsmängden 

i de olika boendeformerna.   

4.2.2 Studiens svagheter 

Giltigheten i studien hade kunnat stärkas om det genomfördes en pilotstudie innan datainsamlingen 

påbörjades. Önskvärt är att prova intervjufrågorna innan datainsamlingen påbörjas, för att 

säkerställa tillräcklig data till analysen (Lantz, 2007). Urvalet bestod av anhöriga samt 

vårdpersonal, vårdpersonal som deltog i studien var alla personliga assistenter. Eftersom denna 

studie är riktad till sjuksköterskor hade det varit önskvärt att inkludera en eller flera sjuksköterskor 

som respondenter i studien. Att samla data genom fokusgruppmöte har även sina nackdelar menar 

Morgan (1993), vissa individer kan ha svårt att komma till tals i grupp. Det kan också vara så att en 

respondent inte vill dela en åsikt som skiljer sig från gruppens, för att denne är rädd att skapa 

konflikt. Därför bör fokusgruppmöte inte användas när laddade och känsliga ämnen avses 

undersökas. För ett lyckat fokusgruppmöte bör respondenterna inte känna varandra sedan tidigare. 

Detta var dessvärre inte möjligt i fallet som granskades, att respondenterna kände varandra kan ha 

påverkat resultatet och därmed minska giltigheten (Morgan, 1993). Studien är retrospektiv, vilket 

innebär att den utgår från respondenternas minne. Det kan vara en svaghet då minnen kan omformas 

och ibland utelämna viktiga detaljer. Boendeformsbytet genomfördes 2007, vilket är över sex år 

tidigare än det att intervjuerna hölls. I fallet som studerades kan definitivt minne vara ett bias som 

gör resultatet mindre tillförlitligt. Studiens omfattning är mycket liten, det är en kandidatuppsats 

med bristande tid och resurser. Detta bör ses som en svaghet då mer tid och resurser hade skapat 

förutsättningar för en större studie med större giltighet. Alla inblandade är avpersonifierade och 

nämns vid ett alias eller en titel, detta är något som inte är till studiens fördel. Det är lättare för en 

läsare att granska och sätta sig in i fallet om anonymitet inte råder (Yin, 2007). Det kvantitativa 

resultatet har generellt svag reliabilitet, det finns många faktorer som kan påverka resultatet i olika 

riktningar. På grund av vattenskada försvann alla dokument från aktivitetsdagboken innan december 

2006, detta begränsade mängden data som gick att studera och urvalet blev inte slumpmässigt. 

Eftersom endast en månad fanns att granska innan bytet av boendeform är det svårt att veta om 

trenden var riktig eller om tillfälliga faktorer orsakade den låga aktivitetsmängden. Till exempel kan 

vårdtagaren varit sjuk eller dokumentationen skötts dåligt under december månad 2006. En annan 

viktig sak att tänka på är att kvantitativ data endast mäter frekvensen, att data inte har kontrollerats 
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mot aktivitetssort och dess kvalité. Det framgår inte i det kvantitativa resultatet om aktiviteterna 

innan bytet till exempel var få men högkvalitativa och att det 2009 kanske var fler aktiviteter fast 

med dålig kvalité. Resultatet visar endast att aktivitetfrekvensen har ökat, därför bör det betraktas 

som låg reliabilitet i det kvantitativa resultatet. 

4.2.3 Överförbarhet 

Överförbarhet beskrivs som vanskligt när det gäller kvalitativa studier eftersom det ofta är lite data 

som insamlats från få källor. Graneheim och Lundman (2004) menar att författare kan föreslå 

överförbarhet men att det är läsaren som bedömer om det går att applicera resultaten i en annan 

kontext. För att stärka resultatens överförbarhet bör man mycket noga beskrivit fallet så läsaren är 

väl införstådd med hur situationen ser ut (Graneheim & Lundman, 2004). Styrkan med fallstudie är 

att man får ut mycket information om ett specifikt fall, dock är det enskilda fallet mycket unikt och 

kan därför vara svårt att generalisera och överföra på andra fall (Yin, 2007). Mixed methods som 

använts som metod ökar överförbarheten, dock är mängden kvantitativ data liten och studiens 

överförbarhet bör betraktas som låg. Resultatet är relevant kliniskt eftersom studien presenterar ett 

riktigt fall där omvårdnaden förändrats. Vårdpersonal som arbetar kliniskt kan med denna studie 

upptäcka områden som riskerar att vara bristfälliga hos vårdtagare i liknande situation. 

4.3 Rekommendation 

Genomförd studie kan ses som en pilotstudie för att stimulera ytterligare forskning inom området 

och öka kunskapen om lämpliga boendeformer för individer med utvecklingsstörning. Det krävs 

vidare forskning inom området, dels för ökad kunskap, men även för mer förståelse kring 

omvårdnaden, för att den ska utföras på bättre sätt. Mer forskning kring kommunikation behövs, då 

kommunikationen är en betydande del av omvårdnaden till denna individgrupp. Mer forskning 

kring boendeformers lämplighet för olika individgrupper är även nödvändigt, då omvårdnaden 

skiljer sig så mycket mellan boendeformerna. Resultatet av denna studie kan vara användbart för 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal som kommer i kontakt med individer i liknande situation. 

 

4.4 Slutsats 

Individanpassad omvårdnad är god omvårdnad och för att uppnå detta krävs tillräckliga 

personalresurser. Vårdpersonals kännedom om vårdtagaren är en förutsättning för att kommunicera, 

registrera avvikelser samt uppnå individanpassad omvårdnad. Enskilt boende verkar vara en mer 

lämplig boendeform än gruppbostad för en individ med grav utvecklingsstörning vad det gäller 

omvårdnadkvalité. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide, individuella intervjuer. 

 

 

1. Vad har Anders för omvårdnadsbehov? 

 

 

2. Hur upplever du att Anders omvårdnad förändrades efter bytet av boendeform 2007? 

a. Förändrades det till det bättre eller till det sämre? 

b. Vad var bra respektive dåligt innan bytet? 

c. Vad är bra respektive dåligt efter bytet? 

d. Har du sett någon förändring i aktivitetsmängden i Anders omvårdnad? 

e. Har du sett någon förändring vad det gäller Anders nutrition? 

 

 

3. Upplever du att Anders omvårdnad uppfyller kraven för god vård enligt dig? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide, fokusgruppmöte. 

 

 

1. Vad har Anders för omvårdnadsbehov? 

 

 

2. Hur upplever ni att Anders omvårdnad förändrades efter bytet av boendeform 2007? 

a. Förändrades det till det bättre eller till det sämre? 

b. Vad var bra respektive dåligt innan bytet? 

c. Vad är bra respektive dåligt efter bytet? 

d. Har ni sett någon förändring i aktivitetsmängden i Anders omvårdnad? 

e. Har ni sett någon förändring vad det gäller Anders nutrition? 

 

 

3. Upplever ni att Anders omvårdnad uppfyller kraven för god vård enligt er? 
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Bilaga 3  

Informationsbrev, individuell intervju 

 

Härmed tillfrågas du att delta i en vetenskaplig studie. 

  

Bakgrund 

Vi skriver ett examensarbete som handlar om Anders byte av vårdform 2007 från gruppboende till 

enskilt boende. Syftet med arbetet är att undersöka skillnader som finns i Anders omvårdnad innan 

jämfört med efter bytet. Eftersom Du står Anders nära skulle vi vara ytterst tacksamma om Du vill 

delge Din syn på omvårdnaden före respektive efter flytten från gruppboende till enskilt boende. 

  

Hur går intervjun till? 

Vi kommer hålla en semistrukturerad intervju på ca 20 minuter. Semistrukturerad intervju innebär 

att samtalsledaren endast har några få förberedda frågor. Därmed lämnas det stort utrymme till Dig 

att resonera runt frågorna för att Du ska kunna uttrycka Dig fritt. 

  

Varför delta? 

Ditt deltagande betyder mycket, inte bara för Anders utan för en större individgrupp. Med denna 

studie lyfts en individgrupp som ofta glöms bort. Målet är att förbättra och utveckla vården för 

individer med utvecklingsstörning. När examensarbetet är godkänt kommer Du få ta del av 

resultatet. Deltagande är frivilligt och Du får när Du vill välja att avsluta deltagande. Allt material 

kommer att hanteras konfidentiellt och presenteras anonymt i examensarbetet.  

 

Ditt deltagande betyder mycket för oss. Hoppas Du vill delta för att förbättra vården! 

 

 

 

Med vänlig hälsning, 

Tobias Ström   tobias.e.strom@gmail.se   0761 147685 

Therese Holmström      therese_h88@hotmail.com  0739 517458 

  

Handledare: Päivi Adolfsson  paivi.adolfsson@cff.uu.se    018 4716445  
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Bilaga 4 

Informationsbrev, fokusgruppmöte 

 

Härmed tillfrågas du att delta i en vetenskaplig studie. 

  

Bakgrund 

Vi skriver ett examensarbete som handlar om Anders byte av vårdform 2007 från gruppboende till 

enskilt boende. Syftet med arbetet är att undersöka skillnader som finns i Anders omvårdnad innan 

jämfört med efter bytet. Eftersom Du står Anders nära skulle vi vara ytterst tacksamma om Du vill 

delge Din syn på omvårdnaden före respektive efter flytten från gruppboende till enskilt boende. 

 

Hur går intervjun till? 

Vi kommer hålla ett fokusgruppmöte den 12 september där några personer ur vårdpersonalen deltar, 

och vi hoppas att Du är en av de. Ett fokusgruppmöte innebär att ett antal individer tillsammans 

diskuterar ett par frågor i grupp. Orsaken till att det endast är ett par frågor beror på att Du som 

individ och Dina kollegor ska kunna resonera och diskutera så fritt som möjligt. Mötet kommer ta 

mellan 30-60 minuter och vi bjuder på fika efteråt. 

  

Varför delta? 

Ditt deltagande betyder mycket, inte bara för Anders utan för en större individgrupp. Med denna 

studie lyfts en individgrupp som ofta glöms bort. Målet är att förbättra och utveckla vården för 

individer med utvecklingsstörning. När examensarbetet är godkänt kommer Du få ta del av 

resultatet. Deltagande är frivilligt och Du får när Du vill välja att avsluta deltagande. Allt material 

kommer att hanteras konfidentiellt och presenteras anonymt i examensarbetet.  

 

Ditt deltagande betyder mycket för oss. Hoppas Du vill delta för att förbättra vården! 

 

Med vänlig hälsning, 

Tobias Ström   tobias.e.strom@gmail.se   0761 147685 

Therese Holmström      therese_h88@hotmail.com  0739 517458 

 

Handledare: Päivi Adolfsson paivi.adolfsson@cff.uu.se     018 4716445 


