
 
 

 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Vårdvetenskap  

Äldre patienters upplevelser av ADL inom 

slutenvården  

En intervjustudie 
 

 

 

Författare     

Max Elfvik 

Viktor Waldau 

Handledare  

Eva Thörnqvist 

 Examinator 

Mariann Hedström 

Examensarbete i Vårdvetenskap 15 hp  

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp  

2014  



 
 

SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

Förlust av förmågan att utföra självständig ADL är ett vanligt problem hos äldre i slutenvården. 

Detta leder till lidande och förlängda vårdtider. För att kunna utveckla omvårdnaden och för att 

motverka detta behövs ökad insikt om patienternas upplevelser vid minskad ADL-förmåga. 

Syfte  

Att beskriva äldre patienter med försämrad ADL-förmågas upplevelser av sin vård gällande 

utförande av ADL inom slutenvården. 

Metod 

Kvalitativ intervjustudie med åtta äldre patienter inneliggande på ett svenskt universitetssjukhus.  

Resultat 

Studiedeltagarna upplevde överlag att vården och personalen fungerade bra och att detta 

förbättrade deras upplevelse av att ha minskat i ADL-förmåga. Studiedeltagarna tyckte det var 

jobbigt att vara beroende av andra och få hjälp med personlig hygien. Vårdavdelningarnas 

rutiner och upplevelsen av att personalen var stressad gjorde att studiedeltagarna inte ville vara 

till besvär och ställa krav. 

Slutsats 

Resultaten visar att det finns ett behov av att utveckla ett mer personcentrerat förhållningsätt där 

riskpatienter identifieras och får möjlighet att vara delaktiga i arbetet för att stärka förmågan till 

självständigt utförande av ADL. 

 

Nyckelord 

Activities of Daily Living, Hospital Associated Deconditioning, Elderly. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Background 

Loss of the ability to independently perform tasks of basic ADL is a common problem in the 

care of institutionalized elderly. Loss of ADL function is a source of suffering and prolonged 

institutionalization. It is necessary to effectively counter the risks and develop the care a deeper 

insight of the experiences from patients with losses in their ADL function. 

Purpose 

To describe experiences of performing of ADL in hospital as described by institutionalized 

elderly with a loss of ADL function. 

Methods 

Qualitative interviews with eight elderly patients institutionalized at a Swedish university 

hospital. 

Results 

The participants had in general a positive opinion of the care they received and they felt that it 

improved the feeling of having lost some ADL function. They felt troubled about being 

dependent of someone else and getting help with private hygiene on the basis of its personal 

nature. The routines and the experience of stressed staff made the participants reluctant to make 

demands or ask for help.  

Conclusion 

The results of the study showed that there is a need to develop a person centered approach where 

patients at risk are identified and given opportunity to participate in the work to strengthen their 

ability to perform ADL independently.    

 

Keywords 

Activities of Daily Living, Hospital Associated Deconditioning, Elderly. 
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BAKGRUND 

Ett stort problem på sjukhus idag är vad i Sverige omnämns som hospitalisering, en vardaglig 

benämning som innebär att en person efter en period som patient på sjukhus eller annan liknande 

institution blir så van att bli omhändertagen av professionella att den förlorar förmågan att ta 

hand om sig själv. Man säger att personen har blivit hospitaliserad (Nationalencyklopedin, 2014). 

Det är ett uttryck som har använts länge men är aktuellt än idag.   

 

Ett engelskt medicinskt uttryck med liknande betydelse är Hospitalization-Associated  

Deconditioning (HAD), ibland omnämnt Hospital-Associated  Disability. HAD syns genom att 

en patient under sin vårdtid förlorar förmågan att självständigt utföra en eller flera av sina 

grundläggande vardagliga aktiviteter, kallat ADL (Covinsky, Pierliussi & Johnston, 2011).  ADL 

är förkortning för Activites of Daily Living och är ett samlingsnamn för ett antal basala aktiviter 

som en person behöver kunna utföra för att sköta sig självständigt. Dessa är personligt tvätt, 

påklädnad, att inta måltider, sköta toalettbesök, upp- och nerstigning till säng eller stol samt att 

hålla tarm- och urinkontinens (Katz, Akpom, 1976). Ofta räknas dock kontinens bort från ADL-

begreppet. Så även i den här studien. Instrumentell ADL, förkortat IADL är ett besläktat begrepp 

som innefattar ett vidare antal aktiviteter utöver det allra mest basala som till exempel matinköp 

och att kunna betala räkningar (Lawton, Brody, 1969).  

 

Forskning har visat att sjukhusvistelse är bland äldre patienter en självständig orsak till minskad 

ADL-förmåga och risken ökar vid längre vistelse (Boyd, Xue, Guralnik & Fried, 2005). Det är 

vanligt att även patienter som skrivs in av en tillfällig och mindre allvarlig medicinsk eller 

kirurgisk orsak drabbas av HAD och försämras i sin ADL-förmåga under sjukhusvistelse 

(Covinsky, Pierliussi & Johnston, 2011). Förekomst av HAD kan därför inte enbart förklaras med 

den grundläggande sjukdomen som orsakade sjukdomsvistelsen, utan det är tydligt att 

sjukhusmiljön i sig har en negativ inverkan på patienters ADL-förmåga (Boyd et al., 2005; 

Covinsky et al., 2011). 
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Risker för äldre patienter i slutenvården 

Den patientgrupp som i högst grad riskerar försämring i sin ADL-förmåga i samband med 

vistelse inom slutenvården är äldre patienter. Detta då deras kroppar har svårare att klara av de 

påfrestningar det innebär att vara inneliggande på sjukhus. Orsaken till detta är de fysiologiska 

förändringar kroppen genomgår vid åldrande så som förminskad muskelstyrka, 

ventilationsförmåga, reducerad bendensitet, förminskad perifer känsel och en tendens till 

urininkontinens (Morgon, 1993). Studier har visat att bland patienter över 70 år som vårdas på 

sjukhus för medicinska åkommor kommer cirka en tredjedel skrivas ut med en lägre ADL-

förmåga än två veckor innan intag (Huang et al., 2013), samt att cirka 17 % kommer att minska i 

sin ADL-förmåga mellan intag till sjukhus och utskrivning (Covinsky et al., 2003). Riskfaktorer 

för att minska i ADL-förmåga under vårdtiden är bland annat hög ålder, kognitiv nedsättning, 

tidigare fallhändelser, urininkontinens och en låg IADL-förmåga innan inskrivning intag (Huang 

et al., 2013). 

 

Nedsatt förmåga att självständigt utföra ADL har hos äldre hemmaboende kopplats till minskat 

socialt umgänge, depression och ökad dödlighet (Stuck, Waltert, Nicolaus, Büla & Hohmann 

1999).  En majoritet av fallen där äldre patienter förlorar förmågan att självständigt utföra ADL 

sker i samband med en sjukdom eller händelse som lett till sjukhusvistelse (Gill, Allore, Holford 

& Guo, 2004). Det är därför avgörande att på sjukhus fånga upp patienter i riskzonen och att i 

största möjliga mån arbeta för att bibehålla ADL-förmågan hos patienten. Forskning har visat att 

patienter som skrivs ut från sjukhus med en minskad ADL-förmåga löper en betydligt större risk 

att inom de närmaste tolv månaderna förflyttas till ett vårdboende (Portegijs, Buurman, Essink-

Bot, Zwinderman & de Rooij. 2012).  

 

Att motverka förlust av ADL-förmåga 

Det finns en mängd olika faktorer som kan inverka på förlust av ADL-förmåga inom 

slutenvården. Några av de viktigaste är sjukdomen som orsakade sjukhusvistelsen, negativ 

påverkan från medicintekniska åtgärder, åldrande och sängliggande (Kortebein, 2008). Den 

kanske tydligaste orsaken till minskad ADL-förmåga hos äldre inneliggande patienter är brist på 
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mobilisering. Vid sjukhusvistelse spenderar patienten vanligtvis en majoritet av tiden liggande i 

säng, även bland äldre patienter kapabla att gå och mobilisera sig självständigt spenderas i medel 

så lite som 3 timmar om dygnet sittandes och mindre än 1 timme ståendes eller gående (Brown, 

Redden, Flood & Allman, 2009). Äldre personer är känsligare än yngre för att bli sängliggande, 

och förlorar snabbt muskler och styrka (Kortebein, Ferrando, Lombeida, Wolfe & Evans, 2007) 

 

Tidigt insättande av tvärprofessionella rehabiliteringsplaner kan också ha en god effekt på äldre 

patienters ADL-förmåga. Det har visat sig att genom att direkt vid inskrivning av en patient 

påbörja arbetet med rehabilitering och motverka förlust av ADL-förmåga kan man öka patientens 

styrka och därmed förkorta vårdtiden och minska behovet av senare inskrivning till särskilt 

boende (Kosse, Dutmer, Dasenbrock, Bauer & Lamoth, 2013). 

 

Sjuksköterskans ansvar 

Eftersom sjuksköterskan är ständigt närvarande och har det övergripande omvårdnadsansvaret 

har denna identifierats att ha en viktig roll att ansvara för att patienter mobiliseras och gångtränas 

tillräckligt. Trots detta ser många sjuksköterskor mobilisering av patienterna som huvudsakligen 

fysioterapeuternas ansvar. De vågar inte initiera mobilisering av säkerhetsskäl utan inväntar 

istället rekommendation från fysioterapeut eller att patientens medicinska tillstånd förbättras 

(King & Bowers, 2013).  Försök har gjorts där sjuksköterskan protokollför och sätter upp mål för 

mobilisering, det har visat sig att sjuksköterskan därigenom kan öka patienternas aktivitet och 

därmed öka ADL-förmågan (Padula, Hughes & Baumhover, 2009). 

 

Sjuksköterskans arbetsuppgift är att vara omvårdnadsansvarig för patienten. Inom detta ryms 

bland annat att organisera och delta i teamarbete kring patienten, att tillgodose patientens basala 

och specifika omvårdnadsbehov och att tillvarata det friska hos patienten. Hen ska även arbeta för 

en omvårdnad baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet (Socialstyrelsen, 2005). I egenskap 

av arbetsledare får därför sjuksköterskan ett huvudansvar för den patientnära vården. Stöd från 

fysioterapeut och arbetsterapeut är viktigt för att förebygga förlust av ADL-förmåga men sker 

ofta endast en begränsad tid varje dygn. Därmed får sjuksköterskan ett viktigt ansvar för att 
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identifiera patienter med risk för att förlora ADL-förmåga och att rehabiliteringsåtgärder sker 

kontinuerligt i den vardagliga omvårdnaden dygnet runt.  

 

Ett sätt att verka för en god omvårdnad är att ge personcentrerad vård. Med det menas att man ser 

hela patienten vilket innebär att man ska respektera och bekräfta patientens tolkning och 

upplevelse av sjukdom och ohälsa och arbeta utifrån det. Det innebär också att patientens unika 

perspektiv ges samma giltighet som det professionella (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). En 

studie undersökte äldre patienters upplevelser om sin vardag på sjukhuset ur ett arbetsterapeutiskt 

perspektiv. Studien fann att patienterna upplevde att de aktiviteter de utförde på sjukhuset 

saknade mening och att de motiverades huvudsakligen möjligheten att komma hem snarare än av 

nöje. Studien fann också att patienterna i stor utsträckning utlämnade sig till vårdpersonalen och 

läkares beslut (Cheah & Presnell, 2011).  

 

Problemformulering 

Även om det finns en god uppfattning om i vilken utsträckning äldre riskerar att minska i ADL-

förmåga i samband med vistelse på sjukhus så är de metoder som används idag inte tillräckliga. 

Trots att det finns stor kunskap om skadeverkningarna av långvarigt sängliggande så kvarstår 

faktumet att en majoritet av äldre patienter spenderar större delen av sin sjukhusvistelse liggandes 

i sängen. Forskning om uppskattning av hur stor andel av den äldre befolkningen i Sverige som är 

i behov av hjälp med ADL har visat en viss ökning av förekomsten hos kvinnor. Andra 

demografiska studier har visat en viss ökning eller att läget är oförändrat bland både män och 

kvinnor. Klart är dock att förekomsten av personer som inte klarar ADL självständigt inte 

minskar (Sjölund, Wimo, Qiu Engström, von Strauss, 2014). Med tidigare forskning i åtanke blir 

det därför tydligt att motverkande av förlust av ADL-förmåga är ett viktigt förbättringsområde för 

sjukvården, och att mycket återstår att utveckla på området.  
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I dagens forskningsläge finns det inte så många studier som har undersökt patienters upplevelser 

av vården vid förlust av ADL-förmåga ur ett sjuksköterskeperspektiv. Detta gör det svårt för 

sjuksköterskan att vidta evidensbaserade omvårdnadsåtgärder. Det är viktigt att få patienters 

perspektiv och höra om deras upplevelser av vården vid förslust av ADL-förmåga för att kunna 

förstå fenomenet och ge en mer personcentrerad vård. Det kan också leda till förbättringar i 

omvårdnadsarbetet på vårdavdelningar och hur man arbetar med rehabilitering. Därmed kan  

äldre patienters autonomi i den dagliga vården stärkas. 

 

Syfte 

Att beskriva äldre patienter med försämrad ADL-förmågas upplevelser av sin vård gällande 

utförande av ADL inom slutenvården. 

. 

METOD 

Design 

En kvalitativ intervjustudie gjordes i syfte att få en grundläggande förståelse för de upplevelser 

och fenomen som ligger till grund för förlust av ADL-förmåga. En kvalitativ design används för 

att beskriva ett fenomen eller upplevelse på djupet och är användbart när fenomenet inte har 

beskrivits tillräckligt i tidigare forskning (Polit & Beck, 2008).  

 

Urval 

Ett bekvämlighetsurval av tio äldre patienter 75 år och äldre med varierande diagnoser på ett 

stort universitetssjukhus identifierades. Två patienter nekade till deltagande i studien och ett 

slutgiltigt urval av åtta studiedeltagare intervjuades (tabell 1. studiedeltagare). Studien har inget 

sekundärt bortfall.  
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Tabell 1. Studiedeltagare. 

Studiedeltagare Kön Ålder Tid på sjukhus Inskrivningsorsak  

#1 Kvinna 79 Ca 6 månader bukoperationer 

#2 Man 83 Ca 30 dagar Urosepsis 

#3 Kvinna 86 Ca 45 dagar Njursvikt 

#4 Kvinna 79 14 dagar Benbrott, operation 

#5 Kvinna 85 47 dagar Stomioperation 

#6 Kvinna 83 28 dagar Pankreascancer 

#7 Kvinna 93 42 dagar Rosfeber 

#8 Man 84 15 dagar Stroke 

 

Urvalskriterier 

Patienter 75 år eller äldre som hade varit inneliggande minst två veckor innan intervjutillfället, i 

sin vård fick hjälp med någon form av ADL, talade svenska och själva kunde fatta ett beslut om 

deltagande i studien. Studiedeltagarna skulle ha en nytillkommen försämring i sin ADL-

förmåga. En förutsättning för deltagande var att studiedeltagarna kunde intervjuas i enrum.  

 

Datainsamlingsmetod 

Data samlades in genom riktade öppna intervjuer med studiens båda författare där en av 

författarna fungerade som huvudsaklig intervjuare och den andra som observatör som kunde 

ställa följdfrågor om något viktigt förbisetts. En studiedeltagare intervjuades åt gången i enrum 

med stöd av en intervjuguide (bilaga 1) som utformats av författarna utifrån boken 

Intervjumetodik (Lantz, 2007).   
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Tillvägagångssätt 

Kontakt togs under hösten 2013 med verksamhetschef för geriatriska verksamhetsområdet på ett 

universitetssjukhus. Information om studien lämnades över i form av projektplan och 

informationsbrev (bilaga 2 och 3) och tillstånd för studien utfärdades i mars 2014. Information 

om studien presenterades sedan för avdelningschefer muntligt och skriftligt. Se bilagor ovan. 

Geriatriska vårdavdelningar valdes ut då dessa ansågs ha flest patienter som stämde överens med 

inklusionskriterierna. Studiedeltagare valdes ut från flera olika vårdavdelningar med varierande 

specialiteter i syfte att få en spridning på flera diagnoser. Avdelningscheferna på de olika 

vårdavdelningarna som ingick i geriatrika verksamhetsområdet kontaktades och dessa hjälpte till 

att förmedla kontakten med patienter och personal på sina respektive avdelningar. En 

avdelningschef nekade till att medverka på grund av tidsbrist. Under datainsamlingen beslutades 

att även inkludera en medicinsk vårdavdelning utanför geriatriska verksamhetsområdet då det 

var svårt att hitta tillräckligt många patienter som stämde in på inklusionskriterierna. Tillstånd 

från verksamhetschef för denna avdelning inhämtades i mars 2014 och rekrytering utfördes på 

samma sätt som på det geriatrisk verksamhetsområdet. Information om studien presenterades 

muntligt och skriftligt (bilaga 4) för patienterna och de tillfrågades därefter om deltagande i 

studien. Samtliga intervjuer genomfördes i enrum med studiens båda författare. Intervjuerna 

utfördes antingen på patientens rum när det var ett enkelrum eller på annan plats så som 

grupprum eller konferensrum på sjukhuset i samråd med patienten och beroende på dennes 

medicinska tillstånd. Intervjuerna spelades in och varade mellan femton och fyrtio minuter.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Studien har inte behövt något godkännande från etikprövningsnämnden. Studien har följt en 

projektplan och godkänts av Uppsala Universitet. Allt medverkande i studien var frivilligt och 

patienterna tillfrågades först av personal på vårdavdelningarna om de ville få information om 

studien. Sedan informerades de av författarna om studiens syfte, att de kunde avbryta sin 

medverkan när som helst och att deras personuppgifter behandlas konfidentiellt. De fick även 

informationen skriftligt i ett introduktionsbrev som utformas enligt Codex riktlinjer (bilaga 4) 

och tillfrågades därefter om medverkan i studien. Studiedeltagarna fick själva bestämma när de 
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skulle intervjuas och fick vid intervjutillfället ännu en gång den muntliga informationen om 

studien. Intervjuguiden utformades på sådant sätt att patienterna inte skulle pressas på känsliga 

uppgifter. Studiedeltagare rekryterades endast från avdelningar där verksamhetschefen gett ett 

skriftligt tillstånd (Codex, 2013).  

 

Bearbetning och analys 

Intervjuerna transkriberades manuellt av en av artikelförfattarna och granskades sedan 

gemensamt av båda författarna. Därefter raderades det inspelade materialet. Det transkriberade 

materialet analyserades därefter av författarna enligt Graneheim och Lundmans metod. Detta är 

en form av innehållsanalys som innebar att det transkriberade materialet från varje intervju 

delades upp i meningsbärande enheter som sedan kondenserades till kortare meningar. Dessa 

bröts sedan ner ytterligar till koder. De meningsbärande enheterna delades in i kategorier samt 

subkategorier. Genom denna indelningsprocess med formulering och omformulering av 

kategorier och subkategorier analyserades materialet och skillnader och likheter mellan de olika 

meningsbärande enheterna identifierades (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Studiedeltagarna numrerades med nummer ett till åtta för att lättare skilja dem åt under 

analystillfället. Studiens transkriberade material delades in i sju kategorier var av en kategori 

ytterligare delades in i två subkategorier. Kategorierna och subkategorierna analyserades enskilt 

och användes som underrubriker för att presentera studiens resultat. Se tabell 2 (Exempel på 

dataanalys och kategorier) för ett exempel på hur varje kategori och subkategori analyserades. 
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Tabell 2. Exempel på datanalys och kategorier 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

g#5. Det är klart att de har ju inte tid att vänta 

hur länge som hälst på mig utan. De är 

pressade på sitt vis… 

Personalen har inte hur 

mycket tid som helst att 

vänta på en. 

Personalen har 

begränsad tid. 

 Anledningar till 

att få/ inte få hjälp 

med ADL 

#7. På sätt och vis skönt, att få göra det i 

takten man vill. För att har man hjälp så 

forcerar dem så man blir alldeles slut. Man 

orkar inte, efteråt måste man gå och lägga sig. 

Det behövde jag inte idag 

Det är skönt att göra saker 

själv och i sin egen takt. 

När man får hjälp går det 

för fort och man blir 

väldigt trött av det. 

Ansträngande att få 

hjälp. Stressad 

personal. 

 Åsikt om hur det 

känns att få hjälp 

med ADL 

#3. Det har varit personal som kommit som 

om vi vore gamla vänner. Och det har förvånat 

mig att de orkar. 

Personalen har bemött en 

som en gammal vän och 

jag är förvånad över att 

dem orkar ha ett så gott 

humör. 

 

Bra bemötande. Hur 

orkar personalen? 

personalens 

bemötande 

Beskrivninar av 

personalen 

 

#3. jag märker ingen skillnad på om jag var 

skillnad om jag var dålig eller mindre dålig. 

Jag tycker att dem är lika duktiga oavsett hur 

dålig jag varit eller så. 

Personalen är lika duktiga 

oavset hur dålig man är. 

flexibel personal. personalens 

praktiska agerande 

#1. Så jag bestämmer ganska mycket själv. 

Dem blir lite förbannade på att man ska hålla 

på att bestämma själv, men det bryr jag mig 

inte om. Jag är så gammal så jag bestämmer 

över er. 

Jag kan bestämma själv 

men detta kan reta 

personalen. Jag anser att 

jag har rätt till det pga 

ålder. 

Bestämma själv 

retar personalen 

 Åsikter om 

inflytande 

#4. Det känns ju att jag får börja arbeta mot att 

komma tillbaka själv… Och det är ju väldigt 

bra det för annars kanske man till slut inte 

skulle kunna göra någonting. Då kanske det 

skulle bli raka motsatsen. 

#4. Jag känner att jag får 

arbeta mot att klara mig 

själv. Det är viktigt. 

utvecklas  Tankar om 

personlig 

utveckling 

#6. Jag får ju tänka efter att det är ju flera som 

är sjuka och behöver mycket hjälp och så 

vidare och jag är privilegierad som är så pass 

skaplig men ändå behöver jag hjälp. 

Det är många andra som 

behöver mer hjälp än jag 

så jag ska inte klaga. 

andra har det värre. 

Inte klaga. 

 Tankar om sin 

situation 

#7. Då skulle jag vilja att dem skulle ha lite 

mera tid att hjälpa oss med rehabilitering. Jag 

tycker att rehabiliteringen är ganska dålig. 

Jag skulle vilja att det 

skulle vara mer 

rehabilitering. Den är 

ganska dålig nu. 

För lite rehab.  Förslag på 

förändringar 
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RESULTAT 

Resultatet delades in i sju kategorier. De sju kategorierna var ’Anledningar till att få/inte få hjälp 

med ADL’, Åsikt om hur känns att få hjälp med ADL’, ’Beskrivningar av personalen’, ’Åsikter 

om inflytande’, ’Tankar om personlig utveckling’, ’Tankar om sin situation’ och ’Förslag på 

förändringar’.  Kategorin ’Beskrivningar av personalen’ delades in i två subkategorier 

’Personalens bemötande’ och ’Personalens praktiska agerande’.  Resultatet presenteras efter 

dessa kategorier.  

 

Anledningar till att få/inte få hjälp med ADL 

” Det är klart att de har ju inte tid att vänta hur länge som helst på mig utan. De är pressade på 

sitt vis…” 

 

Studiedeltagarna upplevde att de fick hjälp med ADL då det gick trögt eller långsamt för dem och 

att personalen då hjälpte till för att det skulle gå fortare. De var då tacksamma för den hjälpen. De 

ansåg också att de fick hjälp, stöd eller tillsyn vid utförandet av ADL därför att personalen ville 

att det skulle utföras på ett säkert sätt och också därför att patienterna själva var oroliga för att 

falla. Vissa av studiedeltagarna upplevde att de utmanades och uppmuntrades att försöka klara av 

att utföra ADL själva från personalens håll. De ansåg att detta var positivt och en bra träning för 

att sedan kunna klara sig själva i sin hemmiljö. En studiedeltagare upplevde däremot att hen inte 

utmanades att göra saker själv, hen tror att detta berodde på att personalen inte vågade stöta sig 

med dennes starka karaktär. En annan studiedeltagare kände att hen behövde utföra viss ADL 

självständigt därför att hen inte ville lägga mer börda på personalen då hen upplevde denna 

alldeles för stressad. En studiedeltagare uttryckte att hen ibland behövde hjälp därför den 

medicintekniska utrustningen försvårade mobilisering. 

 

 



11 
 

Åsikter om hur det känns att få hjälp med ADL på vårdavdelningen 

” På sätt och vis skönt, att få göra det i takten man vill. För att har man hjälp så forcerar dem så 

man blir alldeles slut. Man orkar inte, efteråt måste man gå och lägga sig. Det behövde jag inte 

idag.” 

 

Studiedeltagarna ansåg i stort att det gick bra att få hjälp med ADL på avdelningen. Dels på 

grund av bra stöd från personalen, en studiedeltagare såg sina anhöriga som sitt huvudsakliga 

stöd i vardagen. De flesta uttryckte att det var jobbigt att få hjälp med personlig hygien eftersom 

det kändes närgånget och genant. De uttryckte dock att det var något man var tvungen att vänja 

sig vid. Studiedeltagarna upplevde det också jobbigt att vara beroende av någon annan, framför 

allt kom det till uttryck då de var tvungna att vänta på att få hjälp. Vissa studiedeltagare upplevde 

att det var ansträngande att få hjälp av personalen eftersom det då skulle gå i högt tempo och 

göras mycket på kort tid. De ansåg därför att de sparade mer på krafterna när de fick utföra ADL 

mer självständigt. En studiedeltagare kände sig som ett barn på grund av sin förlorade 

självständighet. Detta står i kontrast till en annan studiedeltagares upplevelser, där personalen 

gjorde att hen inte kände sig som ett barn genom att bemöta hen med respekt och glädje. Flera 

studiedeltagare tyckte synd om personalen då de var tvungna att utföra mer intima 

omvårdnadåtgärder. Även att de kände sig som en belastning gjorde att de tyckte synd om 

personalen.  

 

Beskrivningar av personalen 

Studiedeltagarnas upplevelser av personalen delades upp i två subkategorier som beskrivs var för 

sig nedan. 

Åsikter/ Tankar om personalens bemötande 

” De är snälla framförallt. De kommer inte och säger att har du ringt nu igen! [skratt]. Jag tror 

det måste finnas rätt mycket tålamod hos dem… Så det är påfrestande att dagligen jobba med det 

jobbet… Så det tycker jag nog att de är väl värda sin lön…” 
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Studiedeltagarna var överens om att omvårdnadspersonalen i stort var snälla, hjälpsamma och 

vänliga i sitt bemötande även om det fanns enskilda exempel bland personalen som bemötte dem 

högljutt och med kommandon. Några av studiedeltagarna uttryckte förundran över hur personalen 

orkade med att alltid ge ett bra bemötande och ha tålamod trots deras tunga arbetsbörda och 

påfrestande arbetsuppgifter.  

 

Åsikter/Tankar om personalens praktiska agerande 

” Jag tycker att de är duktiga och ser bättre framåt än jag själv ibland. De säger att jag ska 

använda armen så och att jag inte glömmer bort låsningar här och ibland blir jag själv för ivrig 

och tänker att det här går väl bra och då säger de stopp, stopp. Du ska göra det och det först och 

det är…jodå dem leder mig om man säger så. I vissa situationer gör så och så och de vet bättre 

än mig…” 

 

Studiedeltagarna uttryckte att personalen agerade professionellt och med stor kunskap vid 

utföranadet av ADL. Studiedeltagarna ansåg också att personalen visste vad som skulle göras och 

utförde omvårdnadsåtgärderna vid ADL utan att tillfråga studiedeltagarna hur de själva vill ha 

det.  Dock upplevde studiedeltagarna att personalen var uppmärksamma på hur de mådde och 

anpassade sitt agerande efter detta. En studiedeltagare uttryckte att hen under en period fick hjälp 

med allt så till vida att hen inte fick göra något själv. Studiedeltagarna upplevde också att 

personalen hjälpte dem med ADL på ett diskret och hänsynsfullt sätt. En studiedeltagare 

upplevde att personalen styrde hen i utförandet av ADL och att de var bättre på att se framåt och 

ledde hen under utförandet. Detta står i kontrast till en annan studiedeltagares upplevelser av att 

personalen var lite för hänsynsfulla och hen upplevde att hen borde ha utmanats mer att klara sig 

själv. Även om studiedeltagarna var nöjda med presonalens praktiska agerande vid ADL på den 

vårdavdelning som de befann sig på för tillfället så uttrycktes det missnöje över tidigare 

erfarenheter på andra vårdavdelningar.  
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Åsikter om inflytande 

” De har sina rutiner och då får man anpassa sig lite också. Man är ju inte ensam som 

patient…” 

 

Få studiedeltagare hade försökt att påverka hur deras omvårdnad skulle läggas upp. Anledningar 

till detta var att de inte har tyckt sig ha tillräcklig kunskap om sjukdomar, att man inte kan ändra 

på saker och ting då allt sker på rutin, att man inte var ensam patient på avdelningen, av hänsyn 

till anhöriga då de skulle blivit oroliga annars och för att man var nöjd med saker som de var. 

Studiedeltagarna trodde att personalen skulle lyssna på synpunkter om de hade haft några. Den 

studiedeltagare som ansåg sig ha bestämt mycket själv upplevde att detta ibland förargade 

personalen. Hen ansåg sig ha rätt till det då hen var äldre än personalen och därför hade rätt att 

bestämma över dem. 

 

Tankar om personlig utveckling 

” Det känns ju att jag får börja arbeta mot att komma tillbaka själv… Och det är ju väldigt bra 

det för annars kanske man till slut inte skulle kunna göra någonting. Då kanske det skulle bli 

raka motsatsen.” 

 

Alla studiedeltagare utom en upplevde att det hade förbättrats under vårdtiden och att deras 

förmåga att utföra ADL självständigt ökat. Att se och känna en förbättring i sitt utförande av 

ADL motiverade studiedeltagarna att fortsätta med rehabiliteringen. En studiedeltagare upplevde 

att hen försämrats i sin ADL förmåga sedan inläggning på sjukhuset. Hen upplevde att detta hade 

berott på inaktivitet.   
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Tankar om sin situation 

” Detta gör att man blir lite deprimerad, för jag är änka, jag har ett hus med stor trädgård och 

jag har orkat med allting, och plötsligt orkar jag ingenting.” 

 

Studiedeltagarna uttryckte att det var psykologiskt jobbigt att ha förlorat sin ADL förmåga. Det 

som var värst var tanken på hemsituationen och hur det skulle komma att gå. Detta var något som 

ledde till oro och nedstämdhet. Några studiedeltagare ansåg att de inte skulle klaga då det fanns 

många andra som hade det värre och var i sämre skick. Studiedeltagarna försökte förlika sig med 

sin situation, att det var något man måste vänja sig vid och att det är något som händer när man 

blir gammal. 

 

Förslag på förändringar 

” Nej, inte på den här avdelningen. Här är så välanpassat som man kan tänka sig.” 

 

Studiedeltagarna hade svårt att tänka sig saker som kunde förbättra något som kunde hjälpa dem i 

utförandet av ADL på vårdavdelningarna. Några förslag som däremot uttrycktes var att kunna få 

sitta i en fåtölj för att det skulle finnas fler anledningar att vara uppe mer från sängen, att 

måltiderna skulle vara mindre frekventa och av mindre storlek för att de störde i socialkontakt 

med anhöriga och tog mycket tid. En studiedeltagare önskade att utförandet av ADL skulle ske 

mer i hens egen takt. Två studiedeltagare önskade att de skulle utmanas mer av 

omvårdnadspersonalen att gå och att omvårdnadspersonalen skulle ha mer tid till att göra det med 

dem. Vissa studiedeltagare ansåg att det var för lite rehabiliteringsträning och hade önskat mer 

träning med sjukgymnast. 
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DISKUSSION 

Studiedeltagarna upplevde att de fick hjälp med ADL många gånger för att det gick för långsamt 

för dem att utföra det mer självständigt och för att det skulle vara säkert och förebygga fall. När 

de inte fick hjälp var det i samråd med personalen för att de skulle utmanas att bli mer 

självständiga. Studiedeltagarna uttryckte att man måste vänja sig vid att få hjälp med ADL även 

om det kunde kännas genant och/eller närgånget. De ansåg att det var jobbigt att vara beroende av 

någon annan och att det kunde vara ansträngande att hänga med i personalens tempo. De kände 

sig också som en belastning för personalen vilka de tyckte synd om och var förundrade över att 

de orkade ge ett så bra bemötande trots sin arbetsbörda och arbetsuppgifter. Personalen ansågs i 

stort som snälla och hjälpsamma. I sitt praktiska agerande upplevdes personalen som 

professionella och kunniga vid utförandet av ADL. De agerade oftast på ett bra och anpassat sätt 

utifrån studiedeltagarnas förmåga utan att fråga om hur studiedeltagarna själva ville göra. 

Studiedeltagarna ansåg inte att de hade något inflytande över sin vård och de uttryckte inget 

intresse av att ha det. De kunde huvudsakligen påverka sin vård genom att säga ifrån och detta 

kunde förarga personalen. De flesta studiedeltagarna upplevde att de förbättrat sin förmåga att 

utföra ADL under vårdtiden och detta gav motivation till fortsatt rehabilitering. En 

studiedeltagare upplevde att hen försämrats i sin förmåga att utföra ADL under sin vårdtid och att 

detta berodde på inaktivitet. Att förlora ADL förmåga ledde till nerstämdhet och oro framförallt 

när de tänkte på hemsituationen. Studiedeltagarna ansåg att de inte skulle klaga då det fanns 

andra som var i sämre skick. Förslag på förändringar för att förbättra vården var att få mer tid 

med omvårdnadspersonalen och att det skulle finnas bättre sittplatser.       

 

Resultatdiskussion 

En anledning till att studiedeltagarna fick hjälp med ADL var att de upplevde att det gick för 

långsamt att utföra det självständigt och att personalen inte hade tid att vänta. Studiedeltagarna  

var tacksamma för hjälpen då det underlättade.  Studiedeltagarna utelämnade sig åt personalen, 

vilket beskrivits i tidigare studier (Cheah & Presnell, 2011). När personalen utmanade 

studiedeltagarna att utföra ADL mer självständigt upplevdes detta som positivt vilket ytterligare 

talar för att de utelämnade sig åt personalens omdöme. Det var också vanligt att studiedeltagarna 
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fick hjälp med ADL av säkerhetsskäl, detta tillsammans med att de utelämnade sig till personalen 

kan vara kontraproduktivt då minskad mobilisering på sikt kan påverka ADL-förmåga negativt 

(Kortebein, 2008). Att medicinskteknisk utrustning påverkade studiedeltagarnas förmåga att klara 

ADL själva stämmer överens med tidigare forskning (Kortebein, 2008).  

 

Även om studiedeltagarna var tacksamma för att få hjälp med ADL och upplevde personalen som 

snälla och omtänksamma var det jobbigt för dem att vara beroende av andra och få hjälp med 

intima saker som personlig hygien. Personalens agerande i dessa situationer har ändå upplevts 

som positiva och detta har minimerat studiedeltagarnas upplevelse av obehag. De ansåg att det 

gick bättre när de fick utföra ADL mer självständigt. Det visar att det är viktigt för personalen att 

anpassa arbetstempot efter varje patients förmåga och därigenom i högre grad möjliggöra att 

patienten sköter sin ADL självständigt. Genom att göra patienten självständig i ADL minskar 

risken för att patienten efter utskrivning skrivs in i ett vårdboende (Portegijs, Buurman, Essink-

Bot, Zwinderman, de Rooij. 2012).   

 

Personalens bemötande var viktigt för studiedeltagarnas upplevelser av att utföra ADL. Genom 

att bemöta dem med respekt och glädje kunde de motverka att förlusten av ADL-förmåga gjorde 

att studiedeltagarna kände sig som ett barn på nytt. Att studiedeltagarna upplevde att det var 

otroligt att personalen orkade ge ett gott bemötande trots sin tunga arbetsbörda tyder på att 

studiedeltagarna kunde läsa av när personalen kände sig stressade. Detta gjorde att 

studiedeltagarna många gånger inte bad om hjälp att komma upp trots att de ville det och att de 

inte gjorde saker självständigt. Detta ledde i sin tur till inaktivitet och att de blev sängliggande 

mot sin vilja. Det här skulle kunna vara en av anledningarna till att sjukhusvistelse i sig självt 

leder till försämrad förmåga att utföra ADL självständigt hos äldre (Boyd et al., 2005).  

 

Att personalen hjälpte till med utförandet av ADL utan att fråga studiedeltagarna om hur de 

själva ville att det skulle utföras gjorde att de upplevdes som duktiga och professionella. Det 

ledde dock till att en studiedeltagare inte fick göra något alls själv under en period. Detta tyder på 
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att vården inte alltid är personcentrerad. Det finns evidens för att en personcentrerad vård ökar 

patienters välbefinnande (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

 

Studiedeltagarna ansåg inte att de hade någon möjlighet att påverka sin vård förutom sin förmåga 

att säga nej. De upplevde inte heller att de blev tillfrågade om hur de vill göra saker eller fick 

någon information om deras rätt att bestämma över sin vård. Att studiedeltagarna inte hade 

tillräcklig kunskap gjorde att de inte kände att de hade rätt att bestämma. Man kan därför dra 

slutsatsen att den institutionella miljön och den asymmetriska maktbalansen inte uppmuntrade 

studiedeltagarna att utöva sin autonomi i den basala omvårdnaden (Lidén, 2011). 

 

Av studiens deltagare uttryckte alla utom en att de hade förbättrats i sin ADL-förmåga under 

vårdtiden. Det är ett liknande antal som hade har framkommit i tidigare studier (Covinsky et al., 

2003). Den studiedeltagaren som uttryckte att hen försämrats i sin ADL-förmåga under 

sjukhusvistelsen var bland de äldre i urvalet, vilket visar på vikten av att identifiera riskpatienter 

utefter de riskfaktorer som beskrivits i tidigare studier (Huang et al., 2013). 

 

Studiedeltagarna uttryckte att förlust av ADL-förmåga ledde till oro och nedstämdhet framförallt 

när de tänkte på sin hemsituation. Det visar hur viktigt det var för studiedeltagarna att känna sig 

självständig i sin ADL för att klara sig i hemmet. Enligt tidigare forskning finns ett samband 

mellan nedstämdhet och att leva i hemmet med nedsatt ADL-förmåga (Stuck et al., 1999). 

Studiedeltagarna bemötte de negativa känslorna i samband med nedsatt ADL-förmåga genom att 

se det som något naturligt med åldern, eller genom att de tänkte att de inte borde klaga då andra 

har det värre. Detta visar att det är viktigt att identifiera och fånga upp nedstämdheten hos äldre 

patienter, då den annars riskerar gå obemärkt förbi. Detta kan leda till negativa konsekvenser som 

kan påverka dem även långt efter utskrivning från sjukhus.   

 

Studiedeltagarnas svårighet att komma på vad som skulle kunna förbättras för dem i vården kan 

vara ett uttryck för att de i hög grad överlämnar sig till vårdpersonalen och de allmänna rutinerna. 
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Under intervjuerna framkom att det fanns en genomgående attityd hos studiedeltagarna att man 

inte skulle klaga eller vara till besvär. Oftast var deras förslag saker som skulle varit enkla att lösa 

och de var noggranna med att påpeka att deras synpunkter inte skulle uppfattas som krävande. 

Det verkar därför som att strukturen på vården inte uppmuntrade studiedeltagarna att involveras i 

hur deras vård skulle skötas.  

 

 Metoddiskussion 

För att bedöma studiens trovärdighet diskuteras studiens metod utifrån begreppen tillförlitlighet, 

giltighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet. Dessa formulerades ursprungligen av Lincon & 

Guba och i studien används Polit & Becks (2008) beskrivning av dessa. 

  

Giltighet i en kvalitativ studie innebär att data som samlats in under intervjuerna har berättats 

sanningsenligt och att den tolkats korrekt.(Polit & Beck, 2008).  Intervjuerna har skett i enrum 

och studiedeltagarna har informerats om att det de berättar under intervjuerna inte kommer kunna 

härledas till dem eller få några konsekvenser för deras fortsatta vård. Studiedeltagarna har av 

författare och personal på sina respektive vårdavdelningar uppfattas som kognitivt välfungerande 

och tillförlitliga. Man kan därför anta att de har varit öppna och sanningsenliga i sina svar. 

Författarna har för studiedeltagarna sammanfattat vad som sagts under intervjuerna för att 

säkerställa att de förstått svaren korrekt. Intervjuerna har spelats in och lyssnats igenom och 

transkriberats av bägge författarna vilket ökat kvaliteten på datainsamlingen (Polit & Beck, 

2008). Dataanalysen har gjorts enligt en beprövad metod (Graneheim & Lundman, 2004) vilket 

ytterligare stärker resultatens giltighet.  

 

Tillförlitlighet är att studiens resultat är stabila över tid. Med det menas att informationen som 

samlats in under intervjuerna skulle bli den samma om intervjuerna genofördes med samma eller 

liknande respondenter i samma eller likanande miljö vid ett annat tillfälle (Polit & Beck, 2008). I 

intervjuerna som genomfördes frångicks vid flera tillfällen intervjuguiden. Författarna saknade  

erfarenhet att genomföra kvalitativa intervjuer och intervjusättet skiljde sig därför mellan olika 
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intervjuer och ändrades delvis under studiens gång vilket ökar risken att resultaten skulle skilja 

sig om intervjuerna skulle göras om.  

  

Studiens bekräftelsebarhet beror på hur objektiv den är, och att resultaten speglar 

studiedeltagarnas åsikt och inte författarnas förutfattade meningar eller förkunskap (Polit & Beck, 

2008). Intervjuerna utfördes av författarna och det finns därför en risk att studiedeltagarna har 

påverkats att säga saker som bekräftar intervjuarnas redan förutfattade hypotes. Det finns också 

en risk att författarnas vilja till att få fram ett omfattande resultat ledde till att intervjuerna blev 

mer riktade än nödvändigt. Detta kan bero på författarnas oerfarenhet av att intervjua och utföra 

kvalitativ forskning.  

 

Överförbarhet är i vilken utstäckning som studiens resultat kan överföras på andra grupper eller 

miljöer. Den beror i stor utsträckning på hur väl beskriven studiens urval och miljö är (Polit & 

Beck, 2008). Studien gav en utförlig beskrivning av urvalet av patienter sett till ålder, typ av 

vårdavdelning, tidigare hemsituation och ADL-förmåga. Detta ger läsaren av studien möjlighet 

att själv kunna uppskatta vilken överförbarhet studien har till en viss kontext (Polit & Beck, 

2008). 

 

En svaghet med studien är hur urvalsproceduren gick till, då patienter rekryterades genom 

vårdpersonal på de olika avdelningarna utifrån de förutbestämda inklusionskriterierna finns de en 

risk att personalen huvudsakligen valde att informera om patienter som ansågs som pratsamma 

och positiva, vilket inte eftersöktes speciellt i inklusionskriterierna. Detta har medfört en risk att 

vissa åsikter inte funnits i urvalsgruppen. Av etiska och praktiska skäl var det dock nödvändigt att 

genomföra rekrytering av studiedeltagare på detta sätt. 

 

 Bortfallet i studien var lågt, och det finns inte anledning att tro att det har påverkat 

studieresultaten nämnvärt. 
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Studien har utförts på ett etiskt korrekt sätt efter de förutsättningar som finns för en 

kandidatuppsats. Alla nödvändiga tillstånd och godkännanden har inhämtats under studiens 

förlopp. Deltagare har rekryterats och intervjuer har genomförts på ett sätt som inte har varit 

påtvingande. Studien har inget sekundärt bortfall och alla studiedeltagare har uttryckt att det har 

känts bra efter intervjutillfället. 

 

En kvalitativ intervjustudie ger viktig förståelse om patienters situation (Polit & Beck, 2008). De 

kliniska implikationerna av ökad kunskap om patienters upplevelser kan användas för att ge 

sjuksköterskan ett mer holistiskt och personcentrerat perspektiv på omvårdnadsarbetet. Det kan 

också ge värdefulla synpunkter på hur patienter anser hur vården kan förbättras för dem. 

Sjuksköterskan kan därmed få viktigt kunskap om hur hen kan lägga upp det dagliga 

omvårdnadsarbetet på ett mer personcentrerat vis. Upplevelser om vårdens struktur och 

utformning kan användas för att omvärdera rutiner och utforma dessa efter evidens och beprövad 

erfarenhet. 

 

Slutsats 

Studiedeltagarna var mycket nöjda med vården de fick. Personalen upplevdes som professionell 

men väldigt stressad. Detta kombinerat med att vårdens rutiner kändes orubbliga ledde till att 

studiedeltagarna inte ville ställa krav eller vara delaktiga i sin vård. Studien har visat att 

studiedeltagarna ställde sig positiva till att omvårdnadspersonalen aktivt uppmuntrade och 

stöttade dem mot att bli självständiga i sin ADL. Det visar behovet av att vården identifierar och 

stöttar patienter som är i riskzonen för att minska i ADL-förmåga under vistelse i slutenvården 

och arbetar personcentrerat med att stärka deras ADL-förmåga. Ytterligare forskning behövs för 

att utveckla rutiner på hur detta ska genomföras på bästa vis. 
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