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Äldre personer i behov av vård- och 
omsorg

• Medellivslängden i Sverige är för män 81 år 
och för kvinnor 84 år.

• Hög medellivslängd leder till att många äldre 
personer lever längre med långvariga 
sjukdomar och funktionsnedsättningar.

• Långvariga sjukdomar och 
funktionsnedsättningar kan innebära att den 
äldre personen blir beroende av vård- och 
omsorg.

• På grund av stort behov av både vård- och 
omsorg dygnet runt flyttar många äldre 
personer till ett vård- och omsorgsboende.



Den äldre personens sårbarhet

• Långvariga sjukdomar och 
funktionsnedsättningar innebär en ökad 
sårbarhet - existentiell sårbarhet.

• Beroende av vård- och omsorgspersonal 
innebär en ökad sårbarhet.

• Att bo på ett vård- och omsorgsboende 
innebär att befinna sig i ett institutionellt 
underläge, vilket innebär en ökad sårbarhet.



Äldreomsorgens nationella värdegrund -
Värdigt liv och välbefinnande

• För att minska den äldre personens 
sårbarhet behöver vård- och 
omsorgspersonal guidas av etiska 
aspekter. 

• En värdegrund beskriver vilka etiska 
aspekter vården- och omsorgen bör 
karakteriseras av. 

• Äldreomsorgens nationella 
värdegrund är sedan 2011 lagstiftad i 
Socialtjänstlagen.

Värdigt liv och välbefinnande

Värdighet Välbefinnande

Respekt för 
personlig 
integritet

Trygghet

Själv-
bestämmande

Meningsfullhet

Delaktighet

Individ-
anpassade 
insatser

Respektfullt
bemötande



Hälso- och sjukvårdslagen

• Vården ska ges med respekt för alla 
människors lika värde och för den enskilda 
människans värdighet.

• Hälso- och sjukvården ska arbeta för att 
främja hälsa.

• Hälsa definieras som fysiskt, psykiskt och 
socialt välbefinnande.



Personcentrerad vård

• Värdighet
• Självbestämmande
• Delaktighet
• Individanpassade insatser
• Respektfullt bemötande
• Meningsfullhet
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Vad är det som är viktigt för att uppleva 
värdighet och välbefinnande när man bor på ett 
vård- och omsorgsboende?



Vad är det som är viktigt för att  uppleva 
värdighet och välbefinnande när man bor på ett 
vård- och omsorgsboende?

Vad tror ni är viktigt för 
den äldre personen?



Vad har äldre personer för uppfattningar om och upplevelser av vad 
som är viktigt för att uppleva värdighet och välbefinnande på vård- och 
omsorgsboenden?

Deltagare Äldre personer som bor 
på vård- och 
omsorgsboenden

n=20

Data-

insamling

Semi-strukturerad intervju 
med öppna frågor

Vad är viktigt för dig för att uppleva 
värdighet/välbefinnande i vardagen?

Kan du berätta om en situation där du upplevde 
värdighet/välbefinnande och vad var det i den 
situationen som var viktigt för att uppleva 
värdighet/välbefinnande?

Kan du berätta om en situation när du inte 
upplevde värdighet/välbefinnande och vad var det 
som gjorde att du inte upplevde 
värdighet/välbefinnande då?

Data

analys

Kvalitativ innehållsanalys



Att bibehålla förmågor genom att vara 
fysiskt aktiv

“Ja, om du inte kan gå själv då är det 
färdigt….om du bara ligger i sängen och inte
kan ta dig upp själv. Så jag tar mina små turer
runtomkring här flera gånger om dagen. Det 
gäller att hålla benen i form.”





Att bibehålla förmågor genom att vara 
kognitivt aktiv

”För det vore hemskt att inte kunna och inte 
veta vad det är för datum och sånt, det vore 
förskräckligt tycker jag. Det gruvar jag mig för 
när den dan ska komma. Då tycker jag inte att 
jag kan leva ett värdigt liv längre.”





Att känna sig uppmuntrad av 
personalen i att bibehålla sina egna 
förmågor

” Alla behandlar en som om man vore en 
drottning måste jag ju säga. Det är ju hemskt 
trevligt. Men jag vill ju inte att de ska göra för 
mycket för mig. För jag menar jag vill behålla 
den rörligheten jag har kvar. ”





Att personalen stödjer inflytande

”Personalen är väldigt deltagande och tar emot 
och lyssnar och tar sig an en och det man 
frågar om och pratar med dom om… och då 
tycker jag att det är väl ett välbefinnande det 
också att man märker att de gör sig tid, tar sig 
tid att lyssna och är intresserad av att lyssna på 
det.” 



Att bibehålla och skapa nya sociala 
relationer

”Jag känner mig mer ensam här. Hemma hade 
jag grannarna runt omkring som jag kunde 
prata med och som kom lite då och då och 
resonerade och kunde sitta ute och fika. Sånt 
förekommer inte nåt mer inte.”



Att omgivningen stödjer sociala 
relationer

”Ja hörrudu, jag hade ju många bekanta och 
arbetskamrater. En arbetskamrat var hit en 
gång, men hon vill inte komma tillbaka, hon 
gillade inte atmosfären.”



Att känna sig fri

”Jag kan inte gå och komma som jag vill. Jag 
måste få hjälp att komma in för ibland så funkar 
inte dörrarna, då går inte dörrarna att öppna. 
Då måste jag vänta tills det kommer nån som 
kan hjälpa mig att öppna dörrarna. Jag känner 
mig inlåst. Det är som ett fängelse.”





” Jag vill känna att jag fortfarande betyder 
någonting i samhället. De här sista åren man 
har kvar ska vara lite fina och snygga tycker 

jag. ”
Kvinna 96 år



” Jag vill känna att jag fortfarande betyder 
någonting i samhället. De här sista åren man 
har kvar ska vara lite fina och snygga tycker 

jag. ”
Kvinna 96 år

Är det något i resultatet 
som förvånar er?



Finns det något samband mellan 
äldre personers uppfattningar om 
värdighet och välbefinnande och:
• vård- och omsorgspersonalens 

attityder
• inomhus-utomhus-

måltidsmiljö
• de individuella faktorerna 

hälsa, rörlighet, 
demenssjukdom, ålder och 
kön? 

Deltagare Äldre personer som bor på vård-
och omsorgsboenden 2018 
(n=71 696)

Svarsfrekvens

Svarat själv: n= 12 620 (36%)

Proxy-svar: n= 22 812 (64%)
Data-

insamling

• Socialstyrelsens årliga enkät:

”Vad tycker du om ditt 
äldreboende?”

• Nationella patientregistret

• Nationella läkemedels-
registret

Frågeområden

• Hälsa
• Boendemiljö
• Mat- och måltidsmiljö
• Hjälpens utförande
• Bemötande
• Trygghet
• Sociala aktiviteter

• Ålder, kön, demensdiagnos

• Läkemedel förskrivna för 
demenssjukdom

Data analys • Beskrivande statistik
• Ordinala logistiska regressionsanalyser



The Person-centred practice framework

Vård- och omsorgspersonalens förutsättningar

Kunskap, färdigheter och attityder.

Vårdmiljö

Fysisk vårdmiljö: privatliv, valmöjlighet/kontroll, 
trygghet.

Personcentrerade processer

Personcentrerade utfall

Värdighet och välbefinnade.
Bild: Hämtad från https://www.cpcpr.org/resources

https://www.cpcpr.org/resources


Värdighet

Brukar
personalen
meddela dig i  
förväg om 
tillfälliga
förändringar?

Kan du påverka
vid vilka tider du 
får hjälp?

Brukar
personalen ta 
hänsyn till dina
åsikter och
önskemål om 
hur hjälpen ska 
utföras?

Välbefinnande

Hur tryggt eller
otryggt känns det 
att bo på ditt
äldreboende?

Känner du 
förtroende för 
personalen på
ditt äldre-
boende?

Hur nöjd eller
missnöjd är du 
med de aktiviteter
som erbjuds på
ditt äldreboende?

Värdigt liv och välbefinnande

Värdighet Välbefinnande

Respekt för 
personlig integritet

Trygghet

Självbestämmande Meningsfullhet

Delaktighet

Individanpassade 
insatser

Respektfullt
bemötande



Vårdmiljö

Inomhusmiljö Utomhusmiljö Måltidsmiljö

Trivs du i din 
lägenhet?

Är det trivsamt i de 
gemensamma 
utrymmena?

Är det trivsamt 
runtomkring ditt 
boende?

Är måltiderna en 
trevlig stund på 
dagen?

Individfaktorer

Hälsa Rörlighet Demenssjukdom Ålder Kön

Hur bedömer du ditt 
allmänna hälsotillstånd?

Hur är din 
rörlighet 
inomhus?

Demensdiagnos
Läkemedel 
förskrivna för 
demenssjukdom

65-79 år
80 år och 
äldre

Kvinna
Man

Respektfullt bemötande

Har du upplevt något av följande i dina kontakter med personalen?
• Inte visat respekt för din integritet 

genom att de t.ex. inte knackat på 
dörren innan de kliver in i ditt 
rum/lägenhet

• Kommenterat dig, dina saker eller 
ditt rum/lägenhet negativt

• Behandlat dig respektlöst genom 
ordval, tilltal eller gester

• Talat förminskande till dig t.ex. som 
om du vore ett barn

• Nonchalerat dina 
önskemål i 
samband med den 
hjälp du får

• Ignorerat dina 
önskemål i 
samband med 
måltidssituationen

• Inte visat respekt 
vid t.ex. 
toalettbesök, dusch 
eller påklädning

• Varit hårdhänt i 
samband med t.ex. 
toalettbesök, dusch 
eller påklädning

• Visat avsmak i 
samband med 
omvårdnad

• På annat sätt agerat 
olämpligt

• Nej, jag har under 
det senaste året 
inte upplevt något 
av ovanstående



Äldre personer som:

• upplevt respektlöst bemötande från vård- och 
omsorgspersonal hade högre odds att vara missnöjda 
med värdighet och välbefinnande, jämfört med äldre 
personer som inte upplevt respektlöst bemötande. 

• inte trivdes i sin lägenhet, i de gemensamma lokalerna 
inomhus eller i utomhusmiljön, jämfört med de som 
trivdes, hade högre odds att vara missnöjda med 
värdighet och välbefinnande. 

• inte upplevde att måltiden var en trevlig stund på dagen 
hade högre odds att vara missnöjda med värdighet och 
välbefinnande jämfört med de som upplevde att måltiden 
var trevlig 

• skattade sin hälsa som låg, hade svårigheter att 
förflytta sig själva och äldre personer med 
demenssjukdom hade högre odds att vara missnöjda 
med värdighet och välbefinnande. 



Äldre personer som:

• upplevt respektlöst bemötande från vård- och 
omsorgspersonal hade högre odds att vara missnöjda 
med aspekter av värdighet och välbefinnande, jämfört 
med äldre personer som inte upplevt respektlöst 
bemötande. 

• inte trivdes i sin lägenhet, i de gemensamma lokalerna 
inomhus eller i utomhusmiljön, jämfört med de som 
trivdes, hade högre odds att vara missnöjda med 
aspekter av värdighet och välbefinnande. 

• inte upplevde att måltiden var en trevlig stund på dagen 
hade högre odds att vara missnöjda med aspekter av 
värdighet och välbefinnande jämfört med de som 
upplevde att måltiden var trevlig 

• skattade sin hälsa som låg, hade svårigheter att 
förflytta sig själva och äldre personer med 
demenssjukdom hade högre odds att vara missnöjda 
med aspekter av värdighet och välbefinnande. 

Finns det någonting i det 
här resultatet som förvånar 

er?



Finns det några samband mellan 
äldre personers uppfattningar om 
värdighet och välbefinnande och 
vård- och omsorgspersonalens 
attityder, inomhus-utomhus-
måltidsmiljö samt de individuella 
faktorerna hälsa, rörlighet, 
demenssjukdom, ålder och kön
över en treårs period? 

Deltagare Äldre personer som bor på 
vård- och omsorgsboenden 

2016 (n=72 724)

2017 (n= 72 724) 

2018 (n=71 696)

Svarsfrekvens

2016 n=13 763 (18%)

2017 n= 13 251(18%)

2018 n= 12 620 (19%)

Data

insamling

• Socialstyrelsens årliga enkät:

”Vad tycker du om ditt 
äldreboende?”

• Nationella patientregistret

• Nationella 
läkemedelsregistret

Frågeområden

• Hälsa
• Boendemiljö
• Mat- och måltidsmiljö
• Hjälpens utförande
• Bemötande
• Trygghet
• Sociala aktiviteter

• Ålder, kön, demensdiagnos

• Läkemedel förskrivna för 
demenssjukdom

Data analys • Beskrivande statistik
• Ordinala regressionsanalyser



Över en tre-års period: 

• Varken förbättrades eller försämrades 
tillfredsställelse gällande värdighet. 

• Försämrades tillfredsställelse gällande 
välbefinnande vad gäller förtroendet för 
personalen.



Över en tre-års period: 
• Varken förbättrades eller försämrades 

tillfredsställelse gällande aspekter av 
värdighet. 

• Försämrades tillfredsställelse gällande 
aspekter av välbefinnande vad gäller 
förtroendet för personalen.

Vad kan det här bero 
på?



För att främja värdighet och välbefinnande 
behöver: 

• Vård- och omsorgspersonalen ha rätt 
förutsättningar i form av kunskap, färdigheter 
och attityder. 



• Förbättringar göras i vårdmiljön när det 
gäller den fysiska miljön och äldre 
personers möjlighet till valmöjligheter/kontroll 
och känsla av trygghet. 

• Förbättringar behöver göras i den sociala 
miljön för att främja sociala relationer.



• Förbättringar göras i vårdmiljön när det 
gäller den fysiska miljön och äldre 
personers möjlighet till privatliv, 
valmöjligheter/kontroll och känsla av trygghet. 

• Förbättringar behöver göras i den sociala
miljön för att främja sociala relationer.

Vad kan ni som personal 
göra för främja sociala 

relationer?



• Chefer, sjuksköterskor, fysioterapeuter, 
arbetsterapeuter och undersköterskor på 
vård- och omsorgsboenden har olika 
kunskaps- och ansvarsområden: social 
omsorg och hälso- och sjukvård, och behöver 
därför samarbeta i team kring 
förbättringsstrategier för att främja äldre 
personers värdighet och välbefinnande.





The Person-centred practice framework
Vård- och omsorgspersonalens förutsättningar

• Kunskap om hälsa, rörlighet, demenssjukdom

• Bemötande

Vårdmiljö

• Inomhus- och utomhusmiljö

• Måltidsmiljö

• Social miljö

Personcentrerade processer

Personcentrerade utfall

Värdighet och välbefinnade.
Bild: Hämtad från https://www.cpcpr.org/resources

https://www.cpcpr.org/resources


1. Fundera över forskningen kring vad som är viktigt 
för de äldre och hur det stämmer överens med 

dina egna värderingar kring god vård- och 
omsorg.

2. Finns det något som är svårt när du ska arbeta 
utifrån de äldres perspektiv? Vad/vilka situationer 

är svåra?

Reflektionsfråga till nästa tillfälle

Charlotte Roos, doktor vårdvetenskap



Tack för uppmärksamheten!
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