
Hälsa, ohälsa och det goda åldrandet i staden

Forskargruppen vård och omsorg av äldre/det goda åldrandet. Totalt 9 
disputerade varav 3 professorer, 2 doktorander

• Annakarin Olsson PhD vårdvetenskap

• Annika Nilsson Docent vårdvetenskap

• Britt-Marie Sjölund PhD vårdvetenskap

• Eva Dahlkvist, Medicine licentiat i vårdvetenskap

• Maria Engström Professor vårdvetenskap

Smarta och 
hållbara 
städer

Att leva med 
långvarig 
ohälsa



En känsla av frihet
Att leva med 

demenssjukdom



Vården efter utskrivning från sjukhus

• 82 % av personerna var undernärda eller hade risk för undernäring 
vid utskrivningen från sjukhuset.

• 37 % ansåg vid hemgång att de klarade IADL ( handla, städa, laga mat, 
tvätta etc.) själva men efter 1,5 månad visade det sig att endast 5 % 
klarade IADL själv och efter 3 månader var det 22%.

• Vid utskrivningen hade 49 % av de äldre en ”möjlig depression”.



• 20 % angav att de inte hade haft eller var tveksamma till om de haft 
möjlighet att diskutera sina behov av vård och omsorg vid 
vårdplanering inför utskrivning.

• 49 % angav att de inte hade haft eller var tveksamma till om de haft 
möjlighet att diskutera sina behov av rehabilitering vid 
vårdplanering inför utskrivning.

• Av 89 personer med olika frakturer, främst höftfrakturer, var det 36 
personer som hade haft kontakt med fysioterapeut efter 
utskrivning.



Upplevelse av vårdplanering och första tiden 
hemma – intervjustudie

• En känsla av att bli lämnad vind för våg – men ett ljus i mörkret

• Trygghet – God information, stöd, egna färdigheter/förmågor och att 
bli lyssnad på.

• Otrygghet – Brist på information, brist på stöd, brist på egna 
färdigheter/förmågor och att inte bli lyssnad på.



Äldre personers upplevelse av sin livssituation 
efter utskrivning från sjukhus - intervjustudie

• Värdet av att oberoende och att klara sig själv i det dagliga livet

När man klarar sig själv med sina egna ben 

då har man ju väldigt bra på något vis (man 80 år)

• Begränsningar

Jag kan inte komma ur rullstolen längre, det kunde jag förut när

jag hade protes. Då kunde jag gå och flytta mej och åka vart jag ville (kvinna 83 
år).



• Stöd

Men det här (trygghetslarmet) det är ju en säkerhet som är otrolig 
det……det är som om man hade en människa bredvid sej hela tiden. Man 

känner sig säker. (Kvinna 75 år)

• Strategier

Man måste alltid ha en ”morot” vet du,

det måste alla människor ha (Man 73 år)

• Värden

Det finns ju att köpa bär så att man är väl inte tvungen, det är väl inte 
det, känslan av att plocka bär utan det är ju friluftslivet, att vara ute i 

skogen (Kvinna 82 år).



Värdet av utevistelse
Outdoor activities as a confirmation of self through being and doing

Shifting between ‘still being part of it
all’ and a sense of grief and loss

Striving to keep on despite 
perceived barriers

Sensory experiences
Social interactions
Freedom and independence
Self-confidence
Physical impairment
Problems with orientation
Mental aspects of living with 
dementia
Adaptation strategies



Utevistelse – stöd i vardagen 



Utevistelse – stöd i vardagen



Utevistelse – stöd för att finna vägen



Trädgården/uteplatsen i vård- och omsorg 
-en hälsofrämjande resurs



Trädgården/uteplatsen i vård- och omsorg 
-en hälsofrämjande resurs

Att utforska trädgårdar vid vård- och omsorgsboenden, utformning och 
designinslag, de boendes och personalens uppfattning

13 kommuner och 3 regioner i centrala och norra Sverige där

totalt 87 (83%) chefer/boenden, 415 (61%) boende och 667 (74%) 
personal besvarade en enkät



Resultat 

• Vid 79% av boendena fanns det hinder att ta sig ut i trädgården (långa 
korridorer, låsta/tunga dörrar, trappor)

• Vid 59% av boendena fanns det hinder i trädgården (sluttningar, 
kuperad mark, träd/växter, gångar inte vida nog för rullstolar att 
mötas i bredd…)

• Vid 49% av boendena ingen närhet till toalett 

• De boende var generellt sett mer nöjda med trädgårdens design, 
årstidsanvändande och tillgänglighet än personalen 



Trädgårdens grönska, restorativt värde och de 
boendes självskattade hälsa

72 äldreboenden, 290 boende 

Resultat

Mängden grönska - ”being away” – ”fascination” – utevistelse – hälsa

Drömma sig 
bort

Kravlös 
uppmärksamhet



Trädgården/uteplatsen i vård- och omsorg 
-en hälsofrämjande resurs

De boendes användning och upplevelser av trädgårdar vid två 
äldreboenden som skattats med ett högt restorativt värde

Resultat:



Varmt tack för att Ni lyssnade!!!


