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Sammanfattning
Bakgrund: Den åldrande befolkningen och den förväntade livslängden ökar såväl i Sve-
rige som i resten av världen och kraven på välfärdssystemet ökar. Forskning visar att 
det är möjligt att förebygga sjukdom genom att påverka ogynnsamma levnadsvanor 
och att främja goda levnadsvanor skapar förutsättningar och möjligheter att åldras 
med hälsa. Således är därför satsningar på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
arbete angeläget för att minska samhällets kostnader men även för att äldre ska bibe-
hålla sin hälsa och förmåga till egenvård.
Syfte: Att kartlägga oberoende äldre personers (77+) hälsa och levnadsvanor samt 
studera skillnader utifrån ålder, kön och demografiskt läge.
Metod: En icke-experimentell tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats som baseras på 
ett urval av 876 oberoende äldre, oberoende av vård och omsorg och som var hem-
maboende i ordinärt boende i någon av de sju nordöstra kommunerna i Skåne, södra 
Sverige.
Resultat: Oberoende äldre skattade sin hälsa som god (76,3%) och deltagarna som var 
81 år och äldre skattade sin hälsa signifikant högre än de som var yngre. En signifikant 
skillnad har kartlagts gällande alkoholkonsumtion utifrån ålder och kön samt tobak 
gällande ålder.
Slutsats: Kartläggningen av oberoende äldres hälsa och levnadsvanor utifrån ålder, 
kön och demografiskt läge visade uppmuntrande resultat. Hälsan och levnadsvanor 
under åldrandet kan påverkas av flera faktorer. Med utgångspunkt från resultatet är 
det viktigt att distriktssköterskan samtalar och stödjer äldre till hälsosamma levnads-
vanor. Fortsatt forskning förespråkas för att främja ett hälsosamt åldrande hos obero-
ende äldre personer.

Ämnesord: Distriktssköterska, Egenvård, Förebyggande hembesök, Hälsa, Levnadsva-
nor, Orem, Äldre 77+
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRORD 
Denna rapport bygger på en studie som genomförts som en magisteruppsats som 
behandlar ett mycket viktig område-bedömning av äldre personers problem och sym-
tom i livets slutskede. För en optimal livskvalitet för äldre personer i livets slutskede är 
det betydelsefullt att vårdpersonal tidigt upptäcker, noggrant bedömer och behandlar 
smärta och andra problem. Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet 
av att bedöma problem som äldre personer besväras av i livets slutskede inom kom-
munal hemsjukvård. Studien genomfördes som en del i ett större projekt Meningsfull 
bedömning av vårdbehov som genomförs vid Högskolan Kristianstad och Palliativt ut-
vecklingscentrum i Lund, Lunds universitet och Region Skåne. Utgångspunkten i det 
projektet är betydelsen av att personer i livets slut ges möjlighet att ge uttrycka för sin 
situation och sina behov för att vårdpersonalen ska kunna möta behoven. Denna rap-
port bygger på fyra gruppintervjuer med 13 sjuksköterskor från tre kommuner i Skåne, 
en av dessa en kommun i Nordöstra Skåne. Resultatet av denna rapport visar att sjuk-
sköterskorna strävade efter att bygga en relation och samtala med den äldre för att 
förstå dennes situation och problem i livets slutskede. Ett annat sätt som de använde 
sig av var att observera den äldres kroppsspråk och ta del av andras iakttagelser för att 
förstå den äldres problem. Resultatet visade att sjuksköterskorna sällan använde sig 
av de skattningsinstrument som finns för att bedöma palliativa behov. Detta var något 
som de själva lyfte fram att de önskade att de blev bättre på. Jag skulle vilja poängte-
ra vikten av att använda skattningsinstrument inom kommunal hemvård för att äldre 
personer ska ges möjlighet att skatta i vilken grad de är påverkade av vanligt förekom-
mande problem och i kombination med det som sjuksköterskorna gör. För optimal be-
dömning av äldre personers problem vid livets slutskede vill jag lyfta fram betydelsen 
av att använda personcentrerade samtal, observation och skattningsformulär. 

Kristianstad 2020-02-23
Ingela Beck, Leg sjuksköterska, biträdande professor i omvårdnad 
Högskolan Kristianstad
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FÖRORD
Äldre, som ännu inte är beroende av sjukvårdens insatser har visat både stort intresse 
och har en stor nytta av hälsofrämjande insatser. Sjuksköterskan spelar därför en vik-
tig roll vad gäller hälsofrämjande arbete för äldre i dagens samhälle, där den åldrande 
befolkningen och den förväntade livslängden ökar. Föreliggande rapport genomfördes 
som en studie för en magisteruppsats och är en del i det större forskningsprojektet 
Preventiva Hembesök till Seniorer (Pre-H) som genomförs vid Högskolan Kristianstad. 
Projektet Pre-H är ett samverkansprojekt mellan kommunerna i nordöstra Skåne, pri-
märvården och sjukhusen i Hässleholm och Kristianstad och syftar till att utveckla, 
implementera och utvärdera en gemensam modell för förebyggande hembesök till 
äldre personer. I samband med hembesöken i projektet 2018 samlades data in genom 
en enkät vad gäller hälsa och levnadsvanor i de sju medverkande kommunerna, vilket 
möjliggjorde en tvärsnittsstudie på totalt 876 deltagare. Syftet var att kartlägga obe-
roende äldre personers (77+) hälsa och levnadsvanor samt studera skillnader utifrån 
ålder, kön och demografiskt läge. Resultatet visade att oberoende äldre generellt skat-
tade sin hälsa som god (76,3%) och att de deltagarna som var 81 år och äldre skattade 
sin hälsa signifikant högre än de som var yngre. De flesta av de äldre 95.4% utförde 
någon form av fysisk aktivitet och totalt 91.9% upplevde ingen sämre aptit än tidigare. 
När det gäller alkohol och tobak så var 92.2% icke rökare och ca 60% drack sällan eller 
aldrig alkohol. Konsumtionen av både alkohol och tobak minskade med stigande ålder 
och alkoholkonsumtionen var signifikant högre bland män jämfört med kvinnor. Ingen 
demografisk skillnad kunde påvisas i några av frågorna. Insikten som resultatet ger om 
hur äldres hälsa och levnadsvanor ser ut och är fördelad kan vara en grund för att upp-
märksamma vissa riskgrupper, som äldre män vad gäller alkoholkonsumtion och yngre 
äldre vad gäller självskattad hälsa. Studien kan därmed vara en hjälp för att planera för 
hälsofrämjande arbete för oberoende äldre personer i framtiden. 

Kristianstad 2021-01-18

Lina Behm, Distriktssköterska, biträdande professor i omvårdnad.

Högskolan Kristianstad.
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INLEDNING
Äldre personer utgör en ökande andel av befolkningen, såväl i Sverige som i resten 
av världen. Enligt SCB:s senaste framskrivning, kommer det 2028 vara 255 000 fler 
människor som är 80 år och äldre jämfört med idag, en ökning med 50 % (Statistiska 
Centralbyrån, 2018). Levnadsåren bedöms kontinuerligt stiga och år 2070 förväntas 
medellivslängden i Sverige vara 89 år för kvinnor och 87 år för män. År 2060 förutses 
närmare 9000 personer i Sverige vara 100 år och äldre (Statistiska Centralbyrån, 2015). 
Ovan nämnd fakta innebär att Sverige står inför en utmaning om hur äldres behov 
av vård och omsorg ska tillgodoses (Socialstyrelsen, 2016). Forskning visar att det är 
möjligt att förebygga sjukdom genom att påverka de ogynnsamma levnadsvanor som 
är en viktig orsak bakom de stora folksjukdomarna (Folkhälsomyndigheten, 2018; Len-
nartsson, Agahi, & Wånell, 2011). Således att främja goda levnadsvanor och satsa på 
äldres hälsa är angeläget, speciellt för de som är oberoende av vård- och omsorg-
sinsatser från kommunen och är hemmaboende i ordinärt boende (Socialstyrelsen, 
2016). För att distriktssköterskor ska få insikt och förståelse om äldres levnadsvanor 
och hälsa krävs ökad kunskap om vilka faktorer som påverkar de oberoende äldstas 
upplevelse av hälsa. Denna kunskap kan användas för att underlätta och ge en vägled-
ning i hur distriktssköterskan kan arbeta med att främja äldres hälsa samt motverka 
folksjukdomar som kräver stora resurser av samhället. För att bidra till denna ökade 
kunskap kommer oberoende äldre personers hälsa och levnadsvanor kartläggas uti-
från skillnad på ålder, kön och demografiskt läge.

BAKGRUND

Åldrandet
Åldrandet är en komplex process som kan delas in i biologiskt åldrande, psykologiskt 
åldrande, socialt åldrande samt upplevd ålder (Dehlin & Rundgren, 2000). Lin, Epel och 
Blackburn (2012) menar att upplevd ålder skiljer sig från individ till individ och påver-
kas av faktorer så som livsstil och miljö. Det biologiska åldrandet handlar om kroppens 
fysiologiska funktioner. Enligt Butler, Warner och Williams (2004) innefattar det biolo-
giska åldrandet förändringar som sker i kroppen under ett livslopp. Författarna menar 
att denna process är individuell och leder till minskad kroppslig funktion och vitalitet 
(Butler et al., 2004). Det psykologiska åldrandet berör intelligens, minne och inlär-
ningsförmåga med fokus på individens anpassningsförmåga att hantera omgivningens 
krav (Dehlin & Rundgren, 2000). Det sociala åldrandet fokuserar på individens sociala 
funktioner under livet och hur en människas roller förändras under livet (Kristensson & 
Jakobsson, 2010). Åldrandet kan även delas upp i primärt och sekundärt åldrande. Det 
primära åldrandet är det som sker naturligt med stigande ålder (Ernsth Bravell, Chris-
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tiansen, Blomqvist, & Edberg, 2017), medan det sekundära åldrandet ger möjlighet 
till påverkan på äldres hälsa eftersom den är beroende av yttre faktorer (Statens folk-
hälsoinstitut, 2010; Ernsth Bravell, Christiansen, Blomqvist, & Edberg, 2017). Dehlin, 
Hagberg, Rundgren, Samuelsson och Sjöbeck (2000) beskriver att åldrandet påverkas 
av livsstilen och att hälsofrämjande insatser kan därför ha positiva effekter på äldres 
hälsa och livskvalitet (Dehlin et al., 2000).

Hälsa under åldrandet
Tidigare studier visar att upplevelsen av att bli äldre är subjektiv (Ernsth Bravell & 
Edberg, 2017) och att faktorer som ålder, kön och demografiskt läge kan påverka hälsan 
(Josefsson, Andersson, & Erikstedt, 2016; Folkhälsomyndigheten, 2019a). Den svenska 
nationella folkhälsoenkäten 2004 - 2009 visade att god självskattad hälsa minskar med 
stigande ålder (Statens Folkhälsoinstitut, 2011). I åldersgruppen 75 - 84 år uppger 
knappt hälften att de har en god hälsa (Statens Folkhälsoinstitut, 2011) där män uppger 
en bättre självskattad allmän hälsa än kvinnor (Statens Folkhälsoinstitut, 2011; Folkhäl-
sorapport 2019a). Även geografiska skillnader, om äldre bor i landsbygd eller tätort, har 
en stor betydelse och påverkar oberoende äldres upplevelse av hälsa (Statens Folkhäl-
soinstitut, 2011). Olika aspekter som kollektiv trafik, näringsliv och sjukvård kan fungera 
som stödjande faktorer för hälsan och underlätta möjligheten att bo hemma självstän-
digt och oberoende. (Wentjärvi, Sund, & Pellfolk, 2012; World Health Organization, 
2015; World Health Organization, 2017). Intervjustudien av sköra äldre uppvisar att ha 
meningsfulla dagliga aktiviteter och att kunna styra dessa aktiviteter i sin vardag, stärkte 
upp äldres självbestämmande och återspeglade en god hälsa (Ebrahimi, Wilhelmson, 
Eklund, Moore Dea, & Jakobsson, 2013). De äldre uppgav även att fysisk nedsättning 
ofta innebar ensamhet och isolering samt bristande social kontakt (Ebrahimi et al., 
2013). Resultatet stämmer väl överens med resultatet från en studie av Bryant, Corbett 
och Kutner (2001), där de äldre personerna som intervjuats menade att hälsosamt 
åldrande var att vara igång och göra något som bidrog till hälsa. Upplevelsen av hälsa 
handlade om att göra meningsfulla aktiviteter för att må bra i sitt åldrande (Bryant et al., 
2001). Fänge och Dahlin-Ivanoff (2009) intervjuade 40 hemmaboende män och kvinnor 
i åldern 80–89 i syfte att undersöka deras upplevelser av hälsa. Studien visar att äldre 
personer har en stark inre drivkraft att bevara sin hälsa och minska effekterna av ålders-
relaterade förändringar samt att äldre strävar efter att leva ett aktivt liv för att kunna 
fortsätta vara oberoende i sin vardag och utföra dagliga sysslor i hemmet (Fänge & 
Dahlin-Ivanoff, 2009). I en systematisk litteraturstudie av Bowling och Dieppe (2005) un-
dersöktes betydelsen av framgångsrik åldrande. Enligt de äldre personer i litteraturöver-
sikten är det vanligaste målet med framgångsrikt åldrande att ha bra hälsa och förmåga 
att fungera. Hälsa och funktionsförmåga bör därför vara uppenbara mål för förbättring 
och utvärdering av åtgärder riktade mot äldre personer (Bowling & Dieppe, 2005).
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Levnadsvanor och deras inverkan på hälsa
Levnadsvanor skiljer sig väsentligen åt och utvecklas olika i olika befolkningsgrupper i 
Sverige och i världen (Folkhälsomyndigheten, 2018; Haglund & Svanström, 1992). Det 
finns idag god evidens för att hälsosamma levnadsvanor kan förebygga eller fördröja 
utvecklingen av vissa sjukdomar (Lennartsson et al., 2011). De levnadsvanor som bidrar 
i högsta grad till sjukdomsbördan i Sverige är fysisk aktivitet, mat, alkohol och tobak. 
Genom att istället leva med goda levnadsvanor kan äldre få en genomsnittlig längre 
livslängd än de som har ohälsosamma levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2011).

Fysisk aktivitet och äldre
Fysisk aktivitet för äldre förebygger åldersrelaterade fysiska och psykiska förändringar 
(Langhammer, Bergland, & Rydwik, 2018). En ökad fysisk aktivitet kan leda till mindre 
sjuklighet och dödlighet hos äldre (McPhee, French, Jackson, Nazroo, Pendleton & De-
gens, 2016). Kondition och uthållighet, liksom balans, styrka samt rörlighet förbättras 
och risken för hjärt-kärlsjukdom reduceras (Taylor, 2013; McPhee et al., 2016). Fysisk 
aktivitet har även visat sig kunna minska risk för fall och skörhet hos äldre och därmed 
minska risken för flera vanliga ålderssjukdomar som diabetes och hjärtkärlsjukdom 
(De Labra, Guimaraes-Pinheiro, Maseda, Lorenzo, & Millán-Calenti, 2015; Taylor, 2013; 
McPhee et al., 2016). Litteraturöversikten av De Labra et.al., (2015) visar att fysisk ak-
tivitet ger positiva förändringar som ökad balans, muskelstyrka, bättre kroppshållning 
och mobilisering. Med hänvisning till ovanstående forskning kan det konstateras att 
fysisk aktivitet är en viktig faktor för att skapa ett så hälsosamt åldrande som möjligt 
samt ett relativt enkelt sätt att minska onödig sjuklighet hos äldre och därmed sam-
hällskostnader.

Nutrition och äldre
En god nutrition ger fysiskt och psykiskt välmående och gör att äldre kan fungera och 
må bra i vardagen (Livsmedelsverket, 2018). Med åldern tillkommer ett ändrat närings-
behov med extra fokus på protein och D-vitamin (Livsmedelsverket, 2019). Det är vik-
tigt med regelbundna måltider och en varierande kost (Livsmedelsverket, 2019) speci-
ellt med tanke på att med stigande ålder tillkommer en risk för malnutrition hos äldre. 
Det finns många faktorer som kan försvåra en bra nutrition exempelvis bristande aptit 
på grund av sjukdom, åldrande symtom såsom minskad törst, smak- och luktsinne 
(Westergren & Andersson, 2017) samt kulturella vanor och tillgänglighet till bra livs-
medel (Nilsson, Nilsson, Räftegård, & Åkesson, 2009). Dessa faktorer kan öka riskerna 
för undernäring och undervikt bland äldre personer (Locher, Ritchie, Robinson, Roth, 
Smith West & Burgiom, 2008). Enligt Johansson, Bachrach-Lindström, Carstensen och 
Ek (2008) är låg självupplevd hälsa stark associerad med risk för undernäring och ca 
15 % av äldre i Sverige befinner sig i riskzonen för att bli undernärda. I studien gjord 
av Fagerström och Naseer (2015) kunde liknande resultat ses. Resultatet från studien 
var bland annat att undernäring ökade risken för dålig fysisk och psykisk hälsorelate-
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rad livskvalitet (Fagerström & Naseer, 2015). Således är goda matvanor en viktig del i 
äldres vardag för att öka möjligheter att leva ett längre och friskare liv (Nilsson et al., 
2009).

Alkoholkonsumtion och tobaksvanor och äldre
Alkoholkonsumtion kan öka risken för sjukdomar hos äldre, som exempelvis demens, 
cancer och hjärt-kärlsjukdom (Andreasson, Chikritzhs, Dangardt, Holder, Naimi & 
Stockwell, 2019). Dessa risker finns redan vid en förhållandevis låg konsumtion både 
på grund av deras ålder men också de effekter som alkohol har på deras fysiologiska 
förändringar (Andreasson et al., 2019). Tobaksrökning är en av de huvudsakliga risk-
faktorerna för flera kroniska sjukdomar som cancer, lungsjukdom och kardiovaskulär 
sjukdom (Ng et al., 2016). Studier visar att kombinationen av levnadsvanorna hög al-
koholkonsumtion och rökning påskyndar äldres allmänna åldrande process samt ökar 
risken att dö i förtid bland äldre personer (Shaw & Agahi, 2012; Walters, Cattan, Spel-
ler, & Struckelberger, 1991). Insatser som minskar alkoholkonsumtion och tobaksbruk 
bland äldre kan således ge positiva effekter på hälsan (Walters et al., 1991).

Distriktssköterskans roll och hälsofrämjande arbete för äldre 
Enligt Distriktssköterskeföreningen (2008) möter distriktssköterskan individer i alla 
åldrar i uppdrag att förebygga ohälsa och främja hälsa. I processen att stärka patienten 
till god hälsa bör hänsyn tas utifrån ett etisk och holistiskt hälsofrämjande förhållnings-
sätt. Förebyggande hembesök, som visat goda resultat i flera studier, (Behm, Dahlin 
Ivanoff, & Zidén, 2013; Fagerström, Wikblad, & Nilsson, 2008; Sherman, Söderhielm-
Blid, Forsberg, & Karp, 2016) är ett sätt för distriktssköterskan att jobba hälsofrämjan-
de och förebyggande för äldre. Enligt Socialstyrelsen är syftet med förebyggande hem-
besök att hjälpa den äldre att bevara sin hälsa och självständighet samt minska både 
sjuklighet och vårdberoende (Socialstyrelsen, 2014). En studie (Sherman et al., 2016) 
visar att över tre fjärdedelar (84%) av de äldre som fick ett hembesök upplevde olika 
nivåer av nytta med hembesöket och flera rapporterade en bättre skattning av sin 
hälsa efteråt. Distriktssköterskorna i studien skulle utifrån ett patientcentrerad möte 
kartlägga äldres hälsa, välbefinnande och finna möjliga hälsoproblem. Intervjustudien 
av Behm et al. (2013) ligger i linje med resultat från föregående studie. De äldre som 
ingick i studien upplevde att besöket var värdefullt och över hälften av deltagarna 
upplevde att besöket utlöste tanke och medvetenhet på hälsofrämjande aktiviteter 
(Behm et al., 2013).

Fler vinster kring dessa hembesök har visats sig som förbättring av funktionsförmågan, 
fallprevention, ökad livskvalitet, minskade sjukhus-inläggningar och minskat behov av 
sjukvården och insatser inom kommuner (Fagerström et al., 2008). I Lindberg och Wil-
helmssons (2007) studie beskriver distriktssköterskor sitt hälsofrämjande arbete som 
att huvudsakligen ge råd gällande livsstilsförändringar om fysisk aktivitet, matvanor, 
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alkohol och tobak. Vidare beskriver Naue (2008) att distriktssköterskans största upp-
gift är att stärka patientens tilltro till egen förmåga och resurser. Utifrån Dorothea 
Orems (2001) omvårdnadsmodell är det viktigt att som distriktssköterska inge den 
äldre personen hopp, att uppmuntra och förmedla kunskap. Orem beskriver egenvård 
som de aktiviteter som individen självständigt utför för att upprätthålla sin egen hälsa. 
Målet för egenvården är att säkerställa mänsklig funktion, utveckling och hälsa (Orem, 
2001). 

Ovan nämnda studier visar att distriktssjuksköterskan kan förhindra åldrandets nega-
tiva påverkan och samtidigt stärka en god hälsa och ett hälsosamt åldrande genom att 
stödja äldre till hälsosamma levnadsvanor. Kunskap om äldres hälsa och levnadsvanor 
kan vara en grund och hjälp när distriktssköterskan planerar för sitt hälsofrämjande 
arbete.

SYFTE
Syftet med studien var att kartlägga oberoende äldre personers (77+) hälsa och lev-
nadsvanor samt studera skillnader utifrån ålder, kön och demografiskt läge.

METOD

Design
Denna studie är en del av det större forskningsprojektet Preventiva Hembesök till Se-
niorer (Pre-H) vid Högskolan Kristianstad, som samlat in data om hälsa och levnadsva-
nor hos oberoende äldre personer i sju kommuner i Skåne. Med bakgrund av studiens 
syfte har en kvantitativ ansats valts. En kvantitativ studie innebär att författaren utför 
strukturerade mätningar med avsikt att kartlägga och jämföra eller för att se om det 
finns samband mellan olika variabler (Billhult, 2017a). Studiens design är en icke-expe-
rimentell tvärsnittsstudie vilket kartlägger verkligheten vid ett speciellt nedslag i tiden, 
hur äldres hälsa och levnadsvanor är här och nu (Billhult, 2017a; Kristensson, 2014).

Kontext
Hembesöken genomfördes i sju kommuner i nordöstra Skåne. Personer som var 77 
år och äldre i de sju kommunerna var sammanlagt 17 413 under 2018 varav 7543 var 
män och 9870 var kvinnor (Statistiska Centralbyrån, u.å.). De som främst utförde hem-
besöket var distriktssköterskor men andra legitimerade professioner var också invol-
verade. Krav för besökaren var att ha lokal kännedom om området den äldre bodde 
i men också kunskap om det som skulle besvaras under besöket, detta möjliggjorde 
hälsoprevention och hälsopromotion.
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Urval
Erbjudandet om förebyggande hembesök skickades ut till samtliga som var 77 år och 
äldre, oberoende av insatser för vård och omsorg och som var hemmaboende i ordi-
närt boende i någon av de sju nordöstra kommunerna i Skåne, södra Sverige. Data har 
samlats in under 2018 och 1048 av de äldre som valde att medverka godkände också 
att materialet användes för vidare forskningsändamål. På grund av ofullständiga en-
kätsvar resulterade urvalet i 876 personer, ett internt bortfall på n=172.

Tillvägagångssätt
Personer 77 år och äldre boende i ordinärt boende fick brevledes erbjudande om att få 
ett förebyggande hembesök, ville de inte delta behövde de aktivt tacka nej till besöket. 
Syftet med besöket var att ge de äldre tips och råd samt lämpligt informationsmaterial 
utifrån de problem, behov och svårigheter som upptäcks i samband med besöket. I 
samband med erbjudandet om ett hembesök utgick information om projektet och 
om en önskan att samla data om deras hälsa i forskningssyfte. Förutom brevledes er-
bjudande om hembesöken publicerades det en annons i en dagstidning med liknande 
informationsinnehåll. Det förebyggande hembesöket innebar ett samtal utifrån ett frå-
geformulär som fylldes i av deltagaren och beräknades ta mellan 60–90 minuter. Efter 
besöket registrerades svaren på frågeformuläret i en webenkät av besökaren om det 
godkändes av deltagaren.

Enkät
Datainsamlingen för projektet genomfördes genom ett frågeformulär. Formuläret 
innehöll frågor om säkerhet i hemmet, allmän hälsa, psykosocial hälsa, fysisk hälsa och 
aktivitet, nutrition, kognitiv förmåga, socioekonomisk situation samt boendesituation. 
Besökaren utförde undersökningar som blodtryckskontroll och puls samt bedömning 
av nedsatt motorik, gångförmåga och kognitiv funktionsnedsättning. Deltagarna fick 
besvara frågor på ordinalskala, nominalskala och kvotskala. Frågeformuläret har tagits 
fram utifrån iterativa processer av en styrgrupp, bestående av professionella repre-
sentanter för Pre-H (Delfin & Peterson, 2018). Vissa av frågorna inspirerades av olika 
validerade instrument såsom, SF-36, Fresh, Downton vilket innebär att frågeformuläret 
är testad och konstruerad i tidigare studier, så att risker för missuppfattningar skulle 
vara så liten som möjligt (Billhult, 2017b). För att ytterligare utveckla frågeformuläret 
och undersöka dess stöd i besöket testades det av äldre personer i en pilotstudie, där 
de äldre kunde ge synpunkter (Delfin & Peterson, 2018). Författarna fick ta del av pro-
jektets insamlade data och valde ut de frågor och variabler som svarade mot syftet 
(bilaga 1).

Enkätens frågor 
Frågorna som användes i denna studie presenteras i sin helhet i Bilaga 1. De variabler 
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som studerades i denna studie var Hälsa, Fysisk aktivitet (fysisk aktivitet och fysiska 
hinder som begränsar socialt liv), Nutrition (aptit och ofrivillig viktnedgång), Alkohol-
konsumtion samt tobaksvanor utifrån ålder, kön och demografiskt läge. Deltagarnas 
ålder resulterade i en variation mellan 77–84, som delades in i två jämnfördelade grup-
per ”77–80 ” och ”81+”. För att lättare besvara studiens syfte och göra det lättöver-
skådligt för läsaren har dikotomisering utförts inför den statistiska analysen (Eliasson, 
2018). Självskattad hälsa undersöktes med frågan ”I allmänhet, skulle du vilja säga att 
din hälsa och ditt välbefinnande är” som dikotomiserades till: god (utmärkt, mycket 
bra, bra) och dålig (någorlunda och dålig) hälsa. Fysisk aktivitet undersöktes med frå-
gan ” Utövar du någon form av fysisk aktivitet?” med svarsalternativen: dagligen, flera 
gånger per vecka, 1 gång per vecka, 1–3 gånger per månad, så gott som aldrig och 
aldrig. Enligt World Health Organization (2010) och Folkhälsomyndighetens (2019b) 
rekommendationer kring fysisk aktivitet är att en person över 18 år ska röra sig minst 
150 minuter i veckan på måttligt ansträngande nivå alternativt 75 minuter i veckan av 
aktivitet på en ansträngande nivå. Följaktligen genomfördes följande kategorisering på 
svarsalternativen fysisk aktiv: ≥ 1 gång/veckan (dagligen, flera gånger per vecka, 1 gång 
per vecka) och fysisk aktiv < 1gång/veckan (1–3 gånger per månad, aldrig/så gott som 
aldrig). Frågan om aptit ”Är din aptit sämre än tidigare” dikotomiserades till: sämre (ja 
sämre) och samma/bättre (nej samma eller bättre än tidigare). Vid dikotomisering av 
”Dricker du alkohol” skapades två grupper: aldrig/sällan (aldrig, sällan) och ibland/ofta 
(ibland, ofta). Svarsalternativen kring tobaksvanor dikotomiserades till: röker/snusar 
(röker, snusar, både och) och ingen tobak (nej).

Analysmetod 
Statistikprogrammet IBM SPSS Statistics användes för att analysera studiens data, 
både genom beskrivande (deskriptiv) och analytisk statistik. Beskrivande statistik pre-
senterades utifrån antal (n) och procent (%) vid nominalskala samt median (md) på 
grund av snedfördelad kvotdata (Billhult, 2017c). Kvartil (q) användes för att presentera 
spridningsmåttet på åldern (Kristensson, 2014). Med hjälp av analytisk statistik drogs 
slutsatser om likheter och skillnader (Billhult, 2017d). Ett Chi-2 test har använts för att 
säkerställa hur starkt sambandet är och för att utläsa ett p-värde. P-värdet redovisar 
hur stor sannolikheten är att något beror på slumpen, eller om det är statistiskt signifi-
kant (Polit & Beck, 2017a). Den vanligaste signifikansnivån som anses vara acceptabel 
är p-värde <0.05, vilket också har använts i föreliggande studie (Billhult, 2017d). 

Forskningsetiska överväganden 
Forskningsetiken tas i beaktan under hela studiens gång. Etiska spörsmål förekommer i 
alla delar av studien och uppmärksammades och övervägdes av forskarna (Kjellström, 
2017).  Ett etiskt rådgivande (2018/849) erhölls för projektet av etiknämnden i Lund. 
Forskare har en plikt att skydda deltagarnas rättigheter och alltid respektera självbe-
stämmandet (Kjellström, 2017; Polit & Beck, 2017b). Deltagarna kunde själva bestäm-
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ma om och hur länge de ville medverka och de möttes med respekt oavsett. Projektet 
har tagit hänsyn till informerat samtycke enligt Helsingforsdeklarationen (Helgesson, 
2015). Informationskrav tillgodosågs via brevutskick, där det informerades kring pro-
jektet. Samtyckekravet tillgodoseddes genom besvarandet av frågeformuläret och där 
de äldre godkände om data fick användas i forskningssyfte (Polit & Beck, 2017b) vilket 
sparades i krypterat skick. Ingen data presenterades på individnivå. Författarna tog 
inte del av några personuppgifter i rådande studie då dessa hade avidentifierats och 
ersatts av koder. Materialet behandlades konfidentiellt och skyddades mot obehöriga 
genom försiktighet och medvetenhet. Det vetenskapliga värdet i studien övervägde 
den risk som fanns gentemot hälsa, säkerhet och integritet (Kjellström, 2017). Detta 
gjordes genom att reflektera över studiens betydelse, om nytta fanns för deltagarna, 
samhället eller professionen.

Rådande studie kartlägger skillnader mellan hälsa och levnadsvanor utifrån några av 
de frågor som användes vid hembesöken. Författarna anser att studien ökar kunska-
pen om äldres hälsa som i sin tur kan vägleda oss distriktssköterskor, politiker och 
andra aktörer till att praktiskt kunna utföra ett bra arbete med hälsoprevention och 

promotion.

RESULTAT
Resultatet presenteras i tabell 1 där både deskriptiv och analytisk statistik presenteras. 
Studiens urval består av 876 oberoende äldre varav totalt 482 är kvinnor (55%) och 
394 (45%) är män. Åldrarna varierade mellan 77–84 år med en medianålder på 80 (q1-
3 78-82). Av deltagarna bodde 384 personer (43,8%) i tätort och 492 personer (56,2 
%) på landsbygd.

Hälsa och välbefinnande 
Majoriteten (76.3%) av deltagarna upplevde sin hälsa som god. Deltagarna som var 81 
år och äldre skattade sin hälsa signifikant högre (P =.001) än de som var yngre (77-80 
år). Det fanns ingen signifikant skillnad i upplevd hälsa vad gäller kön och demografiskt 
läge. 

Fysisk aktivitet och hinder 
Totalt 836 av deltagarna (95.4%) utövade någon form av fysisk aktivitet såsom prome-
nad, hushållsarbete eller cykelturer dagligen, flera gånger i vecka till en gång i veckan. 
Det fanns ingen signifikant skillnad mellan ålder, kön eller demografiskt läge. Totalt 
82.2% av alla deltagarna uppgav inga fysiska hinder i sociala sammanhang. Det före-
kom inte någon signifikant skillnad mellan ålder, kön och demografiskt läge. 
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Nutrition, aptit och ofrivillig viktnedgång 
 Totalt 91.9% av deltagarna upplevde ingen sämre aptit än tidigare. Vidare uppgav 
90.2% av deltagarna ingen ofrivillig viktnedgång. Vid analys av äldres matvanor i form 
av aptit och ofrivillig viktnedgång fanns ingen signifikant skillnad vad gäller ålder, kön 
och demografiskt läge. 

Alkohol och tobak 
Frågan kring konsumtion av alkohol besvarades av deltagarna som aldrig eller sällan 
(59.6%) och ibland eller ofta (40.4%). Det fanns en signifikant lägre alkoholkonsumtion 
(P <.0001) och tobaksanvändning (P <.0001) hos de äldre deltagarna (81 år och äldre) 
samt en signifikant högre alkoholkonsumtion hos männen (P <.0001). Det fanns ingen 
signifikant skillnad vad gäller om deltagaren bodde i tätort eller på landsbygd. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med denna studie var att kartlägga och studera skillnader mellan upplevd hälsa 
och levnadsvanor hos äldre i relation till ålder, kön och demografiska läge. För att upp-
nå syftet valdes en tvärsnittsstudie med en kvantitativ ansats och med en icke-experi-
mentell design. En tvärsnittsstudie valdes för att studera samband mellan olika variab-
ler och grupper (Billhult, 2017a; Kristensson, 2014). En fördel med tvärsnittsstudier är 
att det går relativt snabbt att samla in data och information om många personer sam-
tidigt (Billhult, 2017a). Nackdelar med tvärsnittsstudier är att de ger en ögonblicksbild 
och det ges ingen information om hur situationen såg ut innan och efter mätningen 
(Billhult, 2017a; Kristensson, 2014). I denna studie blir nackdelen med tvärsnittsstudier 
tydlig då det inte framkommer information om äldres tidigare levnadsvanor, vilket 
är något som kan påverka hur äldre skattar sin hälsa. Det finns både svagheter och 
styrkor med en kvantitativ forskningsdesign. Styrkan i detta fall är att kunskapen ger 
en generell bild av äldres hälsa i Region Skåne och svagheten är att det inte redogörs 
några djupgående analyser om studiematerialet. En kvalitativ metod var inte lämplig 
eftersom avsikten med studien var att kartlägga de äldres hälsa och levnadsvanor i 
förhållande till ålder, kön och demografisk läge och inte i beskrivande ord och erfa-
renheter hos deltagarna (Henricson & Billhult, 2017). Ett förslag som kan genomföras 
i framtiden är att intervjua de som besvarat enkäten och få en fördjupad bild av deras 
hälsa och levnadsvanor. I denna studie användes enbart en del av enkäten ”Preventiva 
hembesök” vilket till viss del kan medföra att studien får ett bristfälligt helhetsperspek-
tiv angående äldres allmänna hälsotillstånd. Något som format designen i föreliggande 
studie är att materialet redan var insamlat, det fanns således ingen möjlighet att på-
verka urvalet till studien. Vidare fanns ingen möjlighet att insamla ny kunskap eller att 
påverka frågeställningen då data redan insamlats i annat syfte (Eliasson, 2018). 

Föreliggande studie utfördes i södra Sverige och en styrka var att de inkluderade obe-
roende äldre bodde i både tätort och landsbygd samt att urvalet var stort, vilket stär-
ker studiens validitet. Ett forskningsresultat ska så långt som det är möjligt vara ge-
neraliserbart, även utanför det urval eller område där forskningen har bedrivits (Polit 
& Beck, 2017a). Detta innebär en svaghet i föreliggande studie, då det är oklart hur 
många som tillfrågats och därmed oklart hur hög svarsfrekvensen blev. Det externa 
bortfallet är således inte beräknat. Hembesöket har varit frivilligt och därför har förfat-
tarna inte fått tillgång till information angående data om hur många som har tillfrågats 
och hur många som inte velat medverka i projektet. Detta medför att generalisering 
av resultatet försvåras, om generalisering skulle genomföras kan det ge en missvis-
ande bild av verkligheten. Det visade sig att 172 personer hade internt bortfall, vilket 
resulterade i att studiens urval minskade från n=1048 till n=876. Författarna valde att 
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exkludera de med internt bortfall efter en bortfallsanalys som inte påvisade något an-
norlunda resultat. 

Enkäten har testats och reviderats i en pilotstudie för att se att den mäter det den 
avser att mäta (Delfin & Peterson, 2018). En fördel med detta är att risker för missupp-
fattningar är så liten som möjligt (Billhult, 2017a). En nackdel med använda en i förväg 
konstruerad enkät är att möjligheten att fråga exakt efter det som forskaren är ute 
efter minskar och det går inte att styra över dess längd och svarsalternativ (Billhult, 
2017a). Hälsa i sig är ett komplext begrepp vilket gör det svårt att mäta. En svårighet 
med validitet i självskattad hälsa är att det finns flera definitioner för hälsa och att 
det skiljer sig mellan äldre personers syn på vad hälsa är. Det finns även många saker 
i vardagen som kan påverka hur äldre väljer att skatta sin hälsa men eftersom fokus i 
denna studie ligger på äldres skattning av sin hälsa och inte definitionen för hälsa bör 
detta inte påverka begreppets validitet (Peersman, Cambier, De Maeseneer, & Wil-
lems, 2012). En svaghet med enkäten kan ha varit att den var lång och tidskrävande 
och att den skulle besvaras i samband med besöket (Delfin & Peterson, 2018). Enligt 
Kristensen (2014) kan det finnas en risk att deltagarna känner sig stressade och sva-
rar ogenomtänkt på enkäten för att göra besökaren nöjd med svaren, vilket inte ger 
ett rättvist resultat. En styrka var att enkäten besvarades i personens egna hem, där 
miljön kan anses som trygg och säker. Hembesökaren fanns tillgänglig på plats för att 
kunna svara på frågor och fanns som stöd till de äldre som kände behov av det. Det 
minskar även risken för en oförutsägbar bias, eftersom det finns liten risk för att frågor 
feltolkas. En potentiell risk i studien var att vissa frågor kan ha väckt negativa känslor 
hos den enskilde. Enkäten innehöll frågor om olika levnadsvanor som alkohol, tobak 
och matvanor. Enligt Polit och Beck (2017b) finns det alltid en risk att frågor kan väcka 
skam eller upplevas som känsliga. En styrka med hembesöket var att deltagarna fick 
information och egenvårdsråd kring goda levnadsvanor, broschyrer vad gäller risker 
i hemmet och information om möjliga anpassningar. De fick även möjlighet att prata 
och diskutera om sin situation och eventuella problem med hembesökaren. 

För att kunna jämföra de olika gruppernas upplevelser av hälsa och välbefinnande 
samt levnadsvanor valdes i denna studie signifikansanalysen chi-2-test som anses vara 
en styrka eftersom det ger en beskrivande och analyserande beskrivning om problem-
området (Eliasson, 2018). Svarsalternativen dikotomiserades inför analysen. En svag-
het med dikotomisering är att den kan generera förlust av information. I föreliggande 
studie hade samma slutsatser dragits även vid en icke-dikotomisering som kan ses som 
en styrka (data ej presenterad). Det är lämpligt att försöka fördela variablerna jämt i de 
två olika kategorierna och para ihop med närliggande kategori (Djurfeldt, Larsson, & 
Stjärnhagen, 2018). Samtidigt så finns inga bestämda regler på hur sammanslagningen 
av variabler ska se ut. Ett exempel på när det uppstod tvivelaktighet var på frågan 
om Hälsa och välbefinnande, där ”någorlunda” var ett svarsalternativ. Likaså tidigare 
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studier kring självskattad hälsa har haft oklarhet att avgöra om svarsalternativet ”nå-
gorlunda” tillhör gruppen ”bra” eller ”dåligt” (Wu, Wang, Zhao, Ma, Yan, & He, 2013). 
Efter diskussion mellan författarna vad gäller dikotomisering av variabeln hälsa togs 
beslutet att svarsalternativet” någorlunda” ska tillhöra gruppen dålig hälsa. 

Resultatdiskussion
I föreliggande studie var de huvudsakliga fynden att en god självskattad hälsa och vissa 
levnadsvanor var signifikant associerat till ålder och kön men inte demografiskt läge. I 
detta avsnitt kopplas resultatet till tidigare forskning och till Dorothea Orems omvård-
nadsmodell (Orem, 2001).

Majoriteten av deltagarna i åldrarna 81–84 år skattade sin allmänna hälsa som ut-
märkt, mycket bra och bra, vilket minskade till någorlunda och dålig hälsa i åldrarna 
77 - 80 år. Resultatet indikerade en trend att hälsan förbättras hos den äldre befolk-
ningen och är i linje med Folkhälsomyndighetens senaste folkhälsorapport (2019a) där 
fler äldre skattar sin hälsa som god. Däremot så finns det motsägande fynd vad gäller 
äldres självskattad hälsa utifrån ålder. Detta kan bero på att åldersgrupperna indelas 
olika i studier och rapporter. Författarna Thorslund och Parker (2002) visade att olika 
studier kommer fram till olika slutsatser när det gäller åldersrelaterad hälsoutveckling 
hos äldre personer. Vidare uppskattade en stor andel av alla kvinnor och män i studien 
sin hälsa som god. Tidigare rapport visar dock en könsrelaterad skillnad på självskat-
tad hälsa hos äldre (Statens Folkhälsoinstitut, 2011) och den senaste rapporten från 
2019 visade att män (74%) hade en högre självskattad allmän hälsa än kvinnor (69%) 
(Folkhälsomyndigheten, 2019a), vilket kan tänkas bero på olika socioekonomiska fak-
torer samt livsstilsvillkor. En anledning till att äldre skattar sin hälsa som god kan vara 
att livsvillkoren har generellt sett förbättrats för de flesta i Sverige under de senaste 
åren (Folkhälsomyndigheten, 2019a). Majoriteten av de äldre i studien upplevde var-
ken ofrivillig viktnedgång eller sämre aptit än tidigare. Följaktligen kan äldres nutrition 
antas vara en viktig faktor för den god självupplevda hälsan som ger möjlighet för att 
bo kvar i eget hem i hög ålder. Ytterligare en anledning kan vara att äldre har en positiv 
syn på åldrandet och ett meningsfullt syfte med livet. Tidigare forskning kring själv-
upplevd hälsa har pekat på att synen på hälsa påverkas av äldres förmåga att accep-
tera och vara nöjd med sin tillvaro, att leva i nuet och att ha en positiv attityd till livet 
(Reichstadt, Sungupta, Colin, Lawrence A, & Dilip V, 2010) samt att självskattad hälsa 
och livstillfredsställelse har en nära relation med varandra (Pinto, Fontaine, & Neri, 
2016; Michalos, Zumbo, & Humbley, 2000). En dålig självskattad hälsa kan därmed 
leda till att äldre har svårt att upprätthålla livstillfredställelse (Pinto, Fontaine, & Neri, 
2016) som i sin tur ökar risken att isolera sig, drabbas av depression och tidigt mist av 
livet (DeSalvo, Bloser, Reynolds, He, & Muntner, 2006; Chang-Quan, Xue-Mei, Bi-Rong, 
Zhen-Chan, Ji-Rong & Qing-Xiu, 2009; Coyle & Dugan, 2012). I den kliniska miljön kan 
distriktssköterskan använda denna information för att identifiera äldre personer med 
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dålig självskattad hälsa och erbjuda egenvårdssamtal som tar upp vikten av att upp-
rätthålla en känsla av egenvärde och välbefinnande. För att bibehålla äldres känsla av 
hälsa och välbefinnande kan coping strategier användas, det vill säga möjligheten att 
påverka den äldres bedömningar av sina situationer och göra det möjligt för denne att 
kunna hantera sin försämrad hälsa (Bourque, Pushkar, Bonneville, & Béland, 2005; Jon-
ker, Comijs, Knipscheer, & Deeg, 2008). Detta stämmer väl överens med Orems (2001) 
beskrivning av att hälsa främjas genom att uppmuntra och förmedla kunskap. Att äldre 
får kunskap blir därmed en förutsättning för förändring.

Föreliggande studie visar att andelen äldre som var fysiskt aktiva mer än en gång i 
veckan var mer än 90%. Att äldre är fysisk aktiva trots hög ålder är ett positivt resultat 
som även påvisats i tidigare rapporter (Fridh, Modén, Lindström, Grahn, & Rosvall, 
2013), där det kunde ses en ökning på fysisk aktivitet i åldersgruppen 65–80 år. Även 
i en rapport som var framtagen av Karolinska Institutet, där syftet med rapporten var 
att kartlägga och beskriva motionsvanor hos personer mellan 65 och 84 år, visade att 
över 50 % av alla män och kvinnor rapporterade en regelbunden fysisk aktivitet av 
något slag (Benka Wallén, Ståhle, Hagströmer, Franzén, & Skavberg Roaldsen, 2014). 
Ovanstående resultat är väldigt uppmuntrande eftersom att vara fysisk aktiv ger po-
sitiva effekter på hälsan och ökar möjligheten till ett bra åldrande och välbefinnande 
och leder till att den äldre människan kan ta hand om sig själv och vara oberoende av 
vård och omsorg trots stigande ålder (Golubeva & Danilova, 2012; Dehlin et al., 2000; 
Kirchhoff, 2006; Nelson et al., 2007). Resultatet kan ha en stark grund i att för de äldre 
i föreliggande studie är fysisk aktivitet inte bara fysisk träning som cykling eller styr-
keträning men även vardagliga sysslor som trädgårdsarbete, inköp eller promenad. 
Föreliggande studies resultat visar inga skillnader i fysiska aktivitetsnivån och fysiska 
hinder hos äldre i tätort och på landsbygd. Likadant visar en tidigare studie ingen skill-
nad mellan aktivitetsgraden på landsbygd och i stadsmiljö (Arnadottir, 2010). Det kan 
snarare handla om att äldre på landsbygden i studien ägnar sig åt aktiviteter i naturen 
och äldre i tätort ägnar sig mer på kultur och inomhusidrott (Arnadottir, 2010). Det är 
även värt att notera att trots att äldre uppger en tillräcklig fysisk aktivitet finns det risk 
att de inte uppnår den rekommenderade dosen om minst 150 minuters fysisk aktivi-
tet i veckan på måttlig intensitet. För att äldre ska nå rekommendationerna om fysisk 
aktivitet behöver insatser sättas in på flera nivåer i samhället. Att fler äldre når rekom-
mendationerna om fysisk aktivitet kommer leda till ett hälsosammare åldrande och 
minskad ohälsa, på sikt även ger hälsoekonomiska vinster genom minskad belastning 
på hälso- och sjukvården.

Studiens resultat visar att äldre män mellan 77–80 år har en högre alkoholkonsumtion 
och att det fanns en signifikant skillnad mellan ålder och kön vad gäller alkoholkonsum-
tionen. Detta i sig behöver inte ses som ett missbruk men pekar på att risk kan finnas. 
Resultatet visade att en låg andel rökte och snusade (7,8%) och det överensstämmer 
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med folkhälsomyndighetens rapport (2019a) att daglig tobaksrökning har minskat hos 
samtliga åldersgrupper oberoende kön. Trots att tobaksanvändningen minskat krävs 
dock ett kontinuerligt arbete för att bibehålla eller ytterligare minska dessa siffror. 
Särskilt med tanke på att enligt tidigare forskning har alkoholkonsumtion i samband 
med rökning en negativ effekt på hälsan (Shaw & Agahi, 2012; Walters, Cattan, Spel-
ler, & Struckelberger, 1991). Även Socialstyrelsen (2019) anser att äldre med riskbruk 
bör erbjudas rådgivning i form av till exempel kvalificerad individuell handledning eller 
telefonrådgivning (Socialstyrelsens, 2019). 

Att kunna identifiera och bryta ohälsosamma vanor är en stor del av distriktssköter-
skans arbete. Det finns olika sätt som distriktssköterskor skulle kunna jobba för att 
behålla eller höja den upplevda hälsan hos äldre och samtidigt förebygga sjukdomar 
relaterade till ohälsosamma levnadsvanor. I distriktssköterskans uppdrag ingår det att 
känna till de mest effektiva kvalificerade rådgivnings metoder, motiverande samtal 
och utvecklandet av tilltron till patientens egen förmåga. Egenvårdsförmåga handlar 
om den inre motivationens betydelse som är även ett centralt begrepp i Orems (2001) 
omvårdnadsmodell. Genom att stärka tilltron till egenvårdsförmåga hos äldre kan di-
striktssköterskan ha direkt inverkan för att de ska välja ett hälsosamt liv genom att 

bryta ohälsosamma levnadsvanor. 

Kliniska implikationer
Resultaten från kartläggning av äldres hälsa och levnadsvanor visade att det finns en 
skillnad mellan upplevd hälsa och ålder. Denna kunskap kan användas för att genomfö-
ra insatser som är riktade mot att främja de äldres allmänna hälsa samt implementera 
hälsoprogram för att öka kunskap om ett hälsosamt åldrande. I denna studie framkom-
mer det även att det finns en signifikant skillnad gällande alkoholkonsumtion utifrån 
ålder och kön samt tobak gällande ålder. Denna kunskap kan vara en grund för att 
distriktssköterskan ska uppmärksamma vissa riskgrupper som äldre män vad gäller 
alkoholkonsumtion och yngre äldre vad gäller självskattad hälsa och kan därmed vara 
en hjälp för att planera för hälsofrämjande arbete. Genom att erbjuda adekvat kunskap 
om hälsosamma levnadsvanor kan distriktssköterskan förhindra risken att äldre ska 
drabbas av ohälsa och istället stärka äldre i sin egenvård. För att distriktssköterskor ska 
kunna skapa bästa möjlighet för en god hälsa och ett gott åldrande är det avgörande 
att identifiera riskbeteende och erbjuda rådgivning redan i tidigare ålder

Genom att fortsätta utföra exempelvis ”Preventiva hembesök” kan förändringar över 
tid urskiljas och det kan skapas större möjligheter att ge alla i befolkningen en jämlik 
hälsa. Föreliggande studie kan ge distriktssköterskan en indikation hur en god hälsa 
och ett hälsosamt åldrande kan stärkas genom att stödja äldre till hälsosamma lev-
nadsvanor.
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SLUTSATS 
Kartläggningen av oberoende äldres hälsa och levnadsvanor utifrån ålder, kön och 
demografiskt läge visade uppmuntrande resultat. Majoriteten skattade sin hälsa som 
god och rapporterade en hög fysisk aktivitet (minst en gång i veckan) och inga fysiska 
hinder i sociala sammanhang. Vidare visades det att majoriteten av deltagarna inte 
upplevde sämre aptit eller ofrivillig viktnedgång än tidigare och det sågs ingen signi-
fikant skillnad vad gäller ålder, kön och demografiskt läge. Däremot sågs ett möjligt 
riskbruk kring alkohol och tobaksanvändning som kan leda till en negativ inverkan på 
äldres hälsa. Signifikant skillnad vad gäller upplevd hälsa, alkoholkonsumtion och to-
baksanvändning kunde ses hos de 81 år och äldre, jämfört med åldrarna 77 – 80 år.  
Hos kvinnor sågs en signifikant lägre alkoholkonsumtion än hos männen. Utifrån stu-
diens kartläggning sågs ingen signifikant skillnad hos deltagarna när det kommer till 
demografiskt läge.

Syftet med studien har besvarats, men mer forskning behövs för att kartlägga obero-
ende äldres hälsa och levnadsvanor som kan leda till en bättre och mer jämställd hälsa 
i samhället. Förslag för ytterligare forskning och frågor som kan belysas är t.ex att kart-
lägga och undersöka möjliga samband och skillnader som kan finnas mellan självskat-
tad hälsa och levnadsvanor utifrån ålder och kön. Vidare kan det vara intressant att 
undersöka om det finns skäl att prioritera vissa riskgrupper om resurserna inte räcker 
till att förebygga hela befolkningens hälsa samt att belysa oberoende äldres upplevel-
ser av sin hälsa och levnadsvanor. 
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Frågeformulär för förebyggande hembesök 

Frågeformulär för förebyggande hembesök.  

Tryck på cirkeln och/eller skriv i ruta med fritext (vid behov).  

Kvadratisk ruta innebär att du kan välja 1 eller flera svarsalternativ 

Jag godkänner att mina data sparas för forskningsändamål. De sparas i krypterat skick. För 

forskningsändamål kommer data endast att behandlas på gruppnivå, där du som individ inte 

kommer att kunna identifieras. 

Ja  Nej  

 Läge 

 Tätort (En tätort har sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare, Källa SCB)  

 Landsbygd 

Kön 

Man  Kvinna  

Födelseår 

1935  1936  1937   1938  1939  1940  1941  1942  Född efter 1942 

I allmänhet, skulle du vilja säga att din hälsa och ditt välbefinnande är 

Utmärkt Mycket bra Bra Någorlunda  Dåligt  

Bilaga 1
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Utövar du någon form av fysisk aktivitet? (T.ex. promenad, cykelturer, hushållsarbete eller 

trädgårdsarbete)  

Dagligen  

 
 

Flera gånger per vecka  

 
 

1 gång per vecka  

 
 

1–3 gånger per månad  

 
 

Aldrig/ så gott som aldrig  

 
 

 

Har du några fysiska besvär som begränsar ditt sociala liv?  

Nej  

 
 

Ja  

 
 

  

Hur är din aptit jämfört med tidigare?  

Bättre  

 
 

Samma  

 
 

Sämre  

 
 

 

Har du gått ner i vikt? (ofrivillig viktförlust oavsett tidsförlopp och omfattning)  

Nej  

 
 

Ja  

 
 

 

Dricker du alkohol?  

Aldrig  

 
 

Sällan  

 
 

Ibland  

 
 

Ofta  

 
 

 

Röker eller snusar du?  

Nej  

 
 

Snusar  

 
 

Röker  

 
 

Både snusar och röker  
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Forskningspla�ormen för
Hälsa i Samverkan

Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan (tidigare Forskningsplattformen för Utveckling av 
Närsjukvård) har funnits sedan 2003 och är ett samarbete mellan Region Skåne, Högskolan 
Kristianstad samt de sju kommunerna i Nordöstra Skåne (Bromölla, Hässleholm, Hörby, 
Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra Göinge) som tillsammans finansierar verksamheten. Den 
ursprungliga inriktningen för forskningsplattformens verksamhet var att den forskning som 
bedrevs skulle ha en deltagarbaserad forskningsdesign. Representanter för de olika finansiärerna 
återfinns i den samordningsgrupp som beslutar om, och följer upp plattformens inriktning och 
verksamhet.

Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan ska fungera som en mötesplats för utbyte av 
erfarenheter och kreativa idéer och vara en dynamisk arena för forskningssamarbete över 
gränserna. Forskningen ska kännetecknas av hög vetenskaplig kvalitet och vara möjlig att 
implementera i praktiken. Visionen för verksamhetsperioden 2021-2023 är att i samverkan bedriva
verksamhetsnära forskning som kan möta framtidens utmaningar och ge möjlighet till 
personcentrering för hälsa och välbefinnande med speciellt fokus på:

• Insatser för att stärka hälsa och förebygga ohälsa
• Patientsäker och resurseffektiv vård över organisationsgränserna
• Utveckling av nya och innovativa lösningar
• Nyttiggörande och spridning av forskning
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