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DAGS ATT FLYTTA TILL ÄLDREBOENDET!
Linda Arvidsson
Lunds universitet, Malmö stad

OM MITT PROJEKT
Att flytta till ett äldreboende är
ett stort steg i livet. För de allra
flesta är det den sista bostaden
och den sista flytten du företar
dig i livet. Vissa personer har
flyttat flera gånger tidigare
medan andra bor kvar i sitt
föräldrahem när de företar sig
denna flytt. Vissa har övertalats
av andra att de måste flytta
andra har själva klart för sig att
de vill flytta och var de vill bo.
Utifrån detta är frågan hur den
äldre individen upplever den
tiden från att en lägenhet
erbjuds till dess att hen har
flyttat in.

BAKGRUND
I samband med ÄDEL reformen 1992 fick kommunen ansvar för alla former av
boenden för äldre. Kommunen ansvarar för allt från korttidsboenden till
äldreboenden som enligt Socialtjänstlagen kallas för särskilda boenden
(SÄBO). För att få flytta till SÄBO måste invidiven ansöka hos kommunens
biståndshandläggare som utreder och därefter tar beslut.
Om indivien beviljas en plats till särskilt boende hamnar hen på en kölista
som förhåller sig till både individens behov och eventuella önskemål till
specifikt äldreboende. Kommunen måste erbjuda en ledig bostad inom tre
månader för att inte behöva betala vite till IVO.

Jag vill undersöka de
emotionella, relationella och
praktiska dimensionerna för
individen under denna snabba
inflyttningsprocess.
Hur förberedd är individen på
att få ett erbjudande? Vad
händer om erbjudandet inte är i
önskat boende? Hur är det att
lämna sitt hem? Vad betyder
de anhöriga och närstående för
individen i denna process?
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SYFTE
Syftet med undersökningen är att
förstå hur den äldre individen
upplever den snabba
inflyttningsprocessen.
Förhoppningsvis leder denna
undersökning till att bredda
kunskapen om de äldre som
dagligen genomgår denna
process till något av de ca 88 000
SÄBO lägenheter som finns i
Sveriges kommuner.
Hur kan kommunens medarbetare
arbeta för att stötta och förbereda
den äldre och dennes anhöriga
inför denna omfattande
livsförändring.

TIDIGARE FORSKNING
Söderberg (2014) har tittat på
handläggningsprocessen för att
beviljas SÄBO. Och det finns både
svensk och internationell forskning
kring hur äldre själva upplever och
anpassar sig till den nya bostaden när
de väl är där (Brandburg 2007, Sainio,
J & Hansebo, G. 2008). Däremot
saknas kunskaper om upplevelsen av
själva inflyttningsprocessen i en
skandinavisk välfärdskontext.
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