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TITTEL
Overgang fra hjem til sykehjem 

– Pårørendes og 
helsepersonellets erfaringer og 

perspektiver

FORMÅL
Utvikle kunnskap som bidrar til en god 

overgang for pasient, pårørende og 
helsepersonell når pasienten flytter fra hjem til 

sykehjem, samt utvikle kunnskap som kan 
bedre fremtidig undervisning, samarbeid og 

praksis. 



GRETHE EILERTSEN
SIRI TØNNESSEN

TRULS JURITZENMAYLEN DAHL



HVOR

FAKULTETET FOR HELSE-OG 
SOSIALVITENSKAP

INSTITUTT FOR SYKEPLEIE OG 
HELSEVITENSKAP

EldreForsk



BAKGRUNN

3. Pårørende utøver en stor 
del av omsorgsarbeidet i 
velferdsstaten Norge (Anker 
Hansen et al., 2019).

1. Overgang = Når man går fra 
en livsfase, tilstand eller 
status til en annen (Meleis, 
2010) – som kan føre til nye 
mestringsstrategier eller økt 
sårbarhet. 

2. Et flertall av eldre innbyggere 
ønsker å bli gamle i eget hjem 
(Dale et al., 2008). Men, 
overgang fra hjem til sykehjem vil 
være uunngåelig, grunnet 
nedsatt funksjon og økt behov for 
pleie. 



«Innbyggere over 65 år øker i Norge, 
og en stor andel av disse er i behov av 

helsehjelp» (SSB, 2021). 
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Referansegruppe

• Ønsker å danne en gruppe

• Innspill, refleksjoner, erfaringer og råd inn i 
ulike faser av prosjektet

• Erfaringer som ektefelle/samboer eller 
sønn/datter til noen som har gjennomgått 
en overgang fra hjem til sykehjem

• Møter når det passer og etter behov, 
digitalt/fysisk. Gruppe/en-til-en

• Lite forskning fra før

• Noen som ønsker å være med, eller kjenner 
noen andre?
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