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Sammanfattning 

Bakgrund 

Demenssjukdom bidrar ofta till att personerna i senare sjukdomsförlopp behöver flytta 

till särskilt boende, vilket ställer krav på omvårdnadsperonalen att ha förståelse och 

kunskap om hur vårdmiljön påverkar personer med kognitiv svikt. Riktlinjer visar att 

miljön måste uppfylla både fysiska och psykosociala aspekter och omvårdanden ska 

vara personcentrerad. 

Metod  

Artikelsökning gjordes i databaserna CINAHL och PubMed där lämpliga artiklar valts 

ut, samt via fri- och sekundärsökning som analyserades med integrerad analys. 

Syfte 

Syftet med litteraturöversikten är att beskriva hur en personcentrerad vårdmiljö kan 

påverka personer med demenssjukdom inom särskilt demensboende.  

Resultat 

Resultatet visar att personcentrering av vårdmiljön har stor betydelse för personer med 

demenssjukdom och kan implementeras i alla tillgängliga boendeformer. Att göra 

miljön så hemlik som möjligt är viktigt och naturen har en positiv inverkan på personer 

med demens och utomhusmiljön kan också bidra med multisensorisk stimulans. 

Belysning, buller, och temperatur har också betydelse för exempelvis 

beteendestörningar. Förbättrad orientering kan erhållas genom användning av 

symboler och minnesboxar men också genom användning av färger. 

Slutsats 

Personcentrering av vårdmiljön har stor betydelse för personer med demenssjukdom 

när det gäller upplevelse av trygghet, välmående och livskvalitet, och sjuksköterskan 

kan anpassa miljön med rätt kunskap och engagemang.  

Nyckelord: Personcentrerad omvårdnad, omgivning, kognitiv svikt 
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Summary 

Background 

Dementia often leads to moving into assisted living/ nursing homes, which adds a great 

responsibility for the staff to understand how the environment affects people with 

dementia. Guidelines show that the environment must take both physical and 

psychosocial aspects into consideration and the care should be person-centered. 

Method 

Articles were chosen from two databases; CINAHL and PubMed. Free- and secondary 

references of interest were also found. The chosen articles were analysed with 

integrated analysis. 

Aim 

The aim of this review was to explore how the living environment affect people with 

dementia in assisted living and nursing homes for people with dementia.  

Result 

The result shows that person-centered care environment have great importance for 

people with dementia, and can be implemented in all available living facilities. Making 

the home environment as homelike as possible is important, and nature has a positive 

influence on people with dementia and can provide multisensory stimulance. Light, 

noise and temperature can induce behavioral changes. Improved orientation can be 

attained by the use of symbols and memory boxes, and also through the use of colors.  

Conclusion 

Person-centered care environment is of great importance for people with dementia to 

restore the sense of security, wellbeing and quality of life, and with knowledge and 

commitment the nurse can adjust the environment to fit its purpose.  

Keywords: Person-centered care, surroundings, cognitive failure 
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INLEDNING 

Antalet personer med demens i världen stiger med en åldrande befolkning. 

Förekomsten av demenssjukdom ökar i åldern över 85 år (Tom et al., 2015). Mer än 

hälften av alla personer som är över 85 år lider av någon form av demens (Barlam, 

2009). 

Demens är symtom som orsakas av kognitiv svikt. De vanligaste typerna av 

demenssjukdom är Alzheimers sjukdom, vaskulär demens och frontotemporal 

demens. Gemensamt för demenssjukdomar är att de påverkar hjärnan på olika sätt och 

orsakar olika förändringar i hjärnan (Sandilyan & Dening, 2015). Demens är 

irreversibelt progredierande och påverkar minnet och upplevelsen av sinnesintryck, 

men också i det senare förloppet förmågan att planera, ta initiativ och att förstå sin 

omgivning eller göra sig förstådd (Fastbom, Fors & Lövdén, 2014). Samspelet mellan 

miljö och människa är viktigt, och vård- och boendemiljön för äldre måste därför bygga 

på kunskap om hur de äldres självständighet och autonomi stimuleras. En bra och 

tydlig utformad vård - och boendemiljön kan hjälpa den äldre att orientera sig i sin 

vårdmiljö på bättre sätt (Farrelly, 2014). 

Båda författarna har erfarenhet av arbete inom särskilt boende och har sett att 

miljöfaktorer kan spela en stor roll för välbefinnande och harmoni hos äldre personer 

med demens. Eftersom omvårdnad ska vara personcentrerad finns ett behov av att 

förstå miljöns påverkan på personer med demenssjukdom, och hur sjuksköterskan kan 

påverka miljön för att göra tiden inom särskilt boende så bra som möjligt för personen 

med demens. 
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BAKGRUND 

Demenssjukdom 

Kelsick & Freysteinson (2013) har i sin studie beskrivit att demens är "ett 

samlingsnamn" för grupper av kognitiva störningar som kännetecknas av försämrat 

minne, motorik och beteendestörningar. Alzheimer är en progressiv sjukdom, och den 

vanligaste formen av demens bland vuxna över 65 år (Kelsick & Freysteinson, 2013). 

Alzheimers sjukdom drabbar den del av hjärnan, d.v.s., amygdala, frontalloben- eller 

temporalloben, som styr förmågan att fatta beslut, tänka och minnas den senaste 

tidens händelser. På grund av minnesluckor, minskar succesivt förmågan att ta hand 

om sig själv på grund av alla fysiska och kognitiva nedsättningar (a.a). Demens är de 

symtom som uppkommer till följd av en sjukdom, även om ordet demens i dagligt tal 

generellt relateras direkt till kognitiv svikt. Många kroniska sjukdomar leder till 

demens, men de sjukdomar som är närmast förknippade med begreppet är Alzheimer 

och cerebrovaskulär svikt, så kallad vaskulär demens (Gorelick, 2004). Riskfaktorer 

för att drabbas av demens är bland annat låg utbildningsnivå och hypertension, men 

också genetiska aspekter och blodkärlssjukdomar eller hög alkoholkonsumtion 

(Fastbom, Fors &  Lövdén , 2014). Stigande ålder har också visat sig öka risken att 

drabbas och vid 80 års ålder beräknas risken vara ca 30 %. Flertalet av de som drabbas 

är över 65 år, men demens drabbar också yngre individer (Gorelick, 2004). 

En studie som gjorts i Storbritannien visar att 800.000 människor i Storbritannien 

lever med demens, och 17000 är under 65 år. Antalet personer med demens förväntas 

öka till en miljon år 2021 och många fler människor kommer att utveckla demens 

tidigare under arbetslivet (McNamara, 2014). 

Demens beskriver en uppsättning av symptom som kan inkludera minnesförlust, 

humörsvängningar och problem med att kommuniceramed andra. Alzheimers 

sjukdom är den vanligaste formen av demens, men det finns mer än 100 andra typer 

inklusive vaskulär demens och Lewy Body demens. Demens påverkar människor på 

olika sätt och uppkomsten av tillståndet kommer att variera beroende på sjukdomen. 

Det är en av de främsta orsakerna till funktionshinder senare i livet, framför cancer, 

hjärt-kärlsjukdomar och stroke (McNamara, 2014). 

 

De vanligaste tecken och symtom på demens inkluderar: svårighet att komma ihåg den 

senaste tidens händelser, men lätt erinrar saker från det förflutna; svårighet att följa 

konversationer; svårighet att upprepa samtal eller information, eller tappa tråden mitt 

i en konversation. Personer med demens glömmer namnen på vänner eller 

vardagsföremål och kan känna ångest, depression eller ilska vid glömska. De har ofta 

problem med att tänka, tala, läsa eller skriva och känner förvirring även i välkända 

miljöer (McNamara, 2014). 
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Minne 

Ett vanligt och tydligt tecken vid demenssjukdomar är minnesstörning som försämras 

med tiden. Personer kan ha svårigheter att komma ihåg och lära sig nya saker. 

Minnesnedsättning och desorientering minskar upplevelsen av en trygg miljö. 

Personer med demens kan ofta inte känna igen nära familjemedlemmar (t.ex. en make, 

syskon, eller sina egna vuxna barn) och kan också ha svårt att känna igen aktuella 

bilder av sig själva (Nolan, Mathews, Truesdell- Todd  & VanDorp, 2002). 

Människor använder ofta ledtrådar i sin miljö för att påminna om vad de vill komma 

ihåg. Exempelvis kan papper på skrivbordet påminna dem om att arbeta med något, 

eller att ta paraplyet som placerats vid dörren om det regnar. Detsamma gäller för 

personer med demens. En lugn och tydligt utformad miljö kan främja minnesförmågan 

(Zeisel, 2013). 

Orientering 

Personer med demens kan misstolka vad som händer i den fysiska miljön och blir då 

desorienterade. Det är vanligt att personer med demens inte kan hitta sitt eget rum, 

vilket skapar en mängd problem för boende och personal (Nolan, et al., 2002). 

Desorientering hos personer med demens kan också leda till problembeteende såsom 

exempelvis aggression (Gibson, MacLean, Borrie & Geiger, 2004). 

Vandringsbeteende är ett exempel på symtom vid känsla av desorientering och 

osäkerhet till följd av försämrad rumsuppfattning och svårigheter att orientera sig i sin 

omgivning. Om personer med demens exempelvis inte kan hitta toaletten, kan detta 

orsaka ångest och inkontinens hos dem (Caspi, 2014 ). De kan lätt gå vilse i obekanta 

miljöer och kan bara ibland visa en förmåga att hitta en bekantmiljö. Tydlig vägvisning 

kan hjälpa dem att hitta sin väg till sitt rum eller hem (Mcgilton, Rivera & Dawson, 

2003). 

Påverkan av sinnen 

Sinneskapaciteten minskar med åren, och således kommer hörsel, syn, smak, känsel 

och doft inte längre kunna ge oss samma stimulisvarsintensitet som i unga år. Hur 

mycket sinnena påverkas är individuellt och förändras ideligen (Bakker, 2003). 

Forskare har diskuterat huruvida sinnenas degeneration faktiskt påverkar en person 

med demenssjukdom och om det skulle finnas möjlighet att använda dessa som 

riktmärken för tidiga tecken på demenssjukdom. Till detta resonemang hör också 

aspekten att demenssjukdom för med sig en progredierande oförmåga att tolka 

sinnesintryck och sätta dem i rätt sammanhang. Således har personer med 

demenssjukdom också ofta en väldigt låg tröskel gällande känslighet för över- och 

understimulering, vilket måste beaktas inom vården (Bakker, 2003; Behrman, 

Chouliaras & Ebmeier, 2014). Ett samband har kunnat ses mellan tidiga 

demenssymtom och hörselnedsättning, och flera studier har genomförts som påvisat 

samband mellan nedsatt känslighet för dofter och kognitiv svikt, men då snarare om 

oförmåga att kunna placera en doft- inte att upptäcka den (Behrman et. al, 2014). Lang, 

Leuschner, Ulrich, Stössel, Heckmann & Hummel (2006) har påvisat att smaksinnet 

påverkas av åldrande, men bara marginellt mer vid demenssjukdom än vid normalt 
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åldrande. Polyfarmaci, dvs. medicinering med flera mediciner samtidigt, som ju är 

vanligt förkommande hos äldre, kan också påverka aptit och smakupplevelse relaterat 

till förändrat ätbeteende samt intag av vissa läkemedel som påverkar salivutsöndring 

(Douglass & Heckman, 2010). 

 

Särskilt boende 

Socialstyrelsen (2010a) beskriver att särskilt boende som ett individuellt behovsprövat 

boende, där vård och omsorg erbjuds dygnet runt. Personer med demenssjukdom bor 

tillsammans med andra äldre, och bostaden utgörs av ett eget rum/ lägenhet och 

gemensamma utrymmen med flera funktioner, exempelvis matrum och dagrum. Här 

finns också utrymme för social gemenskap. Omgivningen måste vara lätt att förstå och 

skapa trygghet för personer med demenssjukdom då nya intryck kan vara svåra att 

tolka. Därför ställs stora krav på miljön på särskilt boende. 

Socialstyrelsen (2010b) har arbetat fram nationella riktlinjer för demenssjukvård och 

har också angett generella riktlinjer för hur ett särskilt boende bör vara utformat med 

hänsyn både till fysiska men också till psykosociala behov. Den fysiska miljön är viktig 

för personens förmåga att orientera sig i sin omgivning, och det har också visat sig 

viktigt för upplevelsen av livskvalitet att det finns goda möjligheter till psykosocial 

stimulans. Med fysiska miljöfaktorer avses bland annat möjligheten till privatliv, 

användning av personliga tillhörigheter samt gemensamma bostadsytor. Psykosociala 

miljöfaktorer avser tid och utrymme till gemensamma, men också individuella 

aktiviteter (a.a.).  

 

Personcentrerad omvårdnad 

Genom att anpassa omvårdnaden efter den sjuka personens behov och preferenser har 

framsteg gjorts i omvårdnadens utövning. Kompetensbeskrivningen för 

sjuksköterskor antyder också att personcentrerad omvårdnad skall vara tongivande 

inom vården idag (Socialstyrelsen, 2005). 

Personcentrerad omvårdnad har i tidigare studier visat sig vara effektiv för att minska 

maktförhållande mellan vårdare och vårdtagare genom att se omvårdnaden ur ett 

relationsperspektiv där båda parter är lika viktiga. Dock har svårigheter kunnat påvisas 

som ibland kan försvåra implementering av personcentrering i omvårdnaden, såsom 

exempelvis svårigheter att arbeta enligt nya rutiner (Ekman et al., 2011). 

Personcentrerad omvårdnad har också varit banbrytande framför allt inom 

äldreomsorg och särskilt boende, där institutionsstämpeln blivit allt mer otydlig till 

förmån för en bild av långtidsboende i en anpassad miljö. Vid lyckad implementering 

av personcentrerad omvårdnad har det också visat sig kunna öka upplevelsen av 

livskvalitet hos vårdtagare och deras familjemedlemmar. Tillsammans med 

vårdgivaren kan vårdtagaren och dennes familj ta informerade beslut och vara 

delaktiga i behandling och utformning av omvårdnaden (Koren, 2010). 
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Korens (2010) studie om implementering av personcentrerad omvårdnad över tid har 

visat vad begreppet innebär för omvårdnaden inom särskilt boende; att göra 

omvårdnaden så individanpassad som möjligt med hänsyn till personen som hel 

individ, där alla behov och önskningar var betydelsefulla och viktiga. Detta arbetssätt 

har visat sig kunna öka välbefinnande och livskvalitet och författaren drar slutsatser 

som att det finns goda möjligheter att genomföra personcentrerad omvårdnad inom 

särskilt boende om det finns öppenhet för den förändring av vårdkultur som det i 

många fall innebär. Dessutom tycks arbetssättet medföra minskad personalomsättning 

vilket ligger i personernas intresse, då minskad andel personal som roterar ger ökad 

trygghet för de boende. Sjuksköterskans arbete ska därför också sträva efter att värna 

om personlighet och integritet hos personen med demenssjukdom, och se 

personligheten som en dold tillgång i arbetet, istället för att den anses vara förlorad i 

sjukdomen. Personens beslutfattande och autonomi gällande sig själv och sin miljö blir 

då viktiga aspekter att ta hänsyn till, och för att nå dit måste relationen mellan 

vårdgivare och vårdtagare bygga på samspel för bättre välbefinnande (Edvardsson, 

Winblad & Sandman, 2008; Koren, 2010). 

Även om behov finns av mer forskning kring personcentrerad omvårdnad vid 

demenssjukdom, har det också visat sig vara extra viktigt att ge personcentrerad 

omvårdnad, då det kan vara till hjälp för någon som inte längre kan uttrycka sig på ett 

förståeligt sätt att faktiskt göra sig förstådd och skapa en upplevelse hos den sjuka 

personen av kontroll och autonomi (Edvardsson, Winblad & Sandman, 2008). 

 

Personcentrerad utformning av vårdmiljö 

Personcentrerad utformning av vårdmiljö har stor betydelse för personer med demens 

och deras upplevelse av miljön som trygg och säker. Det är viktigt att skapa en 

personcentrerad miljö där alla känner sig välkomna, vilket leder till bättre relationer 

med personal och familj. Ju mer personer med demens känner sig hemma, desto 

mindre uppvisar de ångest, agitation, aggression, och apati (Zeisel, 2013). 

Socialstyrelsen (2010b) beskriver att det finns ett samband mellan det särskilda 

boendets utformning och de boendes beteende och livskvalitet. Enkelrum, egna 

personliga saker, blommor, möbler, tillgång till trädgården stödjer personens 

integritet och stärker dennes individuella resurser. En lugn och hemlik miljö 

underlättar orientering, minskar oro och agitation samt ger ökat välbefinnande hos 

personer med demens (Socialstyrelsen, 2010b). 

Målet med litteraturöversikten är att bearbeta undersökningar angående miljöns 

betydelse inom särskilt boende och beskriva vilka miljöfaktorer som påverkar 

välbefinnande och livskvalitet vid demenssjukdom och ge förslag på hur 

sjuksköterskan kan medverka i utformningen av en personcentrerad vårdmiljö. 
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SYFTE 

Syftet med litteraturöversikten är att beskriva hur en personcentrerad vårdmiljö kan 

påverka personer med demenssjukdom inom särskilt demensboende.  

 

MATERIAL OCH METOD 

Design 

Litteraturöversikten utfördes med en induktiv ansats, enligt Forsberg & Wengströms 

(2013) beskrivning, alltså förutsättningslös analys av insamlat textmaterial och utan 

tidigare antaganden, för att beskriva vårdmiljöns betydelse inom särskilt boende vid 

demenssjukdom. Litteraturöversikten baseras på såväl kvantitativa som kvalitativa 

resultat. Detta avser användning av mätningar, exempelvis test och enkäter för att hitta 

samband mellan olika variabler och svara på forskningsfrågor (Billhult & Gunnarsson, 

2012). 

Urval 

Artiklar baserade på kvantitativa och kvalitativa resultat, med relevans för studiens 

syfte och publiceringsår senare än 2000. Inklusion gjordes av artiklar som omfattade 

studier av en population med en ålder högre än 65 år och som var bosatta inom särskilt 

demensboende. Exklusion gjordes av review artiklar. 

Datainsamling 

Artikelsökning gjordes på CINAHL och PubMed då dessa databaser omfattar flest 

tidsskrifter med omvårdnadsfokus (Karlsson, 2012 ). Sökningar gjordes med följande 

avgränsningar för att sålla bort irrelevanta och opassande artiklar; artiklarna skulle ha 

genomgått peer review, och vara en research article. Avgränsning gjordes till 

publikationer som publicerats senare än år 2000 för att ge en bild av den senaste 

forskningen. Det vetenskapliga materialet är skrivet på engelska. Det är nödvändigt att 

experimentera med sökord och söktekniker för att få fram relevant litteratur och att 

uppnå ett bra resultat(Östlundh, 2012). Detta gjordes i artikelsökningarna för att få ett 

rimligt antal träffar med bra innehåll  

Sökord som användes i databasen CINAHL var environment, dementia, nursing och 

design, colour. I databasen CINAHL valdes 10 artiklar (Bilaga 1), efter att ha läst  394 

titlar och  125 abstract. 

Sökord som användes i databasen PubMed var kombinationen av fyra sökord 

environment, dementia ,nursing, personcentered-care. I databasen PubMed valdes 

sex artiklar (Bilaga 1), efter att ha läst 177 titlar och 33 abstract.  

För att databaserna inte per automatik skulle söka upp alla olika böljningsformer av 

ett ord användes också en sökteknisk funktion, trunkering, *. Trunkering är ett sätt att 

söka flera olika grammatiska former av ordet. För att bestämma vilket samband de 
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utvalda sökorden ska ha till varandra användes sök- operatorer AND, OR och NOT i 

det booleska systemet. Vid granskning av referenslistan i utvalda artiklar återfanns 

flera intressanta artiklar, varav en har inkluderats i resultatet som sekundärsökning 

(Östlundh, 2012). Vid en frisökning på internet med användning av sökmotorn Google 

Scholar återfanns en artikel som ansågs vara av så stort intresse att den inkluderades i 

översikten. Samtliga artiklar som valdes ut för att ingå i resultatet redovisas i en 

artikelmatris (Bilaga 2). 

Av samtliga utvalda artiklar utfördes kvalitetsgranskning enligt Hälsohögskolans 

protokoll (Bilaga 3). 27 artiklar granskades , men 10 föll bort då de inte höll kravet i 

protokollets första del. 

Dataanalys 

Materialet analyserades enligt Kristensson (2014) beskrivning av integrerad analys, 

som omfattar en analys i tre steg och med kvalitativ ansats. Först lästes samtliga 

artiklar som valts ut till resultatet igenom av båda författarna för att kunna identifiera 

likheter i resultaten. Därefter markerades intressanta resultat med färger för att sedan 

koppla ihop artiklar med resultat som härrörde till samma kategorier (Kristensson, 

2014). Dessa resultat matchades gemensamt in i kategorier och underkategorier för att 

ge en tydlig och begriplig struktur till resultatet och för att uppfylla syftet. Artiklarna 

svarar alla på syftet på olika sätt, och detta redovisas i tabell 1. Resultatet har därefter 

tolkats, både som helhet och nedbrutet till vissa intressanta fynd under ”Diskussion”, 

och metoden har värderats utifrån begreppen trovärdighet och pålitlighet i enlighet 

med kvalitativ analysmetod (Danielsson, 2012). Slutsatser och implikationer har 

framkommit utifrån insamlad data i enlighet med Forsberg & Wengström (2013). 

Etiska överväganden 

Forsberg & Wengström (2013) har beskrivit vikten av att göra etiska överväganden och 

att se till att all presenterad data redovisas och refereras till på ett korrekt sätt. 

Insamlad data ska inte heller ändras eller anpassas för att passa resultatet. Alla resultat 

redovisas även om de går emot de fynd som framkommer i den egna analysen och 

kommer således att diskuteras under diskussionsavsnittet. 

Det finns etiska överväganden genom hela examinationsarbetet, från val av ämne till 

resultat. Varje val av ämne har etiska konsekvenser där hänsyn har tagits till vilka 

forskningsfrågor som ska studeras och hur studiens resultat kommer till nytta genom 

diskussioner och reflektioner, i enlighet med Kjellström (2012). Dessutom har etisk 

granskning utförts av de artiklar som ingått i analysen (Forsberg & Wengström, 2013). 

Merparten av artiklarna har granskats av en etisk kommitté, med undantag av några 

få som ändå tagits med då de genomgått peer reveiw och därigenom granskats genom 

respektive tidskrift. 
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RESULTAT 

Studiens resultat redovisas i tre kategorier: Vårdmiljöer, Stimulerande verksamhet 

och Möjligheter till orientering. Underkategorier till Vårdmiljöer är Hemlik miljö, 

Utemiljö och Innemiljö. Dessa underkategorier delas sedan in i fler underkategorier 

enligt följande: Under Utemiljö- Trädgård, under Innemiljö- Temperatur, 

Buller/Ljud och Ljus. Underkategorier till Stimulerande verksamhet är Musik och 

Meningsfulla aktiviteter. Underkategorier till Möjligheter till orientering är 

Igenkänning, Symboler och Färg.  

Tabell 1. Användningsområde för granskade artiklar 

Artiklar Vårdmiljöer Stimulerande 

verksamhet 

Möjlighet till 

orientering 

Bergland , et al., 2014 X   

Chang, et al., 2010  X  

Cohen-Mansfield, et 

al.,2012 
X   

Edwards, et al.,2013 X   

Edvardsson, et al.,2010 X X X 

Fleming, et al., 2015 X   

Garre-Olmo, et al., 2012 X   

Gulwaldi,2013   X 

Habell, 2013 X   

Joosse, 2012 X   

Marquardt & Schmieg, 

2009 
  X 

Ridder , et al., 2013  X  

Salamone, et al., 2009   X 

Thomas & Smith, 2009  X  

Verbeek, et al.,2010 X   

Verbeek ,et al.,2012 X X  

Wijk ,et al.,2002   X 

Willemse, et al.,2011 X   
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Vårdmiljöer 

Verbeek, Zwakhalen, van Rossum, Kempen & Hamers, (2012) menar att en god 

vårdmiljö för personer med demenssjukdom kan erhållas om hänsyn tas till både 

arkitektur och omvårdnad, med fokus på att skapa en känsla av att känna igen sig och 

att vara hemma. Således ställer det stora krav på vårdmiljön, både inomhus och 

utomhus, att det finns möjligheter till implementering av en personcentrerad 

vårdmiljö (Verbeek, Zwakhalen, van Rossum, Kempen & Hamers, 2012).  

Hemlik miljö 

Inom demensvård beskrivs småskaligt boende i samband med personcentrering av 

vårdmiljö som den bästa boendeformen då denna typ av miljö har goda förutsättningar 

att skapa igenkänning och hemlikhet. Ett mindre antal personer som bor tillsammans 

ger också möjligheter till mer egentid för varje individ, vilket också påverkar 

upplevelsen av miljön på ett positivt sätt och ger en känsla av trygghet och 

välbefinnande. Dock har boendets uppbyggnad och hur stor personalrotation som 

förekommer betydelse för upplevelsen av livskvalitet (Willemse, Smit, de Lange & Pot, 

2011). Personalen måste kunna samspela med de boende för att boendemiljön ska 

kunna individualiseras i största möjliga mån och det finns en stor vinning i att 

personalen tar sig tid att känna till/lära känna individen och dennes preferenser 

gällande hemmiljön (Verbeek, Zwakhalen, van Rossum, Kempen & Hamers, 2012).  

Enligt Verbeek, Zwakhalen, van Rossum, Kempen & Hamers (2012) kan jämförelser 

mellan särskilt boende och ordinärt boende för personer med demenssjukdom inte 

säkerställa att det går att säga vilken boendeform som har störst inverkan på 

livskvalitet bara genom att studera den enskilda boendeformen, utan hänsyn måste 

också tas till andra aspekter såsom enskilda behov och förmågor, samt omvårdnad och 

i vilken utsträckning den räcker till. Det finns dock forskning som tyder på att personer 

som bor i småskaligt boende tenderar att vara mer engagerade i aktiviteter, vilket i sig 

har visat sig ha positiv inverkan på upplevelse av livskvalitet och välbefinnande 

(Willemse et.al, 2011). På många ställen har personcentrerat småskaligt boende 

introducerats som den bästa boendeformen vid demenssjukdom (Verbeek, Zwakhalen, 

van Rossum, Ambergen, Kempen & Hamers, 2010; Edvardsson, Fetherstonhaugh & 

Nay, 2010) trots att detta inte har kunnat bevisas. Forskning visar också att 

upplevelsen av trivsel och nöjdhet med sitt enskilda boende i stor grad hänger ihop 

med relation till personal, möjligheten till relation med andra och känslan av 

meningsfullhet i livet, vilket också antyder att även andra boendeformer skulle kunna 

vara lika bra eller till och med bättre vid demenssjukdom (Verbeek, Zwakhalen, van 

Rossum, Ambergen, Kempen & Hamers, 2010).  

Vid undersökning av vilka faktorer som anses vara viktiga för personer med demens 

och deras anhöriga framkom att vikten av hemlik miljö, och att kunna vara i lugn och 

ro, var av stor betydelse (Fleming, Kelly & Stillfried, 2015). 
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De aspekter som visar sig vara viktigast i samband med flytt till särskilt boende är att 

långsamt introducera den nya miljön. Tidsaspekten har signifikant betydelse för 

agitationsnivån hos personer med demenssjukdom (Cohen-Mansfield, Thein, Marx, 

Dakheel-Ali, Murad & Freedman, 2012). 

Edvardsson, Fetherstonhaugh & Nay (2010) beskriver vikten av att uppmuntra de 

boende till att fortsätta att vara som vanligt och att bejaka det som är personens ”jag” 

och fortsätta med det som för personen är normalt. Till detta hör att kunna skapa en 

miljö som ger möjligheter till detta, som att skapa en personlighetsberikad miljö så lik 

det egna hemmet som möjligt för att uppmuntra till igenkänning och ge förutsättningar 

för reminiscence, återblickar från livet, och meningsfulla konversationer (Edvardsson, 

Fetherstonhaugh & Nay, 2010; Verbeek, Zwakhalen, van Rossum, Ambergen, Kempen 

& Hamers, 2010). 

Personer med demenssjukdom kan komma att använda olika beteenden för att 

kommunicera sina känslor, varför det är viktigt att kunna bestämma nivån av 

välbefinnande och trivsel för att kunna arbeta förbättringsinriktat gällande vårdmiljö 

(Cohen- Mansfield et al., 2012). För att kunna anpassa miljön till specifika behov hos 

varje enskild vårdtagare behöver sjuksköterskan ha kunskap om vilka delar av miljön 

som är bra och vilka som behöver förbättras eller ändras. Ett instrument som kan mäta 

trivselnivån hos personer som inte längre kan uttrycka sig adekvat, har testats i liten 

skala och väger in bland annat personlighet, vårdkvalitet, relationer både till andra 

boende och till anhöriga och möjligheten att kunna vistas i naturliga miljöer. 

Instrumentet har visat sig ha goda resultat beträffande bedömning av välbefinnande i 

förhållande till miljön (Bergland, Kirkevold, Sandman, Hofoss, Vassbø & Edvardsson, 

2014). 

 

Utemiljö 

Det är viktigt att naturen finns tillgänglig såväl utomhus som inomhus för att ge 

välbefinnande och en känsla av att andas frisk luft och för att skapa naturliga 

samtalsämnen när den språkliga förmågan är nedsatt (Edwards, McDonnell & Merl, 

2013). 

Trädgård 

Hos personer med demens minskar funktionsförmågan kontinuerligt. Det är svårt för 

dem att minnas saker som de tidigare lärt sig. Kontakt med utemiljö och väl bekanta 

aktiviteter, så som trädgårdsodling, kan användas för att lindra symtomen vid demens. 

Växter och trädgårdsarbete kan fungera som källor för stimulering för personer med 

demens och kan frambringa minnen av tidigare njutbara upplevelser. 

Trädgårdsarbeten är kreativa, förbättrar social interaktion och är lämpliga för äldre 

med demens eftersom verksamheten kan vara välbekant för dem. Växter fungerar 

multisensoriskt för alla sinnen genom färger, strukturer, dofter, smaker, former. 

Sensorisk stimulering är viktigt för människor som lider av demens, eftersom det kan 

förbättra orientering och minne (Edwards, McDonnell & Merl, 2013). 
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Solljus ökar vitamin-D i huden, vilket har betydelse för benstyrkan. Låg vitamin-D är 

också kopplat till depression och dålig kognition hos personer med demens. 30 

minuter som tillbringas utomhus varje dag leder till en ökning av D-vitamin nivåer hos 

äldre personer och ger en säker och billig metod för förebyggande av benskörhet 

(Habell, 2013). 

 

Innemiljö 

Miljöfaktorer som temperatur, buller, och belysning är relaterade till livskvalitet för de 

boende. Det tyder på att personer med svår demens är mer känsliga för effekterna av 

miljöfaktorer på grund av deras begränsade kognitiva och funktionella förmågor 

(Joosse, 2012). 

Temperatur 

Många äldre inom särskilt boende är sängliggande och använder inkontinensskydd. 

Höga temperaturnivåer och många timmar i sovrummet associerades med lägre 

livskvalitet. Aggressivitet förekommer också hos personer med demens vid dusch eller 

bad där temperaturen är för varm eller kall (Garre-Olmo et al., 2012 ). 

Buller/Ljud 

Personer med demenssjukdom är mer känsliga för yttre stimuli. Oväntade och 

störande stimuli kan orsaka beteendemässiga och psykologiska störningar vid 

demenssjukdom. Exempelvis kan plötsliga höga och oväntade ljud orsaka en reaktion 

av oro och aggressivitet. När personer inte längre kan kommunicera med ord blir 

beteenden ett sätt att förmedla sig och därför måste dessa uttryck också tas på största 

allvar. På så sätt kan också välmående och trygghet underbyggas i vården av 

demenssjuka (Joosse, 2012). 

Garre-Olmo et al., (2012) studie visar att de viktigaste bullerkällorna i vardagsrummet 

är; larm, ringande telefoner och högljudd tv. Personer med demens som utsätts för 

höga ljud/buller kan uppleva förvirring, rädsla eller andra negativa känslor vilket kan 

leda till minskad social interaktion.  

Höga bullernivåer relateras också till dålig sömn, distraktion från att slutföra en 

uppgift, agitation och rädsla hos personer med demens. En minskning av bullernivåer 

förbättrar nattsömn och kontakt med andra människor (Joose, 2012). Cohen-

Mansfield et.al (2012) menar att intensiva ljudstimuli inte har någon signifikant 

betydelse för agitation hos personer med demenssjukdom medan Joose (2012) menar 

att för höga ljudnivåer kan orsaka såväl agitation som andra problembeteenden.  

Belysning 

Sömnstörningar och vitaminbrist förvärras av dålig belysning i vårdhem. Bra belysning 

förbättrar synlighet och kan förebygga fall hos äldre. Låga ljusnivåer i sovrummet där 

personer med demens tillbringar många timmar, kan ge en negativ påverkan på deras 

humör (Garre-Olmo et al., 2012 ). Dock visar det sig att ljusnivåernas intensitet inte 

påverkar agitation i någon signifikant utsträckning (Cohen-Mansfield et. al, 2012).  
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Stimulerande verksamhet  

För att skapa en harmonisk omgivning är det viktigt att det finns tid och utrymme till 

stimulerande verksamhet. Detta omfattar både den fysiska och psykosociala miljön och 

kan ses i allt från musik och andlighet. 

Musik 

Musikterapi kan minska problem med minnet samt motverka sömnlöshet och 

depression. Musikprogrammet kan också minska fysisk och verbal aggressivitet. 

Musikterapi kan skapa en säker och stimulerande miljö och skapa förutsättningar för 

att förbättra de sociala kontakterna. Musik kan också skapa en lugnare miljö under 

vissa omständigheter. När äldre med demens lyssnar till musik uppmuntras positiva 

minnen och känslor av lycka (Chang, Huang, Lin & Lin, 2010). 

Musik kan vara en effektiv källa till minskad stress och oro hos personer med demens 

vilket bland annat kan öka kalorikonsumtionen. Otillräckligt kaloriintag har samband 

med dålig miljö som skapar stress och oro. Viktminskning och undernäring hos 

personer med demens är en allvarlig och svår utmaning för hälso- och 

sjukvårdspersonal. Genom användning av melodiska bakgrundsljud kan andra mer 

stressande ljud i omgivningen maskeras. Personer som fick lyssna till bekant 

bakgrundsmusik konsumerades 20 % mer kalorier än annars (Thomas & Smith, 2009).  

Musik ökar också förmågan till engagemang. Långvarig musikterapi vid 

demenssjukdom påvisar minskad oro och användning av psykofarmaka hos personer 

med demens, jämfört med standardbehandling (Ridder, Stig, Qvale & Gold, 2013). 

Meningsfulla aktiviteter 

Det är viktigt att skapa tillfällen för social samvaro med andra människor och 

deltagande i meningsfulla aktiviteter efter förmåga. Miljöns inverkan på stress har 

också studerats ur perspektivet att det finns ett behov av lugn och ro, och en möjlighet 

att vara i tystnad för sig själv. Detta bör också vara en självklar del av det egna boendet 

som bör respekteras (Verbeek, Zwakhalen, van Rossum, Kempen & Hamers, 2012). 

Också möjligheten till spiritualitet, värdighet och integritet anges som viktiga delar av 

miljön när demenssjukdomen går in i det senare förloppet. Det är av stor vikt, också i 

livets slutskede, att miljön uppmuntrar till användning av olika sinnen och att det finns 

utrymme för mänskliga interaktioner, både för personer med demenssjukdom, deras 

anhöriga och för personalen som ju också är en del av den dagliga miljön (Edvardsson, 

Fetherstonhaugh & Nay, 2010). 

 

Möjligheter till orientering 

För att hjälpa personer med demenssjukdom att orientera sig i sin miljö behövs 

kännedom och kunskap om hur färger och symboler kan förtydliga och/eller associeras 
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med föremål och verka för igenkänning. Därigenom kan miljön bli mer begriplig och 

skapa en känsla av sammanhang. 

Igenkänning 

Beträffande utformning av miljön är det viktigt att ta hänsyn till den kognitiva svikt 

som blir det nya normala i det nya boendet. Svårigheten att tolka intryck gör att miljön 

måste utformas på sådant sätt att den nya lokalen kan kännas igen, liksom föremålen 

i den. Platser som ser trevliga ut skapar lugn och ro hos personer med demenssjukdom 

(Edvardsson, Fetherstonhaugh & Nay, 2010). 

Personer med demens har en mindre kapacitet att reglera miljöfaktorer, så deras miljö 

bör utformas på ett sådant sätt att den uppfyller med deras särskilda behov som 

exempelvis säkra möjligheter till vandring, och även för att förbättra vårdtagarens 

orientering med omgivningen. När människor med demens flyttar till ett vårdhem kan 

de ofta inte hitta olika platser inom den obekanta miljön vilket resulterar i en förlust 

av autonomi. Personernas orientering kan påverkas av den fysiska vårdmiljön och så 

kallade Architectural design guides föreslår olika strategier för att öka orientering, 

inklusive förbättringar för vägvisning med hjälp av skyltar och dörrmarkeringar 

(Marquardt & Schmieg, 2009). 

Symboler 

Gulwadi, (2013) visar att en så kallad minnesbox, monterad i korridoren strax utanför 

de individuella rummens ingångar, kan hjälpa personer med demens att hitta sitt rum. 

Varje minnesbox byggs upp som en enkel rektangulär väggmonterad låda med en 

träram och en glasinsats, utformad för att innehålla personliga saker som är 

familjerelaterade, yrkesförknippade, hobby- relaterade och andra. Familjerelaterade 

saker avser exempelvis familjebilder eller tidigare fotografier av personen själv eller 

med andra familjemedlemmar. Till yrkesförknippade saker hör licenser, certifikat, 

minnessaker, och bilder med kollegor. Det finns också saker som visar icke 

professionell tillhörighet, såsom religiösa föremål, föremål som representerar ett 

hemland eller etniska arv. Minnesboxens syfte är att fastställa en identitet och att 

fungera som en rumslig orientering för att hjälpa boende att hitta sin väg tillbaka till 

sitt boende. Minnesboxen kan minska desorientering hos patienter med Alzheimers 

sjukdom. Denna studie visar också att även om en minneslåda är en liten del av den 

totala fysiska utformningen bidrar den till stor betydelse och mening för äldre med 

demens. Minnesboxar och deras innehåll kan bidra till att ge en bra utgångspunkt för 

samtal med andra (Gulwadi, 2013). 

Färg 

Färger är viktiga, de gör omgivningen mer tydlig och ökar tryggheten och 

självständigheten hos äldre. Wijk et al. (2002) studerade uppfattning av färg hos äldre 

med och utan demenssjukdom.  Studien visar att färger kan fungera som en ledtråd, 

leda rätt och förbättra förmågan att känna igen sig i vårdmiljön. Deltagarna i studien 

kunde lätt upptäcka färgskillnader i de röda och gula områdena jämfört med de blåa 

och gröna. Ingenkänning av färg var stor, men påverkades av kognitiv försämring. 

Färger och form kan också stärka bildigenkänning (Wijk el al., 2002).  
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Forskare har också sett att hos personer med mild till måttlig Alzheimers sjukdom 

finns en reducerad kapacitet av färgseende (Salamone et al, 2009). Resultatet visade 

försämrad uppfattning av färger hos personer med demens, större än den som 

förväntas vid normalt åldrande (Salamone et al., 2009). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Valet att inte ta med studier av personer yngre än 65 i studien gjordes för att antalet 

träffar skulle ha blivit alltför många och försvårat urvalet. Merparten av de drabbade 

med demenssjukdom är över 65 år, vilket gör att de flesta boenden idag är utformade 

för äldre personer. Det kunde dock vara av intresse att studera vilka behov som finns 

hos yngre individer med demenssjukdom och se hur befintliga boenden kan möta upp 

kring deras behov. 

Sökningar av artiklar gjordes först i CINAHLs databas där en substantiell mängd 

studier erhölls som vid granskning kunde minskas till en nättare summa.  Utökningen 

gjordes i PubMed med andra sökord för att täcka upp ett större område av studier och 

artiklar. Möjligen hade sökningen i PubMed kunnat stå för sig själv då flertalet av de 

artiklar som erhölls i CINAHL kom upp som dubbletter i den sökningen. Sökningar i 

flera databaser anses stärka trovärdigheten (Karlsson, 2012). En artikel hittades via en 

frisökning i Google Scholar som enligt Karlsson (2012) endast kan användas som 

kompletterande sökmetod till sökningar i databaser. Artikeln ansågs dock ha så pass 

stor relevans för översiktens syfte att den ändå inkluderades i studien. 

Merparten av artiklarna i resultatet har granskats av en etisk kommitté vilket anses öka 

trovärdigheten, med det finns också artiklar som inte uttryckt i text har granskats av 

etisk kommitté vilket ger en minskad pålitlighet. Dock har peer review genomförts på 

samtliga artiklar vilket ändå förutsätter ett visst mått av granskning, även ur etiskt 

perspektiv. Dessa artiklar valdes ändå ut för att innehållet och strukturen passade vårt 

syfte. 

Samtliga artiklar som har använts i översikten har kvalitetsgranskats enligt 

hälsohögskolans granskningsprotokoll, se bilaga 3. Kvalitetsgranskningen delades upp 

mellan författarna vilket ger litteraturöversikten försämrad pålitlighet, men för att 

hinna göra hela granskningen var detta helt nödvändigt då tidsaspekten hade 

avgörande betydelse. 

Kontinuerligt genom arbetets gång har kurskamrater och handledare läst översikten 

och kommit med bra synpunkter som sedan bearbetats för att ge översikten dess 

slutgiltiga struktur och innehåll. Detta anses också ge en ökad trovärdighet till 

översikten (Karlsson, 2012). 
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Resultatdiskussion 

Personcentrerad vårdmiljö har god effekt på personer med demenssjukdom och är 

applicerbart inom alla boendeformer, men kräver kunskap och engagemang hos 

ansvarig sjuksköterska och omvårdnadspersonal. Med kunskap om hur våra sinnen 

påverkas av kognitiv svikt, samt hur vårdmiljön kan avlasta sinnesintryck, kan 

vårdpersonalen ta hjälp av personcentrad miljö för att skapa lugn och harmoni i ett 

demensboende. 

Miljöfaktorer som natur, temperatur, buller, och belysning påverkar individer med 

kognitiv svikt på olika sätt, och kan därmed användas som förebyggande 

omvårdnadsåtgärder. Rätt belysning kan förebygga fall och skapa igenkänning, och 

musik minskar upplevelsen av nedstämdhet/depression. 

Miljöanpassning kan minska användning av psykofarmaka genom att frambringa 

trygghet och lugn, samt en känsla av att vara hemma. Sådan anpassning kan göras med 

genomgång av miljöfaktorer där hänsyn tas till både fysiska och psykosociala aspekter, 

såsom att göra miljön så hemlik som möjligt och möjliggöra för deltagande i 

meningsfulla aktiviteter.  

Naturen har stor betydelse för personer med demenssjukdom genom dess möjlighet 

att påverka multisensoriskt. Vind och temperatur ger känselupplevelse och växter, 

gångunderlag stimulerar synintryck.  

Resultatet visade att personcentrering av vårdmiljön är viktigt vid demenssjukdom, 

och går att genomföra på olika sätt och framför allt i olika miljöer. Idag används 

särskilda demensboenden som med fördel förknippas med god demensvård. 

Vårdmiljön bör kunna anpassas även inom andra enheter för att passa individer med 

demenssjukdom. De nationella riktlinjerna vid demenssjukdom från Socialstyrelsen 

(2010b) belyser endast hur miljön bör vara anpassad för att uppfylla fysiska och 

psykosociala behov vilket teoretiskt sett skulle kunna uppfyllas inom ordinärt boende 

i tidigare stadier av sjukdomen enligt resultatet i denna översikt. 

Demensspecialiserade enheter behövs dock i senare sjukdomsförlopp när de fysiska 

och kognitiva förmågorna blir svårt försämrade och personen kan behöva mer hjälp 

med såväl fysiska och psykosociala funktioner. Eftersom en flytt kan orsaka konfusion 

är det att föredra att ej behöva flytta på en person med demenssjukdom flera gånger 

och därav också en betydande faktor för att ha demensspecialiserade enheter från 

början. 

Resultatet visar att sinnesuppfattningen har stor betydelse för välbefinnande och lugn 

hos personer med demenssjukdom vilket också ger belägg för att den personcentrerade 

vården är särskilt viktigt vid anpassning av vårdmiljö för personer med kognitiv svikt. 

Kända ledtrådar kan bringa ordning i intrycken och skapa harmoni, vilket också är en 

av sjuksköterskans viktigaste omvårdnadsåtgärder. Bakker (2003) skriver om 

sinnesförlust och tolerans av stimuli och beskriver också att förändringarna sker över 

tid, vilket gör att vissa stimuli som erhålls kan tolereras väl ena dagen, men inte alls 

nästa. Därav blir också kunskap om personcentrering och hur detta kan uppnås extra 
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viktigt inom sjuksköterskans profession. Anmärkningsvärt är att höga ljus och 

ljudnivåer enligt resultatet inte har någon signifikant effekt på agitation, vilket 

förefaller märkligt då dessa sinnen utsätts för stimuli kontinuerligt och torde vara 

känsliga för höga stimulansnivåer. Motstridiga åsikter om ljudets inverkan på agitation 

uppkommer i resultatet. Resultatet utesluter dock inte att höga stimuli ger upphov till 

andra beteendestörningar som exempelvis trötthet eller oro (McNamara, 2014). 

Naturens inverkan på välbefinnande och möjligheten att kunna vistas i natur såväl 

inomhus som utomhus förefaller vara viktig. Många boenden arbetar redan med 

naturupplevelser av olika slag, såsom planteringar och promenader utomhus. Det finns 

dock möjligheter att lyfta detta till en högre nivå och skapa nya rekreationsmöjligheter 

genom nytänkande och engagemang. Resultatet visar att personcentreringen kan bli 

bättre genom att skapa närhet till natur, vilket också kan vara en symbol som alla har 

en anknytning till. Det visar sig också att det finns fler bevis för positiva effekter av 

solljus och D-vitamin som minskar risken för skelettsjukdomar, frakturer, risken att 

utveckla demens, förbättrad psykisk och fysisk kondition, och därmed finns också en 

tydlig indikation till att implementera naturen som en självklar del i god omvårdnad 

(Grant , 2009). 

Resultatet visar att miljön, om den används på ett bra sätt, kan minska stress och oro 

och därmed också användningen av psykofarmaka och polyfarmaci. Detta är också ett 

viktigt resultat då psykofarmaka generellt sett är kontraindicerat och också svårinställt 

hos äldre personer med kognitiv svikt (Wang, Brookhart, Setoguchi, Patrick & 

Schneeweiss, 2006). Därmed blir det betydelsefullt att sjuksköterskan kan använda 

anpassning och personcentrering av boendemiljö, samt anslutande omgivningar, som 

betydande omvårdnadsåtgärder för att på så sätt skapa en rofylld och lugn stämning i 

vårdmiljön. 

Resultatet visar att åldrande ögon gradvis förlorar förmågan att särskilja mellan 

liknande färgtoner, till exempel mellan blå och gröna eller rosa och rött. En tydlig 

utformad vård- och boendemiljö med synlig skyltning kan hjälpa den äldre att 

orientera sig i sin vårdmiljö (Farrelly, 2014),som t ex en bild av en platta med mat för 

att beteckna matsalen. Färgsättningen bidrar till förbättrad orientering och 

rumsuppfattning (Kelly & Dincarslan, 2011). För att underlätta vägvisnings och 

förbättra synligheten kan man använda sig av starkt kontrasterande färger som drar 

uppmärksamhet till områden som används av boende, såsom dörrar till sovrum, toalett 

vilket skulle kunna tillämpas inom särskilt boende för demens på ett enkelt sätt och 

därigenom också användas i omvårdnaden (Kelly & Dincarslan, 2011) 

Nolan et al.visar att placera objekt i minneslådor utanför dörren till varje persons 

sovrum, ökar förmågan (med 45%) hos personer med demens att finna sin väg till 

sovrummet. Deras studie är betydande, eftersom den illustrerar ett relativt enkelt sätt 

att maximera användbarheten av byggnaden för människor med demens som bor där, 

och därigenom öka eller bibehålla personens oberoende. Resultatet visar att miljön 

behöver anpassas för vandringsbeteende och progredierande svårigheter att tolka 
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omgivningen. Därmed kan detta vara till hjälp i senare sjukdomsförlopp när miljön ska 

göras mer hemlik. 

 

SLUTSATSER 

Hemlik och personcentrerad vårdmiljö har stor betydelse för personer med 

demenssjukdom och genom kunskap och engagemang kan sjuksköterskan anpassa 

miljön till att frambringa trygghet och välmående. 

Miljöfaktorer som ljud, ljus och temperatur är viktiga för personer med 

demenssjukdom, men också möjligheten att utföra meningsfulla aktiviteter i en 

naturlig miljö. 

 

IMPLIKATIONER 

En av sjuksköterskans stora uppgifter är att öka förståelsen hos vårdpersonal hur vård 

och boendemiljöns utformning påverkar personer med demens. Sjuksköterskans har 

också ansvar för att anpassa vård och boendemiljöns för dessa personers individuella 

behov och resurser och se till att vårdmiljön stödjer den personliga integriteten. 

Sjuksköterskans bör skapa möjlighet till delaktighet för personen och dennes 

närstående genom att lyssna till deras förväntningar på den aktuella vården och 

boendemiljön. 

Sjuksköterskan kan se till att omgivningen är lätt att tolka , vilket har stor betydelse för 

personernas välbefinnande och hälsa. 

Fortsatt forskning uppmuntras beträffande vårdmiljö för personer under 65 år för att 

utreda hur behoven skiljer sig från personer över 65 år. 
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McDonnell, C.& 

Merl, H.  

 

An evaluation of a 

therapeutic garden's 

influence on the 

 

Att undersöka 

effekten av 

trädgårdterapi på  

 

10 deltagare med  

demens (9 kvinnor 

 

Trädgård kan förbättra 

sömn och livskvaliteten. 

Minska stress och   



 

(2013) 

 

 

 

 

quality of life of aged 

care residents with 

dementia. 

 

Dementia 

 

personer med  

demens . 

och en man ) åldrar 

från79 till 90 år. 

 

 

 

Kvantitativ studie 

 

depression hos äldre 

meddemens. 

 

Edvardsson, D., 

Fetherstonhaugh

, D.& Nay, R. 

(2010) 

 

 

Promoting a 

continuation of self 

and normality: 

personcentered-care 

as described by 

people with 

dementia, their 

familymembers and 

aged care staff. 

 

Journal of Clinical 

Nursing 

 

 

Att beskriva 

personcentrerad 

vård så som den 

upplevs av 

personer med 

demenssjukdom, 

anhöriga och 

erfaren personal. 

 

Intervjustudie av 37 

personer ur personal 

inom äldreomsorg, 11 

personer med 

demens i tidigt stadie 

och 19 anhöriga till 

personer med 

demenssjukdom. 

 

 

Kvalitativ studie 

 

 
Studien visar att 

personcentrerad 

omvårdnad är viktigt för 

personer med 

demenssjukdom, 

anhöriga och personal. 

Miljön har en stor 

betydelse  för 

välbefinnande om den 

utformas ur ett 

personcentrerat 

perspektiv.   

 
Fleming, R., Kelly 

F. &Stillfried, G. 

(2015) 

 

 

´I want to feel at 

home´: establishing 

what aspects of 

environmental design 

are important to 

people with dementia 

nearing the end of 

life. 

 

 

BMC Palliative Care 

 

 

Att utforska vilka 

fysiska 

miljöfaktorer 

som påverkar 

livskvaliteten hos 

personer med 

demens, deras 

familjemedlemm

ar och 

personalen.  

 

 

18 personer valdes ut 

för att delta i tre 

fokusgrupper.  Två 

personer med 

demens, 11 som nyss 

förlorat en 

familjemedlem och 5 

ur personalen. 

Frågeformulär 

användes för att 

utröna betydelsefulla 

miljöfaktorer. 

 

Kvalitativ studie 

Resultatet visar att 

upplevelsen av vad som 

är betydelsefullt i miljön 

är olika för olika 

fokusgrupper. Personer 

med demens och 

anhöriga angav att 

hemlik miljö, som är 

lugn och värdig samt att 

ha möjlighet att hålla 

kontakten med 

anhöriga, medan 

personalen angav att 

miljön skulle vara 

lättarbetad.  

 

Garre-Olmo, J., 

López-Pousa, S., 

Turon-Estrada, 

A., Juvinyà, D., 

Ballester, 

D.&Vilalta-

Franch, J. (2012) 

 

Environmental 

Determinants of 

Quality of Life in 

Nursing Home 

Residents with Severe 

Dementia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att fastställa 

sambandet 

mellan 

livskvalitet och 

faktorer som 

temperaturmiljö, 

buller och 

belysning i 

vårdhem, 

invånare med 

svår demens. 

 

Deltagarna med svår 

demens rekryterades 

från åtta offentliga 

långsiktiga 

omvårdnadshem i 

provinsen Girona, 

Spanien. 

Ett slumpmässigt 

urval av 20 deltagare 

per centervaldes. 

 

 

 

 

 

 
Livskvalitet har 

samband med 

miljöfaktorer 

som temperatur, buller, 

och belysning.  

Hög temperatur 

i sovrummet leder till 

lägre livskvalitet ;höga 

bullernivåer i 

vardagsrummet var 

förknippade med låga 

beteendemässiga tecken 

på socialinteraktioner  ; 

och låga ljusnivåer i 

sovrummet var 



 

 

Journal Of The 

American Geriatrics 

Society 

 

 

Kvantitativ studie 

 

förknippade med 

negativa humör hos 

personer med demens. 

 

 

Gulwaldi, G. B. 

(2013) 

 

 

Establishing 

Continuity of Self-

Memory Boxes in 

Dementia Facilities 

for Older Adults: 

Their Use and 

Usefullness. 

 

Journal Of Housing 

For The Elderly 

 

 

Att se hur 

minnesboxar 

hljälper personer 

med demens hitta 

sitt rum. 

 

Varje minneslåda 

(109 totalt) 

fotograferades så att 

dess innehåll och 

utformning senare 

kunde analyseras. 

 

 

Kvantitativ studie 

 
Minneboxar minskar 

desorientering hos 

patienter med 

Alzheimers sjukdom. 

 

Habell, M.  

(2013) 

 

 

Specialised design for 

dementia.  

 

 

 

 

 

 

Perspectives In 

Public Health 

 

 

Att undersöka 

effekten av 

solterapi på  

personer med  

demens . 

 

Personer med 

demensdiagnos 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitativ studie 

 

I studien konstateras att 

30minuter som 

tillbringas utomhus 

varje dag leder till en 

ökning av D-vitamin 

nivåer hos äldre 

personer och ger en 

säker och billig metod 

för förebyggande av 

benskörhet 

 

 

Joosse, L., L. 

(2012) 

 

 

Do sound levels and 

space contribute to 

agitation in nursing 

home residents with 

dementia. 

 

 

 

 

 

Research 

InGerontological 

Nursing 

 

 

Att fastställa hur 

olika ljudnivåer 

och upplevelsen 

av ljudet i 

rummet påverkar 

personer med 

demens att 

uppleva 

aggression. 

 

Analyser av 53 

personer med 

demens. 

Observationsloggar 

utfördes av 

ljudnivåer, 

ljudrummet där 

ljudet förekom och 

agitationsnivå hos 

personerna. 

 

 

Kvantitativ studie 

 

 

Resultatet indikerar att 

för höga eller för låga 

ljudnivåer påverkar 

personer med 

demenssjukdom och 

visar också att ett vanligt 

sätt att visa sitt missnöje 

är genom agitation. 

 

Marquardt, G. & 

Schmieg, P. 

(2009) 

 

 

Dementia-friendly 

architecture: 

environments that 

facilitate wayfinding 

in nursing homes.  

 

 

 

 

 

Undersöka 

arkitektoniska 

detaljer som 

stödjer personer 

med demens 

förmågor, ökar   

deras rörlighet 

och oberoende. 

 

Datainsamlingar 

genomfördes i 30 

Tyskavårdhem, och 

450 invånare (91 med 

milddemens, 183 

med måttlig  

demens,176  med svår 

demens ) bedömdes. 

 

 

Resultat visade att bra 

utformat och tydligt 

vårdmiljö förbättrar 

vårdtagarens 

orientering med 

omgivningen. 



 

 

American Journal Of 

Alzheimer's Disease 

& Other Dementias 

 

 

Kvantitativ studie 

 

Ridder, H. O., 

Stige, B., Qvale, 

L. G. & Gold, C. 

(2013) 

 

 

Individual music 

therapy for agitation 

in dementia: an 

exploratory 

randomized 

controlled trial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aging & Mental 

Health 

 

 

Att undersöka 

effekten av 

enskild 

musikterapi på 

agitation hos 

personer med 

måttlig / svår 

demens  som bor 

på vårdhem, och 

att undersöka 

dess effekt på 

psykofarmaka 

och livskvalitet. 

 

 

42 deltagare med 

demens 

randomiserades till 

en sekvens av sex 

veckors individuell 

musikterapi och sex 

veckors 

standardbehandling. 

Effektmått 

inkluderade 

agitation, livskvalitet 

och medicinering. 

 

 

Kvantitativ studie 

 

 

Musikterapi har visat sig 

vara effektiva vid 

behandling av agitation i 

demensvården. 

Agitation ökade under 

standardvård och 

minskade under 

musikterapi. Psykotropa 

läkemedel ökar under 

standardbehandling och 

minskarunder 

musikterapi. 

 

Salamone, G., Di 

Lorenzo, C., 

Mosti, S., Lupo, 

F., Cravello, L., 

Palmer, K., 

Musicco , 

M.&Caltagirone, 

C. (2009) 

 

 

 

Color discrimination 

performance in 

patients with 

Alzheimer's disease. 

 

 

 

 

Dementia & Geriatric 

Cognitive Disorders 

 

 

Undersöka 

minkat 

färgseende hos 

patienter med 

Alzheimers 

sjukdom . 

 

20 deltagarna med 

Alzheimers sjukdom 

och 21 kontroll grupp 

utan  

demenssjukdom. 

 

 

 

 

Kvantitativ studie 

 

Resultatet visade 

visuella störningar och 

minskat färgseende hos 

personer med demens  

än vad som förväntas vid 

normalt åldrande. 

 
Thomas, D.& 

Smith, M.  

(2009) 

 

 

The effect of music on 

caloric consumption 

among nursing home 

residents with 

dementia of the 

Alzheimer's type. 

 

 

 

 

 

Activities, 

Adaptation & Aging 

 

 

Musikens 

påverkan på ökad 

kaloriintagethos 

personer med 

Alzeimerssjukdo

m. 

 

 

12  deltagare 

varierade i ålder från 

76 till 92 med en 

medelålder på 83,5. 

11 kvinnor och en 

man med 

Alzeimerssjukdom. 

 

 

 

 

 

Kvantitativ studie 

 

 

Musik som spelas under 

måltider minskar stress 

och oro, och leder  

till ökad 

kalorikonsumtion. 

 

Verbeek.H., 

Zwakhalen. M. 

 

Dementia care 

redesigned: Effects of 

 

Att se effekten för 

dementa, deras 

 

28 mindre enheter/ 

boenden samt 21 

 

Studien visar inte 

övertygande resultat att 



 

G., van Rossum. 

E., Ambergen. T., 

Kempen. I.J.M. 

G. &Hamers. 

P.H. J. 

(2010) 

Small-Scale Living 

Facilities in residents, 

Their Family 

Caregivers, and Staff. 

 

Journal of the 

Amenrican Medical 

Directors Association 

 

anhöriga samt 

personalen, av att 

vara på en 

mindre 

enhet/boende. 

boendeenheter för 

psykogeriatrik. 

 

 

 

 

 

Kvantitativ studie 

någon boendeform 

skulle vara bättre än den 

andra och att mindre 

enheter inte behöver 

vara den optimala 

boendelösningen för att 

erhålla hög vårdkvalitet. 

 

Verbeek. H., 

Zwakhalen. S. 

M.G., van 

Rossum. E., 

Kempen I.J.M. 

G.&Hamers P.H. 

J. 

(2012) 

 

Small-scale, homelike 

facilities in dementia 

care: A process 

evaluation into 

experiences of family 

caregivers and 

nursing staff. 

 

 

 

 

International 

Journal of Nursing 

Studies 

 

Att erhålla 

information om 

anhörigas och 

personalens 

upplevelser inom 

boenden av 

mindre storlek. 

 

130 anhöriga och 309 

personal deltog i 

studien som utgick 

från enkätfrågor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitativ studie 

 

Både anhöriga och 

personal framhöll 

positiva erfarenheter till 

mindre enheter/ 

boenden och att 

personalen kunde vara 

mer insatt i personerna 

som individer och få 

tillfälle att arbeta mer 

med deras autonomi. 

Anhöriga var mer nöjda 

än de som hade anhöriga 

på vanliga boenden. 

 

 

Wijk, H., Berg, S., 

Bergman, B., 

Hanson, A., Sivik, 

L.& Steen, B.  

(2002)  

 

 

Colour perception 

among the very 

elderly related to 

visual and cognitive 

function.  

 

 

 

 

Scandinavian 

Journal Of Caring 

Sciences 

 

 

Färg uppfattning 

studerades bland 

ett representativt 

urval av 95-

åringar utan 

demens och 

jämfört med 

tidigare 

undersökt 80-

åringar  utan 

demens och en 

grupp med 

Alzheimers 

sjukdom. 

 

 

323 deltagarna 

,åldrar från 80 till 95 

.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitativ studie 

 

Resultaten visade att 

färger är viktiga för 

äldre, gör omgivningen 

mer tydlig och 

förbättrar orientering i 

vårdmiljön. 

 

 

Willemse, M., B., 

Smit, D., de 

Lange, J. & Pot 

A.M.  

(2011) 

 

Nursing home care 

for people with 

dementia and 

residents´quality of 

life, quality of care 

and staff well-being: 

Design of the Living 

Arrangements for 

people with dementia 

(LAD)-study. 

 

 

Att studera vilka 

karakteristika 

som är 

betydelsefulla vid 

demensboende 

för de boendes 

känsla av 

livskvalitet och 

välmående, men 

också att se hur 

personalrotation 

 

30 boenden valdes 

slumpvis ut bland 734 

st för personer med 

demens och 

inkluderades i 

studien och data 

insamlades enligt 

LAD-formuläret. 

 

 

 

 

LAD-formuläret visar 

god tillämpbarhet inom 

mätningar av livskvalitet 

och välmående för 

personer med demens 

och deras personal och 

vidare forskning 

kommer att göras med 

denna pågående studie. 



 

BMC Geriatrics 

 

påverkar 

upplevelsen av 

miljön genom att 

använda LAD-

mätningar. 

Kvantitativ studie.  
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Titel: 

Författare: 

Årtal: 

Tidskrift: 

 

Del I.  

Beskrivning av studien 

 

Beskrivs problemet i bakgrund/inledning? Ja  Nej 

 

Kunskapsläget inom det aktuella området är  Ja                 Nej 

beskrivet? 

 

Är syftet relevant till ert examensarbete? Ja  Nej  

 

Är urvalet beskrivet?    Ja   Nej  

 

Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska inkluderas till fortsatt granskning. Vid Nej på 

någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 
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Kvalitetsfrågor 
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