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Miljöns betydelse för personer 

med demenssjukdom 
 

 

 

 

    



 

Hälsa sker inuti människan och 

vårdens uppgift är att skapa sådana 

förutsättningar att hälsa främjas 

Hälsa och ohälsa 



 

 

 

Personal 

competence  

Environmental 

press 

Zone of adequate 

behavior and 

wellbeing 

The ecological model of aging B = (f) C,E Lawton & Nahemow 1973 Ecological model of aging Lawton et al 1973 



Personcentrerad vård 
 

En personcentrerad vård 

strävar efter att bibehålla och stödja det unika hos 

var och en, trots sviktande funktioner 

 

En viktig grund är kunskap om 

vårdtagaren och att särskilt  

beakta de behov som har  

betydelse för personens  

livskvalitet 

     Kitwood 1997 

 

 

 



 

 
 
 

- Patientens berättelse 

- Överenskommen delaktighet/partnerskap 

- Teamarbete 

- Dokumentation  
         

Centrum för personcentrerad vård (GPCC) vid Göteborgs universitet 
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Integritet 
Självbestämmande 

Samråd 

Delaktighet i miljöns utformning? 



Studier visar att den fysiska miljön har stor 

betydelse för hälsa och välbefinnande 

 Kane et al. 2007, Sloane Devlin and Arnelli 2003; Djikstra et al. 2006 

 

Hemliknande boendemiljöer, personligt inredda rum, 

anpassad färg- och ljussättning ökar välbefinnandet

       
Cohen-Mansfield et al 1998 

 

 



Kan vårdmiljön stödja en  

personcentrerad vård? 

 

Sjukhusmiljöer kan upplevas främmande/skrämmande 
(Radley & Taylor, 2003) 

 
En miljö berikad med symboler för det vardagliga och 

hemlika skänker trygghet  (Day et al., 2000) 

 

Vårdkläder kan både främja och hindra relationer 

person/professionell/patient  
(Edvardsson, 2009) 

 

 

 



 

I miljöer där personal har en hög mental 

arbetsbelastning förskrivs signifikant mer 

antipsykotika  
 

(Lövheim et al Int Psychoger 2006;18:713-26) 

 

 
 

 

 



Vi behöver alla dagsljus för att må bra  
 
 
- Minskar risken för depression och nedstämdhet för de 

boende 
Golden et al., 2005, p. 656). Beauchemin and Hays, 1996; 1998; Benedetti et al., 2001 

- Minskar uplevd smärta och behov av analgetika 

      Walch et al., 2005  

 - Ökar sömnkvalitén 

     BaHamman,2006; Wakamura and Tokura, 2001 



Dagsljus..... 

- Ökar välbefinnande och arbetstillfredsställelse 

    Mrockzek et al., 2005, Alimoglu and Donmez, 2005  

- Minskar arbetsrelaterad stress    

          Verderber and Reuman, 1987  

-  Ökar uppmärksamheten   Rhea, 2004  

-   Anpassad ljussättning minskar läkemedelsfel 

               Buchanan et al., 1991 

-En varierad ljussättning på natten ökar personalens 

 koncentration och sömnkvalitet            
     Baehr et al., 1999; Horowitz et al., 2001 

 



 

Wijk H. 2001 Colour perception in old age,  

Doctoral thesis Gothenburg University 



Färg för tydliga rum 

Som koder och ledtråd 

För att väcka uppmärksamhet 

Stärka igenkänning 

Förskönande 

Helle Wijk (2001) Colour percepton in old age, 

Dissertation Gothenburg University 

 







Arkitektur 
Enkelrum; egna möbler, personliga tillhörigheter 
och gemensamma rum för sociala aktiviteter 
bidrar till ökad samvaro,lägre förekomst av 
agitation, oro och psykotiska symtom 
 
Toaletter, lätta att lokalisera och känna igen 
leder till ökad användning 
 
Material, ljud och utsikt som stödjer igenkänning 
bidrar till en lägre grad av oro  
 
Landreville P. Bédard A. Verreault R. Desrosiers J. Champoux N. Monette J. Voyer P. 
Non-pharmacological interventions for aggressive behaviour in older adults living in 
long-term care facilities. International Psychogeriatrics (2006);18 (1):47-73 
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Betydelsen av bra belysning 
 

Belysning i äldre personers miljöer har  

ofta stora brister med konsekvenser för 

människors livskvalitet.Komplettera  

befintlig belysning med  

bättre och funktionella armaturer 

 
Brunnström, G., Sörensen, S., Alsterstad, K., Sjöstrand, J. (2004)  

Quality of Light and Quality of Life –  

The effect of lighting adaptation among people with low vision. Ophtalmic and Physiological 

Optics 24. 



Goda och dåliga ljudmiljöer 
 

Ljud som väcker igenkänning kan stödja minne och 

välbefinnande 

 

Oljud kan bidra till  

oro 

 

Musik är ett verktyg i 

det praktiska dagliga 

vårdarbetet 
 

Ragneskog, H., Asplund, K., Kihlgren, M. and Norberg, A. Individualized Music Played 

for Demented Patients, Analysis of Video-recorded Observations. International Journal 

Of Nursing Practice 2001; 7, 146-155. 



Luktsinnet i miljön 
 

Lukter  

Aktiverar minnet 

Påverkar sinnesstämning  

Spelar stor roll för  

smakupplevelser, aptit,  

känslor och minnesaktiveringar 
Larsson, M., Finkel, D. & Pedersen, N. L. (2000). Odor identification: Influences of 

age, gender, cognition and personality. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci, 55B, 
P304-310. 

 

 

 



Symbolers betydelse 
 Vilka symboler finns i våra vårdmiljöer? 

Vad de har för innebörd för oss? 

Vilken betydelse förmedlar  

de till dem vi vårdar? 

 
 
 
 
 
Sandman PO Edvardsson, D.  
Atmosphere in care settings. (2013)  



 

Dagsljus, frisk luft  

Återhämtning från 

informationsbelastning 

Återhämtning från stress 

Aktiviteter 

Reflektion 



Samvaro med 

sällskapsdjur 

Fagerberg & Silfverberg. (2013) 







  

Positiv avledning Vila från sin  

     sjukdom 

             Sinnesstimulering 

             Behagliga material 

             Bilder 

             Förströelse 

             Djur 

             Naturupplevelser 



Vårdatmosfär 

Personligt 

Tid och utrymme 

Generositet 

Flexibilitet 

Närvaro och tillgänglighet 

Lugnt tempo 

Bekant  
 

(Edvardsson, D. 2005) 

 





En personcentrerad 

vårdmiljö 

Relationen mellan omgivning, 
hälsa och omvårdnad 

 



                                        Foto: Fridh 

 

Vårdmiljö, vård och 
omvårdnad vid livets slut 
inom intensivvård 

 

Isabell Fridh (2009).  

 ” det är jätte viktigt när man ligger på 5 

timmars behandling att man kan få lite 

förströelse”. 

           

         Wijk et al 2013 in press 

A sense of home in residential care 

Falk, et al. 2012       Foto; Cicci Nordqvist 

                 Tre Stiftelser 



Vad är hemlikhet för dig, hur skapar 

Du hemkänsla? Hur kan vi vara ett 

stöd i detta? 

 



Nu är jag inte en människa som är beroende av att 

sitta och prata bara. Det märker jag att det finns 

sådana här. De trivs med det… men jag har mitt rum 

och jag har det jag behöver, och de är väldigt 

hjälpsamma och snälla alla människor här… så jag 

trivs bra och jag äter och umgås med mina 

bordskamrater, men sedan går jag gärna in till mig. 

Radion och talböcker, det är det som jag har och det är jag 

nöjd med.  
Falk H., Wijk H., Persson L-O Intra-institutional relocation - Effects on elderly 

persons health and quality of life. International Psychogeriatric Association 

Montreal 2009 



Sheffield Care 

Environment 

Assessment  

Matrix (SCEAM) 

 

Location 

Outside 

spaces 

Form & 

circulation 

spaces 

Day spaces Bathrooms 

& toilets 

Private 

rooms 

Staff spaces 

Safety & health (66) 

Support for physical 

disability (55) 

Comfort of indoor 

environment (39) 

Support for cognitive 

impairment (26) 

Awareness of outside 

world  (33) 

Normalness & authenticity 

(32) 

Privacy (47) 

Personalisation (20) 

Choice & control (25) 

Community (20) 

Provision for staff (7) 



 

 

 

 

FYSISK  

MILJÖ 

 

 

 

 

TEAM 

 

 

 

 

PERSON 

Pågående projekt 
IDA Integritet, delaktighet, 
aktivitet 



Syfte 

37 

• Att longitudinellt 

studera om en 

förändrad fysisk 

och psykosocial 

miljö inverkar på 

given och upplevd 

vård samt effekter 

av förändring på 

vårdens kvalitet 

  2011 2013 2015  2014 



38 

Mix-method design 

 

Enkäter  

       Vårdatmosfär  PCQ (patient, närstående, vårdare) 

   Personcentrerad vård P-CAT (vårdare) 

   Vårdkvalitet (patient) 

             

Registerdata 

    Vårdtid 

    RättspsyK 

 

 



Kvalitativt 
              Korta individuella intervjuer 
              Observationer 
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Vad tyckte du om den här 

uppgiften då när du fick den, 

att du skulle fotografera ditt 

rum  och sedan berätta vad 

Du tänkte och tyckte om olika 

saker? 

 

         

Jag tycker det var bra att 

 faktiskt fråga oss patienter 

för det är väldigt svårt för 

de som jobbar här att 

uttrycka sig om, visst de 

 jobbar här men vi är i den 

 här miljön hela dygnet.  

 Vi bor här 

 



                                            

 
                                       Vad tycker du om Din utsikt? 

Den är underbar, Den har gett mig aptiten tillbaka. På kvällarna är det väldigt 

mysigt när man tittar ut, man ser alla gatlyktor och alla gångvägar och på 

vintern så är det ännu finare för  då ser man hur vägarna slingrar sig och snön 

på träden. 
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Det var 

mycket 

bättre att ha 

egen toalett 

på rummet. 

Då kan man 

tvätta sig 

själv lite mer 

än bara 

ansiktet, 

hålla i  

ordning på 

hygienen. 

Tycker du det är viktigt 

att ha lite personliga 

saker på rummet? 

Mycket viktigt. 

Datorerna och musiken 

har hållit mig väldigt 

sysselsatt och tiden 

har gått väldigt fort i 

och med det. 

      

Innan jag kom hit så 

kunde jag, klarade jag 

inte av att höra på 

musik men i och med 

att aptiten kom tillbaka 

och lusten och glädjen 

så började jag kunna 

spela musik igen.  
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Jag vill ju inte flytta in här och jag  vill inte 

ha den känslan heller och ju mer jag tar in 

på rummet, ju mer får jag ju ta ut ur 

rummet när jag nu flyttar in i en egen 

lägenhet.  

 
Garderoben är som en 

skiljevägg  för när dörren står 

öppen så vill inte jag att folk 

ska  glo rakt in på sängen eller  

där jag ligger utan garderoben 

 ska skymma sikten. 

 



 

En god vårdmiljö beaktar alla 

delar 
Värdegrund/vårdfilosofi 

Fysisk miljö Varande och görande 



Tack ! 

http://www.forenadecare.com/uploads/pics/forenede-care-leave_06.jpg

