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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Demenssjukdom drabbar ofta äldre personer och innebär förlust av 

kognitiva förmågor och orsakar stort vårdbehov. En åldrande befolkning leder till 

ökat behov av vårdboenden. Vården skall vara personcentrerad och såväl fysisk 

som psykosocial vårdmiljö är viktiga delar som kan påverka personens välmående 

och beteenden. 

 

Syfte: Att beskriva hur vårdmiljön påverkar personer med demenssjukdom. 

 

Metod: En litteraturöversikt grundad i kvalitativa (n=7), mixade (n=2) samt 

kvantitativa (n=8) studier. Analysen fokuserade på likheter och olikheter i 

artiklarnas resultat relaterat till hur fysisk och psykosocial vårdmiljö påverkade 

personer med demenssjukdom. Som ett steg i analysen skapades två teman och 

fem subteman för att överskådligt presentera viktiga resultat i 

forskningsmaterialet.  

 

Resultat: Resultaten visar att fysisk och psykosocial vårdmiljö påverkar personer 

med demenssjukdom. Arkitektur, inredning, sensoriska inslag, gemensam 

vårdfilosofi samt meningsfullhet har alla betydelse för möjligheten till autonomi 

och självbestämmande. 

 

Slutsats: Demenssjukdom är inte en sjukdom som drabbar alla på exakt samma 

sätt utan leder till många olika sorters symtom och begränsningar. Den kognitiva 

nedsättningen påverkar möjligheten till autonomi, integritet och själv-

bestämmande. Eftersom personer med demenssjukdom påverkas individuellt av 

den fysiska och psykosociala vårdmiljön är ett personcentrerat synsätt en 

förutsättning för att kunna uppnå god omvårdnad med bibehållen livskvalité.  

 

Nyckelord: Demens, livskvalitet, personcentrerad vård, vårdboende, vårdmiljö.  



 
 

Abstract  

 

Background: Dementia often affects older people and involves loss of cognitive 

abilities and causes great care needs. An ageing population leads to an increased 

need for nursing accommodation. Care should be person-centered and physical as 

well as psychosocial care environment are important elements that can affect the 

person's wellbeing and behaviors. 

 

Aim: To describe how the care environment affects people with dementia. 

 

Method: A literature review based on qualitative (n =7), mixed (n =2) and 

quantitative (n =8) studies. The analysis focused on similarities and differences in 

their results related to the physical and psychosocial environment affecting people 

with dementia. As a step in the analysis, two themes and five subthemes were 

created to clearly present key findings in the research material. 

 

Results: The results show that the physical and psychosocial care environment 

affects people with dementia. Architecture, interior design, sensory elements, 

common care philosophy and meaningfulness are all important for the possibility 

of autonomy and self-determination. 

 

Conclusion: Dementia is not a disease that affects everyone in exactly the same 

way but leads to many different kinds of symptoms and limitations. The cognitive 

reduction affects the possibility of autonomy, integrity and self-determination. 

Since people with dementia are individually affected by the physical and 

psychosocial care environment, a person-centered approach is a prerequisite for 

achieving good care with a maintained quality of life. 

 

Keywords: Dementia, care home, health facility environment, person centered 

care, quality of life.  
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Introduktion 

Under utbildningen till legitimerad sjuksköterska läggs stor vikt vid 

personcentrerad vård där sjuksköterskans mål skall vara att erbjuda omvårdnad 

baserad på individens behov och önskemål. Uppsatsförfattarna har under de 

verksamhetsförlagda delarna av utbildningen fattat intresse för personer med 

demenssjukdom och deras livssituation. Svårigheten att förmedla sina behov har 

ibland lett till konfliktfyllda situationer som skapat lidande. Trots god vilja har 

personalen upplevt frustration när de inte kunnat möta och tillgodose behovet på 

ett tillfredställande sätt. En förståelse för hur personer med demenssjukdom 

påverkas av vårdmiljön skulle underlätta för både personalen och de som drabbats 

av demenssjukdom. Intresset har lett fram till beslutet att skriva denna 

litteraturöversikt där befintlig forskning om vårdmiljö och personer med 

demenssjukdom sammanställs och granskas för att se hur fysisk och psykosocial 

vårdmiljö påverkar personer med demenssjukdom.  

 

Bakgrund  

Bakgrunden belyser förekomsten av demenssjukdom globalt samt i Sverige och 

vad det kan innebära att leva med sjukdomen. Områden som ingår relaterat till 

demenssjukdom är bland annat symtom, diagnos, behandling samt omvårdnad. 

Andra områden som presenteras i bakgrunden är vårdmiljö och personcentrering. 

Det teoretiska perspektivet utgår från personcentrerad vård. 

 

Prevalens 

Risken att insjukna i demenssjukdom ökar markant relaterat till åldersökning. Åtta 

procent av Sveriges befolkning över 65 år har någon form av demenssjukdom och 

hela femtio procent av Sveriges befolkning över 90 år har insjuknat i 

demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2017a). Globalt sett beräknas cirka 50 miljoner 

personer idag ha någon form av demenssjukdom och 10 miljoner nya fall påträffas 

varje år. Ökningen av antalet personer med demenssjukdom förväntas tredubblas 

fram till år 2050 och då uppnå cirka 152 miljoner insjuknade personer (World 

Health Organization [WHO], 2017). I Sverige finns idag cirka 160 000 personer 

som har demenssjukdom. Skattningar pekar på att cirka 24 000 personer per år 
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insjuknar och antalet förväntas öka kraftigt efter år 2020 då antalet äldre personer 

ökar (Socialstyrelsen, 2017a; Socialstyrelsen, 2017b). När det gäller 

könsskillnader vid insjuknande i demenssjukdom är majoriteten insjuknade 

kvinnor. Möjliga orsaker är att kvinnor har längre livslängd än män och att kvinnor 

löper större risk att insjukna efter fyllda 80 år. Ärftlighetsfaktorer kan vara 

betydelsefulla och påverka risken att drabbas av samma sjukdom. Även diabetes 

mellitus, hypertoni, hyperlipedimi och aterosklerotisk sjukdom kan påverka risken 

att insjukna i vissa demenssjukdomar. Som skyddande faktorer kan ett fungerande 

socialt nätverk, en känsla av sammanhang och hög utbildning nämnas (Basun, 

2013).  

 

Demenssjukdom 

Demenssjukdom är inte ett resultat av normalt åldrande utan en form av kognitiv 

svikt orsakad av skador i hjärnan som inte går att bota (Socialstyrelsen, 2017b; 

WHO, 2017). Det finns ett flertal olika symtom som kan uppträda beroende på var 

i hjärnan skadan sitter (Socialstyrelsen, 2017b). Demenssjukdomarna kan 

särskiljas och benämnas som primärdegenerativ-, vaskulär- och sekundär demens 

beroende på hur skadan i hjärnan uppstått (Basun, Skog, Wahlund & Wijk, 2013). 

Svårigheter med närminnet, språket och koncentrationen kan uppträda i ett tidigt 

stadie. Försämrad orienteringsförmåga, kommunikationssvårigheter och 

personlighetsförändringar är ytterligare symtom som försvårar det vardagliga livet 

för personen med demenssjukdom (Pollock & Fuggle, 2013; Socialstyrelsen, 

2017b). Under hela sjukdomsförloppet vid demenssjukdom kan beteendemässiga 

och psykiska symtom (BPSD) uppträda. Vanföreställningar, sömnstörningar, 

aggressivitet, depression och hallucinationer är exempel på dessa symtom (Feast, 

Moniz-Cook, Stoner, Charlesworth & Orrell, 2016). Förmågan att urskilja 

strukturer, tolka djupet, se kontraster och processa multipla intryck försämras 

(Pollock & Fuggle, 2013). Integritetshämmande omvårdnad kan vara en situation 

som resulterar i BPSD. Till exempel duschning, byte av inkontinensskydd, 

tandborstning och påklädning kan bli en utsatt situation när personen med 

demenssjukdom inte förstår vad som skall hända och varför (Ostaszkiewicz, 

Lakhan, O'Connell & Hawkins, 2015). Oförmåga att kunna bearbeta och förmedla 

sina behov kan vara en orsak till att BPSD uppstår (Feast et al., 2016). Att drabbas 
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av demenssjukdom kan orsaka stort lidande (Bartlett, Windemuth-Wolfson, Oliver 

& Dening, 2017; Hällgren Graneheim, 2010; Lethin, Rahm Hallberg, Karlsson & 

Janlöv, 2016; WHO, 2017). När symtomen resulterar i att vardagliga sysslor inte 

längre går att hantera kan det upplevas påfrestande både för den drabbade och 

omgivningen. Resultatet kan bli att personen ej kan bo kvar i hemmet utan måste 

flytta för att få professionell omvårdnad dygnet runt (Hällgren Graneheim, 2010; 

Lethin et al., 2016). En diagnos som ibland förväxlas med demenssjukdom och 

BPSD är konfusion. Konfusion är en akut medvetandestörning som kan drabba 

alla människor men som är vanligt förekommande hos personer med 

demenssjukdom. Konfusion kan leda till försämrad förmåga att fokusera och 

hantera omgivningen. Kognitionen förändras och det kan leda till försämrat minne, 

desorientering och svårigheter med språket. Riskfaktorer för att drabbas av 

konfusion är förutom demenssjukdom till exempel hög ålder, högt läkemedelsintag 

samt infektioner. Konfusion kan vara reversibel vid rätt behandling och därför är 

det viktigt att uppmärksamma akuta förändringar och ställa diagnos för snabb 

åtgärd. Om detta inte görs riskerar individen att utsättas för ökat lidande och en för 

tidig död (Armanius Björlin & Eriksdotter, 2013).   

 

Diagnos 

Tidig diagnos är viktigt för att kunna stödja och förbättra livskvalitén för personer 

med demenssjukdom (WHO, 2017). För att ställa diagnos görs först en medicinsk 

utredning för att säkerställa att det inte finns någon annan orsak än 

demenssjukdom som orsakar symtomen. Det görs även en basal demensutredning 

som består av strukturerade intervjuer med anhöriga, kognitiva test där den 

kognitiva förmågan bedöms och undersökning av hjärnan med hjälp av 

datortomografi. Ett antal kriterier för demenssjukdom måste uppfyllas och den 

kognitiva förmågan skall vara nedsatt jämfört med tidigare nivå för att diagnosen 

demenssjukdom skall ställas. Den kognitiva svikten skall även påverka 

arbetsförmågan eller förmågan att delta i det sociala livet. Efter att diagnos ställts 

så görs en stadieindelning baserad på det hjälpbehov personen har. Vid mild 

demenssjukdom kan personen fortfarande klara av vardagen utan så mycket hjälp 

utifrån. När ständig tillsyn och omvårdnad krävs har demenssjukdomen blivit svår 

(Socialstyrelsen, 2017b). 
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Behandling 

Att drabbas av demenssjukdom kan likställas med andra funktionshinder och 

innebär en förändring både för den sjuke och närstående. Information, stöd och 

förståelse är viktigt för att kunna bibehålla en god livskvalitet (Bartlett et al., 2017; 

Lethin et al., 2016; WHO, 2017). Svårigheten att förmedla sina behov gör att det 

uppstår symtom som kan vara svårtolkade för omgivningen. Risken finns att 

personen bedöms och bemöts relaterat till uppvisade symtom. Personen som finns 

bakom sjukdomen glöms bort och de egentliga behoven som symtomen är ett 

uttryck för tillfredsställs inte. Genom att sätta personen i centrum vid omvårdnad 

ökar chanserna att god omvårdnad uppnås (Kitwood, 1997). Demenssjukdom går 

inte att bota utan den bästa behandlingen skall inriktas på att ge individen så god 

livskvalitet som möjligt samt underlätta vardagen i sjukdomens olika faser 

(Socialstyrelsen, 2017b; WHO, 2017). Även om demenssjukdom ej går att bota 

finns åtgärder som kan underlätta livet för personer med demenssjukdom och deras 

anhöriga genom att verka stöttande. Detta kan till exempel vara att optimera den 

fysiska hälsan, kognitionen, aktivitetsnivån och välmåendet. Alla symtom som 

uppkommer behöver inte vara orsakade av demenssjukdomen. Genom att 

identifiera och behandla samtidiga sjukdomar, beteendemässiga förändringar och 

psykologiska symtom kan begränsningarna bli färre samt mer hanterbara (WHO, 

2017). Hälso- och sjukvården och socialtjänstens insatser och omvårdnadsåtgärder 

skall utgå från individens behov. Förståelse för olika problem och svårigheter som 

kan uppstå vid insjuknande krävs för att kunna ge personlig omvårdnad och en 

anpassad vårdmiljö (Socialstyrelsen, 2017b). Behandlingen vid BPSD skall utgå 

från varje enskilt symtom och grundorsaken till symtomen bör åtgärdas i första 

hand. Läkemedelsbehandling är inte förstahandsvalet utan fokus skall vara att 

anpassa vårdmiljön och bemötande efter individens behov (Läkemedelsverket, 

2008; Socialstyrelsen 2017c). Läkemedelsbehandlingen vid demenssjukdom är 

symtomatisk. Exempel på läkemedel som används är antipsykotiska, 

antidepressiva, lugnande, sömnrelaterade läkemedel samt demensläkemedel. Vid 

all läkemedelsbehandling måste hänsyn tas till eventuella biverkningar. Motorik 

och kognitiva funktioner kan påverkas negativt och vissa läkemedel kan även öka 

risken för cerebrovaskulär skada (Läkemedelsverket, 2008; Socialstyrelsen 2017c). 
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Vårdmiljö 

Redan på 1800-talet uppmärksammade Florence Nightingale miljöns betydelse för 

patientens välbefinnande. Rent vatten, frisk luft, renlighet och tillgång till ljus 

möjliggjorde tillfrisknande. Dessutom beskrev Nightingale att interaktionen 

mellan vårdare och patient var viktiga delar för att uppnå god vård (Nightingale, 

1860). Platser och sammanhang där ett möte mellan patient, anhöriga och vårdare 

utspelar sig är en vårdmiljö. Det handlar både om den fysiska och psykosociala 

miljön (Johansson-Berglund, 2014). Vårdmiljö kan delas in i tre olika 

betydelsefulla kategorier: Hur den fysiska omgivningen ser ut, hur människor är 

och vad de gör samt vilka organisatoriska möjligheter som finns (Edvardsson, 

2008; Wijk, 2013). Fysisk vårdmiljö kan påverkas av till exempel planlösning, 

färger, förekomst av fönster, ljus, gemensamma utrymmen, vägledande skyltar, 

föremål samt inslag från naturen (Lenham, 2013; Pollock & Fuggle, 2013). 

Faktorer som kan påverka den psykosociala vårdmiljön kan till exempel vara 

möjligheten att bevara autonomin och att själv kunna välja grad av umgänge eller 

avskildhet. Den egna upplevelsen och bedömningen styr och kan påverkas av 

tidigare erfarenheter, känslor av maktutövande och tvång alternativt en delaktighet 

under eget ansvar. En fri och öppen atmosfär där förmågor istället för brister sätts i 

centrum är läkande för individen. Möjligheten till samtal och förekomsten av 

aktiviteter är även det faktorer som kan anses påverka den psykosociala vårdmiljön 

(Lundin, 2014). Organisatoriska faktorer är bland annat det organisatoriska 

upplägget av vård och omsorgskedjan. Samordningen av vård och omsorgsinsatser 

och förekomsten av interventioner har en betydande roll (Socialstyrelsen, 2012; 

Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2012;). Andra organisatoriska 

faktorer kan vara vilka förutsättningar som ges från ledningshåll relaterat till 

kompetens, ansvar, tid och vårdmiljö. Även synen på hur teamarbetet över 

organisations och professionsgränser skall bedrivas påverkar (Wijk, 2014). 

Kostnadseffektivitet och befintlig kunskap styr ofta organisatoriska beslut (SBU, 

2012; Socialstyrelsen, 2012). Att hitta effektiva hälso- och sjukvårdssystem som 

dessutom är hållbara anses som allt viktigare både nationellt och internationellt. 

Vården och vårdmiljön påverkas av nya rön och den tekniska utveckling som hela 

tiden pågår inom medicin, omvårdnad och rehabilitering. När mönstret för vad 
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som anses vara bäst förändras ställs det stora krav på samhälleliga förändringar 

och kostnadseffektivitet. När organisatoriska beslut skall tas och implementeras 

krävs både dialog och kunskap (Fröst, 2014). En lämplig och stödjande vårdmiljö 

utformad efter de mänskliga rättigheterna behövs för att kunna erbjuda personer 

med demenssjukdom och deras anhöriga bästa möjliga vård (WHO, 2017).  

 

Teoretiskt perspektiv 

Personcentrerad vård innebär att personens individuella behov, resurser, 

värderingar och önskemål skall vara i fokus. Det skall vara ett öppet och 

bekräftande förhållningssätt där vården ges i samförstånd med patient och 

närstående. Respekt för de mänskliga rättigheterna, hänsyn till människors 

värderingar, olika vanor, livsåskådning, samt respekt för självbestämmande, 

värdighet och integritet skall beaktas (Edvardsson et al., 2008; Fazio, Pace, Flinner 

& Kallmyer, 2018). Enligt McCormack & McCance (2006) är fyra områden som 

anses vara grundpelare för personcentrerad vård: förutsättningar, vårdmiljö, 

personcentrerade processer och förväntat resultat.  Innebörden av dessa fyra 

områden beskrivs närmare av McCormack & McCance (2006) och kan förklaras 

enligt följande: Förutsättningar – fokuserar på sjuksköterskans egenskaper och 

kompetens. Kompetensen består enligt McCormack & McCance (2006) av både 

teoretisk och praktisk kompetens och kan till exempel vara akademisk utbildning 

eller förmågan att engagerat fatta beslut och visa en vilja att ge den vård som är 

bäst för patienten. Vårdmiljön – består av det sammanhang där vården bedrivs och 

därmed inte enbart av den fysiska vårdmiljön utan även av individuella relationer. 

Faktorer som enligt McCormack & McCance (2006) påverkar kan vara en 

stödjande organisation som ger personalen möjlighet att ansvarsfullt ta egna beslut 

samt organisationens engagemang för ett evidensbaserat arbetssätt. 

Personcentrerade processer - fokuserar på en rad aktiviteter som genomförs för att 

börja arbeta personcentrerat. Det handlar enligt McCormack & McCance (2006) 

bland annat om att ta reda på vilka värderingar och önskemål patienten har. Att 

vara engagerad och närvarande samt att erbjuda ett delat beslutsfattande är viktigt 

för vården av och kommunikationen med patienten. Även fysiska behov skall 

tillgodoses som en del av de personcentrerade processerna. Förväntat resultat – är 

till slut det resultat som förväntas komma av god personcentrerad vård och 
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inkluderar en tillfredsställelse med omvårdnaden, en känsla av välbefinnande och 

ett skapande av en terapeutisk vårdmiljö där delat beslutsfattande ingår 

(McCormack & McCance, 2006). Tom Kitwood (1997) anses vara en föregångare 

när det gäller personcentrerad vård relaterat till personer med demenssjukdom. 

Kitwood kom i kontakt med demenssjukdom under 70-talet och hade då 

inställningen att enda hjälpen som kunde ges var baserad på fysiska behov. På 80-

talet började Kitwood arbeta med och för personer med demenssjukdom och det 

gav honom att annat perspektiv. Kitwood såg förmågor och möjligheter som ledde 

fram till en ny syn på personer med demenssjukdom. Den tidigare synen innebar 

att personligheten försvann i och med demenssjukdomen. Kitwood insåg att 

personen fanns kvar men symtomen från demenssjukdomen gjorde personligheten 

svårare att urskilja. Det engelska ordet personhood (person) kunde enligt Kitwood 

sammanfattas med att vara en mänsklig varelse i social relation med andra. 

Varandet bestod av igenkännande, respekt och tillit. Kitwood belyste även 

konsekvenser det kan innebära när den unika personen exkluderas och inte kan ta 

del av sammanhanget (Kitwood, 1997). Ordet person definieras av Kitwood 

(1997) i samband med personcentrering relaterat till vård av personer med 

demenssjukdom. Uppsatsförfattarna anser trots det att Kitwoods resonemang samt 

definition är generellt användbara när det gäller all personcentrerad vård.  

 

Problemformulering 

Den kognitiva svikten vid demenssjukdom innebär att individen tappar tidigare 

förmågor och det kan resultera i svårighet att förstå och förmedla sig med 

omgivningen. Svårigheter att tolka vårdmiljön leder till ökad förvirring och sänkt 

livskvalitet. BPSD kan orsaka stort lidande och vara svårt att hantera även för 

anhöriga och personal. När sjukdomen och symtomen sätts i centrum kan fokus för 

den unika personen glömmas bort. Eftersom personen själv inte kan uttrycka sina 

behov innebär det en utsatthet där autonomin riskerar att försvinna. Fysiska och 

psykosociala behov kan skilja sig åt från person till person. Vårdmiljö påverkas av 

hur människor är och vad de gör, fysisk omgivning och vilka organisatoriska 

möjligheter som finns. Förutsättningar, vårdmiljö, personcentrerade processer och 

förväntade resultat påverkar möjligheten till god omvårdnad.  
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Syfte  

Syftet var att beskriva hur vårdmiljön påverkar personer med demenssjukdom. 

 

Definition av centrala begrepp 

Nedan följer förklarande definitioner för några centrala begrepp förekommande i 

litteraturöversikten. 

 

Livskvalitet 

World Health Organization (WHO) definierar livskvalité som individens 

uppfattning av det egna livet i förhållande till kulturen och värderingar i samhället 

personen befinner sig i. Även mål, förväntningar, upplevd standard och oro spelar 

roll. Livskvalité är ett brett spektrum som på ett komplicerat sätt påverkas av 

individens psykologiska situation, individens målsättningar, sociala relationer samt 

andra viktiga omgivningsfaktorer (WHO, 2018).  

 

Personer med demenssjukdom 

I litteraturöversikten inkluderas samtliga personer som har någon typ av 

demenssjukdom i begreppet ”personer med demenssjukdom”. 

 

Vårdboende 

Vårdinrättningar där personer med demenssjukdom bor och vårdas. Eftersom 

strukturen för boenden för personer med demenssjukdom ser olika ut i olika länder 

samt förändras över tid används ordet vårdboende enhetligt i litteraturöversikten 

när det gäller boenden någon annanstans än i det tidigare egna hemmet. 

 

Metod 

I kommande metodavsnitt beskrivs litteraturöversiktens design samt hur 

uppsatsförfattarna gått till väga. Urval av artiklar, processen för datainsamling, 

tillvägagångssätt, analys och tolkning av insamlade data samt etiska överväganden 

ingår. 
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Design 

Föreliggande uppsats är utformad som en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2017) 

skall litteraturöversikten skapa en översikt över redan befintlig forskning och 

därmed göra kunskapsläget mer överskådligt. Fokus är omvårdnadsrelaterad 

forskning inom sjuksköterskans verksamhetsområden. Genom att genomföra 

noggrann artikelsökning och därefter analys av materialet kan dagens 

kunskapsläge kartläggas och sammanställas. Vid skapande av en litteraturöversikt 

skall metoder, teoretiska utgångspunkter och grunderna för ingående studiers 

resultat tas i beaktande. Meningen med detta förfarande är att föra vidare ny insikt 

samt upplysa om problemområden som kräver ytterligare forskningsinsatser 

(Friberg, 2017). 

 

Datainsamling  

Vetenskapliga artiklar som svarade till syftet eftersöktes genom att systematiskt 

genomföra sökningar i olika databaser. Databaser som användes var CINAHL, 

PubMed och Web of Science eftersom dessa är inriktade på forskning inom 

omvårdnad, medicin och hälso- och sjukvård. Att databasernas inriktning är 

relevant är en förutsättning för att kunna få fram artiklar som berör ämnet 

(Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). Tillvägagångssättet vid 

datainsamlingen påverkar enligt Forsberg & Wengström (2015) kvalitén på 

litteraturöversiktens resultat. Genom att formulera sökord som svarade till syftet, 

åldersbestämma sökintervallet och avgöra vilka språk som fick ingå bestämdes 

sökkriterierna. Sökorden kombinerades med hjälp av booleska operatorerna AND 

och NOT för att begränsa sökningen och få med samt utesluta önskade sökord som 

tagits fram som intressanta i frågeställningen. En manuell sökning genomfördes 

utifrån första urvalets artiklars citeringslista i Web of Science då fler kvalitativa 

artiklar önskades. Valda sökord samt sökförfarandet dokumenterades genom att 

redovisa antalet sökträffar i de olika databaserna i tabellform. Tillvägagångssättet 

presenteras i Bilaga 1. 
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Urval 

Både kvantitativa (n=8), kvalitativa (n=7) och mixade (n=2) studier inkluderades 

för att belysa forskningen från olika synvinklar. Mixade studier innebär att det 

använts både en kvalitativ och kvantitativ ansats (Forsberg & Wengström, 2015). 

För att säkerställa att data som inkluderades i litteraturöversikten var relevanta för 

syftet användes inklusionskriterier (Forsberg & Wengström, 2015). Valda 

inklusionskriterier var: artiklar skrivna på engelska, peer review granskade 

godkända artiklar, artiklar publicerade från 2008 till och med 2018, artiklar som 

berör vårdmiljö relaterat till personer med demenssjukdom samt att artiklarna 

skulle uppnått lägst medelnivå efter kvalitetsgranskning. Enligt Backman (2016) är 

det av vikt att överväga vilka data som skall exkluderas så även exklusionskriterier 

användes. Exklusionskriterier var: artiklar skrivna tidigare än 2008, artiklar om 

vårdmiljö som ej relaterats till personer som har demenssjukdom, artiklar som ej 

uppnått medelnivå efter kvalitetsgranskning. Ingen nationell avgränsning gjordes 

eftersom ett globalt perspektiv eftersöktes.  

 

Värdering av artiklarnas kvalitet  

Granskning av artiklarna gjordes för att bedöma att de hade tillräcklig kvalité 

enligt uppsatta kriterier. Granskningsmallarna som användes var Högskolan 

Dalarnas omarbetade versioner utifrån Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) samt 

Forsberg & Wengström (2008). Granskningsmallarna återfinns i Bilaga 2. Vid 

bedömning användes följande metod: Frågorna i mallarna besvarades med Ja eller 

Nej. Fråga besvarad med ja gav 1 poäng i båda granskningsmallarna. När samtliga 

frågor besvarats summerades poängen och artikelns kvalitet bedömdes.  

Uppnådd maxpoäng innebar 25 poäng för de med kvalitativ design respektive 29 

poäng för de med kvantitativ design. För att artikeln skulle anses vara av hög 

kvalitet krävdes det att den erhöll minst 80 % av maxpoängen, det vill säga 20 

respektive 24 poäng. Medelhög kvalitet innebar att artikeln uppnått en summa av 

18–19 poäng respektive 20–23 poäng, viket motsvarade cirka 70–79 % av 

totalpoängen. Artiklar under 70 % det vill säga ≤ 17 respektive 19 poäng 

bedömdes vara av låg kvalitet (Willman et al., 2006). 

Gradering och poängsättning av valda artiklar återfinns i Bilaga 3.   
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Tillvägagångssätt  

Författarna till denna litteraturöversikt har gemensamt och var för sig arbetat med 

litteraturöversikten. Artiklar med titlar som svarade till syftet valdes och sedan 

lästes sammanfattningen. Databassökningen i de olika databaserna delades upp 

mellan författarna och hittat material sammanställdes och jämfördes sedan för att 

bedöma om urvalet var tillräckligt eller behövde utökas. Valda artiklar delades 

sedan upp mellan författarna till denna litteraturöversikt och översattes med hjälp 

av engelsk-svenskt lexikon för att få korrekt förståelse av innehållet. 

Översättningarna lästes flera gånger för att få en uppfattning om de svarade till 

syftet i litteraturöversikten. De artiklar som ansågs svara till syftet eller där 

tveksamhet fanns om de passade urvalet lästes av båda uppsatsförfattarna. Artiklar 

som ansågs svara till syftet kvalitetsgranskades sedan för att kunna göra ett 

slutgiltigt urval. Granskning och analys samt presentation av resultat och 

diskussioner utfördes gemensamt av båda författarna till denna litteraturöversikt. 

Under hela arbetets gång har handledande träffar med jämna mellanrum skett via 

Högskolan Dalarnas kursrum. Vid handledningsträffarna har handledare och 

medstudenter bidragit genom diskussioner, reflektioner samt stöd i skrivprocessen. 

Utöver handledningsträffarna har telefon och mailkontakt med ansvarig 

handledare varit betydelsefullt för att föra skrivprocessen framåt. 

 

Analys och tolkning av data 

Titlar i sökspannet som svarade till syftet valdes och abstracts lästes för att få en 

uppfattning om innehållet. Artiklar utvalda i första skedet översattes och sedan 

kvalitetsgranskades de. Detta är ett förfarande som rekommenderas enligt Forsberg 

& Wengström (2015). Vid bearbetning av material inför en litteraturöversikt finns 

ett antal analyssteg som skall följas. I första steget skall utvalda studier läsas 

igenom flera gånger så att innehållet och sammanhanget förstås rätt, fokus skall 

ligga på resultatet. I andra steget skall nyckelresultat från utvalda studier 

identifieras. I tredje steget skall viktiga nyckelresultat från studierna 

sammanställas. I fjärde steget identifieras och sammanställs likheter och skillnader 

mellan valda studier. Gemensamma teman identifieras och används för att bilda 

nya teman och subteman. I femte steget formuleras och dokumenteras slutligen en 
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överskådlig beskrivning med resultaten presenterade enligt de nya teman som 

bildats utifrån nyckelresultaten (Friberg, 2017). Analys och tolkning i denna 

litteraturöversikt har följt stegen ovan enligt Fribergs (2017) rekommendationer. I 

första steget läste författarna till denna litteraturöversikt igenom de utvalda 

artiklarna. Valt fokus var vårdmiljö i relation till personer med demenssjukdom. I 

andra steget identifierades fysisk och psykosocial vårdmiljö som två nyckelfynd 

som bildade huvudteman. Arkitektur, inredning, sensoriska inslag, gemensam 

vårdfilosofi samt meningsfullhet bildade subteman. I tredje steget sammanställdes 

nyckelfynd från utvalda teman och subteman. I fjärde steget identifierades 

skillnader och likheter gällande fysisk och psykosocial vårdmiljö relaterat till 

personer med demenssjukdom. I femte steget formulerades och presenterades en 

överskådlig beskrivning av resultaten. Valda teman och subteman användes som 

rubriker vid presentationen av resultaten. Segesten (2017) beskriver att vedertagna 

referenssystem skall användas för att redovisa skriftliga källor i 

litteraturöversikter. Samtliga referenser i litteraturöversikten har gjorts enligt Röda 

Korsets APA-guide (2015). 

 

Etiska överväganden 

Etiska överväganden har gjorts enligt etiska rådets riktlinjer för god forskningssed 

(Vetenskapsrådet, 2017). Studier som ingår i litteraturöversikten har genomgått 

etisk prövning eller noggrant etiskt övervägande med godkänt resultat. Av de 17 

artiklarna var det en där forskargruppen ej sökt etiskt tillstånd. Artikeln togs trots 

avsaknad av etiskt tillstånd med till resultatet då det gjorts etiska överväganden, all 

data anonymiserades och deltagarna hade lämnat informerat samtycke och gavs 

möjlighet att avbryta studien om de ville. Artiklar har valts, granskats och resultat 

har redovisats utan att förvrängas oavsett om innehållet överensstämt med 

uppsatsskrivarnas förförståelse och åsikter (Forsberg & Wengström, 2015; 

Vetenskapsrådet, 2017). 

 

Resultat 

De 17 studier som ligger till grund för resultatet i litteraturöversikten finns 

presenterade i Bilaga 3. Studierna kommer från: Australien (n=1), Belgien (n=1), 

England (n=1), Kanada (n=4), Kina (n=1), Korea (n=1), Nordirland & Skottland 
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(n=1), Spanien (n=1), Storbritannien (n=1), Sverige (n=2), Tyskland (n=1), USA 

(n=2). Totalt representeras tretton olika länder. För att få en god översikt delades 

resultaten in i två huvudteman och fem subteman som beskriver hur olika delar av 

vårdmiljön påverkar personer med demenssjukdom enligt personal, anhöriga och 

personer med demenssjukdom. Huvudteman och subteman presenteras nedan: 

➢ Fysisk vårdmiljö 

➢ Arkitektur  

➢ Inredning 

➢ Sensoriska inslag 

➢ Psykosocial vårdmiljö 

➢ Gemensam vårdfilosofi 

➢ Meningsfullhet 

 
 
Fysisk vårdmiljö 

Under rubriken ”Fysisk vårdmiljö” presenteras resultat som berör arkitektur, 

inredning samt sensoriska inslag. 

 

Arkitektur 

Under rubriken ”Arkitektur” presenteras resultat som berör planlösningen och 

utnyttjandet av ytan vid vårdboendet. Personer med demenssjukdom uppgav att 

deras synpunkter bör värderas vid utformande av fysisk vårdmiljö eftersom de har 

med sig erfarenheten av att leva med demenssjukdom (Hung, Phinney, Chaudhury, 

Rodney, Tabamo & Bohl, 2017). Anhöriga belyste att de uppskattade och kände 

sig trygga när säkerhet, en ren vårdmiljö och trygghet prioriterades. Personerna 

med demenssjukdom påtalade istället en känsla av att inte längre få bestämma 

själva utan att de var tvungna att be om lov för att till exempel ta sig ut genom 

dörrarna. Det blev en brist på frihet som de upplevde begränsande (Hung et al., 

2017; Innes, Kelly & Dincarslan, 2011).  

 

En fysisk vårdmiljö som var svår att förstå och orientera sig i försämrade 

möjligheten till autonomi och självständighet och minskade upplevelsen av 

trygghet (Hung et al., 2017). Raka korridorer som gick att överblicka ökade 

orienteringsförmågan hos personer med demenssjukdom och därmed förbättrades 
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autonomin (Marquardt & Schmeig, 2009). Vid en jämförelse av större och mindre 

vårdboenden visade det sig att mindre vårdboenden med ett färre antal boende 

bättre tillfredsställde de behov som personer med demenssjukdom har (Lee, 

Chaudhuru & Hung, 2016; Sjögren, Lindkvist, Sandman, Zingmark & Edvardsson, 

2017). Mindre vårdboenden visade sig ha en högre grad av personcentrering enligt 

Sjögren et al. (2017) och personerna med demenssjukdom som bodde där 

upplevdes må bättre och visade större intresse för social interaktion jämfört med 

boende vid större vårdboenden enligt Lee et al. (2016). Storlek och antal boende 

på vårdboendet var för övrigt de faktorer som främst påverkade 

orienteringsförmågan hos personer med demenssjukdom enligt Marquardt & 

Schmieg (2009) och det påvisade att mindre vårdboenden förbättrade 

orienteringsförmågan. Lee et al. (2016) beskrev däremot att storleken inte hade 

någon signifikant påverkan på orienteringsförmågan.  

 

Vårdboendets yta och planlösning påverkade nutritionen. Resultaten påvisade att 

ett mindre vårdboende med öppen planlösning för matsalen hade positiv påverkan 

på nutritionen (Chaudhury, Hung, Rust & Wu, 2017; Hung, Chaudhury & Rust, 

2016; Lee et al., 2016). Personer med demenssjukdom som bodde vid ett mindre 

vårdboende åt och drack bättre enligt Lee et al. (2016). Planlösning med öppet kök 

var enligt Hung et al. (2016) & Chaudhury et al. (2017) en faktor som resulterade i 

att dofter i samband med matlagningen spreds över vårdboendet och påverkade 

matlusten positivt. Det ledde till att de boende åt mer och det resulterade i sin tur i 

bättre sårläkning och viktuppgång.  

 

Både personer med demenssjukdom och deras anhöriga värderade att det fanns 

rumsliga valmöjligheter vid vårdboendet. Rum för social samvaro, enskild yta 

samt en möjlighet att ta sig ut var viktigt för att kunna fortsätta ha en meningsfull 

tillvaro (Innes et al., 2011). Planlösningen påverkade möjligheten att ta sig ut på så 

sätt att trädgården eller balkongen/altanen var lättare att lokalisera om den gick att 

nå från en matsal med öppen planlösning. Matsalen var nämligen det rum personer 

med demenssjukdom oftast kunde lokalisera självständigt (Marquardt & Schmeig, 

2009). 

 
 



 

20 
 

Inredning 

Under rubriken ”Inredning” presenteras resultat som berör inredningen vid 

vårdboendet. Det kan vara möbler och andra föremål som förekommer i 

vårdmiljön. Att ha en personligt anpassad vårdmiljö med bekanta omtyckta inslag 

lyftes som en faktor som kunde främja möjligheten att stötta personen med 

demenssjukdom till att behålla sin identitet och fortsätta vara den person som finns 

inuti (Edvardsson, Fetherstounhaugh & Nay, 2010; Springate, Talwar & Tremont, 

2014). När personen med demenssjukdom kunde relatera till omgivningen 

minskade agitationen. Exempel som personalen nämnde var möjligheten att 

möblera med egna möbler, kunna gå ur sängen på samma sida som tidigare i livet, 

samt användandet av bekanta ledtrådar (Van Vracem, Spruyette, Declerq & Van 

Audenhove, 2016). Resultatet påvisade att en anpassad vårdmiljö ökade den 

upplevda livskvalitén trots att den kognitiva försämringen inte gick att påverka 

(Springate et al., 2014).  

 

När rummet hade anpassad möblering, ljussättning och färg som harmonierade gav 

det en känsla av hemtrevlighet som attraherade både vårdpersonal, anhöriga och 

personerna med demenssjukdom och som dessutom stimulerade den sociala 

interaktionen (Chaudhury et al., 2017; Collier & Jakob, 2017; Hung et al., 2016). 

Till exempel blev matsalen en social knutpunkt där vardagliga inslag bidrog till en 

känsla av trygghet, avslappning och inkludering hos personerna med 

demenssjukdom (Chaudhury et al., 2017; Hung et al., 2016). Familjär och hemlik 

måltidsmiljö reducerade enligt personalen förekomsten av ångest och stödde 

möjligheten att få en positiv måltidsupplevelse (Chaudhury et al., 2017). 

Utformandet av den fysiska vårdmiljön påverkade hur personen med 

demenssjukdom kunde utöva sin autonomi. Att kunna dricka kaffe när personen 

ville ha det och inte baserat på bestämda tider förenklades när det placerades en 

kaffeautomat lätt tillgänglig för dem (Hung et al., 2016; Chaudhury et al., 2017). 

En effekt av att möbleringen inte var anpassad efter allas behov var att enbart 

personal och anhöriga nyttjade mikrovågsugnen, diskbänken och möjligheten att ta 

frukt eftersom det inte gick att nå dem med en rullstol och detta begränsade den 

tänkta autonomin (Chaudhury et al., 2017).  
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Placeringen av möbler och föremål påverkade även fallrisken och möjligheten till 

förflyttning inom vårdboendet då de både kunde fungera som vägledande 

igenkänningsfaktorer eller leda till ett förvirrande och begränsande stimuli (Hung 

et al., 2017; Wong, Skitmore, Buys & Wang, 2014). Förekomsten av fall ökade när 

det var saker i vägen i korridorerna. Ledstängerna var dessutom blockerade med 

olika föremål och det ökade fallrisken ytterligare (Wong et al., 2014). En bekväm 

sittplats som erbjöd vila under förflyttningen kunde däremot vara en tillgång i 

korridoren. Föremål som medicinvagnar, svårtolkade skyltar och sängar gjorde att 

personerna med demenssjukdom hellre stannade kvar på sitt rum än gick ut i 

korridoren eftersom det blev för mycket stimuli utanför rummet (Hung et al., 

2017; Wong et al., 2014). Det visade sig även viktigt att tänka på vilka föremål 

som användes vid möbleringen då till exempel speglar kunde verka förvirrande för 

personer med demenssjukdom eftersom de inte kände igen personen de såg i 

spegeln utan trodde det var någon annan (Wong et al., 2014). 

 

Sensoriska inslag 

Syn, hörsel, smak, lukt och balans är människans fem sinnen. Sinnescellerna 

omformar sensoriskt stimuli till elektriska signaler som nervsystemet sedan skall 

bearbeta (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2007). Under rubriken ”Sensoriska 

inslag” presenteras resultat som berör och påverkar våra sinnen. Sensoriska inslag 

påverkade personer med demenssjukdom individuellt och kunde verka både 

lugnande och agiterande bland annat beroende av tidigare preferenser (Van 

Vracem et al., 2016). 

 

Ljus var ett viktigt sensoriskt inslag (Chaudhury et al., 2017; Garre-Olmo et al., 

2012; Van Vracem et al., 2016; Wong et al., 2014). Typ av ljus, ljudnivån, 

omgivningstemperaturen och kvalitén på inomhusluften var nyckelfaktorer som 

kunde påverka förekomsten av BPSD (Wong et al., 2014).  Förekomsten av 

dagsljus påverkade personer med demenssjukdom extra mycket (Van Vracem et 

al., 2016; Wong et al., 2014). När det började skymma ökade förekomsten av 

BPSD som vandringsbeteende, nedstämdhet och känslomässiga svängningar. 

Skymningen orsakade förvirring och ängslighet som ledde till tankar om att det var 

dags att gå hem. Kvinnorna med demenssjukdom kunde till exempel tro att barnen 



 

22 
 

snart skulle komma hem från skolan eller maken från arbetet (Van Vracem et al., 

2016). Att endast ha mycket svag eller ingen belysning alls i sovrummet påverkade 

dygnsrytmen negativt. Bristen på ljus orsakade sömnsvårigheter och agiterande 

beteende. När möjligheten att se var bristfällig uppstod skuggeffekter i mörkret 

som upplevdes skrämmande och skapade oro (Garre-Olmo et al., 2012; Van 

Vracem et al., 2016; Wong et al., 2014). Ljussättning var en särskilt tydlig 

förbättringsfaktor även när det gällde måltidssituationen. Att öka ljuset gjorde att 

maten, och även bordsgrannarna, syntes bättre. Förutom att det blev lättare att äta 

främjades även kommunikationen och upplevelsen av hemlikhet (Chaudhury et al., 

2017). Ljusreflektioner och andra bländande effekter uppfattades enligt personal 

och anhöriga ha en förvirrande effekt på personer med demenssjukdom med 

rumslig desorientering som följd (Chaudhury et al., 2017; Hung et al., 2017; Van 

Vracem et al., 2016; Wong et al., 2014). 

 

Svaga färgkontraster mellan räcke och vägg gjorde det svårt att urskilja räcket och 

det användes därmed inte (Hung et al., 2017). Starka kontraster i färgsättningen av 

golvet skrämde dock personerna med demenssjukdom då de upplevde det som 

trappor som de inte vågade gå i (Chaudhury et al., 2017). Starka kontraster kunde 

också ha en positiv effekt. Det gällde till exempel tv-apparater och spel där 

kontrasterna förbättrade uppmärksamheten och även resulterade i minskad 

agitation. En kontrasterande bordstablett och servett förenklade även vid 

måltidssituationen då föremålen och maten blev lättare att urskilja (Van Vracem et 

al., 2016). Klara färger uppgavs kunna stimulera sinnena, vara en 

stämningsskapare, minska ångest och oro, uppmuntra till aktivitet och förbättra 

humöret hos personer med demenssjukdom (Hung et al., 2017). 

 

Musik och ljud kunde ha en lugnande inverkan om den användes rätt anpassad. 

Till exempel somnade en kvinna lugnt först när hon fick lyssna på operettmusik 

som hon tyckte om. Personalen påtalade att ljudet av dammsugaren hade en 

lugnande påverkan vid agitation (Van Vracem et al., 2016). Höga ljudnivåer kunde 

däremot leda till sömnsvårigheter, förvirring och rädsla (Garre-Olmo et al., 2012; 

Hung et al., 2017; Van Vracem et al., 2016). Resultaten visade även att en hög 
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ljudnivå minskade förekomsten av uppvisat intresse av social interaktion hos 

personerna med demenssjukdom (Garre-Olmo et al., 2012). 

 

Temperaturen påverkade livskvalitén både positivt och negativt hos personer med 

demenssjukdom (Garre-Olmo et al., 2012; Van Vracemet al.,2016; Wong, et al., 

2014). Hög inomhustemperatur ledde till nedstämdhet och sömnsvårigheter 

(Garre-Olmo et al., 2012; Wong et al., 2014). Låg inomhustemperatur kunde dock 

framkalla anorektiska symtom (Wong et al., 2014). Personal och anhöriga påtalade 

enligt Van Vracem et al. (2016) att personer med demenssjukdom föredrog värme. 

Ett sätt att underlätta en god nattsömn, samt minska agitation, var att passivt höja 

kroppsvärmen hos personer med demenssjukdom bland annat med hjälp av varma 

bad.  

 

Användandet av sensoriska hjälpmedel som till exempel ljusterapi, musikterapi, 

och balansövningar kunde hjälpa personer i ett senare skede av demenssjukdomen 

att uppnå välmående. Anhöriga och personalen uttryckte det positiva med att 

använda sensoriska hjälpmedel då de upplevde att det var en relativt enkel metod 

där de på ett aktivt sätt kunde uppnå avslappning. Aktiviteten ledde till att 

medicineringen kunde minskas och interaktionen mellan anhörig, personalen och 

personen med demenssjukdom förbättrades. Denna förbättrade interaktion 

kvarstod även på sikt (Collier & Jakob, 2017). Även om sensoriska rum inte fanns 

att tillgå beskrev personal och anhöriga att de nyttjade natur och naturmaterial för 

att skapa en lugn och fridfull vårdmiljö. De uppgav att naturens positiva effekter 

kunde härledas till den multipla sensoriska stimulansen (Van Vracem et al., 2016).  

 

Psykosocial vårdmiljö 

Med ”Psykosocial vårdmiljö” menas inslag i vårdmiljön som påverkar 

psykologiskt och socialt. Resultat som presenteras under rubriken ”Psykosocial 

vårdmiljö” berör gemensam vårdfilosofi samt upplevelsen av meningsfullhet. 

Delar av den psykosociala vårdmiljön kunde vara personligheten samt 

interaktionen som uppstod mellan personerna med demenssjukdom och andra som 

vistades i vårdmiljön. 
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Gemensam vårdfilosofi 

Med ”Vårdfilosofi” menas synen på hur vården skall bedrivas. En gemensam 

vårdfilosofi där personalen gavs tid att umgås med de boende gjorde att individens 

behov lättare kunde urskiljas och tillfredsställas. Utbildning och handledning 

gjorde att personalen lättare kunde förstå de särskilda behov som personer med 

demenssjukdom kunde ha. Fortlöpande och specialiserad utbildning förbättrade 

dessutom möjligheten ytterligare för att befintliga hjälpmedel skulle användas 

(Collier & Jakob, 2017; Sjögren et al.,2017; Springate et al., 2014). Teamarbetet 

där personen med demenssjukdom sattes i centrum uppgavs vara betydelsefullt 

både för personal, anhöriga och den sjuke själv (Collier & Jakob, 2017; 

Edvardsson et al., 2010; Sjögren et al., 2017). Anhöriga uppgav att de ville vara 

delaktiga och informerade när det gällde omvårdnaden. När anhöriga kände sig 

välkomna hade de också lättare att känna trygghet med den situation personen med 

demenssjukdom befann sig i. Denna trygghetskänsla överfördes och påverkade 

interaktionen positivt mellan personal, anhöriga och de som bodde på vårdboendet 

(Collier & Jakob, 2017; Edvardsson et al., 2010).   

 

Relationer är en del av den psykosociala vårdmiljön. Resultaten visade att 

bemanningen vid vårdboenden påverkade möjligheten att bygga goda relationer 

(Chaudhury et al., 2017; Edvardsson et al., 2010). En låg personalomsättning var 

viktig för att anhöriga och personer med demenssjukdom skulle känna tillit och 

kunna bygga den relation som var en förutsättning för god omvårdnad (Edvardsson 

et al., 2010). Hur bemanningen fördelades visade sig också påverka på flera sätt. 

Att ha en anställd som ansvarade för köket och som fanns på plats i den öppna 

matsalsmiljön hela tiden gav övrig personal mer utrymme att fokusera på varje 

person under en längre tid vid till exempel måltidssituationen. När personalen 

ägnade mer tid för en person i taget innebar det större möjlighet att 

uppmärksamma individuella förändringar hos personerna med demenssjukdom 

(Chaudhury et al., 2017; Sjögren et al., 2017). En annan positiv effekt var att 

vårdpersonal som kontinuerligt vistades i matsalen underlättade självständiga 

beslut runt måltidssituationen. När de boende fick se vad som serverades och gavs 

möjlighet att se portionsstorleken kunde de säga till vad de ville ha och hur 
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mycket. Detta ökade deras känsla av självständighet och autonomi (Hung et al., 

2016).  

 

Den psykosociala vårdmiljön påverkades av hur vården bedrevs. Resultaten visade 

att det krävdes organisatoriskt engagemang och stöd från ledningen för att kunna 

genomföra förändringar. Förändringen behövde planeras och all vårdpersonal 

behövde information och utbildning för att de skulle kunna arbeta mot ett 

gemensamt mål (Edvardsson, Sandman & Borell, 2014; Hung et al., 2016). I en av 

studierna implementerades nationella riktlinjer för vård av personer med 

demenssjukdom på vårdboendet och efter det upplevde personalen att de kunde 

tillhandahålla en mer personcentrerad vård under mindre stress. De upplevde att de 

bättre såg behoven som personerna med demenssjukdom hade och att de dessutom 

förstod hur de skulle kunna tillgodose dem. Tidigare hade personalen upplevt 

stress och dåligt samvete över att inte kunna ge den vård de önskade (Edvardsson 

et al., 2014). Resultaten visade att regler och riktlinjer även kunde ha en negativ 

effekt. Till exempel resulterade hygienregler i en begränsning av medverkan i 

uppskattade sysslor för personerna med demenssjukdom. När risken för smitta 

prioriterades istället för möjligheten till en uppskattad känsla av delaktighet 

resulterade det i att personalen var tvungna till avledande manövrar istället för att 

kunna bejaka initiativet. Dessa undanmanövrar förekom till exempel när 

personerna med demenssjukdom ville hjälpa till med matlagning i köket (Hung et 

al., 2016).  

 

Meningsfullhet 

Under rubriken ”Meningsfullhet” presenteras resultat som berör känslan och 

upplevelsen av att ha en mening med livet. Personal, anhöriga och personer med 

demenssjukdom lyfte att god vård var förknippat med stöttning för att kunna 

fortsätta vara den person som personen med demenssjukdom tidigare varit och att 

kunna fortsätta ha ett så normalt liv som möjligt (Edvardsson et al., 2010; Hung et 

al., 2017). När personalen hade tid att umgås med personerna med demenssjukdom 

ökade nivån av personcentrering (Sjögren et al., 2017). Anhöriga var eniga om att 

vårdpersonalen var en avgörande faktor för om upplevelsen av boendet var positivt 

eller negativt. När personalen visade intresse för anhöriga och personen med 
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demenssjukdom blev upplevelsen av boendet positiv (Innes et al., 2011). Att lära 

känna personen med demenssjukdom var en grundläggande faktor för att kunna 

inleda konversationer, anpassa aktiviteter och få reda på vilka rutiner som var 

viktiga (Edvardsson et al., 2010). Att få en inblick i personens tidigare liv visade 

sig värdefullt eftersom vissa personer med demenssjukdom tycktes förknippa sin 

identitet mer med det förflutna än med nuet. Anhöriga och personal belyste 

betydelsen av att behålla kontakten med familjen även om personen med 

demenssjukdom inte längre kände igen dem. Anhöriga kunde bidra med värdefull 

kunskap om individen, dessutom var besöken ofta uppskattade och bidrog till 

glädjefyllda stunder och en ökad livskvalitet (Harmer & Orrell, 2008). Resultaten 

visade att när någon tog sig tid att lyssna och prata om det förflutna och alla 

minnen ökade känslan av delaktighet och mening med livet (Harmer & Orrell, 

2008; Innes et al., 2011; Hung et al., 2017). Inte bara det förflutna var 

betydelsefullt, att bli sedd och värderad för den personen var i nuet uppgavs också 

vara viktigt för personer med demenssjukdom (Hung et al., 2017).  

 

En psykosocial faktor som återkom i resultaten var betydelsen av personligheten.  

Även om personligheten kunde förändras i och med demenssjukdomen så visade 

resultat att tidigare personlighetsdrag kunde påverka livskvalitén även när 

sjukdomen förvärrats. Personer som drabbats av demenssjukdom uppgav att 

sjukdomsförloppet blev mindre plågsamt om de kunde se på det hela med humor. 

Adaptiv humor (självförstärkande och medkännande humor) visade sig resultera i 

en upplevelse och känsla av högre livskvalitet och mening med livet medan 

användandet av maladaptiv humor (självutplånande och aggressiv humor) inte 

hade samma positiva effekt. När adaptiv humor användes vid interaktion och 

omvårdnad kunde det upplevas lättare att klara av den nedbrytande effekten av 

förmågor som demenssjukdomen hade. Maladaptiv humor kunde däremot försvåra 

situationen (Mak & Sörensen, 2018).  

 

En känsla av normalitet uppgavs vara en grundläggande psykosocial faktor. 

Resultaten visade att personerna med demenssjukdom upplevde en känsla av att 

exkluderas från det normala samhället när de flyttade in på vårdboendet. De 

upplevde inte längre att de hade samma förmåner och rättigheter som andra. 
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Möjligheten till självständighet och autonomi togs ifrån dem och de upplevde även 

att respekten för dem och deras värde upphörde (Hung et al., 2017). Social 

interaktion begränsades av den onaturliga gruppering som kunde förekomma på ett 

vårdboende där det enda gemensamma de boende hade kunde vara att de led av 

någon sorts demenssjukdom (Innes et al., 2011). En annan negativ aspekt av den 

onaturliga gruppering som kunde förekomma vid ett vårdboende var att individen 

kände sig emotionellt osäker med de andra personerna på vårdboendet. Den 

emotionella osäkerheten ledde till ökad ångest och svårighet att hantera upplevda 

hot (Hung et al., 2017; Wong et al., 2014). Däremot kunde närvaro av husdjur vid 

vårdboendet påverka personerna med demenssjukdom positivt (Innes et al., 2011; 

Van Vracem et al., 2016). Närvaro av djur eller barn stimulerade interaktionen och 

ledde till en känsla av normalitet. En anledning som gavs var att djur och barn 

upplevdes vara en del av det normala livet. Både att prata om och med djur och 

barn kunde vara lättare och mindre utelämnande än annan social interaktion (Innes 

et al., 2011). Närvaron av djur kunde även minska förekomsten av agitation men 

effekten var individuell. Till exempel hundrädsla kunde göra att agitationen ökade 

istället för att minska (Van Vracem et al., 2016).  

 

Personal, anhöriga samt personer med demenssjukdom nämnde vikten av 

meningsfulla individuellt anpassade aktiviteter som relaterade till tidigare livsstil 

och invanda rutiner. Individuellt anpassade aktiviteter stärkte identiteten och ökade 

välbefinnandet hos personer med demenssjukdom (Edvardsson et al., 2010; 

Harmer & Orrell, 2008; Hung et al., 2017; Wong et al., 2014). Aktiviteter som 

personen med demenssjukdom klarade av att utföra gav en känsla av att kunna 

fortsätta ta del av livet (Edvardsson et al., 2010; Hung et al., 2017). Till exempel 

att lyssna på musik, sjunga och dansa lyftes som meningsfulla aktiviteter för 

personer med demenssjukdom (Harmer & Orrell, 2008). En aktiverande vårdmiljö 

där de boende uppmuntrades till delaktighet var associerad med positiva 

känslomässiga uttryck medan en lugnande vårdmiljö inte påverkade förekomsten 

av känslomässiga uttryck (Lee, Boltz, Lee & Algase, 2017). Bristen på 

meningsfulla aktiviteter togs upp som en negativ faktor av anhöriga, personal och 

personer med demenssjukdom (Harmer & Orrell, 2008; Hung et al., 2017). 

Resultaten visade att rutiner och aktiviteter skulle behöva anpassas mer efter 
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personen med demenssjukdom och inte efter personalens eller vårdboendets 

önskemål och behov (Edvardsson et al., 2010). 

 

Diskussion 

I diskussionsavsnittet presenteras en sammanfattning av huvudresultaten, 

resultatdiskussion, metoddiskussion samt en etisk diskussion.  

 

Sammanfattning av huvudresultaten 

I resultatet framkommer det att en känsla av normalitet och kontinuitet samt att bli 

sedd och värderad för den person man är angavs vara väsentligt. Fysisk vårdmiljö 

som är speciellt anpassad för personer med demenssjukdom främjar autonomi och 

självständighet medan en svårtolkad fysisk vårdmiljö försvårar 

orienteringsförmågan och därmed möjligheten till autonomi och självständighet. 

Att inte kunna relatera till omgivningen ledde till ökad förekomst av BPSD och 

agitation. Även sensoriska faktorer, social interaktion, möjlighet till aktivitet och 

bemötande visade sig ha en stark påverkan på livskvalitén hos personer med 

demenssjukdom. Riktlinjer, utbildning och uppsatta regler påverkade vårdmiljön.  

En gemensam vårdfilosofi där samarbete sker i team och där personen med 

demenssjukdom ställs i centrum var önskvärt. 

 

Resultatdiskussion 

Vårdmiljö kan enligt Edvardsson (2008) delas in i tre kategorier. Vårdmiljön 

påverkas av hur den fysiska omgivningen är utformad, hur människor beter sig och 

vad de gör samt även av de organisatoriska möjligheter som finns. Platser och 

sammanhang där ett möte mellan patient, anhöriga och vårdare utspelar sig är 

enligt Johansson – Berglund (2014) en vårdmiljö. Det handlar både om den fysiska 

och psykosociala vårdmiljön. Organisatoriska möjligheter påverkar både fysisk 

vårdmiljö samt psykosocial vårdmiljö, därav har litteraturöversiktens författare 

valt att presentera och diskutera valda resultat och bakgrundsfakta relaterat till 

dessa två områden. 

 

Fysisk vårdmiljö 

När den fysiska vårdmiljön inte utformades efter de särskilda behov som personer 

med demenssjukdom hade innebar det enligt resultatet risk för försämrad 
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livskvalitet. Enligt SBU (2012) påverkas beslut som rör planlösningar av 

kostnadseffektiviteten. För att kunna ta beslut som inte påverkar livskvalitén 

negativt krävs kunskap om vilka särskilda behov som kan behöva beaktas i 

relation till kostnaden. Ett personcentrerat förhållningssätt ger kunskap som är 

viktig för tolkningen av vårdmiljön. Personcentrerade processer kan enligt 

McCormack & McCance (2006) bland annat innebära att lära känna personen för 

att få reda på vilka värderingar och önskemål patienten har. En lämplig och 

stödjande vårdmiljö för personer med demenssjukdom skall enligt WHO (2017) 

vara utformad med de mänskliga rättigheterna som grund. Resultatet som visar att 

svårtolkade vårdmiljöer orsakade ökad förekomst av agitation samt 

orienteringssvårigheter tyder på att personer med demenssjukdom förnekas de 

grundläggande rättigheterna och friheten som ingår i de mänskliga rättigheterna. 

Hänsyn till de särskilda behov som finns beaktas inte alltid vid utformandet av 

vårdmiljön.  

 

Resultaten visade att personer med demenssjukdom starkt påverkades av 

vårdmiljöns arkitektur, inredning och förekomsten av sensoriska inslag. Detta 

överensstämmer med tidigare forskning där fysisk vårdmiljö enligt Lenham (2013) 

samt Pollock & Fuggle (2013) påverkas av planlösningen, färgsättning, förekomst 

av fönster, ljuset, vägledande skyltar, gemensamma utrymmen och inslag från 

naturen. Pollock & Fuggle (2013) förklarar även att orienteringsförmågan samt 

förmågan att urskilja strukturer försämras vid demenssjukdom. Förmågan att tolka 

djupet, se kontraster och processa multipla intryck försämras också.  

Resultaten visade att möbleringen eller saker som stod i vägen kunde utgöra en 

risk för fall och även leda till försämrad förflyttning inom vårdboendet. Kontraster 

i golvet kunde upplevas som trappor eller håligheter som blev förvirrande och 

ledde till fallrisk och rädsla för att gå där. För svaga kontraster i färgsättningen 

mellan till exempel ett räcke och väggen innebar även det en ökad fallrisk eftersom 

räckena inte gick att urskilja och då inte användes. Dessa resultat överensstämmer 

med Pollock och Fuggles (2013) påståenden om begränsningar som personer med 

demenssjukdom kan ha. Resultaten visade att raka korridorer som gick att 

överblicka ökade orienteringsförmågan. Möbleringen och vägledande skyltar 

gjorde att det blev lättare att orientera sig om de anpassats efter de särskilda behov 



 

30 
 

som fanns. Personcentrerad vård innebär att personens individuella behov skall 

vara i fokus (Edvardsson et al., 2008; Fazio et al., 2018; McCormack & McCance, 

2006, & WHO, 2017). Resultaten visar att orienteringsförmågan och förekomsten 

av agitation kan påverkas positivt när vården personcentreras.  

 

Enligt Feast et al. (2016) är sömnstörningar, vanföreställningar och agitation 

vanligt förekommande symtom vid BPSD. Resultatet stärker tidigare forskning där 

Feast et al. (2016) belyser förekomsten av BPSD som vanligt förekommande vid 

demenssjukdom. Svagt eller inget ljus i sovrummet ökade förekomsten av BPSD 

enligt resultatet. När det började skymma ökade förvirringen och ängsligheten och 

det resulterade i ett vandringsbeteende med en vilja att gå hem. Ljussättningen 

visade sig även vara en särskilt tydlig förbättringsfaktor vid måltidssituationerna. 

Ökad ljussättning gjorde att bordsgrannar och maten lättare gick att urskilja. Detta 

hade en dubbelt positiv effekt då kommunikationen ökade och det gick dessutom 

lättare att äta. 

 

Syn, hörsel, smak, lukt och balans är de sinnen som hjälper till med uppfattningen 

av sensoriska inslag (Sand et al., 2007). Ljus och ljud visade sig i resultatet vara 

viktiga sensoriska inslag som påverkade förekomsten av BPSD. Ljud kunde både 

öka och minska förekomsten av BPSD. Höga ljud visade sig resultera i minskad 

kommunikation och ökad förekomst av BPSD som till exempel agitation och 

sömnsvårigheter. Musik kunde dock fungera som en lugnande faktor som ledde till 

minskad förekomst av BPSD. Enligt Kwan & Clift (2018) kunde musikaliska 

inslag bidra till positiva hälsoeffekter när det gäller psykiatrisk vård. Studien 

visade att musiken kunde påverka bland annat socialt, emotionellt, 

beteendemässigt och kognitivt. Musiken fungerade bland annat lugnande, 

självstärkande och kunde dessutom ge en känsla av samhörighet med andra och sig 

själv. Tidigare forskning överensstämde med resultatet relaterat till musikaliska 

inslag. Det visade sig dock i resultatet att sensoriska inslag hade en individuell 

påverkan på personerna med demenssjukdom beroende av bland annat tidigare 

preferenser. I en tidigare studie visade det sig att förmågan att uppfatta sensoriska 

faktorer förändrades i och med demenssjukdomen (Pollock & Fuggle, 2013). Att 

förmågan att uppfatta sensoriska faktorer är individuell och påverkas av tidigare 
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erfarenheter, samtidigt som förmågan förändras i och med demenssjukdomen, kan 

förklara att resultaten relaterat till sensoriska faktorer skiljer sig åt i 

litteraturöversikten.  

  

Psykosocial vårdmiljö 

Personcentrerad vård innebär att personens individuella behov, resurser, 

värderingar och önskemål skall vara i fokus. Det skall vara ett öppet och 

bekräftande förhållningssätt där vården ges i samförstånd med patient och 

närstående. Respekt för de mänskliga rättigheterna, hänsyn till människors 

värderingar, olika vanor, livsåskådning, samt respekt för självbestämmande, 

värdighet och integritet skall beaktas (Edvardsson et al., 2008; Fazio et al., 2018). 

Resultaten visade att personerna med demenssjukdom upplevde en känsla av att 

exkluderas från det normala samhället när de flyttade in på vårdboendet. De 

upplevde inte längre att de hade samma förmåner och rättigheter som andra. 

Möjligheten till självständighet och autonomi togs ifrån dem och respekten för 

dem och deras värde upphörde. Upplevelsen är tvärtemot de rekommendationer 

som WHO (2017) satt upp där en lämplig och stödjande vårdmiljö för personer 

med demenssjukdom skall vara utformad med de mänskliga rättigheterna som 

grund. Det tyder även på att Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och 

omsorg vid demenssjukdom inte alltid uppnås. Socialstyrelsen (2017b) och WHO 

(2017) belyser att den bästa behandlingen vid demenssjukdom är att ge individen 

så god livskvalité som möjligt. WHO (2018) definierar livskvalité som individens 

uppfattning av det egna livet. Värderingar i samhället personen befinner sig i, mål, 

förväntningar, upplevd standard och upplevelse av oro har betydelse. Livskvalité 

är ett brett spektrum som påverkas av individens psykologiska situation samt av 

vilka sociala relationer och omgivningsfaktorer som finns. God livskvalité 

upplevdes enligt resultatet vara en viktig del för att personerna med 

demenssjukdom skulle kunna känna en mening med livet.  

 

Att drabbas av demenssjukdom kan innebära en förändring både för den sjuke och 

för närstående. Hällgren Graneheim (2010) samt Lethin et al. (2016) lyfter att det 

kan vara påfrestande för både den drabbade och omgivningen när vardagliga 

sysslor inte längre går att klara av. Resultatet kan bli att den sjuke blir beroende av 
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tillsyn och vård under hela dygnet och därmed måste flytta till ett vårdboende. 

Personal, anhöriga och personer med demenssjukdom lyfte i resultatet att god vård 

var förknippat med stöttning för att kunna fortsätta vara den person som personen 

med demenssjukdom tidigare varit och att kunna fortsätta ha ett så normalt liv som 

möjligt. Även om det finns kunskap om vad demenssjukdom kan innebära är 

information, stöd och förståelse enligt Bartlett et al. (2017) viktigt för att kunna 

bibehålla en god livskvalitet.  

 

Den sociala interaktionen visade sig i resultatet vara viktig. När någon tog sig tid 

att lyssna och prata om till exempel gamla minnen ökade känslan av delaktighet 

och meningsfullhet. Svårigheter med språk, minne, kommunikation och 

personlighetsförändringar uppstår enligt Socialstyrelsen (2017b) till följd av 

demenssjukdomen. Oförmåga att bearbeta och förmedla sina behov kan enligt 

Feast et al. (2016) samt Ostaszkiewicz et al. (2015) orsaka BPSD och innebär 

lidande. Lundin (2014) lyfter att en fri och öppen atmosfär där förmågor istället för 

brister sätts i centrum är läkande för individen. Möjligheten till samtal och 

förekomsten av aktiviteter är faktorer som kan anses påverka den psykosociala 

vårdmiljön. Resultaten och tidigare forskning styrker behovet av personcentrering 

som även Kitwood (1997) förespråkar. Förmågor och möjligheter hos personen 

med demenssjukdom skall vara i fokus istället för att fokus läggs på de förlorade 

förmågorna. Personal, anhöriga samt personer med demenssjukdom nämnde i 

resultatet vikten av meningsfulla individuellt anpassade aktiviteter som relaterade 

till tidigare livsstil och invanda rutiner. Individuellt anpassade aktiviteter stärkte 

identiteten och ökade välbefinnandet hos personer med demenssjukdom. 

Aktiviteter som personen med demenssjukdom klarade av att utföra gav en känsla 

av att kunna fortsätta ta del av livet.  

 

Resultatet visar att utbildad personal som regelbundet fått handledning lättare 

kunde förstå de särskilda behov som personerna med demenssjukdom kunde ha. 

När de fick tid att ägna sig åt en person i taget ökade möjligheten att ge god 

individanpassad vård som ökade livskvalitén. Organisatoriska aspekter relaterat till 

bemanning och kompetens påverkar även de vårdmiljön (Wijk, 2014). En god 

bemanning visade sig enligt resultatet öka möjligheten att bygga relationer mellan 
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anhöriga, personalen och personerna med demenssjukdom. Relationen uppgavs i 

resultatet även viktig för att kunna uppmärksamma förändringar hos personen med 

demenssjukdom som skulle kunna vara tecken på ökat lidande. Till exempel 

konfusion kan enligt Armanius Björlin & Eriksdotter (2013) uppträda plötsligt och 

ger symtom som kan förväxlas med andra demenssymtom. Konfusion kan vara 

reversibel vid rätt behandling. Närvarande uppmärksam personal med kunskap 

kunde enligt resultatet tyda tecken på konfusion eller andra medicinska åkommor 

så grundorsaken snabbt kunde behandlas och detta förhindrade onödigt lidande. 

 
Metoddiskussion 

Litteratursökningen är en mycket viktig faktor vid förberedelserna inför att göra en 

litteraturöversikt. En förutsättning för att det slutgiltiga resultatet skall hålla en hög 

kvalitet är att det finns tillräckligt urval av studier som håller en god kvalitet 

(Forsberg & Wengström, 2015). Databaser som användes var CINAHL, PubMed 

och Web Of Science eftersom dessa är inriktade på forskning inom omvårdnad, 

medicin och hälso- och sjukvård och därmed bedömdes ha god förutsättning att 

innehålla forskningsresultat som svarade till syftet. Som ett steg i artikelsökningen 

bestämdes vilka kriterier som skulle användas för att hitta relevanta 

forskningsstudier. Valda kriterier var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, 

peer review granskade och godkända, artiklarna skulle inte vara äldre än 10 år och 

de skulle beröra vårdmiljö relaterat till personer med demenssjukdom. Dessa 

kriterier ansågs av litteraturöversiktens författare uppnå de kriterier som Forsberg 

& Wengström (2015) rekommenderar som användbara. Ingen nationell 

avgränsning gjordes eftersom ett globalt perspektiv eftersöktes. Vårdmiljön kan se 

olika ut i olika länder och därför var ett globalt perspektiv önskvärt för att uppnå 

en viss generaliserbarhet. Innan artikelsökningen påbörjades bestämdes även 

passande sökord som skulle svara till syftet och som användes i sökningen för att 

få fram relevanta artiklar. Det gjordes provsökningar med valda sökord för att 

säkerställa att det fanns tillräckligt material att välja bland som svarade till syftet 

och provsökningen resulterade i en stor mängd vetenskapliga artiklar relaterade till 

syftet. Detta ansåg litteraturöversiktens författare tydde på att valda sökord var 

användbara. Flera av artiklarna påträffades i samtliga databaser och oberoende av 

sökordskombinationerna och detta anses vara en styrka då det tyder på att utvalda 

artiklar svarar till syftet i litteraturöversikten. Enligt Forsberg & Wengström 
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(2015) kan det vara en fördel att ha med artiklar med både kvantitativa och 

kvalitativa ansatser i en artikelöversikt för att få ett bredare perspektiv över ämnet 

som granskas. Vid första jämförandet av utvalda artiklar fanns en majoritet av 

kvantitativ forskning och då gjordes ytterligare sökningar genom utökat antal 

sökord samt manuell sökning för att hitta även kvalitativa forskningsresultat. I 

denna litteraturöversikt ingår kvantitativa, kvalitativa samt mixade studier med 

både kvalitativ samt kvantitativ ansats och det anses vara en styrka som bör 

resultera i ett brett urval. Inga geografiska begränsningar valdes i urvalsprocessen 

eftersom uppsatsförfattarna ville ha en möjlighet att se på det globala perspektivet. 

Inga specifika skillnader angående hur vårdmiljön påverkar personer med 

demenssjukdom har funnits relaterat till geografin och det tyder på att resultaten är 

generaliserbara. För att säkerställa generaliserbarheten krävs dock granskning och 

analys av ett större antal studier. Deltagarna i studierna representerar personal, 

anhöriga samt personer med demenssjukdom. Att ha ett så brett urval kan ses som 

en svaghet då det blir stor mängd information som skall analyseras och jämföras 

för att hitta samband och olikheter. Styrkan är att när ämnet granskas från många 

olika perspektiv minskar risken att resultatet blir riktat. Eftersom personer med 

demenssjukdom som haft svårt att förmedla sig uteslutits från deltagande i några 

av de kvalitativa studierna riskerar ändå resultatet att sakna deras perspektiv. Vid 

granskning av resultat som framkom efter analys fanns dock tydligt återkommande 

teman i samtliga artiklar. Att samma teman återkom oavsett vilken sorts forskning 

det var och oavsett vilka deltagarna var ser uppsatsförfattarna som ett tecken på att 

valda teman är validerbara och resultaten trovärdiga.   

 

Enligt Friberg (2017) är det av vikt att analys av det funna materialet görs 

grundligt. Analys och tolkning i denna litteraturöversikt har följt de fem steg som 

Friberg (2017) rekommenderar. Valt fokus för artiklar som skulle väljas ut var 

vårdmiljö i relation till personer med demenssjukdom. Litteraturöversiktens 

författare valde ett brett perspektiv men artiklarnas titel skulle kunna härledas till 

syftet. I första steget översattes de utvalda artiklarna med hjälp av engelsk-svenskt 

lexikon innan genomläsning eftersom litteraturöversiktens författare inte har så 

fördjupad kunskap i medicinsk och vetenskaplig engelska. Översättningen kan 

leda till att missförstånd relaterat till betydelsen av innehållet uppstått men mycket 
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tid ägnades åt översättningen för att i möjligaste mån undvika detta. Det slutliga 

resultatets trovärdighet minskar på grund av språksvårigheterna men samtidigt har 

mycket tid ägnats åt varje artikel och det kan istället höja trovärdigheten. I andra 

steget identifierades fysisk och psykosocial vårdmiljö som två nyckelfynd som 

fick bilda huvudteman. Arkitektur, inredning, sensoriska inslag, gemensam 

vårdfilosofi samt meningsfullhet bildade subteman. Även om materialet från 

början verkade beröra väldigt olika perspektiv var kopplingen till fysisk och 

psykosocial vårdmiljö tydlig vid analysen av artiklarnas resultat. Genom att dela 

upp fysisk och psykosocial vårdmiljö i fem subteman upplevde författarna till 

litteraturöversikten att resultaten blev överskådliga utan att förlora kopplingen till 

syftet. Slutligen formulerades och presenterades en överskådlig beskrivning av 

resultaten där teman och subteman användes som rubriker för att underlätta för 

läsaren vid presentationen av resultaten. Funna resultat överensstämmer vid 

granskning och analys med tidigare forskning och det indikerar en hög rimlighet 

för litteraturöversikten. Rimlighet är enligt Forsberg & Wengström (2015) 

förmågan att kunna påvisa att funna resultat överensstämmer med tidigare 

forskning. 

 

 

Etikdiskussion 

Samtliga artiklar som presenteras i resultatet har genomgått etiska överväganden 

förutom en av artiklarna som ej bedömdes behöva etiskt tillstånd då deltagarna gav 

informerat samtycke och samtliga data anonymiserades. De flesta av artiklarna 

saknade etisk diskussion trots att etiskt tillstånd givits. Edvardsson et al. (2010) 

lyfte dock sårbarheten och förmågan hos personerna med demenssjukdom och 

satte den i relation till studien. Eftersom personer med demenssjukdom kan ha 

svårt att förmedla sig har personal och anhöriga i några av studierna förmedlat 

deras åsikter. Detta kan enligt författarna till denna litteraturöversikt innebära en 

risk för förvanskade resultat. Faktumet att enbart de personer som självständigt 

kunnat förmedla sig har valts ut som deltagare i de kvalitativa studierna för med 

sig att ingen direkt information om upplevelsen personer med svår 

demenssjukdom har finns. 
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Klinisk betydelse för samhället 

Antalet äldre personer förväntas öka framöver och det kommer med stor 

sannolikhet resultera i en ökad mängd personer som är drabbade av 

demenssjukdom. När antalet personer som är drabbade av demenssjukdom ökar 

kommer även behovet av vård och anpassade boenden öka. Litteraturstudien visar 

hur personer med demenssjukdom individuellt påverkas av vårdmiljön. Faktorer 

som visar sig vara påverkande kan vara fysiska, psykosociala samt även 

organisatoriska. Genom att presentera hur vårdmiljön påverkar personer med 

demenssjukdom kan den utformas för att underlätta vardagen och det kan leda till 

minskat lidande. När vårdmiljön anpassas för att underlätta orienteringen, minska 

förvirring och agitation samt öka social interaktion ökar livskvalitén. Att ha denna 

kunskap är viktigt vid planering och utformande av vårdboenden likväl som vid 

utformandet och genomförandet av den personliga omvårdnaden. Kunskapen är 

värdefull vid ny och ombyggnation samt även vid utformandet av utbildning för 

personer som skall arbeta med omvårdnaden  

 

Konklusion 

Demenssjukdom är inte en sjukdom som drabbar alla på exakt samma sätt utan 

leder till många olika sorters symtom och begränsningar. Forskningen visar dock 

att det i samtliga fall är fråga om en kognitiv nedsättning som påverkar 

möjligheten till autonomi, integritet och självbestämmande. Eftersom behoven är 

individuella kan det vara svårt att avgöra om det är den fysiska vårdmiljön eller 

den psykosociala vårdmiljön som är avgörande för individens upplevelse av 

livskvalité. Resultaten tyder dock på att både den fysiska och psykosociala 

vårdmiljön påverkar och att de både kan komplettera och kompensera varandra.   

Genom att anpassa den fysiska och psykosociala vårdmiljön för att kompensera 

den kognitiva nedsättningen och utgå från individuella behov, resurser och 

önskemål ökar möjligheten till livskvalité.  

 

Förslag till vidare forskning 

Deltagarna i flera av artiklarna uttryckte en känsla av att deras erfarenhet inte 

värderas tillräckligt vid utformning av vårdmiljöer. Eftersom antalet äldre ökar 

förväntas behovet av vårdboenden öka och då kan det vara av värde att ta tillvara 
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de erfarenheter och åsikter som finns innan byggnation och omorganisationer sker. 

Eftersom många beslut styrs av ekonomiska aspekter vore det betydelsefullt att 

undersöka hur vårdmiljön kan anpassas individuellt efter de behov och önskemål 

som finns hos personer med demenssjukdom utan att ekonomin belastas för 

mycket. Målet bör vara att bibehålla en god livskvalitet trots sjukdom. 
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Bilaga 1 Sökmatris 

 

Databas 

Datum  
Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

valda 

artiklar 

CINAHL 

180219 

Dementia 

And 

Quality of life 

(Engelska, 

2008-2018, 

abstracts, peer 

reviewed) 

1370 115 7 3 0 

CINAHL 

180219 

Dementia 

And 

Quality of life 

And 

Health Facility 

Environment 

(Engelska, 

2008-2018, 

abstracts, peer 

reviewed) 

36 36 15 7 4 

CINAHL 

180221 

Dementia 

AND  

Health facility 

Environment 

AND 

Person 

centered care 

(Engelska, 

2008-2018, 

abstracts, peer 

reviewed) 

25 25 16 4 3 

CINAHL 

180313 

Dementia 

AND 

Care Home 

AND 

Qualitative 

NOT 

Quantitative 

(Engelska, 

2008-2018, 

abstracts, peer 

reviewed) 

256 120 5 2 2 
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Databas 

Datum  
Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

valda 

artiklar 

PubMed 

180219 

Dementia 

And  

Quality of life 

(Engelska, 

2008-2018, 

abstracts) 

3429 50 20 3 1 

PubMed 

180219 

Dementia 

And 

Quality of life 

And 

Health Facility 

Environment 

(Engelska, 

2008-2018, 

abstracts) 

21 21 9 2 0 

PubMed 

180221 

Dementia 

AND  

Health facility 

Environment 

AND 

Person 

centered care 

(Engelska, 

2008-2018, 

abstracts) 

9 9 7 3 3 

Web Of 

Science 

180221 

Dementia  

AND 

Quality of life 

AND 

Health Facility 

Environment 

(2008-2018) 

27 27 20 3 3 

Web Of 

Science 

Manuell 

sökning med 

hjälp av 

citeringslista 

21 21 10 2 1 
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Bilaga 2 Granskningsmallar för kvalitetsbedömning 

Kvantitativa studier  

 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av 

vald problematik? 

  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens 

syfte? 

  

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Finns populationen beskriven?   

15 Är populationen representativ för studiens syfte?   

16 Anges bortfallets storlek?   

17 Kan bortfallet accepteras?   

18 Anges var studien genomfördes?   

19 Anges när studien genomfördes?   

20 Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21 Anges vilka mätmetoder som användes?   

22 Beskrivs studiens huvudresultat?   

23 Presenteras hur data bearbetats statistiskt och 

analyserats? 

  

24 Besvaras studiens frågeställningar?   

25 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras 

av studieresultatet? 

  

26 Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27 Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

 
Maxpoäng: 29  

Erhållen poäng:  

Kvalitet: låg, medel, hög  

Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. & Bahtsevani, C. 
(2006) och Forsberg, C. & Wengström Y. (2008) 
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Kvalitativa studier  

 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av 

vald problematik? 

  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens 

syfte? 

  

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 

  

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras 

av studieresultatet? 

  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

 
Maxpoäng: 25 

Erhållen poäng:  

Kvalitet: låg, medel, hög  

Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. & Bahtsevani, C. 

(2006) och Forsberg, C. & Wengström Y. (2008) 
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Bilaga 3 Artikelmatris 

Tabell 1. Sammanställning av artiklar (n=17) som ligger till grund för resultatet     

Författare   

År   

Land 

Titel Syfte Design   

Metod 

Deltagare Resultat Kvalitets-

grad 

 

Chaudhury, H., 

Hung, L., Rust, T., 

& Wu, S. 
 

2017 

 

Kanada 

 

Do physical environmental 

changes make a difference? 

Supporting person-centered 
care at mealtimes in nursing 

homes 

 

Att identifiera vilka 

effekter renoveringen av 

matsalarna vid två 
äldrevårdsavdelningar 

har vad gäller de boendes 

måltidsupplevelse och 

personalens praktiserande 
av personcentrerad vård. 

 

Mixad studie; Kvalitativ och 

kvantitativ ansats. 

 
Data samlades in genom etnografiska 

observationer av interaktionen 

mellan personalen och de boende 

under måltidssituationen före och 
efter renovering av matsalarna. 

Objektiv fysisk miljö beskrevs med 

hjälp av skattningsverktyg utvecklat 

specifikt för att återge fysisk miljö.  
Data från vårdpersonal och 

sjuksköterskor samlades även in via 

frågeformulär. 

 

 

Totalt (n=26) 

Varav: 

Vårdpersonal (n=17) 
Boende (n=9) 

 

Baserat på en systematisk analys av data 

insamlad genom observationer och 

frågeformulär identifierades fem teman: a) 
Autonomi och självbestämmande b) 

Hemlik miljö som skapar trivsel, c) 

Främjar social interaktion, d) Ökat 

personligt stöd, och e) Effektivt samarbete 
 

 

Kvalitativ 

granskning: 

Hög 
88 % 

22p 

 

Kvantitativ  
granskning: 

Hög 

93% 

27p 

 

Edvardsson, D., 
Fetherstonhaugh, 

D., & Nay, R. 

 

2010 
 

Australien 

 

 

 

Promoting a continuation of 
self and normality: person-

centred care as described by 

people with dementia, their 

family members and aged care 
staff 

 

Att beskriva 
personcentrerad vård 

utifrån vad personer med 

demenssjukdom, 

familjemedlemmar till 
personer med 

demenssjukdom och 

personal som vårdar 

personer med 
demenssjukdom 

beskriver som viktigt. 

 

Kvalitativ  
 

Fokusgrupper och telefonintervjuer 

med deltagarna i studien 

genomfördes. Insamlade data 
transkriberades och analyserades 

gemensamt av tre medlemmar ur 

forskargruppen. 

 

Totalt (n=59) 
Varav: 

Personal som arbetar 

inom äldrevården 

(n=37),  
Personer med tidig 

demenssjukdom 

(n=11), 

Familjemedlemmar till 
personer med 

demenssjukdom 

(n=11). 

 

 

Resultaten visade att kärnan i 
personcentrerad vård består av att kunna 

främja känslan av normalitet och 

bevarande av självet. Fem kategorier 

nämndes som grundläggande för att främja 
bevarandet av självet och känslan av 

normalitet: att lära känna personen; att 

välkomna familjen; att tillhandahålla 

meningsfulla aktiviteter; att vara i en 
personlig miljö och att få uppleva 

flexibilitet och kontinuitet alltefter behov. 

 

Hög 
92% 

23p 
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Edvardsson, D., 

Sandman, P.O., & 

Borell, L. 

 

2014 

 
Sverige 

 

Implementing national 

guidelines for person-centered 

care of people with dementia in 

residential aged care: effects on 

perceived person-centeredness, 

staff strain, and stress of 
conscience. 

 

 

Studien syftar till att 

utvärdera personalens 

självskattade upplevelse 

av ett antal faktorer i 

samband med 

implementering av 
nationella riktlinjer för 

personcentrerad vård av 

personer med 

demenssjukdom. Faktorer 
som undersöks är 

upplevelse av 

personcentrering, 

arbetsbelastning och 
samvetsrelaterad stress.  

 

 

 

Kvantitativ 

 

Quasi experimentell undersökning 

där personalen vid boenden som 

vårdade personer med 

demenssjukdom fick fylla i formulär 
före och efter studien började. 

Studien undersökte om 

implementeringen av personcentrerad 

vård hade någon effekt enligt 
personalen. 

 

Personal vid start 

(n=171)  

Personal vid 

uppföljning 

(n=143)  

 

Forskningsinterventionen, som bestod av 

att stegvis utbilda personalen gällande de 

svenska riktlinjerna för vård av personer 

med demenssjukdom resulterade i 

förbättrade resultat vid skattningen efter 

genomförandet. Personalen rapporterade: 
en ökad personcentrering, miljö som var 

välkomnande för gäster, lägre känsla av 

samvetsrelaterad stress hos personalen och 

en upplevelse av att bättre kunna tillgodose 
de boendes behov vad gäller aktiviteter och 

vård.  

 

Hög 

89% 

26p 

 

Garre. Olmo, J., 

Lopez- Pousa, S., 
Turon- Estrada, A., 

Juvinya, D., 

Ballster, D., &  

Vilalta- Franch, J. 
 

2012 

 

Spanien 

 

 

 

Environmental Determinants of 

Quality of Life in Nursing 
Home Resident with Severe 

Dementia 

 

Att undersöka 

förhållanden mellan 
livskvalitet, (QOL) och 

omgivningsfaktorer som 

temperatur, ljud och ljus 

vid vårdboenden som har 
boenden med svår 

demens.  

 

Kvantitativ tvärsnittsstudie 

 
Den kliniska informationen om 

deltagarna erhölls från ansvarig 

sjuksköterska. 

Med hjälp av standardiserade 
instrument bedömdes QOL, 

funktionell och kognitiv nedsättning, 

smärta samt neurologiska störningar 

Temperatur, buller och belysning 
mättes i varje deltagares sovrum samt 

i vardagsrummet och matsalen vid 

varje vårdboende med hjälp av 

multifunktionsmätare. 
(MMSE, QUALID, BI, NPI-NH, 

PAID-AD) 

 

 
 

 

Personer med svår 

demens (n=160) 
Varav:  

Kvinnor (n=123) 

Män (n=37) 

 
Data samlades in från 

åtta vårdboenden med 

20 deltagare från varje 

vårdboende.  

 

Olika miljöfaktorer påverkade livskvalitén 

oberoende av varandra. Hög temperatur i 
sovrummet var förknippat med lägre 

livskvalité, höga ljudnivåer i 

vardagsrummet var förknippade med 

försämrad social interaktion och svag 
belysning i sovrummet förknippades med 

ökad oro och försämrat mående.  

 

Hög 

83% 
24 p 
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Harmer, B. J. & 

Orrell, M. 

 

2008 

 

England 
 

 

 

What is meaningful activity for 

people with dementia living in 

care homes? A comparison 

of the views of older people 

with dementia, staff and family 

careers 

 

Att undersöka vad som är 

meningsfull aktivitet för 

äldre personer med 

demenssjukdom som bor 

på vårdboenden, sett ur 

personerna med 
demenssjukdoms 

perspektiv, samt från, 

personalens och de 

anhörigas perspektiv. 
 

 

Kvalitativ studie 

 

Fokusgrupper där samtalen 

dokumenterades med hjälp av 

inspelningar och mindmapping. 

Materialet transkriberades och 
analyserades tematiskt utifrån 

grundad teori. 

 

 

Totalt (n=40) 

Varav: 

Personer med 

demenssjukdom (n=17) 

Personal (n=15) 

Anhöriga (n=8) 
 

 

Fyra aktivitetsområden framkom som 

särskilt viktiga: 

Reminiscens, familjen och det sociala, det 

musikaliska samt individen. Det fanns även 

två relaterade teman: brist på meningsfulla 

aktiviteter och vad som gör aktiviteter 
meningsfulla. Personerna med 

demenssjukdom fann betydelse i aktiviteter 

som uppfyllde deras psykologiska och 

sociala behov baserat på upplevelsen av 
aktiviteten snarare än att det berodde på 

vilken aktivitet det var. 

Däremot tyckte personalen och de anhöriga 

att aktiviteter som gick ut på att bevara 
fysiska förmågor hos personerna med 

demenssjukdom var meningsfulla. 

 

 

Hög 

96% 

24p 

 

Hung, L., 

Chaudhury, H., & 
Rust, T. 

 

2015 

 
Kanada 

 

The effect of Dining Room 

Physical Environmental 
Renovations on Person-

Centered Care Practice and 

Residents  ́Dining Experiences 

in Long-Term Care Facilities 

 

Att undersöka hur en 

renovering av matsalen 
och förbättrade 

måltidsrutiner påverkade 

personalens praktiska 

utövande samt eventuella 
förändringar av den 

upplevda kvaliteten för 

de boende. 

 

Mixad metod med kvalitativ och 

kvantitativ ansats  
 

Ett miljöbedömningsverktyg 

arbetades fram för att systematiskt 

bedöma den fysiska matsalsmiljön r/t 
sju terapeutiska områden.  

Data samlades sedan in genom 

inspelning av två fokusgrupper med 

personal samt intervjuer med de två 
cheferna där erfarenheter av 

ombyggnationen diskuterades. 

Materialet transkriberades och 

analyserades för att hitta 
gemensamma koder och teman. 

 

 

 
 

 

Totalt (n=8) 

Varav 
Personal (n=6)  

Chefer (n=2). 

 

Fyra teman uppstod relaterat till de 

viktigaste effekterna av renoveringen: a) 
Att stödja oberoende och autonomi, b) Att 

skapa glädje och en familjär stämning, (c) 

Att ge plats för sociala interaktioner och 

(d) Utmaningar med att göra gynnsamma 
förändringar. 

Feedback från personalen och cheferna 

bevisade vikten av fysiska 

miljöegenskaper, och att den fysiska miljön 
interagerar med stöd från organisationen 

när det gäller i vilken mån de boende får en 

personcentrerad vård. 

 

Kvalitativ 

granskning: 
Hög 

92% 

23p 

 
Kvantitativ 

granskning: 

Hög 

86% 
25p 
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Hung, L., 

Phinnery, A., 

Chaudhury,H., 

Rodney, P., 

Tabamo, J., & 

Bohl, D. 
 

2017 

 

Kanada 

 

“Little things matter!” 

Exploring the perspectives of 

patients with dementia about 

the hospital environment 

 

Att undersöka 

sjukhusmiljön ur ett 

patientperspektiv när det 

gäller personer med 

demenssjukdomars. 

 

Kvalitativ 

 

Forskargruppen arbetade genom 

aktionsforskning tillsammans med 

tvärvetenskapliga team vid en 

medicinsk enhet för att förbättra 
demensvården. Insikter som 

framkom i början av studien 

implementerades för att utveckla den 

personcentrerade vården.  
För att få så rik datainsamling som 

möjligt användes intervjuer, 

videoinspelningar och 

deltagarobservationer.  
 

 

Personer med 

demenssjukdom 

inneliggande på 

vårdavdelningen (n=5) 

Varav  

Kvinnor (n=2) 
Män (n=3) 

 

Deltagarna påpekade att sjukhusmiljö 

skulle behöva vara en plats där oberoende 

möjliggörs. Säkerhet, möjlighet till sociala 

interaktioner och en upplevelse av respekt 

är viktiga faktorer. 

 
 

 

Hög 

88% 

22 poäng 

 
Innes, A., Kelly, F., 

& Dincarslan, O.  

 

2011 
 

Nord Irland & 

Skottland 

 
Care home design for people 

with dementia: What do people 

with dementia and their family 

careers value? 

 
Att redovisa synpunkter 

relaterat till design från 

personer med 

demenssjukdom som bor 
på vårdboenden, samt 

deras anhörigvårdare. 

Vad som är viktigt för 

dem sätts i relation till 
hur utvecklingen av 

vårdmiljön kan svara mot 

önskemålen 

 
Kvalitativ 

 

Fokusgrupper (n=6).  

Diskussionen inleddes med fika för 
att forma en familjär stämning. Tema 

som diskuterades fokuserade runt 

rummet de befann sig i. Valda teman 

var design, tillgänglighet och 
förståelse. Diskussionerna 

ljudinspelades och materialet 

transkriberades och granskades. 

Analys av materialet resulterade i 
fem teman. 

 

 
Deltagare (n=40) 

Varav 

Personer med 

demenssjukdom (n=29) 
Anhörigvårdare (n=11) 

 
Viktiga faktorer vid val av vårdboenden 

angavs vara hur byggnadens utrymme 

användes, till exempel olika aktiviteter, 

vilken design den har, hur utomhusmiljön 
ser ut, förekomsten av ”ledtrådar”, att det 

inte tas ut en extra avgift för angränsande 

badrum.  

 
Hög 

88% 

22p 

 

Lee, K.H., Boltz, 

M., Lee, H., & 

Algase, D. L. 
  

2017  

  

 

Is an Engaging or Soothing 

Environment Associated With 

the Psychological Well-Being 
of People With Dementia in 

Long-Term Care 

 

Att undersöka 

förhållandet  

mellan miljö och psykiskt 
välbefinnande hos 

personer med 

demenssjukdom 

 

Kvantitativ 

 

En sekundär analys av data 
insamlade i en tidigare 

forskningsstudie.  

 

 

Personer med 

demenssjukdom  

boende på sjukhem och 
särskilda boenden 

(n=177). 

 

Engagerade miljöer var förknippade med 

positiva känslomässiga uttryck 

Lugnande miljöer förknippades varken 
med positiva eller negativa känslomässiga 

uttryck 

 

 

Hög 

83%  

24p 



 

5 
 

Korea Psykologiskt välbefinnande skattades 

med hjälp av tidigare 

observationsdata där positiva och 

negativa känslomässiga uttryck 

inkluderats.  Klimatet i vårdmiljön 

bedömdes enligt en stämningsskala 

som engagerande eller lugnande. 
Hierarkiska strukturer eftersöktes 

med hjälp av multivariabel analys. 

 

 

Collier, L., & 

Jakob, A. 
 

2017 

 

Storbrittanien 
 

 

The Multisensory Environment 

(MSE) in Dementia Care; 
Examining Its Role and Quality 

From a User Perspective 

 

Att undersöka 

utvecklingen av 
multisensoriska miljöer 

ur ett 

användarperspektiv.   

Estetiska och funktionella 
egenskaper, orsaker som 

hindrar personalen att 

nyttja multisensoriska 

miljöer samt kriterier 
som ökar möjligheten för 

personer med 

demenssjukdom att nyttja 

multisensoriska miljöer 
granskas.  

 

 

Kvalitativ  

 
Halvstrukturerade intervjuer där 

information om vårdpersonalens 

erfarenhet av multisensoriska miljöer 

samlades in. Forskningsteamet 
kontrollerade vilka multisensoriska 

möjligheter som fanns vid varje 

vårdboende genom att själv besöka 

miljöerna.  

 

Anställd personal vid 

16 vårdboende i södra 
England som hade 

erfarenhet av att 

använda 

multisensoriska miljöer 
vid vård av personer 

med demenssjukdom 

(n=32). 

 

Det framkom att utrustning som främst 

stimulerade syn och beröring användes 
mest. Efter tematisk analys av de 

semistrukturerade intervjuerna framkom 

sex teman relaterat till multisensoriska 

miljöer: Att inte veta vad man ska göra i 
rummet, bra för personer i ett senare skede 

av sjukdomen, minskar oro, en bra 

aktivitet, design och utformning, inkluderar 

personal och anhöriga.  

 

Hög 

88% 
22 p 

 

Mak, W., & 

Sörensen, S. 

 
2017 

 

USA 

 
 

 

 

 

Are Humor Styles of People 

With Dementia Linked to 

Greater Purpose in Life 

 

Syftet med studien var att 

undersöka om sättet att 

använda sig av humor 
kan påverka upplevelsen 

av mening i livet för 

personer med 

demenssjukdom.  

 

Kvantitativ  

 

Frågeformulär som lästes upp för 
deltagarna och där svaren fylldes i av 

personen som läste formuläret. 

Formulären innehöll skattningar av 

kognitiv funktion, meningen med 
livet och bedömning av humortyp. 

Intern konsistens, bivariata 

korrelationer och regressionsanalys 

 

Äldre vuxna med mild 

till måttlig demens som 

rekryterats genom 
University of Rochester 

Memory disorders 

Clinic 

(n=66).  
varav: 

Kvinnor (n=31) Män 

(n=35)  

 

Att använda adaptiv humor förknippades 

med att uppleva större mening med livet 

medan användandet av maladaptativ humor 
inte gav samma samband. 

 

Hög 

86 % 

25p 
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användes för att tolka tillförlitlighet, 

förhållanden och samband.  

 

 

 
Marquardt, G., & 

Schmieg, P. 

 

2009 
 

Tyskland 

 
Dementia-Friendly 

Architecture: Environments 

That facilitate Wayfinding in 

Nursing Homes 

 
Att identifiera 

strukturella och 

kompensatoriska fysiska 

faktorer som underlättar 
orienteringsförmågan för 

personer med 

demenssjukdom. Detta 

för att bevara 
rörelseförmågan och 

autonomin hos personer 

med demenssjukdom.  

 
 

 
Kvantitativ 

 

Fem alternativa planlösningar 

studerades vad gällde förmågan att 
hitta rätt väg (självständigt, med stöd, 

inte alls) för personer med 

demenssjukdom. Resultaten 

presenterades grafiskt och 
strukturella egenskaper som 

underlättade orienteringsförmågan 

formulerades och verifierades med 

hjälp av statistiska signifikanstester. 
 

 

 
Personer med olika 

grad av 

demenssjukdom 

boende vid 30 tyska 
vårdboenden. (n=450) 

Varav: 

mild demens (n=91),  

medelsvår demens 
(n=183)  

samt svår demens 

(n=176).  

 
Personer med demenssjukdom blir alltmer 

beroende av kompensatoriska faktorer i 

den fysiska miljön när sjukdomen 

fortskrider. Faktorer med positiv påverkan 
är: ett litet antal boende, raka korridorer 

utan ändrad riktning och enbart ett 

uppehållsrum/matrum.  

 
Hög 

93% 

27p 

 

Sjögren, K., 

Lindkvist, M., 

Sandman, P.-.O., 
Zingmark, K., & 

Edvardsson, D. 

 

2017 
 

Sverige 

 

 

Organisational and 

environmental characteristics 

of residential aged care units 
providing highly person-

centered car: a cross sectional 

study 

  
Syftet med denna studie 
var att undersöka faktorer 

som karakteriserar 

äldreboenden som 

uppfattas som mycket 
personcentrerade, med 

fokus på organisatoriska 

och miljömässiga 

variabler, såväl som 
boende- och 

personalegenskaper. 

 

Kvantitativ 

 

Tvärsnittsdesign 
Data från deltagarna, organisatoriska 

och miljömässiga egenskaper, och 

uppmätt nivå av personcentrerad vård 

samlades in. Deltagande personal 
tillhandahöll självrapporterade data 

och data över de boende.  

Data analyserades med hjälp av 

beskrivande och jämförande statistik, 
oberoende prover t-test, Chi 2- test, 

Eta Squared och Phi-koefficient. 

 

 

 

Boende (n = 1460) 

Personal (n =1213) från 

151 äldreboenden i 
Sverige. 

 

Personcentrerade ålderdomshem 

karaktäriserades av en gemensam 

vårdfilosofi, ett tryggt ledarskap, samarbete 
över gränserna och socialt stöd från 

kollegor och chefer. Den fysiska miljön 

bestod av mindre enheter som var 

demensvänligt planerade där personalen 
hade tid för de boende. Boenden med hög 

nivå personcentrerad vård hade även en 

högre andel personal med fortbildning 

inom demensvård och större del av 
personalen fick möjlighet till handledning. 

 

Hög  

96% 

28p 
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Lee, S.Y., 

Chaudhury, H., & 

Hung, L. 

 

2016 

 
Kanada 

 

Effect of Physical Environment 

on Health and Behaviors of 

Resident With Dementia in 

Long Term Care Facilities  

A Longitudinal Study 

 

Att undersöka om 

personer med 

demenssjukdom som bor 

på storskaliga 

vårdboenden uppvisar 

några skillnader gällande 
hälsa och beteenden 

jämfört med de som bor 

på mindre, mer hemlika 

vårdboenden.  

 

Kvantitativ  

 

Fysisk miljö samt förändringar i de 

boendes funktionella, kognitiva och 

sociala beteenden bedömdes vid 

observation med hjälp av 
skattningsskalor. (The 

Multidimensional Observation Scale 

for Elderly Subjects, Minimum Data 

Set and Dementia Care Mapping) 
 

 

 

Boende vid två 

vårdinrättningar (en 

storskalig och en 

mindre, mer hemlik) 

för personer med 

demenssjukdom 
(n=12). 

  

 

Resultaten tyder på att äldre vuxna med 

demens kan ha ökad social interaktion 

och engagemang om de får stöd av en 

optimal fysisk miljö. Mindre enheter med 

mer hemlik miljö kan resultera i bättre 

hälsa och ökat välbefinnande.  
 

 

 

 

 

Hög 

93% 

27 p 

 

Springate, B. A., 

Talwar, A.K., & 

Tremont, G. 
 

2014 

 

USA 
 

 

Effects of an Assisted Living 

Facility Specifically Designed 

for Individuals with Memory 
Disorders: A Pilot Study 

 

Syftet med denna 

pilotstudie, som fick 

godkännande av 
institutionellt 

granskningsråd, var att 

undersöka effekterna av 

ett förstärkt miljö- och 
demensvårdsprogram om 

kognition, humör och 

QoL på individer som 

flyttade hemifrån till en 
AL-anläggning (typ 

SÄBO) avsedd speciellt 

för individer med 

minnesproblem som 
annars är relativt friska 

 

 

Kvantitativ 

 

De boende bedömdes inom 2 veckor 
efter inflyttning samt efter 3 och 6 

månader med beskrivande statistik 

där förbestämda tillgängliga data 

samlades in. Upprepad 
mätningsanalys av varians (ANOVA) 

användes för att undersöka 

förändringar vad gäller kognitiva och 

neuropsykiatriska åtgärder endast för 
de deltagare som hade data 

tillgängliga från alla mättillfällen. 

Post-hoc-jämförelser med hjälp av 

Bonferroni-korrigeringar användes i 
förekommande fall. 

 

 

 

Personer som hade 

diagnostiserats med 

Alzheimers sjukdom 
eller därmed relaterad 

demens och som skulle 

flytta in på Briarcliffe 

Gardens (Liknande 
SÄBO) (n=39).  

 

Även om kognitionen försämrades 

rapporterade deltagarna att deras negativa 

känslor minskade. Det fanns inga 
signifikanta förändringar r/t livskvalité 

eller neuropsykiatriska symtom. Resultaten 

tyder på att det kan finnas positiva 

konsekvenser med att flytta till ett speciellt 
anpassat demensboende. 

 

Hög 

89% 

26p 

 

Van Vracem, M., 

Spruyette, N., 
Declercq, A., & 

Van Audenhove, C. 

 

 

Agitation in dementia and the 

role of spatial and sensory 
interventions: experiences of 

professional and family 

caregivers 

 

Syftet med denna studie 

var att i första skedet 
sammanställa tidigare 

forskning angående hur 

vårdmiljön kan anpassas 

 

Kvalitativ 

 
Litteraturstudien ledde fram till sju 

miljömässiga faktorer som lyftes 

fram som användbara interventioner 

 

Totalt (n=27), 

Varav: 
Anhöriga som vårdade 

personer med 

demenssjukdom (n=5),  

 

Samtliga vårdgivare betonade att 

förekomsten av agitation påverkade 
livskvalitén både för dem själva och 

personen med demenssjukdom. Flertalet 

kände till att element från naturen, dagsljus 

 

Hög 

84% 
21p 
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2016 

 

Belgien 

 

 

för att hantera ej 

aggressiv agitation hos 

personer med 

demenssjukdom. I nästa 

skede presenterades 

forskningsresultaten för 

vårdare och anhöriga för 
att samtala och samla 

reflektioner relaterat till 

ämnet. Genom detta 

förfarande kunde 
upplevda brister och 

behov av forskning 

identifieras.  

när det gäller agitation hos personer 

med demenssjukdom. Dessa faktorer 

var ljus, ljud, lukt, temperatur, natur, 

färg och rumslig lösning. Deltagarna 

delades in i tre fokusgrupper som 

reflekterade över de sju faktorerna. 

Samtalen spelades in, transkriberades 
och analyserades för att hitta likheter 

och olikheter i erfarenheter och 

reflektioner mellan de olika 

grupperna.  
 

 

Personer som arbetade 

professionellt med att 

vårda personer med 

demenssjukdom i 

hemmet (n=12), 

Anställda vårdgivare 

som arbetar på 
vårdboenden för 

personer med 

demenssjukdom 

(n=10).  

och hemlika dofter hade betydelse. 

Däremot var det nytt för många av 

deltagarna att ljusterapi, 

temperaturförhållanden och formgivning 

av rummet kunde användas för att hantera 

agitationen. Deltagarna betonade att 

agitationen är individuell och de var 
intresserade av att det forskades vidare 

inom ämnet. 

 

Wong, K.-W., J., 

Skitmore, M., 
Buys, L., & Wang, 

K. 

 

2014 
 

Kina 

 

 

 

The effects of the indoor 

environment of residential care 
homes on dementia suffers in 

Hong Kong: A critical incident 

technique approach 

 

Syftet med den här 

studien var att undersöka 
vilka effekter 

inomhusmiljön har på de 

boende vad gäller 

beteendemässiga och 
psykiska symtom vid 

demens (BPSD) vid 

ålderdomshem i Hong 

Kong.  

 

Kvalitativ 

 
Critical incident technique användes 

genom att dela in deltagarna i sex 

fokusgrupper för att identifiera BPSD 

orsakad av inomhusmiljön.   

 

Personal, legitimerade 

sjuksköterskor samt 
specialistutbildad 

demenspersonal 

(n=36). 

 

 

Resultaten påvisar att ljud, belysning och 

temperaturförhållanden är de yttre faktorer 
som påverkar förekomsten av BPSD mest. 

Många av de lösningar som 

fokusgrupperna föreslog är ganska enkla 

att genomföra och sammanfattades i form 
av rekommendationer till nuvarande 

vårdgivare och användare. 

 

Medelhög 

76% 
19p 

 

 


