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Sammanfattning    
Med en allt mer stigande ålder hos landets befolkning ökar också demenssjukdomarna. 
Det ställer högre krav på sjukvården att kunna bemöta deras behov och inge 
välbefinnande. Forskningsintresset kring utformning av rum och plats inom vårdandet 
ökar succesivt och är en viktig grund i planering av nya sjukhus. Uppsatsens syfte är att 
identifiera aspekter av en god vårdmiljö för äldre med särskild inriktning mot personer 
med demens. Examensarbetet utgörs av en sammanställning av forskningsresultat från 
15 artiklar inom vårdestetiskt område. Dessa resultat jämfördes, sorterades och 
presenteras i kategorierna ”en sensorisk vårdmiljö” och ”en funktionell vårdmiljö”. 
Resultatet presenterar betydelsefulla aspekter i en god vårdmiljö som har betydelse för 
patienternas välbefinnande. I diskussionen bearbetas aspekterna och övervägningar görs 
huruvida dessa är applicerbara på sjukhusmiljön.    
 
 
 
 
Nyckelord: Vårdmiljö, äldre, demens, Alzheimer, välbefinnande, sjukhusmiljö, 
vårdandets geografi. 
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INLEDNING 
Inom den slutna vården är majoriteten av patienterna äldre. I Sverige kan vi enligt 
forskning se en ökande åldrande befolkning och till följd av detta ökar också antalet 
människor med demens (Mathillas, Lövheim & Gustafson, 2011, ss.246-248). Vi har i 
verksamhetsförlagda studier under grundutbildning till sjuksköterska träffat äldre 
patienter med demens på sjukhusens vårdavdelningar. Det är uppenbart att miljöombyte 
har negativ inverkan på dessa patienters välbefinnande och de kan uppträda förvirrade 
och oroliga vilket kan leda till ökad belastning på vårdarbetet. Många gånger finns inte 
tiden från vårdpersonalens sida att möta deras behov och patienterna blir lidande. Vi 
menar att en anpassning av vårdmiljön kan förbättra vårdtiden för patienterna genom att 
göra dem lugnare och öka välbefinnande.   
 
BAKGRUND 
Acceptansen av den fysiska vårdmiljön som en viktig faktor i upplevelsen av hälsa och 
välbefinnande ökar idag alltmer (Joseph, A., 2006, s. 13). Campion (1996, s.791) menar 
att den fysiska omgivningen kan ha positiv effekt hos patienten och genom att skapa en 
stödjande miljö kan funktioner hos personer med demens bevaras längre. Sjukhus är 
inte den bästa miljön för människor med demens enligt en studie av Borbasi, Jones, 
Lockwood och Emden (2006, ss. 300-305) då omgivningens design kan ha negativ 
inverkan på hälsa och livskvalitet samt öka risken för skador. En miljö som stödjer 
dagliga aktiviteter är viktig för äldres funktioner och äldre med demens kan uppleva 
större självkontroll om de får vara delaktiga i sin egen vård enligt Falk, Wijk och 
Persson (2011, ss. 245-250). Resultatet av deras studie visar att patienterna behöver 
känna personcentrering och ha kontroll över sin egen situation. Enligt Edvardsson 
(2010, ss.29-30) handlar personcentrerad omvårdnad om vård utifrån den enskilda 
individen. Detta innebär att utgå från patientens egna upplevelser och handlar om rätten 
till självbestämmande och att värna om patientens integritet. Det är viktigt att äldre har 
möjlighet att vara delaktiga i vården och kan utveckla strategier om hur han eller hon 
verkar i sin egen omgivning. 
 

Miljö och rum 
Med begreppet miljö menas omgivning eller omgivande förhållanden. Ordet används 
om samspelet mellan omgivningen och människan som lever i den 
(Nationalencyklopedin 2013). Omgivningen är viktig för oss människor och vid ökande 
ålder påverkas förmågan att uppfatta denna (Wijk, 2004, s. 40). Miljön får av den 
anledningen inte vara svår att förstå eller tolka. Redan på 1800-talet påpekade Florence 
Nightingale vikten av en god vårdmiljö och hur den påverkar en människa både fysiskt 
och psykiskt (Skog, 2009, s. 129). Hon hävdade att symtom och lidande kunde bero på 
miljön och inte alltid på sjukdom (Edéll-Gustafsson, 1997, ss. 47-52). Vid sjukdom är 
det viktigt att vårdpersonalen skapar bra förutsättningar för naturens läkande effekt för 
patientens återhämtning. Det kan röra sig om frisk luft, bra belysning och stillhet, och 
Nightingale menade att fönsterutsikt och solljus hos den sjuke har en uppbyggande 
effekt. Hon använde sina kunskaper inom statistik, fysik och interventioner i miljön och 
kopplade samman dessa med observationerna hon hade gjort i vårdarbetet. Dessa 
kunskaper användes i syftet att skapa goda förutsättningar för individen och öka 
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välbefinnande. Många studier tar upp sambandet mellan välbefinnande och en 
genomtänkt designad vårdmiljö (Skog 2009, s. 129). Miljöpsykologen Roger S. Ulrich 
är en modern efterföljare inom denna typ av forskning och hävdar att viss design kan 
motarbeta välbefinnande hos patienterna (1992, s. 20). Sjukhusmiljön är många gånger 
utformad för att vara orienterande för den yngre populationen vilket gör det svårt för 
äldre att hitta och en stödjande miljö skulle kunna hjälpa individen att fungera optimalt. 
En genomtänkt vårdmiljö med utrymme för social samvaro har samband med 
livskvalitet enligt Skog (2009, s. 129). Inslag av natur i form av konst eller färger kan ha 
en lugnande inverkan och ge en känsla av välbehag. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer 
(2010) för vård av personer med demens är den fysiska vårdmiljön av betydelse för 
livskvalitet och en institutionsliknande miljö kan ge negativa beteendemässiga symtom. 
Genom att skapa en hemlik miljö med gemensamma ytor kan dessa symtom minska. En 
lugn ljudnivå kan till exempel minska oro och agitation. Rummets betydelse för 
patienten kan handla om en känsla av trygghet hellre än ett möblerat arrangemang 
(Lassenius, 2012, ss. 294-298). Det rör sig om etik och värderingar som människor bär 
med sig. Något som utmärker ett rums betydelse för den enskilda patienten är en 
subjektiv bedömning och har inte samma betydelse för alla andra. Lassenius hävdar att 
rummets mening hänger ihop med hälsa och välbefinnande. I sjukhusmiljön är rummets 
betydelse präglat av kulturen på avdelningen, personalen samt känslor som uppstår i 
samband med sjukdom. De yrkesgrupper som arbetar nära äldre människor kan bidra 
med värdefull kunskap om samspelet mellan rum och människa (Paulsson, 2004, ss. 18-
19). Vi kan idag se framsteg på hur kulturerna inom vård och design närmar sig 
varandra vilket är positivt. Arkitekter och formgivare intresserar sig för design som ger 
människan en positiv upplevelse av rummet, lika så inom vårdyrkena finns intresse för 
hur rum och miljöer kan bli bättre för människor. 
 

Vårdandets geografi 
Forskningsintresset kring dynamiken mellan vårdande, plats och rum har ökat under 
senare tid och utgör grunden för vad som kan kallas vårdandets geografi (Andrews, 
2003, s. 231). Centrala koncept är plats och rum, med plats avses lokalisation medan 
rum avser upplevelsen av platsen och rummets betydelse för vårdandet av människan 
(Andrews & Shaw, 2008, s. 471; Liaschenko, 1997, s. 45). Tidiga spår av disciplinen 
vårdandets geografi kan ses i Florence Nightingales anteckningar om sjukvård där hon 
lyfter vikten av omgivningens beskaffenhet vad gäller buller, temperatur, ventilation 
och ljus (Nightingale, 1989, ss. 55-83). Andrews och Shaw (2008, s. 471) uttrycker 
förhoppning om att vårdandets geografi i framtiden ska framstå som disciplin på 
liknande sätt som kulturgeografi, hälsogeografi och medicinsk geografi. 
 

Åldrande och Demens 
Gerontologi står för läran om åldrandet (Ernsth, 2011, s. 22) och innefattar äldre och 
åldrande ur olika perspektiv. Ålder räknas oftast i år och kronologisk ålder men kan 
också räknas i biologisk, psykologisk, upplevd eller social ålder. Variationer i 
åldrandets funktioner är viktig att ta hänsyn till då en 80-åring kan fungera som en 65-
åring och tvärt om (Fristedt, 2011, ss. 142-143). Med biologiskt åldrande följer för alla 
individer en rad olika förändringar i kroppen, både vad gäller utseende och organens 
funktioner (Ernsth, 2011, ss. 117-118). Minskade signalsubstanser i hjärnan kan ha 
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betydelse för hjärnfunktioner som motorik men även förståelse, logik och 
tankeförmåga.  
 
”Demens är ett samlingsnamn för olika tillstånd med gemensamma symtom, där minnet 
och tankeförmågan påtagligt har försämrats” (Skog 2009, s. 19). Demens och symtom 
på demenssjukdom kan vara ett resultat av biologiskt åldrande enligt Statens beredning 
för medicinsk utvärdering (SBU, 2008, ss. 17-18). Symptom som brist på 
sjukdomsinsikt och minnesstörningar påverkar den äldre men trots detta kan 
demenssjuka fungera normalt i vardagen. Minnesstörningar drabbar också den åldrande 
människan generellt och det är därför svårt och komplext att ställa diagnosen demens. 
Det är ofta anhöriga som märker att personen inte fungerar tillfredställande i sin vardag. 
Riskfaktorer för utveckling av demenssjukdom är hög ålder, högt blodtryck och stress. 
Demens är ett tillstånd som påverkar en människa på flera plan men mest påtagligt är 
familjelivet och det sociala samspelet. Personer med demens kan känna utanförskap 
vilket skapar oro och kan leda till agiterande beteenden samt depression (SBU 2008, ss. 
20-21). Demens är således en diagnos som drabbar hela familjer och inte bara personen 
i sig.  
 
Vanligaste symtomen för en demenssjukdom är glömska, svårighet att finna orden, 
nedsatt orienteringsförmåga, hämningsbortfall och apati (Nationalencyklopedin 2013). 
Begreppet demens kommer ursprungligen från de latinska orden ”de” och ”mens” som 
betyder utan/från och förnuft/själ/sinne (Skog 2009, s. 19). Begreppet är brett och 
används många gånger på fel sätt, utan medicinsk grund. Enligt 
världshälsoorganisationen (WHO 2012) lider 35.6 miljoner människor i världen av 
demenssjukdomar och 7.7 miljoner nya fall tillkommer varje år. Alzheimer är den 
vanligaste av alla demenssjukdomar som omfattar omkring 60-70 procent av alla 
diagnoser. Enligt Mathillas, Lövheim och Gustafson (2011, ss. 246-248) blir 
befolkningen allt äldre och med detta kommer demenssjukdomarna öka. Vården 
kommer därmed till större del i framtiden bestå av äldre patienter med demens. Dessa 
individer har rättigheter och frihet att få leva som de vill men det uppfylls sällan (WHO 
2012). Att vara demenssjuk innebär att leva begränsat och inte alltid få vara en del av 
det sociala livet. Personerna hamnar ofta i situationer bortom deras kontroll utan att 
kunna behärska det.  
 

Hälsa och välbefinnande 
Dahlberg och Segesten (2010, ss. 51-54) beskriver välbefinnande som en upplevelse av 
att ha hälsa på existentiell nivå. Världshälsoorganisationen (WHO 2013) beskriver hälsa 
som ett tillstånd av fysisk, mental och socialt välbefinnande och inte nödvändigtvis 
frånvaro av sjukdom. Organisationens vision är att hälsa ska vara en fundamental 
rättighet för alla människor. Välbefinnande är en subjektiv upplevelse och handlar om 
känslan av att ha hälsa, må gott för stunden och att fungera väl psykiskt och fysiskt. 
Människan drivs av den egna kraften som utgår ifrån en subjektiv upplevelse eller 
känsla, vilket hjälper personen att komma vidare och nå högre grad av välbefinnande 
enligt Eriksson (1991, ss. 76-78). Vidare hävdar hon att upplevelsen av estetik som 
konst och natur symboliserar något positivt för människan som sundhet och friskhet, att 
få känna hopp och längta till något som leder till välbefinnande. Det kan handla om att 
bli stimulerad av någon hänförelse som en vacker tavla för att hjälpa människan att gå 
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vidare. Ett av världshälsoorganisationens behandlingsmål vad gäller personer med 
demens är att optimera välbefinnande (2012). Likaså enligt socialstyrelsen (2010) är det 
ett viktigt mål att öka välbefinnandet hos den demenssjuke.  
 

Lidande 
Lidande kan innefatta fysiska upplevelser som kroppslig smärta och sjukdom men även 
existentiella och emotionella upplevelser i samband med förlust eller mötet med döden 
(Arman, 2013, s. 187). Eriksson beskriver lidande (1994, ss. 63-64 ) som en inre kamp 
för att uppnå hälsa. När människan lider raseras hennes helhet, i och med att hälsan 
rubbas. Hon slutar att se möjligheterna och blir utanför sin egen livsvärld. Lidande 
tillsammans med hälsa är grundläggande för processen som livet handlar om. Eriksson 
menar att för att kunna få ut det mesta av livet och finna mening så måste människan 
uppleva lidande. Det är också ett delmål för att finna en harmonisk tillvaro.  

 

PROBLEMFORMULERING 
Vårdmiljön på sjukhus idag tycks inte vara anpassad till äldre personer och speciellt inte 
äldre personer med demens. Byte av miljö från ordinarie boende till sjukhus kan leda till 
lidande som oro och ängslan eftersom personerna inte känner igen sig.  Det är sedan 
tidigare känt att vårdmiljön spelar en stor roll för välbefinnande och en genomtänkt 
design kan förhindra fallskador. Forskning visar att ljus, färger och interiör har 
betydelse. Genom att ta hänsyn till dessa aspekter vid utformning av vårdavdelningar 
kan det bidra till välbefinnande, ökad säkerhet, upplevd trygghet och förkortad vårdtid. 
Rummets betydelse på sjukhuset är en stor del av patientens fysiska och psykiska 
välbefinnande. Det är därför viktigt att lyfta dessa aspekter som stöd för vårdandet av 
äldre och äldre med demens för att de ska uppnå en högre grad av hälsa. Vårdpersonalen 
behöver få en djupare förståelse om hur miljöombyte påverkar patienterna. Vi vill 
därför framhålla evidensbaserad kunskap som beskriver en god vårdmiljö för att äldre 
och äldre med demenssjukdom ska uppleva hälsa och önskar att kunskapen ska vara en 
tillgång för vårdpersonal samt arkitekter och formgivare. 
 
 
SYFTE 
Syftet är att identifiera aspekter av en god vårdmiljö för äldre med särskild inriktning 
mot personer med demens. 
 

METOD 
Uppsatsen är en litteraturöversikt i enlighet med Fribergs modell (2006, ss. 115-124). I 
en litteraturöversikt väljs ett problemområde av intresse och kunskapsläget inom 
området sammanställs (Segesten, 2006 s. 87). Enligt Axelsson (2012, ss. 203-204) 
baseras litteraturstudien på primärkällor som använt både kvalitativ och kvantitativ 
metodologi, vilket kan ses som en fördel inom hälsoområdet vid bristande forskning 
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men också vid tillfällen då problemområdet önskas ses ur olika perspektiv. Valda texter 
analyseras och granskas innan resultaten bearbetas och sammanställs (Friberg, 2006, ss. 
115-116). En litteraturöversikt innebär att med utgångspunkt i kvalitativ och kvantitativ 
forskning ta reda på vad som tidigare studerats och sedan sammanställa detta i syfte att 
skapa en översikt över forskningsresultat eller skapa grund inför en kommande empirisk 
studie. En litteraturöversikt kan också identifiera kunskapsluckor inom aktuellt 
forskningsområde (Polit & Beck, 2012, s. 95). 
 

Datainsamling 
Vår studie startade med en inledande litteratursökning i enlighet med Fribergs (2006, s. 
117) beskrivning. Litteratursökningen låg sedan till grund för val av problemområde 
och syfte, och sökord inför kommande litteratursökning identifierades och skrevs ner. 
För att få optimala sökresultat kontrollerades orden med Mesh termer och angivna 
söktermer för respektive databas. Under själva litteratursökningen antecknades använda 
söktermer samt antal resultat på respektive artikel. Tips på nya söktermer hittades 
genom att studera andra artiklar och avhandlingars referenslistor. Databaser som 
användes var Cinahl, PubMed och Scopus. Resultatet av litteratursökningen innefattar 
både kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar (Tabell 1). 
 
Sökresultaten bedömdes först utifrån abstract innan artiklar valdes för granskning. 
Sammanlagt skrevs 22 artiklar ut, varav 15 är relevanta för litteraturöversikten. 
Artiklarna granskades enligt Fribergs (2006, ss. 119-121) granskningsmallar för studier 
med kvalitativ respektive kvantitativ metod och övergripande områden identifierades. 
Författarna antecknade nyckelfynden i varje artikels resultat och diskussion. Sedan 
jämfördes fynden med varandra för att hitta likheter och skillnader i innehåll. Utifrån 
dessa skapades kategorier och underkategorier. 
 
Inklusionskriterier: 

- Studier som beskriver vårdmiljön kopplat till äldre och människor med 
demenssjukdom på sjukhus och inom andra kontext. 

- Studier kopplade till alla typer av demenssjukdomar. 
- Originalartiklar som genomgått Peer Review. 
- Patienter med ålder 50 år och uppåt 
- Både kvalitativa och kvantitativa artiklar. 
- Studier från hela världen. 

 
Exklusionskriterier: 

- Artiklar som beskriver vårdmiljön kopplat patienter med ålder under 50 år. 
- Artiklar av bristande kvalitet. 
- Artiklar äldre än 10 år. 
- Artiklar på annat språk än engelska. 

Av de 15 valda artiklarna var två äldre än 10 år. Anledningen till detta är att artiklarna 
anses vara relevanta trots ålder och de styrks av senare forskning. 
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Tabell 1: Sökhistorik över inkluderade studier.  
Databas Sökord 1 Sökord 2 Sökord 3 Sökord 4 Resultat Valda 
Cinahl Evidence 

based 
Hospital* Elder* Environment 18 1 

Cinahl Dementia Light Circadian 
rhythm 

 10 1 

Cinahl Dementia Environment Behaviour Nursing 
home 

12 0 

Cinahl Caspari Hospital   4 1 
Cihnal Wijk Frail elderly   1 1 
Cinahl Douglas Patient-

centred 
  2 2 

Cinahl Care-home Design Dementia  28 1 
Cinahl Aesthetic dementia environment  0 0 
Cinahl Dement* Caring Patient 

centered* 
Hospital* 5 0 

Cinahl Elder* Interior* Design Environment 18 0 
Cinahl Alzheimer’s Environmental Behavior  39 1 
Cinahl Dementia Orientation Environmental  16 1 
Cinahl Edvardsson 

D 
Therapeutic   1 1 

Pubmed Dementia Hospital 
environment 

Organisation*  14 1 

Pubmed Dementia Wellbeing  Interior  1 1 
Scopus Dementia Alzheimer’s Wayfindning  14 1 
Scopus Wijk Dementia Old Colour 25 1 
Scopus Healing 

environment 
Design Dementia  5 0 

Scopus Hospital Dementia Interior Wellbeing 10 0 
Scopus Van Hoof Circadian 

rhythmicity 
  1 1 
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RESULTAT 
Resultatet från 15 artiklar har i tabell två sorterats efter kategorier och underkategorier. 
 
Tabell 2: Beskrivning av identifierade kategorier. 
Kategori: Underkategori: 
En sensorisk vårdmiljö Konst och natur 

Ljus, ljud och lukt 
 
En funktionell vårdmiljö 

 
Hemlik miljö med utrymme för 
interaktion 
Patientsäkerhet 
Orienterande vårdmiljö 

En sensorisk vårdmiljö 
Vikten av en vårdmiljö som leder till välbefinnande genom sensoriska aspekter 
identifierades. Dessa aspekter presenteras i följande underkategorier ”konst och natur” 
och ”ljus, ljud och lukt”. 
 

Konst och natur 
Edvardsson (2008, s. 36) gjorde observationer och intervjuer bland äldre patienter, 
närstående och vårdare i sjukhusmiljö för att undersöka vad en terapeutisk vårdmiljö 
innebär. Resultatet visar att föremål som konst, fönsterutsikt och akvarium kan hjälpa 
patienten att skifta fokus från sig själv och till omgivningen. Det kan ge tillfälle att 
hämta ny energi. 
 
I en studie utförd av Caspari, Eriksson & Nåden (2011, ss. 137-139) intervjuades 
professionella inom olika estetiska områden för att få en förståelse för vad patienter 
behöver för att uppleva välbefinnande på sjukhus. Studien visar betydelsen av att få 
uppleva natur som utsikt eller i form av konst som viktigt för äldre patienters 
välbefinnande. I resultatet beskrivs vikten av att uppleva naturen i färger, växter, vyer 
samt frisk luft på sjukhus. Enligt författarna symboliserar naturen och konsten det friska 
och ger patienter sinnesro. En vattenfontän representerar något behagligt att titta på och 
att höra ljudet av rinnande vatten representerar något friskt, vackert och positivt. Vid 
något sjukhus som lyftes fram i studien fanns målad konst i taket i form av naturbilder. 
Patienterna kan vila ögonen på konsten och drömma sig bort för stunden. 
 
Douglas och Douglas (2005, ss. 268-274) studerade patienter och anhörigas upplevelse 
av den fysiska vårdmiljön i syfte att identifiera förbättringsområden. Studiens 
kvalitativa del bestod av fyra delar där patienter, anhöriga, närstående och 
professionella som arkitekter och sjukhusanställda fick uttala sig på olika sätt om den 
fysiska vårdmiljön. Resultatet visar att möjligheten att kunna ta sig ut i omgivande natur 
och miljö är betydelsefull för patienterna. Det kan inverka positivt på deras 
välbefinnande och vara ett stöd i tillfrisknandet. Deltagarna menade även att det var av 
stor vikt att ha utsikt från patientrummet, särskilt för sängliggande patienter. Vidare 
visar resultatet ett behov av landskapsarkitektur och fina grönområden som interagerar 
med sjukhusmiljön. Trädgårdar som låg i anslutning till sjukhusen med sittgrupper som 
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patienterna och deras närstående kunde få umgås i hade mycket stor betydelse. 
Lugnande och behagliga synintryck för patienterna kan få dem att glömma deras ohälsa 
för stunden och uppmuntra till friskhet och känsla av välbefinnande.  
I Innes, Kelly och Dincarslans (2011, ss. 551-554) studie förtydligas betydelsen av att 
kunna se och erfara naturen. Fokusgrupper som bestod av äldre med demens och deras  
anhörigvårdare blev intervjuade kring upplevelsen av vårdmiljöns design och arkitektur. 
Studien visar värdet av en lättillgänglig utemiljö där patienter och anhöriga kan uppleva 
lugnet som naturen erbjuder. 
 

Ljus, ljud och lukt 
Enligt Edvardssons (2008, s. 36) intervjustudie har ljud och lukt inverkan på patienters 
välbefinnande. Lukt av urin och avföring symboliserar kvaliteten av vårdandet på 
enheten. Doften av nybakat, kaffe och mat kan däremot leda till igenkännande och 
hemkänsla. Ljudnivån på sjukhus med larm, telefoner och högljudd personal kan 
framkalla ängslan. Caspari, Eriksson och Nåden (2011, ss. 137-139) beskriver i en 
intervjustudie att ljud och lukt kan vara mycket obehagligt för patienterna. Ljudet från 
andra patienter och buller från omgivningen kan vara stressande och irriterande.  
 
Caspari, Eriksson och Nåden (2006, ss. 852-857) studerade den estetiska miljön på 64 
sjukhus. På två av sjukhusen planerades förbättring av ljussättningen då ljuset har 
påverkan på patienters välbefinnande. Det är viktigt med solljus, dagsljus och ljus från 
olika lamparmaturer. Allt ljus påverkar patienters hälsa och välbefinnande men det är 
också viktigt att kunna reglera ljuset så att det blir behagligt. Hög-intensivt omgivande 
ljus har signifikant bättre effekt på nattsömn hos personer som utsätts för klart 
morgonljus (p=0,008) och klart ljus genom hela dagen (p=0,01) enligt Sloane, Williams, 
Mitchell, Preisser, Wood, Barrick, Hickman, Gill, Connell, Edinger och Zimmerman 
(2007, ss. 1527-1530). Interventionsstudien omfattade äldre (n=66) med 
demenssjukdom på två geriatriska psykiatriavdelningar. Van Hoof, Aarts, Rense och 
Schoutens (2008, ss. 5-9) studerade effekten av långvarig exponering med omgivande 
klart ljus på äldre med demens (n=25). Interventionsstudien tog plats på geriatrisk 
psykiatriavdelning och visade att blåaktigt hög-intensivt omgivande ljus hade 
signifikant (p=0,01) minskande inverkan på orosbeteenden i jämförelse med 
kontrollgruppen som utsattes för svagt standardljus. Efter interventionen kunde även 
signifikant ökning av kroppstemperatur ses (p<0,005) hos interventionsgruppen vilket 
var en indikator på förbättrad dygnsrytm. En ytterligare intervention gjordes sedan med 
gulaktigt ljus men inga signifikanta skillnader kunde mätas. 

 
En funktionell vårdmiljö 
En funktionell utformning av vårdmiljön är av värde för äldre, både när det kommer till 
trygghet och välbefinnande. Äldre patienter och patienter med demens är mer känsliga 
för miljöombyte och får mer svårigheter med orientering än andra personer. 
Studieresultat som beskriver den funktionella vårdmiljön placerades under tre 
underkategorier som ”Hemlik miljö med utrymme för interaktion”, ”Patientsäkerhet” 
och ”Orienterande vårdmiljö”.  
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Hemlik miljö med utrymme för interaktion 
Privatliv och en omgivande miljö som vårdtagarna kunde förstå sig på minskade 
aggressivitet och agiterande beteenden signifikant i en studie där syftet var att 
identifiera fysiska miljöfaktorers inverkan på beteende hos personer med Alzheimer 
(Zeisel, Silverstein, Hyde, Levkoff, Lawton & Holmes, 2003, ss. 705-709). I studien 
inkluderades 15 särskilda vårdenheter, varav 427 individer deltog. Resultatet visar 
signifikanta associationer mellan omgivningens design och personernas beteenden. 
 
Baillie, Cox och Merritt (2012, s. 34) intervjuade 20 studenter kring deras upplevelser 
om att vårda äldre med demens på sjukhus. Studenterna beskrev hur sjukhusmiljön 
saknade utrymme för social interaktion. I en studie av Douglas och Douglas (2003, ss. 
67-68) blev 50 sjukhuspatienter intervjuade, varav nio var i åldern 65-82 år. De äldre 
ansåg sjukhusmiljön vara patient-vänlig när den tillät social interaktion och var 
välkomnande. Enligt Edvardssons (2008, ss. 35-36) intervjustudie har bekant interiör 
som dukar, blommor och gardiner en hemlik effekt som gör att sjukdom hamnar ur 
fokus. En välkomnande miljö med möblering som bjuder in till interaktion och besök av 
närstående är av stor vikt.  
 
Douglas och Douglas (2005, ss. 268-271) fann att miljöer som stödjer det normala livet 
är av betydelse för patienter. Hemtrevligt och hemlikt framstår som viktiga ord i 
undersökningen. Det kan vara en utsikt, möbler eller färg som får patienter att uppleva 
en känsla av hemtrevlig miljö. En omgivning där patienter kan umgås med sina 
närstående är viktigt för välbefinnandet. Caspari, Eriksson och Nåden (2011, ss. 137-
140) presenterar miljöns betydelse för patienterna. Den borde vara utformad som 
patientcentrerad och patientvänlig där patienter kan finna en plats för sig själva trots 
sjukdom. De viktiga aspekterna som kom fram i studien är estetikens betydelse för 
patienters välbefinnande. Deras egna sängplatser och garderober representerar en egen 
sfär där de kan värna om sin integritet och värdighet. Caspari, Eriksson och Nåden 
(2007, ss. 284-288) fann liknande resultat i en utvärdering där patienter (n=400) på sex 
sjukhus svarade på frågeformulär angående estetisk utformning av sjukhus. Den 
vårdestetiska utformningen ansågs som mycket viktig och skulle kunna underlätta för 
patienterna under vårdtiden. Efter 20 dagars sjukhusvistelse ansågs den estetiska 
utformningen vara en viktig del i psykisk (49%) och fysisk (39,2%) hälsa. De äldre i 
undersökningen svarade överlag mer positivt än övriga deltagare men det totala 
resultatet visar att estetiken är eftersatt i dagens sjukhus. Falk, Wijk och Persson (2011, 
ss. 249-252) visar att omlokalisering i samband med renovering kan påverka äldre 
människor negativt och ge minskat välbefinnande. De äldre kan känna en förlust av 
självkontroll som handlar om att miljön är ny och okänd för dem och blir ett hinder i 
deras dagliga liv. Känslan av hemlik eller hemtrevlig miljö kan vara avgörande i deras 
hälsa. Av betydelse är en personcentrerad och inbjudande miljö som påminner de äldre 
om tryggheten i sina egna hem.  
 

Patientsäkerhet 
Enligt Douglas och Douglas (2003, ss. 67-68) är hjälpmedel i sjukhusmiljön så som 
väldesignade handtag, lättöppnade dörrar och stolar i rätt höjd av vikt för de äldre. 
Blanka golv kan vara ett orosmoment då de kan se blöta ut när ljuset reflekteras. 
Miljöns design har betydelse för vårdtagares känsla av trygghet enligt Passini, Pigot, 



 10 

Rainville och Tétreault (2000, ss. 703-706).  Studien syftade i att skapa designkriterier 
till fördel för orientering och inkluderade intervjuer av 10 anställda och observationer av 
sex äldre personer med Alzheimers på särskilt boende. Mörka områden på golv kan 
förväxlas med hål och plattor på golv kan misstas som trappor. Blanka linoleumgolv 
reflekterar för mycket ljus och skapar oro hos patienter. Innes, Kelly och Dincarslan 
(2011, ss. 551-554) visar att demenssjuka äldre behöver en utformad vårdmiljö som 
inger kontroll och trygghet.  

 
En orienterande vårdmiljö 
Passini et al. (2000, ss. 693-705) fann att trots demens kan vårdtagare hitta till specifika 
mål. Deltagare använde sig av referenspunkter i orientering och bland dessa var 
sjuksköterskeexpedition, vardagsrum och vattenfontän återkommande. Forskarna kom 
fram till att bra referenspunkter är utmärkande genom att kombinera form, funktion och 
om möjligt betydelse. Kala korridorer kan göra det svårt att hitta eftersom 
referenspunkter saknas.  
 
En studie om färguppfattning hos äldre (Wijk, Berg, Bergman, Börjesson Hanson & 
Sivik, 2002, ss. 95-99) visar att människan bevarar färguppfattning hela livet trots hög 
ålder och demens. Studien blev utförd bland 95-åringar (n=85) och innefattade 
kognitivitetstest samt olika färgtest. I ett test där deltagarna skulle namnge färg visade 
det totala resultatet att 68 % av deltagarna hade rätt färguppfattning och när 95-
åringarna i ett annat test skulle urskilja färger från varandra visade resultatet att rött och 
gult var lätt att urskilja medan grönt och blått var svårare. Av deltagarna såg 51 % 
fördelar med färgpåminnelser som hjälp i orientering. Gibson, MacLean, Borrie och 
Geiger (2004, ss. 48) observerade äldre med demens (n=19) i samband med renovering 
av ett demensboende. Forskarna fann att 13 av deltagarna använde färg som påminnelse 
för att hitta i vårdmiljön. 
 
Innes, Kelly och Dincarslan (2011, ss. 551-554) fann att tydliga markeringar är av vikt 
samt skyltar till utgångar och toaletter. Det ska vara lätt att orientera sig i miljön och ge 
ökad säkerhet för äldre med demens. Enligt Passini et al. (2000, ss. 701-702) tenderar 
äldre och personer med Alzheimer att titta ner i golvet. Det innebär att skyltar ofta är 
placerade utanför deras visuella fält. Personer med Alzheimer har många gånger förlorat 
förmågan att läsa skyltar och personalen som intervjuades föreslog användning av bilder 
i skyltning. Dessa kan vara en hjälp i att hitta och känna igen ställen, samt hitta tillbaka 
till utgångspunkt. Ett förslag var att endast den viktigaste vägledningen skulle användas 
då för mycket information kan förvirra. 
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DISKUSSION 
Examensarbetet redogör för viktiga aspekter för utformning av en god vårdmiljö med 
fokus på välbefinnande och helande design. Resultatet visar styrkan av en miljö som är 
estetiskt genomtänkt och därför betydelsefull för den äldre och även den demenssjuke 
patienten. En genomtänkt miljö handlar om allt som finns och sker i omgivningen. 
Intryck genom sinnena kan leda till välbefinnande och konst, natur och doft kan hjälpa 
patienten glömma sjukdom och låta tankarna vandra. En hemlik, välkomnande och 
inbjudande omgivning underlättar för social interaktion. Referenspunkter, skyltning och 
hjälpmedel kunde underlätta orientering i vårdmiljön vilket minskar negativt beteende 
och inger ökad trygghet. 
 

Resultatdiskussion 
Resultatet presenterar konkreta förändringar som kan förbättra patienters välbefinnande 
generellt. Det är ändå viktigt att tänka på att upplevelsen av välbefinnande är individuell 
och att det som är av betydelse för någon inte alltid är av betydelse för någon annan. För 
att patienterna ska kunna uppleva välbefinnande måste både fysiska och psykosociala 
behov tillgodoses (Bergland & Kirkevold, 2001, s. 426). 
 

Välbefinnande i en sensorisk vårdmiljö. 
Huvudfynden talar om vikten av en estetisk utformad vårdmiljö som betydelsefull för 
välbefinnande. Sinnesintryck med stimuli från naturen är faktorer som ett flertal av de 
inkluderade studierna beskriver (Caspari, Eriksson & Nåden, 2011, ss. 137-139; 
Douglas & Douglas 2005, ss. 268-274; Edvardsson, 2008, s. 36; Innes, Kelly & 
Dincarslan, 2011, ss. 551-554). Önskvärt är därför en omgivning som låter patienterna 
uppleva naturen genom utemiljö, utsikt, växter och konst med naturmotiv. Liknande 
resultat har framkommit i studier inom andra kontext. Enligt Bowlby (2007, s. 286) kan 
fönsterutsikt orientera patienterna om tid på dygnet och årstid. Ulrich fann i en klassisk 
studie (1992, s. 25) att patienter återhämtade sig snabbare efter operation om de hade 
fönsterutsikt med växter jämfört med patienter som hade betongvägg som utsikt. 
Mitchell (2013, ss.132-133) beskriver sambanden mellan utevistelse i naturen och 
välbefinnande samt psykisk hälsa. Hans forskning visar att patienter som vistades ute i 
naturen med olika aktiviteter upplevde hälsa och ökat psykiskt välbefinnande. Ulrich 
hävdar att de mest effektiva distraktionerna från sjukdom är naturfaktorer som vatten, 
blommor och träd (1991;2008 se Ulrich 2012, s. 51).Varför dessa faktorer fungerar som 
positiv distraktion diskuteras av forskare vara kopplad till biologiska influenser samt 
kulturella och personliga erfarenheter (Ulrich 1991; Frumkin 2001 i Ulrich 2012, s. 51). 
Dessa studier ovan styrker vårt examensarbetes huvudfynd. Naturen och dess element är 
symboliskt för människornas positiva inställning gentemot livet (Mitchell, R., 2013, 
ss.132-133). Det leder till ett välbefinnande och kan väcka känslor som påminner om 
något individuellt som behagar.  
  
Stimuli av ljud kan ha negativ inverkan på välbefinnande (Edvardsson, 2008, s. 36; 
Caspari, Eriksson & Nåden, 2011, ss. 137-139). Nightingale (1989, ss. 55-57) påpekar 
att det inte är bullrets styrka utan mer oregelbundet återkommande buller som stör den 
sjuke. Vidare skriver hon att patienten kan störa sig på sjuksköterskans ”prasslande” 
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utan att riktigt veta varför. I modern tid kan sjuksköterskans ”prasslande” handla om 
öppnande av förpackningar, telefonsignaler, larm och fotsteg. Liknande resultat har 
framkommit i studier inom intensivvården där oväntade ljud utanför patienternas 
kontroll kan vara störande och orsaka stress (Johansson, Bergbom & Lindahl, 2012, s. 
114; Johansson, Bergbom, Persson Waye, Ryherd & Lindahl, 2012, s. 276). Studierna 
påvisar dock att upplevelsen av ljud är subjektiv och kan även ha positiv betydelse. Att 
vardagliga ljud i sjukhusmiljön kan störa är inte alltid vårdpersonalen medvetna om och 
vi anser att enbart upplysning om detta kan utgöra förändring i sig. Ett annat förslag är 
att patientrummen utformas och designas med tanke på ljuddämpning. Hagerman, 
Rasmanis, Blomkvist, Ulrich, Eriksen och Theorell (2004, ss. 267-270) använde sig av 
ljudreflekterande respektive ljudabsorberande takplattor i en studie utförd på en 
hjärtintensiv avdelning i syfte att undersöka huruvida oönskat buller kan störa patienter 
med kranskärlssjukdom. Resultatet visar att en ljudreflekterande akustisk vårdmiljö kan 
ha negativ effekt på återhämtning hos akut sjuka patienter.  
 
Ljusstimuli kan ge förbättring av dygnsrytmen och leda till ökad nattsömn hos äldre 
patienter med demens (Van Hoof et al., 2008, ss. 5-9; Sloane et al., 2007, ss. 1527-
1530). Studier visar tydliga samband mellan sömn och välbefinnande, dock verkar det 
vara sömnkvalitet och inte enbart antal timmar nattsömn som är avgörande (Hanson & 
Ruthig, 2010, ss. 587-607; Mccrae, Mcnamara, Rowe, Dzierzewski, Dirk, Marsiske & 
Craggs, 2008, ss. 42-53). Caspari, Eriksson och Nåden (2006, ss. 852-857) fann att ljus 
överlag hade påverkan på patienten och att solljus var en viktig del. Nightingale (1989, 
ss. 81-83) beskrev ljuset som välgörande för människokroppen och att solljuset har en 
renande effekt. Framförallt ansåg hon att exponering av morgonsol och middagssol var 
viktigast. Hennes fynd skulle kunna jämföras med Sloane et al. (2007, ss. 1527-1530) 
studie där klart morgonljus hade en signifikant ökande effekt på nattsömn. Författarna 
av examensarbetet anser att sjukhuspersonalen måste bli bättre på att använda belysning 
på rätt sätt då goda förutsättningar ofta finns idag. Nyare sjukhus har fler ljusbrytare för 
att kunna justera belysning till önskad styrka och utsträckning. Många gånger kan 
patienter ligga med nerdragna persienner och sänkt belysning från morgon till kväll. Av 
vikt skulle vara om personalen redan vid morgonarbetet släpper in dagsljuset och 
anpassar belysningen till tid på dygnet. Att installera hög-intensivt ljus eller blått ljus, 
som resultatet föreslår, kan kanske vara svårare att applicera i dagens läge, eventuellt 
skulle det kunna vara en valfri belysning för användning vid behov. 

 
Välbefinnande i en funktionell vårdmiljö 
Vårdmiljöns utformning borde vara genomtänkt så patienterna slipper vara oroliga för 
att gå vilse eller ramla på väg till toaletten. Resultatet visar att patientsäkerhet är ett 
måste i vård av äldre och äldre dementa (Douglas & Douglas, 2003, s. 67-68; Innes, 
Kelly & Dincarslan, 2011, ss. 551-554; Passini et al., 2000, ss. 693-705). I en studie 
utförd på ett boende för demenssjuka beskriver sjuksköterskor hur riskfylld miljön kan 
vara och hur det kan leda till att patienterna ramlar och skadar sig (Johansson, 
Bachrach-Lindström, Strusnes & Hedelin, 2009, ss. 64-69). För att vårdtagarna på 
boendet skulle uppleva självbestämmande och integritet hade de egna möbler som en 
del av inredningen vilket gjorde det trångt och skapade hinder. Sjuksköterskorna såg 
även risker med mörka golv som demenssjuka kan misstolka som hålrum, likadant är 
blanka och hala golv en fara. Problematiken är komplex gällande de boendes 
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välbefinnande när deras egna möbler som är menat att inge trygghet och lycka istället 
blir ett hinder. En ny och främmande miljö ökar osäkerhet och förvirring hos äldre och 
äldre med demens (Borbasi et al., 2006, ss. 302-303; Falk, Wijk & Persson, 2011, ss. 
251-254). Välbefinnande minskar och konfusion uppstår. Det kan bli svårt för patienter 
med demens att hålla sig kvar på rummen vilket kan ge ökad belastning på 
vårdpersonalen. Orienteringsförmågan hos äldre och äldre dementa är nedsatt i 
varierande grad och vi anser att vårdmiljön borde utformas för att i högsta möjliga grad 
stödja den förmågan som finns kvar. Förslag på betydelsefylla aspekter i miljön kan 
vara referenspunkter, färg och skyltar enligt Gibson et al., (2004, s. 48); Innes, Kelly 
och Dincarslan, (2011, ss. 551-554); Passini et al., (2000, ss. 693-705); Wijk et al., 
(2002, ss. 95-99).  Kunskapsluckor finns om hur färg kan användas som ledtråd i 
orientering och vilka färger som är av betydelse. Trots detta har många 
sjukhusavdelningar använt sig av färgkoder för att skilja modulerna från varandra. 
Enligt Ulrich ( 1992, s. 22) förändras linsen i ögat med åldern vilket gör det svårt för 
äldre att skilja på grönt och blått. Hans fynd överensstämmer med Wijk et al. (2002, s. 
95) som indikerar att blått och grönt inte borde användas som färgkodning av 
vårdmiljön. 
 
Hemlik miljö kan inte appliceras på samma sätt på sjukhus som på ett boende på grund 
av hygieniska och ekonomiska aspekter. Enligt Edvardsson (2008, s. 35) anses, som 
tidigare nämnts, bekanta föremål så som blommor och dukar symbolisera vardagslivet 
och fungerar som distraktion. Det är problematiskt med blommor på sjukhus för 
allergikänsliga människor och att ha dukar på rummen kan vara kostnads- och 
tidskrävande med tanke på att de måste tvättas mellan varje patient. Det ska vara lätt 
och tidseffektivt att rengöra patientrummen. Konst med naturbilder är ett bättre 
alternativ i kombination med en behaglig utsikt och trevliga gardiner. Ofta ses konst 
med abstrakta motiv på sjukhus och utifrån examensarbetets resultat kan diskussioner 
föras kring hur lämplig denna typ av konst är för äldre med demens. Forskning visar att 
patienter ofta reagerar negativt på konst med abstrakta motiv (Carpman & Grant, 1993; 
Ulrich, 1991, 2009 se Ulrich 2012, s. 53). En välkomnande omgivning kan få 
besökande att stanna längre vilket kan underlätta för vårdpersonalen, inge trygghet hos 
patienten och öka säkerheten. 
 

Vårdmiljön som helhet  
Examensarbetet tar upp vikten av de fysiska aspekterna av vårdmiljön. Falk, Wijk och 
Persson (2008, s. 723) visar på att en god vårdmiljö inte enbart beror på fysiska aspekter 
utan handlar om en helhet. Edvarsson (2008, s. 36) beskriver en terapeutisk vårdmiljö 
där den fysiska omgivningen interagerar med människornas varande i miljön samt 
organisationens vårdfilosofi. Vårdpersonal och medpatienter kan bidra till en 
välkomnande, trygg och lugn plats. Innes, Kelly och Dincarslan (2011, ss. 551-553.) tar 
upp att i den fysiska miljön har vårdpersonalen en stor betydelse för om upplevelsen 
skall bli positiv. Att vårdpersonalen är välkomnande och positiv i sitt väsen är en del av 
att vara i en varm och hemtrevlig miljö. Trots gamla sjukhusbyggnader kan en gladlynt 
och välmenande vårdpersonal göra ett stort lyft för den fysiska omgivningen och för den 
som är demenssjuk. I en studie av Borbasi et al. (2006, s. 304) visar resultatet att 
vårdpersonalen var införstådd med att tid spenderat hos patienterna har stor inflytande 
på välbefinnande och kan ha lugnande effekt. Dock finns inte möjligheten på grund av 
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personalbrist och situationen kan istället förvärras. Detta är nuläget inom sjukhus och 
det kan vara svårt att bemöta dess problematik.  
 

Implikationer för utveckling av vårdmiljön på sjukhus. 
Vid nybyggnad eller renovering av sjukhus är det av stor vikt att arkitekter, formgivare 
och vårdpersonal baserar planerna på evidensbaserad design. Enligt Ulrich (2005; 2012, 
s. 3) handlar det om att alla beslut som tas vid utformning av vårdmiljöer ska grundas på 
forskning. Evidensbaserad design ska, baserad på forskning, öka patientsäkerhet, 
minska infektioner, fall, medicinska misstag och trötthet hos personalen. Dessutom 
minskas stress och medför att det finns positiva distraktioner i miljön. Diskussioner kan 
föras om vilket sätt aspekterna för en god vårdmiljö är applicerbara på sjukhus. 
Förutsättningarna är inte lika bra som på särskilda boenden på grund av korta vårdtider 
och stränga krav på hygien. Med små medel skulle dock omgivningen kunna baseras på 
evidensbaserad forskning och inge välbefinnande hos patienterna (Ulrich, 2005; 2012 
ss. 3-4). Som tidigare nämnts kan kaffe symbolisera hemkänsla och social kultur hos 
den äldre generationen (Edvardsson, 2008, s. 36). Vi föreslår att vårdpersonalen borde 
prioritera servering av kaffe ett par gånger dagligen då innebörden för äldre människor i 
detta är större än själva handlingen. Personer med demens uppträder många gånger 
förvirrat och oroligt vilket kan leda till lidande hos dem men också en ökad arbetsbörda 
för vårdpersonalen. Oro för att den demenssjuke ska gå vilse eller skada sig kan vara 
påfrestande i en arbetsmiljö som redan är stressfylld. Det är av stor vikt att 
sjukhusmiljön utformas på ett sådant sätt som får patienterna att uppleva trygghet. Det 
kan uppnås genom att miljön inreds med goda hjälpmedel som räcken och handtag, 
samt noga val av material och färg på golv och väggar (Douglas & Douglas, 2003, ss. 
67-68; Innes, Kelly & Dincarslan, 2011, ss. 551-554; Passini et al., 2000, ss. 703-706).  
 

Metoddiskussion 
Fribergs modell (2006, ss. 117-212) för litteraturöversikt användes för uppsatsen och 
likaså Fribergs mallar för granskning av vetenskapliga artiklar. Både kvalitativa och 
kvantitativa artiklar valdes och dessa granskades med en speciell mall för respektive 
studies metodologi. Axelsson (2012, ss. 203-204) beskriver att 
litteratursökningsprocessen vid litteraturstudier kan utgöras av två olika metoder, dessa 
är systematisk eller osystematisk litteratursökning. Enligt Forsberg och Wengström 
(2003, s. 34) handlar processen om att systematiskt söka, kritiskt granska och 
sammanställa primärkällor. En förutsättning för att kunna göra en systematisk 
litteraturöversikt är ett tillräckligt antal artiklar av god kvalitet. Sandelowski (2008, ss. 
104-105,109) hävdar att skillnaden mellan en osystematisk och en systematisk 
litteratursökning är att den senare är protokolldriven. Vidare skriver hon att en 
systematisk litteraturstudie ger en subjektiv interaktion mellan text och läsare trots att 
den är mycket disciplinerad. Författarna till detta examensarbete har strävat efter att 
efterlikna en systematisk litteraturöversikt genom ett systematiskt urval av artiklar och 
ingående analys.  
 
Examensarbetets syfte från början var enbart riktat emot äldre dementa men då vårt 
slutliga urval av artiklar består av studier gjorda bland äldre både med och utan demens 
formulerades syftet om. För att undersöka vilka faktorer i omgivningen som ger äldre 
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och dementa patienter välbefinnande behöver deras upplevelser och röst komma till tals. 
Intervju med människor med demens är problematiskt, och därför är de flesta 
inkluderade studier genomförda inom demensvård, baserade på observationer. 
Observationsstudier visar miljöfaktorer som påverkar dementas beteende positivt eller 
negativt. Av nyfikenhet började vi läsa studier baserade på intervjuer med äldre om 
vilka miljöfaktorer som gav dem välbefinnande. Utifrån detta gjorde vi antagandet om 
att det finns ett tydligt samband mellan de faktorer som hade positiv inverkan för äldre 
också är relevanta för personer med demens. Av de studier som inkluderade patienter i 
alla åldersgrupper valdes den del av respektive resultat som behandlade äldre.  
 
Ett inklusionskriterium för val av artiklar var att de inte fick vara äldre än tio år. Detta 
kriteriet har inte helt följts då två artiklar publicerade år 2000 respektive 2002 
inkluderades. Kritik kan riktas mot valet av artiklar och deras relevans. Men efter noga 
övervägningar valdes dock artiklarna att inkluderas trots publiceringsår då den ena 
styrks av senare forskning och den andra artikeln representerar ett område där senare 
forskning saknas.  
 
Arbetsprocessen har gett ökad kunskap om litteratursökning, granskning och skrivande. 
Skulle examensarbetet göras om från början hade processen sett annorlunda ut idag och 
kanske hade resultatet varit starkare och utförligare presenterat. Vi anser dock att 
resultatet presenterar väsentligheter av den forskning som finns inom området.  
 

SLUTSATSER 
Trots Nightingales framträdande intresse för rummets betydelse i vårdandet under slutet 
av 1800-talet är det först idag vi ser forskning inom området öka. Vi har i 
examensarbetet presenterat ett antal fysiska aspekter av betydelse för välbefinnande hos 
äldre  och äldre med demens. Konst och natur i sjukhusmiljön visar sig ha positiv effekt 
på välbefinnande och snabbare återhämtning från sjukdom. Bra belysning kan förbättra 
dygnsrytmen och förlänga nattsömnen, och hjälpmedel, referenspunkter och färg kan ha 
inverkan på patienters upplevda trygghet. I tillägg visar flertalet studier att en icke- 
institutionsliknande miljö främjar välbefinnande.  En förhoppning är att evidensbaserad 
forskning som har framtagits i denna litteraturstudie ska vara till hjälp i utformning av 
framtida sjukhusmiljöer. Kunskapsluckor finns fortfarande inom vårdandets geografi 
och ett förslag på vidare forskning är färgens betydelse i rummet för äldre och äldre 
med demens. Det skulle vara användbart att veta mer om olika färgers betydelse inom 
patientgruppen och vilken funktion de kan ha. Forskning om hur äldre och personer 
med demens reagerar på miljöombyte är också önskvärt för att belysa behovet av 
vårdmiljöns anpassning för en allt mer åldrande befolkning. Detta med syfte att minska 
människors lidande och inge högre grad av hälsa och välbefinnande.  
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umgänge.  

 
Författare: 
Caspari, S., 
Eriksson, K., 
 Nåden, D. 
År: 2011 
Titel:  The 
importance of 
aesthetic 
surroundings: A 
study 
interwieving 
experts within 
different 
aesthetic fields. 
Tidskrift: 
Scandinavian 
journal of Caring 
Sciences. 

 
Vårdestetiskt perspektiv. 

 
Syftet var att presentera 
och diskutera resultat 
från intervjuer med 
professionella inom olika 
estetiska fält. Denna 
studie syftade till att 
beskriva experternas 
evaluering och önskemål 
om estetik på sjukhus. 
Omfattningen är estetik i 
sjukhusmiljö och dess 
omgivning. 

 
Design: Kvalitativ metod 
semistrukturella individuella 
intervjuer med 16 
professionella inom olika 
estetiska områden. 
Analys: Tematisk analys enligt 
Kvale (1992;1996). 

 
Resultatet lyfter viktiga 
aspekter för estetik på sjukhus: 
Omgivning med grönområde 
och utsikt över natur, patient 
rum med harmoniska 
proportioner och fönsterutsikt 
från säng, effektiv belysning, 
filtration av solljus, 
avskärmning från störande 
ljud och dofter, konst på 
patientrum, harmonisk och 
trivsam atmosfär, samt 
hemliknande. 
Problem som lyftes var buller 
från omgivningen och 
störande ljud från andra 
patienter. 
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Författare: Innes, 
A., Kelly, F., 
Dincarslan, O. 
År: 2011 
Titel: Care home 
design for people 
with dementia: 
What do people 
with dementia 
and their family 
carers value? 
Tidskrift: Aging 
& Mental Health 

 
Patientperspektiv och 
anhörigperspektiv. 

 
Syftet var att beskriva 
patienters och vårdares 
upplevelser av miljö och 
design, och hur det 
påverkar deras 
välbefinnande. 

 
Design: Kvalitativ metod. 
Urvalet bestod av 11 hem 
varav 29 personer med demens 
och 11 anhörigvårdare delades 
in i sex fokusgrupper för 
diskussion.  
Analys: Tematisk analys, 
Design Audit tool 
(Cunningham, Marshall, 
Mcmanus, Pollock & Tullis, 
2008) 

 
Resultatet visar 
byggnadsfunktioner 
deltagarna ansåg viktiga i val 
av vårdhem. 
Av centrala teman som 
rapporteras av deltagarna 
ingår hur utrymmet i miljön 
används, till exempel vad som 
händer i byggnaden och 
närvaro eller frånvaro av viss 
konstruktions/design- 
egenskaper. Det var viktigt 
med hjälpmedel så att det blev 
lättare att hitta till toaletten. 
Det var också viktigt med 
yttre miljöer och att lätt kunna 
ta sig ut. Ett annat uttryck som 
var viktig var hemlik miljö. 
Det skulle vara en fungerande 
omgivning för både patienter, 
vårdare och anhöriga.  

 
Författare: 
Edvardsson, D. 
År: 2008 
Titel: 
Therapeutic 
environments for 
older adults 

 
Vårdestetiskt perspektiv. 

 
Syftet var att beskriva 
vad som utgör en 
terapeutisk miljö och 
tolka hur det är för äldre 
att vara i en sådan 
omgivning. 

 
Design: Kvalitativ metod. 
Patientobservationer och 
narrativa intervjuer med 
patienter, vårdpersonal och 
signifikanta andra i 
sjukhusmiljö. 46 intervjuer och 
192 timmars observationer 

 
Resultatet beskrivs under tre 
kategorier som interagerar 
med varandra i en terapeutisk 
vårdmiljö: Den fysiska 
vårdmiljön, personalens 
varande och görande samt 
organisationens vårdfilosofi. 
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Tidsskrift: 
Journal of 
Gerontological 
Nursing. 

utfördes under fyra år. 
Analys: Innehållsanalys enligt 
Graneheim och Lundman 
(2004). 

Inredning utgjorde symbol för 
enhetens vårdkvalitet 
tillsammans med lukt och ljud. 
Ljud från larm och telefoner 
hade till exempel en oroande 
effekt, tavlor och fönsterutsikt 
hade en lugnande effekt. 
Vårdarbetarnas varande och 
görande samt organisationens 
vårdfilosofi har stor inverkan 
på hur dessa aspekter upplevs. 
Tillsammans hade de 
påverkan på patienternas 
välbefinnande. 

 
Författare: 
Zeisel, J., 
Silverstein, N. 
M., Hyde, J., 
Levkoff, S. 
Lawton, M. P. & 
Holmes, W. 
År: 2003 
Titel: 
Environmental 
correlates to 
behavioral health 
outcomes in 
Alzheimer’s 
special care 

 
Patientperspektiv. 

 
Syftet var att mäta 
associationen mellan 
omgivande design i 
vårdhem och 
förekomsten av agitation, 
social tillbakadragenhet, 
depression och 
psykotiska problem 
bland personer som bor 
där och som har 
diagnosen Alzheimer 
eller andra relaterade 
sjukdomar. 

 
Design: Kvantitativ metod.  
Forskarna utvecklade och 
provade ut en modell 
(Environment-Behavior 
Factors Model) som var tänkt 
att identifiera hur vissa fysiska 
miljöfaktorer har inverkan på 
bland annat beteende. 15 
särskilda vårdenheter, med 
totalt 427 boende, deltog i 
undersökningen. 
Miljöfaktorernas effekt 
testades på vårdenheterna .  
Analys: Statistisk analys.  
Användning av Cohen-

 
Resultatet visade att vissa 
miljöfaktorer har signifikant 
betydelse för ökad 
beteendemässig hälsa hos 
personer med demens på 
särskild boende. Upplevelse 
av privatliv och omgivande 
miljö som personerna kunde 
förstå sig på minskade 
aggressiva och agiterande 
beteenden. Gemensamma 
utrymmen som varierade i 
utseende och kamoflerade 
utgångar verkade minska 
depression, tillbakadragenhet 
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units. 
Tidsskrift: The 
Gerontologist.   
 

Mansfield, Multidimensional 
Observation Scale och 
BEHAVE-AD.  

och hallucinationer. 

 
Författare: 
Douglas, C. H. & 
Douglas, M. R. 
År: 2003 
Titel: Patient-
friendly hospital 
environments: 
Exploring the 
patients’ 
perspective. 
Tidsskrift: Health 
Expectations. 

 
Patientperspektiv. 

 
Syftet var att undersöka 
patienters upplevelse av 
statliga sjukhus, 
identifiera patienter och 
närståendes behov och på 
så sätt samla information 
om vad som är det bästa 
för patienterna. 

 
Design: Kvalitativ metod. 
Utforskande studie med 
utgångspunkt i ett större 
universitetssjukhus. 50 
individuella, dels flexibla 
intervjuer. Nio av dessa var 
patienter på geriatrisk 
avdelning. 
Analys: Innehållsanalys enligt 
Ritchie och Spencer (1994), 
Miles och Huberman (1984). 

 
Patienterna upplevde den 
fysiska miljön på sjukhuset 
som stödjande. De lyfter 
vikten av att få ha ett 
personligt utrymme, att miljön 
ska vara lättillgänglig, 
välkomnande och hemlik. För 
patienterna på geriatrisk 
avdelning var det framförallt 
viktigt med en trygg och 
välkomnande miljö samt en 
miljö som bjuder in till social 
samvaro.  

 
Författare: 
Passini, R., 
Pigot, H., 
Rainville, C. & 
Tétreault, M-H. 
År: 2000 
Titel: 
Wayfinding in a 
nursing home for 
advanced 
dementia of the 

 
Patientperspektiv. 

 
Syftet var att skapa 
designkriterier i syfte att 
uppmuntra och 
underlätta orientering i 
lokalerna. 

 
Design: Kvalitativ metod. 
Två datainsamlingar blev 
gjorda på ett särskilt boende. 
10 semistrukturella intervjuer 
samt sex observationsstudier 
som kombinerades med frågor. 
Analys: Tematisk analys. 

 
Resultatet visar att även 
vårdtagare med fler kognitiva 
nedsättningar kan hitta till 
specifika destinationer men 
det är då viktigt med en 
genomtänkt design. Personer 
med Alzheimers som gick 
vilse blev oroliga och 
förvirrade. Monotont 
upprepande arkitektur visade 
sig vara missvisande, långa 



 8 

Alzheimer’s 
type. 
Tidsskrift: 
Environment and 
Behavior. 

och trånga korridorer (till 
exempel på grund av föremål 
som står i vägen) verkade få 
vårdtagare att välja en annan 
väg, mönster och mörka 
områden på golv förväxlades 
med hål och trappor, och 
referenspunkter som 
kombinerar form, funktion och 
betydelse var av stor vikt för 
att försökspersonerna skulle 
hitta. 

 
Författare: 
Baillie, L., Cox, 
J. & Merritt, J. 
År: 2012 
Titel: Caring for 
older people with 
dementia in 
hospital. Part 
one: Challenges. 
Tidsskrift: 
Nursing Older 
People. 

 
Sjuksköterskeperspektiv. 

 
Syftet var att studera 
sjuksköterskestudenters 
erfarenheter av att vårda 
äldre personer med 
demens på sjukhus. 

 
Design: Kvalitativ studie med 
intervju i fokusgrupper. 20 
sjuksköterskestudenter deltog 
och delades in i fyra 
fokusgrupper. 
Analys: Bandinspelning från 
intervjuer skrevs av och 
analyserades enligt Patton 
(2002). 
 

 
Resultatet visar att 
sjukhusmiljön och 
organisationens kultur många 
gånger inte är anpassad vård 
av äldre dementa. Kunskap 
och attityder saknades hos en 
del personal för att kunna 
vårda patienterna på bästa sätt. 
Forskarna föreslår att 
studenter borde utbildas för att 
känna sig säkra i mötet med 
äldre dementa.  Förbättrad 
vårdmiljö för dessa patienter 
på sjukhus samt utbildad 
personal kan förbereda 
studenterna på ett tidigt stadie 
inför denna typ av vård.  
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Författare: Falk, 
H., Wijk, H., 
Persson, L-O. 
År: 2011 
Titel: Frail older 
persons’ 
experiences of 
interinstitutional 
relocation. 
Tidskrift: 
Geriatric 
Nursing. 

 
Vårdestetiskt  
perspektiv. 

 
Syftet var att undersöka 
effekterna av 
omlokalisering på de 
äldres livskvalité, 
välbefinnande, och 
personcentrering samt att 
beskriva deras 
erfarenheter i samband 
med omlokalisering. 

 
Design: Kvantitativ/Kvalitativ 
metod. Deltagarna bestod av 
äldre vårdtagare (n=155) på 
särskilda boenden, varav 74 
skulle flytta och 81 stanna 
kvar. Instrumentet Person-
centered climate questionnaire 
(PCQ) användes i kombination 
med 
semistrukturerade intervjuer.  
Analys: Statistisk analys med 
hjälp av Cronbach alpha, t-test 
och SPSS. 
Kvalitativ tematisk analys med 
Mixed method design enligt 
Andrew och Halcom. 
 

 
Resultatet tyder på att en 
tillfälligt interinstitutionell 
omlokalisering kan ha 
negativa effekter på de äldres 
välbefinnande och 
personcentrering. De upplevde 
att det var utanför deras 
kontroll,  att miljön vid 
ombyte kändes otrygg och att 
deras framtid blev osäker. 

 
Författare: 
Caspari, S., 
Eriksson, K., 
Nåden, D. 
År: 2006 
Titel: The 
aesthetic 
dimension in 
hospitals- An 
investigation into 
strategic plans. 

 
Vårdestetiskt perspektiv. 

 
Syftet var att belysa 
inverkan av estetik på 
hälsa och välbefinnande 
för patienter och personal 
samt att undersöka hur 
estetiska överväganden 
behandlas. 

 
Design: Kvalitativ metod. 
Data samplas genom 
semistrukturerade intervjuer 
med åtta sjuksköterskor med 
bandspelare.  
Analys: Innehållsanalys enligt 
Miles och Huberman (1984). 

 
Resultatet visar att väldigt få 
konkreta riktlinjer eller 
anvisningar för den estetiska 
dimensionen har inkluderats i 
skriftliga dokument. Detta 
tyder på att det estetiska 
området är ett eftersatt område 
i riktningarna för den dagliga 
driften av sjukhus. Det är 
viktigt att ha konkreta 
riktlinjer och strategiska 
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Tidskrift: 
International 
Journal of 
Nursing Studies. 

planer på framtida sjukhus. 
Detta fält gäller även för att 
kunna upprätthålla en hög 
kvalité i vårdyrkena. 

 
Författare: Van 
Hoof, J., Aarts, 
M.P.J., Rense, 
C.G. och 
Schoutens, 
A.M.C. 
År: 2008 
Titel: Ambient 
bright light in 
dementia: Effects 
on behavior and 
circadian 
rhythmicity. 
Tidsskrift: 
Building and 
environment. 

 
Patientperspektiv. 

 
Syftet var att studera 
effekten av långvarig 
exponering av hög-
intensivt ljus med blå- 
och gulaktig 
färgtemperatur på äldre 
personer med demens. 

 
Design: Kvalitativ 
interventionsstudie. 
25 deltagare, geriatrisk 
psykiatriavdelning.  
Bedömning av beteende med 
The Dutch Observation Scale 
for Intramural Psychogeriatrics 
(GIP). Kroppstemperatur 
mättes med öron termometer. 
Analys: Statistisk analys enligt 
SPSS. Mann-Whitney, 
Wilcoxon och t-test användes.   

 
Resultatet visar signifikant 
minskning av orosbeteende 
(p=0,01) samt indikation på 
förbättrad dygnsrytm 
(p<0,005) i 
interventionsförsök med 
blåaktigt ljus. Gulaktigt ljus 
hade ingen signifikant effekt. 
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