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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Demenssjukdom innebär gradvis försämring av kognitiva funktioner. Det finns 

ingen botande behandling men symtom kan lindras med läkemedel och åtgärder kan bidra 

till förbättrad livskvalité för patienter med demenssjukdom. Problem: Demensvård bör 

grundas på personcentrerat förhållningssätt samt främja patienters autonomi. Om 

demensvård inte anpassas till detta innebär det begränsad möjlighet till vistelse i utemiljön 

för patienter med demens. Det är viktigt att ta reda på vilken inverkan utemiljön har för 

patienter med demenssjukdom för att därefter kunna anpassa användning av utemiljön inom 

demensvård efter behovet hos patienter med demenssjukdom. Syfte: Syftet var att skapa en 

översikt om utemiljöns inverkan för patienter med demenssjukdom. Metod: Allmän 

litteraturöversikt med beskrivande design. Åtta artiklar med kvalitativ och tre med 

kvantitativ ansats. Resultat: Utemiljön hade i stor utsträckning positiv inverkan psykiskt 

och fysiskt samt inverkan på beteenden för patienter med demenssjukdom. Positiv inverkan 

uppmärksammades bland annat genom att livskvalité och känsla av fysisk välmående 

främjades samt genom att aggressiva beteenden minskade. Slutsatser: Att involvera 

utemiljön i omvårdnaden kan bidra till förbättrade livssituationer för patienter med 

demenssjukdom. 

Nyckelord: Allmän litteraturöversikt, autonomi, demenssjukdom, livskvalité, 

personcentrerad vård, utomhusmiljö  



 

 

ABSTRACT 

Background: Dementia causes gradual loss of cognitive abilities. There is no cure for 

dementia but symptoms can be helped with medication and actions can contribute to 

improved quality of life. Problem: Dementia care should be based on a person-centered 

approach and promote patient autonomy. If not, consequently this means limited 

opportunity to be in the outdoor environment for patients with dementia. It is important to 

examine what impact the outdoor environment has on patients with dementia to adapt the 

use of the outdoor environment in dementia care to the need of patients with dementia. 

Aim: The aim was to make an overview about the impact of the outdoor environment on 

patients with dementia. Method: General literature review with descriptive design. Eight 

articles with qualitative approach and three with quantitative approach. Result: The outdoor 

environment had a significant positive impact psychologically, physically and on behaviors in 

patients with dementia. Positive impact was noted for example in promotion of quality of life, 

physical wellness and in decrease of aggressive behaviors. Conclusions: Usage of the 

outdoor environment in care for patients with dementia may contribute to improved life 

situations. 

Keywords: Autonomy, dementia, general literature review, outdoor environment, person-

centered care, quality of life  
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1 INLEDNING 

Demenssjukdom är vanligt förekommande runt om i världen och i Sverige. Symtom som 

uppkommer vid demenssjukdom orsakar stort lidande. Symtom i samband med 

demenssjukdom går i vissa fall att behandla med läkemedel men demenssjukdom i sig är 

obotligt. Av egna erfarenheter från vårdsammanhang upplever jag att patienter med 

demenssjukdom mer än andra patienter är inbundna, tystlåtna och interagerar mindre med 

andra personer. Jag upplever också att patienter med demenssjukdom ofta mår dåligt. Min 

första placering inom verksamhetsförlagd utbildning vid sjuksköterskeprogrammet var vid 

ett äldreboende där det fanns flera patienter med demenssjukdom. Vid äldreboendet fanns 

en terrass att gå ut på där det fanns blommor planterade och utsikt över den omgivande 

utemiljön. Det fanns även en trädgård där det fanns gångbanor för promenader, bänkar för 

vila och redskap för aktiviteter. Under sommaren fanns även höns i trädgården. Dessa 

utrymmen involverades sällan i patienternas omvårdnad och patienter gick nästan endast ut 

när de hade anhöriga på besök som följde med dem ut. Bland de få gånger som utemiljön 

involverades i omvårdnaden observerade jag också att tystlåtna patienter inte blev tillfrågade 

om de ville komma ut med förklaringen att de ändå inte vill. Mitt intresse för utemiljöns 

inverkan för patienter med demenssjukdom växte när jag reflekterade över vilka möjligheter 

utemiljön kan medföra. Förhoppningsvis kan detta examensarbete väcka andras intresse 

samt bidra till utökad kunskap inom området för att patienter med demenssjukdom ska 

kunna ges bästa möjliga vård. Idén till intresseområdet som använts är framlagt av 

Akademin för hälsa, vård och välfärd vid Mälardalens högskola. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs centrala begrepp, demens samt vanliga symtom i samband med 

demenssjukdom. Sedan presenteras lagar och riktlinjer för vård av patienter med 

demenssjukdom. Därefter presenteras tidigare forskning som är relevant för ämnet samt 

teoretiskt perspektiv. Bakgrunden avslutas med en problemformulering. 
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2.2 Definitioner av centrala begrepp 

I detta avsnitt definieras centrala begrepp av betydelse för examensarbetet. 

2.2.1 Vårdgivare 

Vårdgivare definieras enligt Svensk Mesh. Vårdgivare beskrivs som utbildad medicinsk 

personal, vårdpersonal, anhöriga etcetera som vårdar andra som på grund av sjukdom eller 

handikapp har behov av tillsyn eller hjälp (Vårdgivare, u.å.). I detta examensarbete används 

begreppet för att beskriva personal som vårdar patienter med demens. 

2.2.2 Utemiljö 

Begreppet utemiljö definieras som engelskans ”outdoor environment”. Outdoor innebär 

enligt Oxford English Dictionary att något är relaterat till det fria samt utanför dörrar, 

följaktligen inte inomhus eller under skydd (Outdoor, 2004). Enligt samma lexikon innebär 

Environment ett område som omger en plats eller sak och motsvarar en omgivning eller ett 

fysiskt sammanhang (Environment, 2011). 

2.2.3 Autonomi 

Autonomi definieras enligt en beskrivning av Svensk sjuksköterskeförening (SSF, 2016b). 

Autonomi beskrivs som ett begrepp som innefattar självbestämmande och frihet genom 

oberoende. Det innebär möjlighet att fatta beslut för att omsätta egna önskningar i praktiken. 

Detta kräver förmåga att formulera egna önskningar, viss förmåga att fatta beslut samt 

förmåga att omsätta beslut i praktiken. Autonomi innebär således möjlighet till att påverka 

den egna livssituationen. 

2.2.4 Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård definieras enligt Svensk sjuksköterskeförening (SSF, 2016a) som 

strävan efter att se till hela personen. Detta innebär att alla behov prioriteras i samma 

utsträckning hos den som vårdas. Andliga, existentiella, psykiska och sociala behov får 

samma prioritet som fysiska behov. Personcentrerad vård innebär också att respektera och 

bekräfta personens upplevelse och tolkning av ohälsa och sjukdom. Detta är en förutsättning 

för att främja hälsa utifrån den enskilda personens upplevelse. Dessutom ges personens 

unika perspektiv jämbördig giltighet som det professionella perspektivet. 
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2.4 Demens 

Demens är ett syndrom som innefattar demenssjukdomar som orsakar försämring av den 

kognitiva förmågan. Syndromet innefattar symtom som påverkar förståelse, 

inlärningsförmåga, minne, omdöme, orienteringsförmåga, språk, tankeförmåga och 

uträkningsförmåga. Demenssjukdom påverkar generellt äldre människor men är inte en 

normal åldersförändring. Det finns 47,5 miljoner människor i världen som har 

demenssjukdom och varje år insjuknar cirka 7,7 miljoner människor världen över (World 

Health Organization [WHO], 2016). I Sverige finns cirka 160 000 människor med 

demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2016). 

Tidigt i sjukdomsutvecklingen är vanliga symtom gradvis försämring av minne, 

desorientering i familjära miljöer och försämring av tidsuppfattning. Vanliga symtom senare 

i utvecklingen är glömska gällande nyligen inträffade händelser och personers namn, 

desorientering i hemmet, ökande kommunikationssvårigheter, behov av hjälp med personlig 

vård samt beteendeförändringar innefattande vandringsbeteende och upprepat frågande. I 

det senare skedet av utvecklingen av demenssjukdom är personen med sjukdomen i hög grad 

vårdberoende av andra. Symtom i detta skede innefattar omedvetenhet om tid och rum, 

svårigheter att känna igen släkt och vänner, ökat behov av assisterad egenvård, svårigheter 

att gå och beteendeförändringar som kan eskalera och innefatta aggression. Det finns flera 

former av och orsaker till demenssjukdom. Alzheimers sjukdom är den vanligast 

förekommande formen av demenssjukdom och står för 60-70 % av förekomsten. Andra 

former inkluderar vaskulär demenssjukdom, Lewykroppsdemens och frontotemporal 

demenssjukdom. Gränser mellan olika former av demenssjukdom är otydliga och flera 

former existerar ofta samtidigt. Det finns för närvarande ingen botande behandling av 

demenssjukdom men symtom i samband med demenssjukdom som till exempel 

beteendemässiga och psykiska symtom kan behandlas med läkemedel. Mycket kan göras för 

att stödja och förbättra livskvalitén för personer med demenssjukdom samt för deras 

vårdgivare och anhöriga. De huvudsakliga målen för demensvård är tidig diagnostisering för 

att främja tidig och optimal hantering av demenssjukdom och att optimera psykisk hälsa, 

kognition, aktivitet samt välbefinnande för patienter. Vidare läggs fokus på att identifiera och 

behandla medföljande fysisk sjukdom, att upptäcka och behandla beteendemässiga och 

psykiska symtom samt att tillhandahålla information och långsiktigt stöd åt vårdgivare 

(World Health Organization [WHO], 2016). 

2.4.1 Beteendemässiga och psykiska symtom 

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens benämner symtom som kan förekomma 

hos patienter med demenssjukdom. Dessa symtom orsakar lidande och kan förekomma 

oavsett stadium av sjukdomsutveckling. Beteendemässiga och psykiska symtom kan uppstå 

av olika anledningar såsom svårigheter att ta in och tolka information på rätt sätt samt 

svårigheter att förmedla sig. Detta kan i sin tur till exempel leda till vanföreställningar, 

hallucinationer och aggressivitet. Ett annat vanligt symtom vid demenssjukdom är konfusion 

som innebär plötslig förvirring på grund av förlorad uppfattning av tid och rum. Dessa 
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symtom kan skifta snabbt mellan kraftigt tillstånd av konfusion och korta stunder av klart 

medvetande. Vanföreställningar, hallucinationer och uppvisad rädsla förekommer ofta i 

samband med konfusion (Socialstyrelsen, 2016). Thomas (1995) beskriver ett 

beteendemässigt symtom som kan förekomma vid demenssjukdom som kallas 

vandringsbeteende. Beteendet förekommer hos kognitivt nedsatta och desorienterade 

personer och kännetecknas av överdrivet vandrande som ofta leder till risker gällande 

personens säkerhet samt andra olägenheter.  

2.5 Lagar och riktlinjer 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) är målet med hälso- och sjukvården god 

hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla 

människors lika värde samt för den enskilda människans värdighet. Denna lag fastställer 

också att vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Detta 

uppmärksammas också i Patientlagen (SFS 2014:821) som syftar till att stärka och tydliggöra 

patientens ställning inom hälso- och sjukvården samt till att främja patientens integritet, 

självbestämmande och delaktighet. Denna lag säger att hälso- och sjukvården ska utformas 

och genomföras så långt som möjligt i samråd med patienten. Kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska beskriver att sjuksköterskors specifika kompetens är omvårdnad 

som innefattar både det vetenskapliga kunskapsområdet samt det patientnära arbetet 

grundat i humanistisk människosyn. Sjuksköterskor ansvarar för kliniska beslut som 

erbjuder människor ökad möjlighet att förbättra, upprätthålla eller återfå hälsa, hantera 

hälsoproblem, sjukdom eller funktionsnedsättning samt uppnå bästa möjliga välbefinnande 

och livskvalité fram till döden (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2017). Enligt Nationella 

riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom bör stödinsatser inom vården och 

omsorgen för personer med demenssjukdom ges utifrån personcentrerat förhållningssätt. 

Insatserna bör anpassas efter personens önskemål och kvarvarande förmågor. En stödinsats 

som rekommenderas är att personer med demenssjukdom bör ges möjlighet till utevistelse. 

Personcentrerad vård och omsorg vid demenssjukdom innebär att personen som lever med 

demenssjukdom sätts i fokus, inte diagnosen. Målet är att vården och vårdmiljön ska bli mer 

personlig och det ska finnas förståelse för att problem som till exempel beteendemässiga och 

psykiska symtom kan uppstå. Personen med demenssjukdom och eventuellt anhöriga 

uppmuntras till att berätta om livsmönster, värderingar och preferenser som personen med 

demenssjukdom har för att underlätta för personcentrerad vård och omsorg. Hälso- och 

sjukvården ska också främja självbestämmande och möjlighet till medbestämmande för 

personen med demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2016). Svensk sjuksköterskeförening (SSF, 

2016b) beskriver i Värdegrund för omvårdnad att alla människor har rätt till 

självbestämmande. När patienters förmåga till självbestämmande är nedsatt som exempelvis 

vid demenssjukdom har vårdaren ännu större ansvar att främja patienters självbestämmande 

så långt det är möjligt. 
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2.6 Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning som handlar om vårdgivares erfarenheter av patienter 

med demenssjukdom, demenssjukdom och autonomi samt risker i samband med 

demenssjukdom. 

2.6.1 Vårdgivares erfarenheter av patienters beteendemässiga och psykiska symtom 

En uppfattning som förekommer hos vårdgivare gällande aggressivt beteende i samband med 

beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom är att det är ett sätt för patienter 

med demenssjukdom att uttrycka sig. Att patienter med dessa beteenden försöker framföra 

sin vilja då deras förmåga att kommunicera har försämrats (Cleary & Doody, 2017; Duxbury, 

Pulsford, Hadi, & Sykes, 2013; Ostaszkiewicz, Lakhan, O’Connell, & Hawkins, 2015; Zeller, 

Dassen, Kok, Needham, & Halfens, 2011). Vårdgivare har ofta förståelse för att 

beteendemässiga symtom förekommer hos patienter med demenssjukdom. Därmed försöker 

de att inte ta denna typ av beteenden personligt när de stöter på dem i vårdandet (Cleary & 

Doody, 2017; Ostaszkiewicz et al., 2015). En australisk studie beskriver att vårdgivare 

dagligen i vårdandet av patienter med demenssjukdom stöter på beteendemässiga och 

psykiska symtom. De riskerar bland annat att bli slagna, bitna, rivna, spottade på, strypta och 

utsatta för verbal aggression. Vidare beskriver vårdgivare utmaningar i vårdandet i samband 

med beteendemässiga och psykiska symtom då de inte kan lita på att beteenden och kognitiv 

status är stabila hos patienter med demenssjukdom. Detta innebär att beteenden är 

oförutsägbara och vårdgivare måste vara vaksamma inför oväntade händelser. Vårdgivare 

beskriver att aggressiva beteenden beror på kognitiv svikt och bristande insikt i egna 

handlingar hos patienter med demenssjukdom. Vårdgivare upplever att de bättre kan förutse 

och bemöta beteendemässiga och psykiska symtom när de känner patienter de vårdar bättre. 

De kan då anpassa sitt arbete efter patienters personliga behov och undvika utlösande 

faktorer för dessa patienter och på så sätt minska dessa beteenden. Exempel på triggande 

faktorer för beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom är enligt vårdgivare 

nya främmande miljöer, deras beroende av assistans med personlig vård och 

kommunikationssvårigheter (Ostaszkiewicz et al., 2015).  

I en irländsk studie intervjuades vårdgivare som arbetar med patienter som har 

demenssjukdom samt bakomliggande intellektuell funktionsnedsättning, till exempel Downs 

syndrom. De upplever att aggression hos patienter med demenssjukdom beror på patienters 

svårigheter att anpassa sig till förändringar som uppkommit hos dem till följd av 

demenssjukdom. Vidare beskrivs att patienters beroende av andra personer ökar i takt med 

sjukdomsutvecklingen och de blir mindre självständiga. I de tidigare stadierna av 

demenssjukdom krävs också mycket tid från vårdgivare till att stötta patienter med ångest 

och utmanande beteenden. Ångest och osäkerhet yttrar sig ofta som 

uppmärksamhetssökande beteenden med verbal aggressivitet. Vårdgivare beskriver detta 

som aggression som är utom patienters kontroll och ett sätt att kommunicera behovet av 

trygghet och säkerhet. Förändringar uppkommer successivt under sjukdomsutvecklingen 

såsom förlust av förmågor, minskad mobilitet och ökad konfusion. Detta anses enligt 
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vårdgivare vara förlust för patienters känsla av identitet och resulterar ibland i agiterade 

beteenden (Cleary & Doody, 2017). En schweizisk studie av Zeller et al. (2011) beskriver att 

vårdgivare främst upplever aggressiva beteenden hos patienter som de vårdar som har 

demenssjukdom och tillhörande kognitiv svikt. I situationer där patienter med 

demenssjukdom får stöttning eller där vårdgivare helt och hållet tar över vårdaktiviteter för 

att tillgodogöra deras behov, kan patienter inse förlusten av sina förmågor och sin 

självständighet. Sådana situationer när de inser att deras självständighet minskar kan trigga 

aggression. Vårdgivare beskriver vidare att kognitiv svikt hos de med demenssjukdom som 

vårdas leder till att dessa patienter inte längre förstår dagliga vårdaktiviteter som exempelvis 

personlig hygien, och blir därför överväldigade. Patienter med demenssjukdom kan uppleva 

detta som inkräktande i deras personliga utrymme och detta kan trigga aggressiva beteenden. 

Andra triggande faktorer för aggressivitet som beskrivs är när vårdgivare arbetar under stress 

samt avsaknad av eftertanke i vårdandet av olika anledningar. Stress leder till att vårdgivare 

inte anpassar sig till patienters egna förmågor och avsaknad av eftertanke leder till brist av 

känslomässig närvaro, uppmärksamhet och empati. Även denna studie beskriver att något 

som accepteras av patienter med demenssjukdom vid ett tillfälle kan vara en triggande faktor 

för aggressiva beteenden vid ett annat tillfälle vilket innebär att beteenden är oförutsägbara 

(Zeller et al., 2011). Vårdgivare till patienter med demenssjukdom i en engelsk studie 

beskriver att miljöfaktorer kan vara triggande och orsaka aggressivitet hos patienter med 

demenssjukdom. Otillräckligt fysiskt samt personligt utrymme, hjälp med personlig vård 

samt felaktigt bemötande från vårdgivare är faktorer som kan trigga patienter med 

demenssjukdom (Duxbury et al., 2013). 

2.6.2 Vårdgivares erfarenheter av patienters autonomi vid demenssjukdom 

En norsk studie visar att vårdgivare kan uppleva det svårt att bevara patienters autonomi och 

de upplever ibland frustration i vårdandet av patienter med demenssjukdom eftersom 

demenssjukdom innebär begränsad frihet för patienter. Patienter kan reagera negativt på 

låsta dörrar och samtidigt kan vårdgivares möjlighet att gå ut med patienter begränsas på 

grund av tidsbrist. Trots att vårdgivare går ut med patienter med demenssjukdom så verkar 

det inte alltid vara tillräckligt då patienter glömmer att de varit ute och fortsätter visa att de 

vill gå ut genom att stå vid dörren och vänta. Vårdgivare upplever också att det är en 

utmaning att balansera patienters autonomi och värdighet. De är utbildade till att respektera 

patienters självbestämmande men ser samtidigt att patienter med demenssjukdom inte alltid 

kan möta sina behov och fatta genomtänkta beslut. Grundtanken om autonomi innebär att en 

person bör vara förnuftig och bör kunna fatta genomtänkta moraliska beslut. Patienters 

beroende av andra människor i samband med demenssjukdom ses därför som orsak till både 

begränsad frihet och begränsad möjlighet till att upprätthålla ideal autonomi (Jakobsen & 

Sørlie, 2010). En annan norsk studie av Helgesen, Larsson och Athlin (2014) visar att 

patientdeltagande bland patienter med demenssjukdom ofta i första hand anpassas efter 

vårdgivares synpunkter och i andra hand efter patienters behov och önskemål. Vårdgivare ser 

på patientdeltagande som att patienter får makt över sina egna liv och att det är viktigt för 

deras självkänsla och värdighet. Det är något som vårdgivare försöker ha i åtanke samtidigt 
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som de känner att de inte kan överlåta alla beslut som berör patienter med demenssjukdom 

till patienter själva. De menar att patienter till följd av demenssjukdom inte alltid förstår 

konsekvenser av sina beslut. I vissa fall kan även patientdeltagande vara ett hot mot 

patienters självkänsla och värdighet om deltagandet används olämpligt. Studien visar att 

patienters deltagande i bestämmande om daglig vård sker i olika stor utsträckning och att 

deltagande måste anpassas efter varje enskild patient. Bland annat beror patienters 

deltagande på vårdgivares och patienters egna förmågor samt på vilket sammanhang de 

befinner sig i. Vårdgivares förmågor att tolka och bemöta patienter samt patienters förmågor 

att uttrycka önskemål avgör i vilken utsträckning patienter kan bestämma över sina liv. 

Vårdgivare beskriver att hög grad av patientdeltagande är tidskrävande och prioriteras inte 

då det inte finns mycket tid. Att bo på låst avdelning och dela boende med andra beskrivs 

som hinder för patienter att fatta egna beslut i vardagen. Att låta patienter fatta egna beslut 

ses som den högsta nivån av patientdeltagande och är ett ideal i vårdandet. Detta beskrivs 

dock som riskfyllt då patienter med demenssjukdom i olika grad har förlorat förmågan att 

förstå långsiktiga konsekvenser av beslut. Därför tillåts patienter bara att fatta egna beslut då 

risker för negativa konsekvenser är minimala både för de själva och andra patienter. I andra 

fall beskriver vårdgivare att de anpassar valbara alternativ för patienter så att de kan fatta 

resonabla beslut. Typiskt för denna nivå av patientdeltagande är att patienter har viss 

förmåga kvar att uttrycka önskemål men ändå är i behov av vägledning för att fatta beslut. 

Vårdgivare poängterar att antal valbara alternativ anpassas då patienter med 

demenssjukdom har svårt att ta omfattande beslut. Lägre nivå av patientdeltagande är då 

vårdgivare fattar beslut åt patienter och förekommer då patienter inte kan uttrycka sina 

önskemål själva och då de inte heller protesterar mot vårdgivares beslut. Att ge patienter 

utan beslutsförmåga möjlighet att bestämma själva ses som potentiellt förolämpande och ett 

hot mot patienters självkänsla och värdighet. Att fatta beslut åt patienters räkning anses i 

dessa fall vara god vård och vårdgivare har ofta patienters vanor, rutiner och tidigare 

erfarenheter i åtanke då de fattar sådana beslut. Det förekommer också situationer där 

patienter inte alls får delta i beslutsfattande som berör dem. Ett exempel är då patienter bor 

på låsta avdelningar och därför är tvingade till begränsad frihet. Detta ses som en 

nödvändighet för patienters säkerhet men samtidigt också som hinder för patienters valfrihet 

gällande att gå ut (Helgesen, Larsson, & Athlin, 2014). 

Vårdgivare från Nederländerna uttrycker i en studie att de försöker involvera alla patienter 

med demenssjukdom oavsett grad av kognitiv svikt i patienters egen vård. Samtidigt upplever 

de att patienters kognitiva status är avgörande för patienters deltagande i vårdplanering och 

att nedsatt kognitiv förmåga kan vara en utmaning. Vårdgivare upplever att patienters 

kognitiva svikt påverkar möjlighet till dialog och patienters förmåga att identifiera lämpliga 

mål för sin vård (Mariani, Vernooij-Dassen, Koopmans, Engels, & Chattat, 2017). En studie 

av Lislerud Smebye, Kirkevold och Engedal (2012) visar att vårdgivare i Norge ger patienter 

med demenssjukdom mer autonomi och möjlighet till självbestämmande gällande dagliga 

aktiviteter än gällande medicinska behandlingar och beslut om flytt till vårdhem eller 

liknande. Patienter med demenssjukdom involveras ibland inte alls i beslutsfattande som 

berör dem. Det kan vara då de på grund av demenssjukdom inte längre är i stånd att 

involveras, då det inte finns några valbara alternativ eller då de helt enkelt inte ges tillfälle att 
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delta i beslutsfattande. Vårdgivare upplever dock att det mest förekommande är att beslut 

fattas gemensamt med patienter. De gånger patienter har fullständig autonomi handlar det 

om beslut gällande aktiviteter av vikt för deras välbefinnande men som inte kan leda till 

allvarliga konsekvenser oavsett vilket beslut som fattas. För att underlätta autonoma beslut 

för patienter med demenssjukdom använder vårdgivare ibland olika föremål för att illustrera 

valbara exempel. Dessutom kan möjliga val begränsas för att minska förvirring och 

underlätta vid sviktande minne för patienter. Anhöriga till patienter bidrar också med 

bakgrundsinformation för att vårdgivare enklare ska kunna planera aktiviteter för patienter. I 

vissa fall informeras inte patienter gällande beslutsfattanden som berör dem, istället antar 

vårdgivare och anhöriga att de känner till patienters värderingar och preferenser utan 

tillräckligt förtydligande. Därmed fattas beslut gällande patienter ibland på falska eller oklara 

premisser. Studien visar även att patienter med demenssjukdom som har insikt i 

begränsningar av det egna omdömet ibland överlåter ansvar till någon de litar på att fatta 

beslut åt dem. Gemensamt beslutsfattande är dock vanligast enligt studien. De som är 

delaktiga i patienters beslutsfattande kompenserar för patienters förlorade förmågor eller 

hjälper de att använda sina kvarvarande funktioner för att underlätta beslutsfattande. 

Typiskt i dessa fall är att det förekommer dialoger med frågor och svar och att vårdgivare 

säkerställer att patienter förstår informationen (Lislerud Smebye, Kirkevold, & Engedal, 

2012). 

2.6.3 Demenssjukdom och risker 

Patienter med demenssjukdom och tillhörande nedsatt kognitiv förmåga kan ha svårigheter 

att förstå vilka konsekvenser som kan uppstå till följd av olika beslut. Därmed kan också för 

hög grad av självbestämmande innebära risker för patienter med demenssjukdom själva och 

för andra i deras omgivning (Helgesen et al., 2014; Lislerud Smebye., 2012). Dessutom 

riskerar patienter med demenssjukdom minskad autonomi, frihet, självkänsla och värdighet 

till följd av att demenssjukdom påverkar deras förmåga till eget beslutsfattande (Helgesen et 

al., 2014; Jakobsen & Sørlie, 2010). Fri tillgång till utevistelse innebär också risker för 

patienter med demenssjukdom och därför hålls avdelningar ofta låsta där patienter med 

demenssjukdom bor (Helgesen et al., 2014). En amerikansk studie beskriver risker i 

utemiljön för patienter med demenssjukdom. Riskerna grundas på rapporter om rymningar 

av patienter från vårdhem. Patienters försämrade minne, navigeringsförmåga, omdöme och 

problemlösningsförmåga förvärrar befintliga risker vid demenssjukdom. Exempel på 

rapporterade risker i utemiljön som patienter med demenssjukdom stöter på är trafikerade 

vägar, bassänger, dammar, skogar och järnvägsspår. Utomhustemperatur innebär också 

miljömässiga risker då patienter i samband med rymningar inte alltid använder kläder 

anpassade för väderförhållande och därför riskerar hypo- eller hypertermi. Studien visar 

också att patienter med demenssjukdom riskerar att skadas till följd av att de kan falla när de 

befinner sig ute. Utemiljön medför också ökad risk för död till följd av skador som patienter 

med demens kan ådra sig om de vistas ensamma i utemiljön (Aud, 2004). En brittisk studie 

av Clarke et al. (2009) visar att vårdgivare upplever svårigheter gällande att tillhandahålla 

frihet, självständighet och rättigheter för patienter med demenssjukdom och samtidigt 
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skydda de från skador och andra negativa påföljder. Att balansera dessa aspekter så att de 

orsakar minimala risker är ett dilemma för de som arbetar med patienter med 

demenssjukdom. Variationer förekommer gällande uppfattningar om hur risker ska 

hanteras. I vissa fall undviks aktiviteter som medför risker för fysisk skada och i andra fall tas 

vissa risker för att möjliggöra att patienter med demenssjukdom ska kunna upprätthålla 

livskvalité. Generellt uppfattas risktagande som problem som är för komplexa för att lösas, 

men som kan hanteras genom att åstadkomma viss balans. Att upprätthålla säkerhet och att 

skydda patienter med demenssjukdom från skador ses i många fall som otillräckligt. 

Aktiviteter förespråkas för att patienters livskvalité ska förbättras, därmed ses risker för 

patienter som nödvändigheter för att uppnå engagemang och livskvalité (Clarke et al., 2009).  

2.7 Scope of meaning/scope of action theory 

Nedan presenteras en teori av Grahn, Tenngart-Ivarsson, Stigsdotter och Bengtsson (2010) 

som handlar om hur rehabilitering från stressrelaterade psykiska sjukdomar kan stödjas med 

hjälp av naturen. Trots att stressrelaterad psykisk sjukdom inte berörs i detta examensarbete 

är teorin relevant då den kan användas för att beskriva behov av vistelse i utemiljö för 

patienter med demenssjukdom i samband med olika stadier av mående. 

Teorin av Grahn et al. (2010) utgår från att människor kan anpassa sig till miljöer i olika stor 

utsträckning beroende på hur de mår. Naturens roll i rehabilitering och förbättrat mående 

beskrivs handla om kommunikation som berör människor emotionellt, kognitivt och 

sensoriskt. Teorin beskriver att människor kan hantera och samtidigt fungera i de flesta typer 

av miljöer när de mår bra. Då kan de känna att olika miljöer ger dem styrka och glädje. 

Allting i omgivningen passar in i deras uppfattning om vad som är betydelsefullt. När 

människor känner sig mentalt svaga och mår dåligt kan samma miljöer upplevas hotfulla. 

Därmed ändras deras uppfattning om sakers betydelse. När människor befinner sig i kris på 

grund av dåligt mående kan deras uppfattning ändras fullständigt om vad som är av 

betydelse och de får det då svårt att relatera till omgivningen. I dessa fall söker människor sig 

till det som de uppfattar som säkert, sådant som är stabilt och inte förändras. Vissa 

strukturer är mer permanenta medan betydelsen av andra strukturer lättare kan förändras 

för människor. Människor som befinner sig i kris är mer beroende av den naturliga miljön 

och dess emotionella inverkan. Samtidigt kan miljöer som människor upplever som 

vardagliga få förändrad och ökad betydelse för dessa människor i både positiva och negativa 

avseenden. Under livskriser blir det svårare för människor att interagera med den omgivande 

världen eftersom omgivningens betydelse förändras för dem. I dessa situationer har 

människor behov av fysiska miljöer som kan bidra till återhämtning, uppbyggnad samt 

utveckling mentalt. Naturen fungerar i dessa fall som en viktig resurs. Interaktion och 

reflektion sker då via sensoriska intryck och känslor som naturen bidrar med. En pyramid 

indelad i fyra nivåer används för att illustrera de fyra faserna av rehabilitering och mående 

med dess tillhörande behov som ingår i teorin. Basen av pyramiden beskriver en fas av kris. 

Människor i denna fas har inåtriktat engagemang inom sig själva och är i störst behov av 

stödjande naturliga miljöer. Sedan kommer ett stadium i pyramiden som beskrivs som 
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emotionellt deltagande och därefter ett stadium av aktivt deltagande. Dessa innebär i tur och 

ordning mindre behov av miljöer som främjar mental återhämtning, uppbyggnad och 

utveckling. Toppen av pyramiden motsvarar en fas av utåtriktat engagemang. I denna fas 

befinner sig människor när de mår bra. De kan då anpassa sig till de flesta typer av miljöer, 

allt i deras omgivning passar in i deras uppfattning av vad som är av betydelse och de kan då 

enklare relatera till omgivningen. 

2.8 Vårdteoretiskt perspektiv 

Det vårdteoretiska perspektivet i examensarbetet utgår från Eriksson (1995, 2000) och 

innefattar beskrivningar av de centrala vårdvetenskapliga begreppen hälsa och lidande. Detta 

perspektiv används för att ge en helhetssyn av hur patienter med demens kan uppleva hälsa 

och lidande i samband med vistelse i utemiljön. 

Hälsa är enligt Eriksson (2000) en ständig rörelse i och med att hälsa innebär en dynamisk 

process där människan danas eller upplöses. Hälsa innebär att uppleva sig som en hel 

människa och upplevelsen är unik för varje enskild individ. Känslan av helhet hör samman 

med den vårdvetenskapliga bilden av människan som en helhet av kropp, själ och ande och i 

dessa enheter kan flera hälsoprocesser pågå samtidigt. Hälsa beskrivs vidare som ett 

integrerat tillstånd av sundhet, friskhet och en känsla av välbefinnande, vilket kan upplevas 

trots sjukdom. Integration av de olika delarna förutsätter att de tillsammans utgör en 

funktionell helhet men kräver inte nödvändigtvis att delarna ska vara felfria. Integrationens 

ständiga rörelse kan innebära tillstånd av tillfällig desintegration vilket leder till utveckling 

och tillväxt hos människor. Detta genom att desintegration leder till att människor får ökad 

medvetenhet och kontakt med sig själva vilket är en förutsättning för utveckling och vidare 

integration. Av hälsans integrerade delar representerar sundhet och friskhet de objektiva 

delarna och välbefinnande den subjektiva delen av hälsa. Sundhet är psykologisk hälsa, 

friskhet är biologisk hälsa och välbefinnande innefattar individens upplevda hälsa.  

Hälsa kan enligt Eriksson (1995) utvecklas genom att människans egen inre hälsopotential, 

alltså människans möjligheter, används vilket kräver en djup medvetenhet. Till exempel bör 

människan vara medveten om kontrasterna hälsa och lidande. Dessa beskrivs som två olika 

sidor som båda är integrerade i människans livsprocess och ständigt närvarande. Lidandet är 

en del av hälsan och isolerar människan från sig själv och sin egen helhet. De omständigheter 

människan befinner sig i avgör vilken grad av hälsa och lidande som upplevs. Lidande kan 

hindra människan från att uppleva hälsa. Lidande kan vara outhärdligt och kan då hindra 

människan i utvecklingen mot hälsa och rubba människans helhet. Lidande kan även vara 

positivt genom att det kan vara uthärdligt och kan då upplevas samtidigt som hälsa 

Eriksson (1995) beskriver även att hälsa innefattar dimensionerna görande, varande och 

vardande. Hälsa som görande innebär att ha hälsa sett till yttre faktorer. Denna nivå omfattar 

till exempel tänkande och handlande för att leva hälsosamt och undvika sjukdom. Hälsa som 

varande innefattar en strävan efter välbefinnande och att uppleva inre balans. Balans upplevs 
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mellan psykiska och fysiska faktorer, alltså mellan kropp och själ. På denna nivå finns en 

strävan efter att tillgodose upplevda behov. Hälsa som vardande innefattar människans 

ständiga process mot hälsa där människan ständigt danas eller upplöses. På denna nivå är 

livsfrågor centrala och strävan efter att försonas med livets omständigheter. Vardande mot 

hälsa innebär att människan upplever sig som en djupare integrerad helhet. Vardande kan 

ske i samband med såväl livskriser som lyckliga stunder. Dessa tre dimensioner kompletterar 

varandra och kan bättre integreras genom ökad medvetenhet och införlivande i människans 

hälsopotential. 

2.9 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att beteendemässiga och psykiska symtom är vanligt förekommande 

och orsakar stort lidande bland patienter med demenssjukdom. Demensvård bör grundas på 

personcentrerat förhållningssätt med respekt för patienters autonomi. Delaktighet för 

patienter med demenssjukdom gällande deras egen vård kan ske på olika nivåer och bör 

balansera autonomi och risker på ett sätt som främjar dem. Balans mellan autonomi och 

risker innebär att patienters autonomi bevaras samtidigt som autonomin inte utsätter 

patienter för allvarliga risker. Detta eftersom fullständig autonomi utan balans på grund av 

nedsatt kognition kan leda till risker för patienter med demenssjukdom då de ofta har 

nedsatt insikt i vilka konsekvenser beslut kan ha. Begränsad autonomi kan innebära 

begränsad möjlighet till vistelse i utemiljön för patienter med demenssjukdom. Samtidigt 

visar tidigare forskning att utemiljön innebär fysiska risker för patienter med 

demenssjukdom då de bland annat riskerar att gå vilse eller att skada sig på grund av 

fallolyckor eller andra orsaker då de vistas ute på egen hand. Dessutom blir patienter med 

demenssjukdom mindre självständiga och mer beroende av andra under 

sjukdomsutvecklingen. För att förhindra risker i samband med utevistelse och för att 

patienter med demenssjukdom ska ha möjlighet att gå ut bör miljöer anpassas och vårdgivare 

följa med som stöd. Detta är dock inte alltid högt prioriterat på grund av tidsbrist. 

Sjuksköterskors specifika kompetens är omvårdnad som innefattar både det vetenskapliga 

kunskapsområdet samt det patientnära arbetet grundat i humanistisk människosyn. Vården 

ska främja patienters självbestämmande och delaktighet. Demensvård bör ges utifrån ett 

personcentrerat förhållningssätt och vård av patienter med nedsatt förmåga till 

självbestämmande kräver större ansvar från vårdgivare för att främja patienters 

självbestämmande. Utemiljön kan vara stödjande för människor och bidra till förbättrat 

mående. Människors känsla av helhet och hälsa kan uppnås genom görande, varande och 

vardande som innebär att leva hälsosamt, känna välbefinnande och se mening i livet och 

utvecklas med detta. Om ökad utevistelse som del av omvårdnaden är ett möjligt 

tillvägagångssätt för att hjälpa patienter med demenssjukdom till förbättrade livssituationer 

och att uppleva hälsa så har sjuksköterskor ansvar att involvera utemiljön i omvårdnaden. 

Detta kan även främja autonomi för patienter med demenssjukdom om de i större 

utsträckning kan välja om de vill vistas i utemiljön. Därmed är det viktigt att utöka 

kunskapsområdet gällande vilken inverkan utemiljön har för patienter med demenssjukdom. 
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3 SYFTE 

Syftet är att skapa en översikt om utemiljöns inverkan för patienter med demenssjukdom. 

4 METOD 

Detta examensarbete är en allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2012) som gjordes för att 

skapa en översikt och beskrivande sammanställning över aktuell forskning gällande 

utemiljöns inverkan för patienter med demenssjukdom. Metoden valdes eftersom den gör det 

möjligt att inkludera beskrivningar av utemiljöns inverkan för patienter både enskilt och för 

större grupper vilket kan ge ett resultat som både är djupgående och brett. Denna metod 

enligt Friberg (2012) innebar systematiskt urval av texter som var relevanta för det 

definierade området med relevans för allmänsjuksköterskors arbetsområde. Den litteratur 

som användes i översikten utgjordes av både kvalitativt och kvantitativt bearbetat material. 

Detta material analyserades sedan och gav grund till en beskrivande översikt av det valda 

forskningsområdet. 

4.1 Urval och datainsamling 

Urval och datainsamling genomfördes enligt Friberg (2012) då det område som skulle 

studeras identifierades och avgränsades och en litteratursökning av aktuell litteratur 

genomfördes. Sedan skapades en översiktsbild av forskningsområdet genom läsning av de 

studiers sammanfattningar som litteratursökningen resulterade i. Därefter gjordes urval av 

studier enligt valda kriterier samt kvalitetsgranskning av dessa studier. 

Elva vårdvetenskapliga artiklar inkluderades i denna litteraturöversikt varav åtta var 

kvalitativa och tre var kvantitativa. Artiklarna söktes fram via databaserna Cinahl Plus och 

PubMed. Sökvägarna för de valda artiklarna sammanställdes i en sökmatris i bilaga A. 

Sökord valdes utifrån examensarbetets syfte och berörde demenssjukdom och utemiljö. 

Lexikon användes för att hitta engelska översättningar av möjliga sökord som motsvarar 

utemiljö. I vissa fall bidrog relevanta artiklar med sökord för vidare sökningar genom 

nyckelord som presenterades i artiklarna. Även databasen Cinahl Plus bidrog med sökord 

genom relevanta artiklars huvudämnen. I sökningar trunkerades vissa ord, som till exempel 

sökordet ”Garden*”. Detta möjliggjorde sökning på alla böjningsformer av ord. Detta genom 

att endast ordstammen för ord skrevs ut tillsammans med ett trunkeringstecken (Östlundh, 

2012). Även boolesk söklogik användes som innebar att förhållandet ord hade till varandra 

kontrollerades när sökningar bestod av flera ord. Detta gjordes genom operatorerna AND, 

OR och NOT. Dessa ord avgjorde om sökord skulle kombineras i en sökning, om de skulle ge 

träffar på endast ett av sökorden åt gången eller om en sökning skulle utesluta träffar med ett 
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specifikt sökord (Östlundh, 2012). I de sökningar som inkluderades i detta examensarbete 

användes dock endast av operatorn AND. När specifika begrepp som bestod av mer än ett ord 

användes i sökningar hölls de samman med citationstecken. Detta begränsade träffarna till 

att inkludera de specifika begreppen och att exkludera träffar med begreppens enskilda ord 

var för sig eftersom de då inte hade samma önskade innebörder. Till exempel användes 

citationstecken vid sökning av begreppet “Therapeutic garden*”. Inklusionskriterier för urval 

av artiklar användes för att säkerställa hög kvalité. Kriterierna var att de skulle ha genomgått 

peer review, vara publicerade mellan år 2006 och 2017 samt vara skrivna på engelska. 

Sökningarna gav flertal träffar varvid träffarnas titlar lästes. Utifrån titlarna inkluderades 

eller exkluderades litteratur för vidare granskning beroende på om de stämde överens med 

det aktuella intresseområdet. Därefter skapades en översiktsbild av området genom läsning 

av de kvarvarande artiklarnas sammanfattningar. Artiklar som inte svarade på syftet för detta 

examensarbete och som inte var primärkällor exkluderades sedan. Därefter 

kvalitetsgranskades kvarvarande artiklar enligt Fribergs (2012) förslag på frågor vid 

granskning av kvalitiva och kvantitiva studier. Artiklarnas bedömda kvalité presenteras i 

bilaga B och frågor för kvalitetsgranskning presenteras i bilaga C. Kvalitetsgranskningen 

omfattade 14 frågor för kvalitativa artiklar och 13 frågor för kvantitativa artiklar, 

kvalitetsnivåerna delades in enligt samma poängkrav för både kvalitativa och kvantitativa 

studier. Tio uppfyllda kvalitetskriterier eller mer innebar hög kvalité. Sex till nio uppfyllda 

kvalitetskriterier innebar medel kvalité. Låg kvalité innebar fem eller färre uppfyllda 

kvalitetskriterier. Enligt bedömningen var sex av de åtta kvalitativa artiklarna av hög kvalité 

och resterande två kvalitativa artiklarna var av medel kvalité. Alla tre kvantitativa artiklar 

bedömdes vara av medel kvalité. Ingen artikel bedömdes vara av låg kvalité och därför 

uteslöts ingen artikel i detta steg. 

4.2 Dataanalys och genomförande 

Efter att litteraturöversiktens artiklar hade valts genomfördes dataanalys enligt Friberg 

(2012) som skedde i tre steg. I första steget lästes texterna noggrant för att skapa förståelse 

för helheten av studierna. Sedan jämfördes studierna för att likheter och skillnader skulle 

kunna identifieras. Slutligen gjordes en beskrivande sammanställning genom sortering och 

presentation av likheter och skillnader i resultatet av den allmänna litteraturöversikten. 

Efter att artiklarna lästs och förståelse för helheten av studierna bildats skapades en 

artikelmatris som presenteras i bilaga B. I artikelmatrisen sammanfattades syfte, metod och 

resultat för var och en av studierna för att göra deras innehåll mer överskådligt. Därefter 

identifierades studiernas likheter och skillnader gällande syften, metodologiska 

tillvägagångssätt samt resultat. Slutligen sorterades studiernas innehåll och presenterades i 

text utifrån likheter och skillnader gällande syften, metoder och resultat. Kvalitativa artiklars 

resultat presenterades med fokus på de teman som presenterades i artiklarna. Kvantitativa 

artiklars resultat presenterades däremot med fokus på deras statistiska innehåll. Den 

beskrivande sammanställningen och jämförelsen av artiklarnas resultat resulterade i två 

teman. 



 

14 

 

5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

I detta examensarbete har riktlinjer av CODEX (2017a) efterföljts för att förhindra oredligt 

arbete. Detta innebar att vetenskaplig data inte fabricerades, förfalskades, plagierades eller 

stals. Högskolelagen (1992:1434) beaktades också för att bidra till att vetenskapens 

trovärdighet och god forskningssed värnas inom högskolornas verksamhet. Tillämpning av 

etiskt förhållningssätt motverkades oredlighet genom att inte medvetet och vilseledande 

avvika från de vetenskapliga kraven eller bryta mot allmänt accepterade etiska normer såsom 

Statens offentliga utredningar (SOU 1999:4) beskriver det. God forskningssed har även 

efterföljts enligt (SOU 1999:4) genom att källor och referenser angavs för att göra det möjligt 

att härleda slutsatser och se att de är korrekt återgivna. I detta examensarbete har referering 

tillämpats enligt sjätte upplagan av APA-systemet för att tydligt återge källor. De artiklar som 

har valts har även genomgått peer review innan publicering. Detta för att säkerställa att 

artiklarna har genomgått kritisk granskning utifrån argumentativa, källkritiska och 

metodologiska aspekter för att endast inkludera artiklar som uppfyller vetenskapliga krav 

(CODEX, 2017b). 

6 RESULTAT 

I den allmänna litteraturöversikten presenteras likheter och skillnader för artiklarnas syften, 

metoder och resultat var för sig. Jämförelse av artiklarnas resultat presenteras i två teman: 

Psykisk och fysisk inverkan samt Inverkan på beteenden. 

6.1 Likheter och skillnader i syften 

I analysen av de 11 artiklarna framkom att två av studiernas syften var att undersöka vilken 

effekt vistelse i speciella trädgårdar hade på beteenden eller humör hos patienter med 

demenssjukdom som bodde vid demensboenden (Detweiler, Murphy, Myers, & Kim, 2008; 

White et al., 2017). I studien av Detweiler et al. (2008) undersöktes vilken effekt 

vandringsträdgården hade på patienternas beteenden, medan White et al. (2017) 

undersökte naturträdgårdens effekt på patienternas humör. I tre av de valda artiklarna 

undersöktes upplevelser hos patienter med demenssjukdom gällande att vistas i utemiljön 

(Duggan, Blackman, Martyr, & Van Schaik, 2008; Mitchell & Burton, 2006; Olsson, Lampic, 

Skovdahl, & Engström, 2013). Duggan et al. (2008) samt Mitchell och Burton (2006) 

undersökte hur demenssjukdom påverkade patienternas interaktion med utemiljön. Fyra 

studier undersökte utemiljöns påverkan på livskvalitén för patienter med demenssjukdom 

(Edwards, McDonnell, & Merl, 2013; Gibson, Ramsden, Tomlinson, & Jones, 2017; 

Hernandez, 2007; Rappe & Topo 2007). Något som skilde artiklarna åt var utemiljöerna. 



 

15 

 

Edwards et al. (2013) och Hernandez (2007) undersökte effekten av terapeutiska trädgårdar 

medan Gibson et al. (2017) undersökte effekten av att vistas i skogsmiljö. Rappe och Topo 

(2007) undersökte effekten av utemiljön allmänt, dessutom undersöktes vilken påverkan 

utemiljön hade på den sociala interaktionen för patienterna med demenssjukdom. 

Gemensamt för två studier var att de undersökte vad människor med demenssjukdom 

upplevde var viktigt för dem gällande att vistas i naturen och utemiljön (Gibson, Chalfont, 

Clarke, Torrington, & Sixsmith, 2007; Hendriks, van Vliet, Gerritsen, & Dröes, 2016). 

Majoriteten av studierna undersökte vilken inverkan utemiljön allmänt hade för patienter 

med demenssjukdom (Duggan et al., 2008; Gibson et al., 2007; Hendriks et al., 2016; 

Mitchell & Burton, 2006; Olsson et al., 2013; Rappe & Topo, 2007). I övriga studier 

undersöktes utemiljöns inverkan i form av miljömässiga åtgärder, däribland främst 

inrättande av olika slags trädgårdar (Detweiler et al., 2008; Edwards et al., 2013; Hernandez, 

2007; White et al., 2017). Utöver trädgårdsinrättningarna undersöktes inverkan för patienter 

med demenssjukdom av en åtgärd i form att ett projekt med gruppaktiviteter i skogen 

(Gibson et al., 2017). 

6.2 Likheter och skillnader i metoder 

I tre av studierna användes kvantitativa forskningsmetoder. Huvudsakligen användes 

observationer som metod i kombination med mätning av effekt på beteenden hos patienterna 

med demenssjukdom. Gemensamt för dessa studier var också att det var effekten av 

miljömässiga åtgärder som undersöktes i form av olika slag av trädgårdar. Var och en av 

studierna genomfördes även vid demensboenden (Detweiler et al., 2008; Edwards et al., 

2013; White et al., 2017). I studien av Detweiler et al. (2008) samt Edwards et al. (2013) 

användes Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI) som är ett verktyg för skattning av 

agiterade och aggressiva beteenden. Utöver detta användes olika mätmetoder i de tre 

artiklarna. Detweiler et al. (2008) använde händelserapportering av olämpliga beteenden och 

användning av vid behovsmedicin vid agiterade och aggressiva beteenden hos patienterna 

med demenssjukdom som mått. Olämpliga beteenden innebar enligt författarna våldsamma, 

aggressiva och sexuellt opassande beteenden som bland annat kunde bero på att patienterna 

kände sig instängda eller som följd av att demenssjukdom försvårade för patienterna att 

kommunicera sina behov och tankar. I denna studie genomfördes även en 

enkätundersökning med slutna alternativ och frågor som besvarades enligt en likertskala, där 

anhöriga och vårdgivare vid boendet var respondenter. I studien av Edwards et al. (2013) 

användes utöver CMAI även Dementia Quality of Life Measure (DEMQOL) eller (DEMQOL–

Proxy) samt Cornell Scale for Depression in Dementia (CSDD). DEMQOL och DEMQOL-

Proxy användes för bedömning av livskvalitén hos patienterna med demenssjukdom. Den 

förstnämnda versionen användes för självskattning för de med mild demenssjukdom och den 

andra besvarades av anhöriga till patienter med svårare grader av demenssjukdom. CSDD 

användes för bedömning av depressiva symtom och i bedömningarna ingick utöver 

observationer även intervjuer med patienterna och deras vårdgivare. White et al. (2017) 

använde sig endast av observationer där patienternas humör bedömdes enligt en likertskala 
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före samt efter vistelse i trädgården. Undersökningen beskrevs som en fallstudie. I övrigt 

skiljde sig de kvantitativa artiklarna åt gällande hur länge observationerna pågick. 

Observationerna i Detweiler et al. (2008) pågick under två år, ett år innan öppnandet och ett 

år efter öppnandet av trädgården för att utvärdera dess långsiktiga effekt på patienternas 

beteenden. I Edwards et al. (2013) skedde observationer med bedömningar av livskvalitén 

hos patienterna endast vid ett tillfälle tre månader innan samt tre månader efter öppnandet 

av trädgården. I White et al. (2017) pågick observationerna under en period på 11 månader. 

I tre av de åtta kvalitativa artiklarna kombinerades observationer av patienter med 

demenssjukdom och intervjuer. Vilka som involverades i intervjuerna skiljde sig åt mellan 

studierna (Gibson et al., 2017; Hernandez, 2007; Mitchell & Burton, 2006). I fallstudien av 

Gibson et al. (2017) intervjuades både patienter med demenssjukdom och deras 

anhörigvårdare som tillsammans hade medverkat i ett projekt där de deltog i skogsbaserade 

aktiviteter under fyra veckor. Deltagarna bodde i egna hem. I intervjuerna som hölls tre 

månader efter att projektet avslutades användes öppna frågor för att främja konversationer 

gällande erfarenheter och känslor. Observationerna varade under projektets gång. Ingen 

analysmetod för data beskrevs i artikeln. Hernandez (2007) genomförde fallstudier vid två 

demensboenden. Vårdgivare och anhöriga intervjuades gällande patienternas användning av 

de terapeutiska trädgårdarna som fanns vid boendena. Vid observationerna användes 

verktyget Apparent Affect Rating Scale (AARS) för tolkning av emotionella uttryck hos 

personer med demenssjukdom. Observationerna varade under perioder av sex till åtta 

timmar och genomfördes tills det fanns tillräcklig data för att genomgå analys. Insamlad data 

analyserades för att finna teman. Mitchell och Burton (2006) genomförde semi-

strukturerade intervjuer med patienter som hade demenssjukdom samt med en 

kontrollgrupp som bestod av personer som inte hade demenssjukdom. Deltagarna var 60 år 

eller äldre och bodde i egna hem. Både deltagare med demenssjukdom och deltagare ur 

kontrollgruppen observerades, observationerna skedde under promenader med deltagarna 

som själva fick bestämma rutt. Fokus för observationerna var deltagarnas reaktioner av 

utomhusmiljön. Ingen analysmetod presenterades i artikeln. Kontrollgruppen involverades i 

studien för att jämföra de båda gruppernas upplevelser och interaktioner med utemiljön och 

för att se om demenssjukdom hade någon inverkan på detta. 

I fyra artiklar användes endast intervjumetoder (Duggan et al., 2008; Gibson et al., 2007; 

Hendriks et al., 2016; Olsson et al., 2013). Gemensamt för Duggan et al. (2008) och Gibson et 

al. (2007) var att semi-strukturerade intervjuer hölls i båda studierna och att materialet 

analyserades med grounded theory för att identifiera teman. Duggan et al. (2008) 

intervjuade patienter med demenssjukdom som bodde i egna hem samt deras 

anhörigvårdare, alla i separata intervjuer. Anhörigvårdarna intervjuades för att tillföra ett 

extra perspektiv samt för att klargöra patienternas svar då det behövdes. I studien av Gibson 

et al. (2007) där också semi-strukturerade intervjuer genomfördes, blev patienter med 

demenssjukdom intervjuade i personliga intervjuer. I vissa intervjuer deltog även 

anhörigvårdare som stöd. I studien deltog patienter från två vårdhem samt patienter som 

bodde i egna hem. Utöver de personliga intervjuerna hölls även intervjuer i fokusgrupper där 

vårdgivare och anhöriga till patienterna med demenssjukdom deltog. Hendriks et al. (2016) 
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och Olsson et al. (2013) involverade endast patienter med demenssjukdom i sina intervjuer. I 

båda studierna analyserades data genom innehållsanalys. Det fanns även skillnader mellan 

dessa studiers metoder. Intervjuerna i Hendriks et al. (2016) hölls i fokusgrupper vid två 

mötescentra för personer med demenssjukdom, två dagvårdsenheter samt två vårdhem. 

Olsson et al. (2013) genomförde däremot enskilda intervjuer med patienter som hade 

demenssjukdom. Deltagarna bodde i egna hem och alla intervjuades två gånger. 

Innehållsanalysen i denna studie var kvalitativ och gjordes induktivt. 

Studien av Rappe och Topo (2007) var den enda med kvalitativ ansats där observationer 

användes som enda metod. Studien hade likheter med Hendriks et al. (2016) intervjustudie 

då de båda genomfördes vid flera olika vårdenheter samt eftersom innehållsanalys gjordes av 

data. Studien av Rappe och Topo (2007) genomfördes vid fyra vårdenheter för patienter med 

demenssjukdom och fyra för både patienter med demenssjukdom och andra patienter. Två av 

de åtta enheterna var dagvårdsenheter och resterande sex var vårdhem. Vid observationerna 

användes bedömningsverktyget Dementia Care Mapping (DCM) i kombination med 

fältanteckningar. DCM användes för att bedöma välbefinnandet hos deltagarna. 

Observationerna varade sex timmar per dag under fyra dagar vid varje vårdenhet. Dessa fyra 

dagar delades upp så att observationerna varade under två dagar ett år och två dagar under 

efterföljande år vid varje boende. Innehållsanalysen som gjordes av fältanteckningarna hade 

kvalitativ deduktiv ansats. 

6.3 Likheter och skillnader i resultat  

Nedan presenteras artiklarnas resultat i två övergripande teman som identifierats: Psykisk 

och fysisk inverkan samt Inverkan på beteenden. 

6.3.1 Psykisk och fysisk inverkan 

Studiernas resultat visade att utemiljön hade psykisk inverkan för patienterna med 

demenssjukdom men även fysisk inverkan förekom. Utevistelse förknippades i flera studier 

med känslor av kroppslig friskhet (Duggan et al., 2008; Gibson et al., 2017; Hendriks et al., 

2016). Kroppslig friskhet beskrevs av patienterna med demenssjukdom i Duggan et al. 

(2008) som resultatet av promenader som var vanligt förekommande vid utevistelse samt av 

att patienterna fick andas frisk luft. Enligt Gibson et al. (2017) upplevde deltagarna fysisk 

friskhet av att vistas ute i friska luften där de inte bara upplevde att de var i naturen utan 

också att de var en del av den. I en studie observerades fysiska fördelar i form av förbättrad 

sömn och aptit hos de med demenssjukdom efter vistelse i utemiljön i form av terapeutiska 

trädgårdar (Hernandez, 2007). Studierna visade att positiv inverkan förekom både på 

livskvalitén och på välbefinnandet hos patienterna med demenssjukdom. Många aktiviteter 

som dessa patienter uppskattade genomfördes i utemiljön och bidrog på så sätt till 

välbefinnande. Utemiljön fungerade också som ett terapeutiskt instrument som bidrog till 

förbättrad livskvalité både genom psykisk och genom fysisk inverkan (Detweiler et al., 2008; 
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Duggan et al., 2008; Edwards et al., 2013; Gibson et al., 2007; Hendriks et al., 2016; 

Hernandez, 2007; Olsson et al., 2013; Rappe & Topo, 2007). I studien av Detweiler et al. 

(2008) angav 96 % av vårdgivarna och 88 % av de anhöriga till patienterna med 

demenssjukdom att de antingen höll med eller starkt höll med om att vandringsträdgården i 

studien höjde patienternas livskvalité. Edwards et al. (2013) studie visade med 

bedömningsverktyget DEMQOL för personer med demenssjukdom att patienternas 

genomsnittliga poäng för livskvalité steg med 13 % efter att de haft tillgång till en terapeutisk 

trädgård i tre månader (p < 0.001). I studien av Gibson et al. (2007) visade det sig att inbillat 

deltagande i utomhusaktiviteter förekom både bland deltagarna med demenssjukdom som 

bodde på vårdhem och de som bodde i egna hem. De svarade ofta att de brukade vistas ute 

eftersom de föreställde sig det trots att sanningen var att de inte gjorde det. Studien visade att 

trots att deltagandet i utomhusaktiviteter ibland var inbillat så hade det ändå inverkan på 

välbefinnandet. Nyttan av utomhusaktiviteter för patienter med demenssjukdom ifrågasattes 

av vissa vårdgivare eftersom de upplevde att de med demenssjukdom uppskattade 

aktiviteterna för stunden men att de glömde bort efteråt vad de gjort. I studien av Duggan et 

al. (2008) uppgav de flesta deltagarna med demenssjukdom att de använde utemiljön på 

samma sätt som innan de hade demenssjukdom. Deras anhörigvårdare beskrev däremot att 

dessa personers användning av utemiljön hade begränsats p.g.a. deras demenssjukdom samt 

att detta hade påverkat deras livskvalité negativt. Anhörigvårdarna beskrev att följder av 

demenssjukdom såsom desorientering, förvirring, minskat självförtroende, oro och sviktande 

minne gjorde deras anhöriga mindre självständiga. Dessa effekter av demenssjukdom blev 

mer framträdande när de vistades i utemiljön och för att undvika detta beskrev 

anhörigvårdarna att patienterna med demenssjukdom ofta undvek utomhusaktiviteter. I 

samma studie beskrev anhörigvårdarna att deras anhöriga med demenssjukdom hade behov 

av att gå ut eftersom om de stannade inne en hel dag hade det negativ effekt på deras humör. 

I studien av Edwards et al. (2013) där CSDD användes för bedömning av depressiva symtom 

hos deltagarna med demenssjukdom visade det sig att deras genomsnittliga poäng för 

depressiva symtom minskade med 13 % (p = 0.02). Detta efter att de haft tillgång till en 

terapeutisk trädgård i tre månader och visade på så sätt utemiljöns effekt på depressiva 

symtom. 

Fyra studier visade att utemiljön främjade aktivitet där patienterna med demenssjukdom fick 

använda sina färdigheter och förmågor vilket gjorde att de kände sig betydelsefulla (Gibson et 

al., 2017; Hendriks et al., 2016; Olsson et al., 2013; Rappe & Topo, 2007). I en av studierna 

beskrevs detta som bekräftelse av självet, vilket bidrog till ökat självförtroende. Omvänt hade 

utemiljön negativ effekt på självförtroendet då patienterna med demenssjukdom upptäckte 

att de inte längre klarade av att utföra vissa aktiviteter (Olsson et al., 2013). Deltagarna i 

Gibson et al. (2017) studie uppgav att de delade en känsla av stolthet när de fick återuppta 

sina tidigare färdigheter under de skogsbaserade aktiviteterna. Deltagarna blev också 

exalterade över att få engagera sig i tidigare intressen samt nya aktiviteter. De blev 

inspirerade och det var som om något inom dem väcktes. Deltagarna med demenssjukdom i 

studien av Mitchell och Burton (2006) upplevde ofta rädsla när de befann sig i specifika 

formella miljöer utomhus till skillnad från deltagarna i kontrollgruppen utan 

demenssjukdom. Exempel på sådana miljöer var platser med historiska sevärdheter och 
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botaniska trädgårdar. Detta berodde på att de var rädda för att förlora förmågan att förstå 

vad som krävdes av dem i dessa formella miljöer till följd av demenssjukdom. Därför 

föredrog de mer informella och livliga miljöer som upplevdes mer välkomnande som till 

exempel torg och parker fulla av aktivitet. Det var generellt uppskattat av både patienterna 

med demenssjukdom och deltagarna i kontrollgruppen utan demenssjukdom att vistas i 

utemiljön men i båda grupperna förekom också rädsla för att gå ut i mörkret eller att vistas i 

miljöer de inte kände sig familjära i. Tre studier beskrev att utemiljön gav möjlighet till ökad 

sensorisk stimulering för patienterna med demenssjukdom. Detta till exempel genom att de 

utomhus kunde se grön växtlighet, höra fågelsång i skogen eller höra havets vågor vid en 

strand, känna vårens dofter, smaka vilda bär, njuta av fridfullheten och tystnaden, andas 

frisk luft, känna solens värme mot huden samt att det stimulerade en känsla av balans 

(Gibson et al., 2007; Olsson et al., 2013; Rappe & Topo, 2007). I studierna av Duggan et al. 

(2008) och Hendriks et al. (2016) uppgav patienterna med demenssjukdom och deras 

anhörigvårdare att den estetiska aspekten av utemiljön hade positiv inverkan för de med 

demenssjukdom genom att det fick dem att njuta av utemiljön. De uppgav också att 

utemiljön gav dem en känsla av frihet. Deltagarna i Olsson et al. (2013) beskrev också att de 

kände frihet i utemiljön och de kände sig samtidigt självständiga genom att bara ha förmågan 

att kunna gå ut. Att vara ute beskrevs också som ett tillfälle att se framåt och se en framtid 

trots att de levde med demenssjukdom. Studien av Hendriks et al. (2016) samt Rappe och 

Topo (2007) visade att utemiljön hade lugnande och avslappnande effekt på patienterna med 

demenssjukdom. Studierna visade också att utemiljön bidrog till att minnen väcktes hos 

patienterna med demenssjukdom. Studien av Hernandez (2007) visade också att minnen 

väcktes hos patienterna med demenssjukdom när de vistades i utemiljön då de blev påminda 

om deras tidigare hem och liv. Enligt Rappe och Topo (2007) främjades identiteten hos 

patienterna med demenssjukdom genom att de delade med sig av både positiva och negativa 

minnen som väcktes när de var i utemiljön. Gibson et al. (2017) beskrev också att utemiljön 

främjade identiteten hos patienterna med demenssjukdom genom att de i det skogsbaserade 

projektet fick uppleva den naturliga miljön tillsammans med andra vilket gav dem en känsla 

av tillhörighet och stärkt identitet. 

6.3.2 Inverkan på beteenden 

Studierna visade att utemiljön främjade socialt beteende hos patienterna med 

demenssjukdom. Detta bland annat genom att de ofta träffade vänner och grannar när de var 

utomhus, de blev mindre isolerade och kände sig inte lika ensamma när de var ute samt 

eftersom utemiljön bidrog till många samtalsämnen och främjade kommunikation (Duggan 

et al., 2008; Gibson et al., 2017; Hendriks et al., 2016; Hernandez, 2007; Olsson et al., 2013; 

Rappe & Topo 2007). Studien av Rappe och Topo (2007) visade att utemiljön främjade 

patienterna med demenssjukdom till att ta mer initiativ gällande interaktion, även då det 

gällde patienter som vanligtvis hade låg initiativförmåga. Studien visade också att den 

psykosociala dynamiken hos grupperna som observerades underlättades i utemiljön, vilket 

innebar att det blev enklare för patienterna med demenssjukdom att uttrycka sig utan att 

påverka andra i gruppen negativt. Att vara utomhus väckte även minnen hos de med 
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demenssjukdom och att vistas i utemiljön och dela med sig av minnen främjade patienternas 

delaktighet.  

Studierna visade att utemiljön kunde förbättra humöret hos patienterna med 

demenssjukdom. Humör tolkades genom patienternas beteenden (Detweiler et al., 2008; 

Hernandez, 2007; White et al., 2017). I studien av Detweiler et al. (2008) svarade 96 % av 

vårdgivarna och 83 % av de anhöriga till patienterna demenssjukdom att de höll med eller 

starkt höll med om att trädgården vid demensboendet i studien förbättrade patienternas 

humör. White et al. (2017) undersökte effekten på humör hos patienterna med 

demenssjukdom vid ett demensboende efter att de hade vistats i en trädgård. Deltagarnas 

humör bedömdes enligt en likertskala utifrån tolkning av deltagarnas beteenden. 

Bedömningarna gjordes före och efter att deltagarna hade vistats i trädgården. Signifikant 

ökning av poäng för patienternas uppvisade humör visades efter vistelse i utemiljön (p < 

0.001). Hur lång tid som spenderades utomhus visade sig ha betydelse för förändring i 

humör. Ökad mängd tid som spenderades utomhus associerades med positiv ökning av 

poäng för humör hos patienterna med demenssjukdom men sambandet var icke-linjärt. I 

studien av Detweiler et al. (2008) minskade behovet av vid behovsmedicin i samband med 

agiterade och aggressiva beteenden efter att vandringsträdgården öppnades vid boendet. Det 

fanns ett signifikant samband mellan det totala behovet under studiens första år och det 

totala behovet under andra året då trädgården hade öppnats (p < 0.01). Antal patienter som 

inte behövde vid behovsmedicin ökade från 35 % till 56 % under det andra året. Bortsett från 

två patienter behövde patienterna mindre vid behovsmedicin än under första året. Detta 

indikerade att trädgården påverkade patienterna genom att deras agiterade och aggressiva 

beteenden minskade.  

I samma studie av Detweiler et al. (2008) rapporterades våldsamma, aggressiva och sexuellt 

opassande beteenden för varje enskild patient och användes som mått för olämpliga 

beteenden. Beteendena delades in i fyra allvarlighetsgrader där grad ett var lindrigast och 

grad fyra var allvarligast. Studien visade inget signifikant samband för händelser av grad ett 

till tre i relation till att trädgården hade öppnats. Däremot visades signifikant ökning av 

händelserapporter av grad fyra från studiens första år till observationsåret då trädgården 

hade öppnats (p < 0.05). Observationsverktyget CMAI visade att agiterade och aggressiva 

beteenden minskade bland patienterna efter att trädgården hade öppnats. I genomsnitt 

minskade CMAI-poängen med nästan 3 poäng och medianen minskade med 5 poäng för 

deltagarna. Signifikant samband fanns mellan patienternas slutliga CMAI-poäng och antal 

dagar de hade spenderat i vandringsträdgården och indikerade att fler dagar med vistelse i 

trädgården var en förutsättning för lägre CMAI-poäng (p < 0.05). 88 % av vårdgivarna och 

100 % av de anhöriga uppgav att de höll med eller starkt höll med om att agiterade beteenden 

hos patienterna med demenssjukdom hade minskat efter öppnandet av trädgården. Även 

studien av Edwards et al. (2013) visade på att utemiljön hade inverkan på agiterade 

beteenden samt aggressiva beteenden då den genomsnittliga poängen för agitation och 

aggression hade minskat med 47 % hos patienterna tre månader efter att den terapeutiska 

trädgården hade inrättats vid boendet (p < 0.001). I studien av Mitchell och Burton (2006) 

noterades skillnader i beteenden mellan äldre patienter med demenssjukdom och äldre 
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personer utan demenssjukdom när de vistades i utemiljön. Endast patienter med 

demenssjukdom uppvisade oro eller förvirring. Dessa beteenden uppvisade de då de blev 

osäkra på vilken väg de skulle gå eller om de blev distraherade av plötsliga ljud. 

7 DISKUSSION 

I detta avsnitt förs diskussion om examensarbetets metod och genomförande samt om etiska 

överväganden och ställningstaganden. Därefter diskuteras resultatet utifrån den teoretiska 

utgångspunkten och tidigare forskning. Slutligen presenteras förslag på vidare forskning. 

7.1 Metoddiskussion 

Metoden som valdes för detta examensarbete var allmän litteraturöversikt enligt Friberg 

(2012). Allmän litteraturöversikt kan användas för att skapa en beskrivande 

sammanställning av ett område, metodvalet var därför lämpligt eftersom syftet var att skapa 

en översikt om utemiljöns inverkan för patienter med demenssjukdom. Både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar inkluderades. Polit och Beck (2012) beskriver att kvantitativ data är 

numerisk information som samlas in genom mätningar och analyseras statistiskt medan 

kvalitativ data är berättande och bygger på människors subjektiva erfarenheter. Dessa typer 

av data beskrivs kunna komplettera varandra genom att kvalitativ data kan användas till att 

styrka och förklara kvantitativa beskrivningar och förhållanden från forskningsresultat. Att 

kombinera de två tillvägagångssätten motverkar begränsningar som kommer av att använda 

endast ena metoden. Därmed fick arbetet annan bredd än om endast ena formen av 

datamaterial hade använts. Friberg (2012) beskriver att en allmän litteraturöversikt inte är 

lika omfattande som en systematisk litteraturstudie som kräver ingående metaanalys. Att 

göra en intervjustudie hade varit intressant men detta var inte lämpligt på grund av 

tidsramen samt etiska aspekter. 

Inkluderade artiklar i denna litteraturöversikt kom från länder med liknande kultur och 

demensvård som Sverige för att resultatet skulle vara användbart i svenska 

vårdsammanhang. Analyserade artiklar hade genomgått peer review, var publicerade mellan 

år 2006 och 2017 samt var skrivna på engelska. Att artiklarna hade genomgått peer review 

innebär enligt CODEX (2017b) att de är vetenskapligt granskade innan publicering. En 

artikel hittades via PubMed, denna databas hade ingen funktion för av avgränsa sökningar 

till artiklar som var peer reviewed. Därför kontrollerades tidsskriften där den valda artikeln 

var publicerad, vilket visade att artikeln hade genomgått peer review. Urvalet avgränsades 

initialt till artiklar publicerade mellan år 2008 och 2017. Eftersom området visade sig vara 

sparsamt beforskat ändrades kravet till att artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2006 

och 2017 vilket gjorde att ytterligare fyra artiklar inkluderades. Att ändra åldersspannet med 
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två år för artiklarna förändrade inte resultatet eftersom artiklarna fortfarande ansågs 

tidsenliga. Endast artiklar skrivna på engelska inkluderades eftersom de ansågs vara 

universella eftersom de var skrivna för att nå en större målgrupp. I flera fall svarade de valda 

artiklarna på ett bredare syfte än examensarbetets syfte. De undersökte alltså andra aspekter 

som inte var relevanta i detta fall. Därför har endast de relevanta delarna i dessa studier 

använts till denna allmänna litteraturöversikt. 

Polit och Beck (2012) beskriver att giltighet inom forskning är ett kriterium för att utvärdera 

kvalitén och sanningshalten av forskningsdata. Patienter med demenssjukdom intervjuades i 

studier som ingick i denna allmänna litteraturöversikt (Duggan et al., 2008; Edwards et al., 

2013; Gibson et al., 2007; Gibson et al., 2017; Hendriks et al., 2016; Mitchell & Burton, 2006; 

Olsson et al., 2013). Detta påverkade giltigheten genom att demenssjukdom innebär nedsatt 

kognitiv förmåga och patienter med demenssjukdom kan därmed ge svar som inte är 

sanningsenliga och inte stämmer ihop med verkligheten när de intervjuas. Samtidigt var 

patientperspektivet värdefullt, därför involverades detta perspektiv ändå. Giltigheten stärktes 

av att vissa studier involverade anhöriga och vårdgivare till patienterna med demenssjukdom 

som kompletterade patienternas perspektiv. Dessutom har analys- och skrivprocessen 

genomförts med kritiskt förhållningssätt för att inte förvränga forskningsdata och för att 

återge data med hög giltighet. Artiklarna hade också genomgått peer review. Vidare stärktes 

giltigheten av att referering tillämpades samt av att arbetsprocessen tydligt beskrevs i 

metodavsnittet samt i bifogade bilagor. Tillförlitlighet är ett begrepp som beskriver 

forskningsdatas stabilitet över tid och förhållanden. Om en undersökning upprepas med 

samma eller liknande kontext och deltagare ska resultatet bli detsamma (Polit & Beck, 2012). 

Även tillförlitligheten för denna allmänna litteraturöversikt påverkades av att nedsatt 

kognition och förvirring förekom hos patienterna med demenssjukdom i studierna. Att 

anhöriga och vårdgivare deltog i studierna höjde tillförlitligheten genom att de 

kompletterade patienternas perspektiv samt styrkte eller dementerade patienternas 

beskrivningar då dessa påverkades av patienternas nedsatta kognition. Människor och deras 

upplevelser påverkas av många aspekter i livet i de sammanhang de befinner sig i. Därmed 

finns det många aspekter som påverkar studiernas resultat. Att uppnå exakt samma 

förhållanden vid upprepade tillfällen är i princip omöjligt. Likartade resultat är möjliga att 

uppnå men studiernas resultat reflekterar bäst de specifika undersökningsgrupperna i de 

specifika sammanhangen de befann sig i då undersökningarna genomfördes.  

Inom forskning innebär överförbarhet i vilken utsträckning undersökningars fynd kan 

överföras till andra sammanhang och grupper (Polit & Beck, 2012). Likheter identifierades 

mellan de valda studiernas resultat vilket visar på att studiernas fynd stämmer i olika 

sammanhang och är överförbara till viss grad. I studierna varierade antal deltagare från 10 

till 123 deltagare och studiernas överförbarhet varierade därmed eftersom fler deltagare 

krävs för att ge mer allmänna resultat som är överförbara. Dessutom är människor och deras 

upplevelser unika vilket gör att resultatet inte är generaliserbart fullt ut. Upplevelserna är 

sanningsenliga men inte allmängiltiga och därmed minskar studiernas överförbarhet. 

Innehållet i denna allmänna litteraturöversikt har begränsad överförbarhet eftersom det är 

en C-uppsats som skrevs under begränsad tid och med begränsade kunskapsförutsättningar. 
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Resultatet är i viss utsträckning användbart i andra sammanhang och i verksamheter för 

patienter med demenssjukdom. Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att alla individer är 

unika och att vården bör vara personcentrerad. 

7.2 Etikdiskussion 

Detta examensarbete efterföljde riktlinjer av CODEX (2017a) för att förhindra oredligt 

arbete. Detta efterföljdes genom att kritiskt förhållningssätt tillämpades för att inte förvränga 

eller återge data felaktigt. Det kritiska förhållningssättet har även tillämpats för att undvika 

selektivt urval som enligt Friberg (2012) är en risk i samband med allmänna 

litteraturöversikter. Dessutom har referering enligt APA-systemet tillämpats för att tydligt 

kunna återge källor och inte stjäla forskningsdata samt för att läsare ska ha möjlighet att 

härleda slutsatser. De artiklar som användes hade genomgått peer review och därmed höjdes 

kvalitén och det etiska värdet för resultatet. Artiklarna till resultatet kvalitetsgranskades 

dessutom enligt Fribergs (2012) förslag på frågor för kvalitetsgranskning. Alla artiklar var 

skrivna på engelska vilket var ett etiskt problem i samband med översättning. Det var i flera 

fall svårt att hitta synonyma översättningar till svenska av engelska ord och uttryck. I 

översättningsarbetet användes lexikon ihop med noggrann reflektion för att undvika 

omtolkning och för att översättningar skulle förhålla sig så nära som möjligt till artiklarnas 

innehåll. Ett annat etiskt problem var att det valda intresseområdet var sparsamt beforskat 

och resulterade därför endast i begränsat antal artiklar. Om mer forskning inom området 

hade funnits hade det varit möjligt att höja kvalitén av den allmänna litteraturöversikten 

genom att inkludera flera artiklar av hög kvalité och färre artiklar med lägre kvalité enligt 

kvalitetsgranskningen. 

7.3 Resultatdiskussion 

Nedan diskuteras likheter och skillnader i syften och metoder samt likheter och skillnader i 

resultat av artiklarna i litteraturöversikten. 

7.3.1 Artiklarnas syften och metoder 

Detweiler et al. (2008) undersökte vandringsträdgårdens inverkan för patienterna med 

demenssjukdom. Vandringsträdgården beskrevs som en säker miljö för patienter med 

demenssjukdom där de kunde vandra fritt. Målet med denna var att öka tillgången till 

utemiljön för patienter med demenssjukdom som riskerade att rymma, vilket var en risk för 

skador eller dödsfall. White et al. (2017) undersökte naturträdgårdens inverkan för 

patienterna med demenssjukdom. Naturträdgården syftade till att uppmuntra till 

utomhusaktivitet genom olika planteringar. Där fanns utrymmen anpassade både för 

aktivitet och för passiv utevistelse. Edwards et al. (2013) och Hernandez (2007) undersökte 

de terapeutiska trädgårdarnas effekt på livskvalitén hos patienterna med demenssjukdom. 
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Terapeutiska trädgårdar beskrevs som multisensoriska miljöer som kunde bidra till 

terapeutisk återhämtning. Gibson et al. (2017) undersökte påverkan på livskvalitén hos 

patienterna med demenssjukdom av vistelse i skogsmiljö. Dessa fem studier undersökte 

alltså utemiljöns inverkan för patienterna med demenssjukdom genom miljömässiga 

åtgärder eller projekt vilket sågs som en styrka. Detta genom att inverkan av begränsade 

delar av utemiljön undersöktes mer grundligt till skillnad från övriga studier som undersökte 

inverkan av utemiljön allmänt (Duggan et al., 2008; Gibson et al., 2007; Hendriks et al., 

2016; Mitchell & Burton, 2006; Olsson et al., 2013; Rappe & Topo, 2007). Därmed bidrog 

dessa studier till ett mer mångsidigt och djupgående resultat. 

I sju av studierna undersöktes utemiljöns inverkan på beteenden, livskvalité, välbefinnande 

eller humör hos patienterna med demenssjukdom (Detweiler et al., 2008; Edwards et al., 

2013; Gibson et al., 2017; Hendriks et al., 2016; Hernandez, 2007; Rappe & Topo, 2007; 

White et al., 2017). Aspekterna som undersöktes var alltså begränsade till skillnad från övriga 

studier som undersökte inverkan allmänt utan fokus på specifika aspekter. Att begränsa antal 

aspekter som undersöktes underlättade för fördjupade undersökningar av dessa. 

Begränsningarna i undersökningarna sågs därför både som en styrka och begränsning. Detta 

ledde dels till begränsade resultat eftersom all inverkan av utemiljön för patienterna med 

demenssjukdom inte uppmärksammades men samtidigt blev resultatet fördjupat gällande de 

aspekter som undersöktes. 

Observationer av patienterna med demenssjukdom genomfördes i sju av de elva studierna 

(Detweiler et al., 2008; Edwards et al., 2013; Gibson et al., 2017; Hernandez, 2007; Mitchell 

& Burton, 2006; Rappe & Topo, 2007; White et al., 2017). Polit och Beck (2012) beskriver att 

observationer är mångsidiga och kan bidra till stor variation av information. Till exempel 

information om patienters tillstånd, verbal- och icke-verbal kommunikation, aktivitet, 

beteenden samt miljömässiga förhållanden. Observationer kan bidra till bättre information 

än självrapportering när personer är omedvetna om sina egna beteenden, när de skäms för 

att rapportera händelser, när beteenden är känslomässigt laddade eller när de inte är kapabla 

att beskriva sina handlingar. Observationsstudierna sågs därför som en styrka för resultatet. 

Hernandez (2007) och Gibson et al. (2017) kompletterade observationerna av patienterna 

med demenssjukdom med intervjuer av anhöriga och vårdgivare till patienterna. Detweiler et 

al. (2008) kompletterade observationerna med en enkätundersökning där anhöriga och 

vårdgivare till patienterna med demenssjukdom deltog. Polit och Beck (2012) beskriver att 

flera metoder för datainsamling gällande ett intresseområde med fördel kan kombineras. 

Detta kan bidra till övergripande förståelse samt en konsekvent och sammanhängande bild 

av området. Vidare kan insamling av data från olika perspektiv samt olika uppsättningar av 

personer som till exempel enskilda individer eller grupper bidra till att insamlad data 

gällande området stärks. Även studierna av Duggan et al. (2008) och Gibson et al. (2007) 

kombinerade olika perspektiv och uppsättningar av deltagare under datainsamlingen. 

Duggan et al. (2008) kombinerade intervjuer med patienter med demenssjukdom och 

intervjuer med deras anhörigvårdare. Gibson et al. (2007) kombinerade intervjuer med 

patienter med demenssjukdom och fokusgruppintervjuer med anhöriga och vårdgivare till 

patienterna. Även studien av och Mitchell och Burton (2006) kombinerade olika metoder för 
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datainsamling i form av observationer och intervjuer med patienterna med demenssjukdom. 

I denna studie intervjuades och observerades förutom patienter med demenssjukdom även 

en kontrollgrupp som bestod av personer som inte hade demenssjukdom. Både deltagarna 

med demenssjukdom och de i kontrollgruppen var 60 år eller äldre och bodde i egna hem 

(Mitchell & Burton, 2006). Detta sågs som en styrka eftersom det gjorde det möjligt att se om 

upplevelser och interaktion skiljde mellan patienterna med och deltagarna utan 

demenssjukdom. 

Sju studier i denna litteraturöversikt genomförde intervjuer (Duggan et al., 2008; Gibson et 

al., 2007; Gibson et al., 2017; Hendriks et al., 2016; Hernandez, 2007; Mitchell & Burton, 

2006; Olsson et al., 2013). I fem av dess genomfördes personliga intervjuer (Duggan et al., 

2008; Gibson et al., 2017; Hernandez, 2007; Mitchell & Burton, 2006; Olsson et al., 2013). 

Gibson et al. (2007) kombinerade personliga intervjuer och intervjuer i fokusgrupper. 

Hendriks et al. (2016) höll endast intervjuer i fokusgrupper. Polit och Beck (2012) beskriver 

att personliga intervjuer innebär att intervjuare möter respondenter personligen för att ställa 

frågor till dem. Detta betraktas som den bästa metoden för insamling av data eftersom den 

resulterar i information med hög kvalité. Vidare beskrivs att fokusgrupper som intervjuas 

utgörs av fem eller fler personer. Intervjuaren guidar diskussionen inom fokusgruppen enligt 

en uppsättning frågor eller ämnen som ska täckas. Typiskt utgör deltagarna en homogen 

grupp och gruppdynamiken bidrar till att diskussionerna ger rikligt med information. 

Fördelar med fokusgrupper är att de bidrar med många synpunkter på kort tid och att 

deltagare kan påverka varandra med sina svar och bidra till djupare diskussioner. En risk är 

att gruppdynamiken kan hämma deltagare att uttrycka individuella åsikter. Dessutom finns 

det risk att fåtal deltagare kan dominera diskussionerna. Intervjuerna ansågs fördelaktiga i 

denna allmänna litteraturöversikt eftersom de bidrog till mycket information. 

7.3.2 Artiklarnas resultat 

I resultatet framkom det att utemiljön främjade aktivitet, aptit, fysisk välmående, förbättrad 

sömn, identitet, inspiration, interaktion, kommunikation, känsla av att vara betydelsefull, 

känsla av frihet, minnen, sensorisk stimulering, stolthet, livskvalité, självförtroende, 

välbefinnande samt förbättrade humör hos patienterna med demenssjukdom. Dessutom var 

utemiljön avslappnande, lugnande och minskade aggression och agitation hos patienterna. 

Enligt Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom bör demensvård 

grundas på personcentrerat förhållningssätt (Socialstyrelsen, 2016). Personcentrerad vård 

definieras enligt Svensk sjuksköterskeförening (SSF, 2016a) som strävan efter att se till hela 

personen. Detta innebär bland annat att alla behov prioriteras i samma utsträckning hos den 

som vårdas. Andliga, existentiella, psykiska och sociala behov får samma prioritet som 

fysiska behov. Resultatet visade att många behov tillgodosågs hos patienterna med 

demenssjukdom genom vistelse i utemiljön. Vilket tyder på att vistelse i utemiljön som del av 

omvårdnaden bidrar till personcentrerad vård för patienter med demenssjukdom. 
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Resultatet visade att utemiljön hade positiv inverkan på livskvalité och välbefinnande för 

patienterna med demenssjukdom (Detweiler et al., 2008; Duggan et al., 2008; Edwards et 

al., 2013; Gibson et al., 2007; Hendriks et al., 2016; Hernandez, 2007; Olsson et al., 2013; 

Rappe & Topo, 2007). Utemiljön bidrog också till förbättrat humör (Detweiler et al., 2008; 

Hernandez, 2007; White et al., 2017). Minskning av depressiva symtom hos patienterna med 

demenssjukdom påvisades också (Edwards et al. 2013). Studierna visade även att utemiljön 

fungerade som ett terapeutiskt instrument, att den bidrog till ökad sensorisk stimulering, att 

minen väcktes samt att patienterna med demenssjukdom njöt av utemiljöns estetiska aspekt 

(Duggan et al., 2008; Gibson et al., 2007; Hendriks et al., 2016; Hernandez, 2007; Olsson et 

al., 2013; Rappe & Topo, 2007). Detta kan kopplas till teorin av Grahn et al. (2010) där 

naturens roll i rehabilitering och förbättrat mående beskrivs handla om kommunikation som 

berör emotionellt, kognitivt och sensoriskt. När människor mår bra kan de hantera och 

samtidigt fungera i de flesta typer av miljöer. När människor däremot mår dåligt och känner 

sig mentalt svaga kan de få svårt att hantera vissa miljöer och de får då svårt att relatera till 

omgivningen. Deras uppfattning om och betydelsen av mer föränderliga miljöer kan då 

ändras för dem. Till exempel kan miljöer då upplevas som hotfulla trots att det kanske 

tidigare varit miljöer som bidragit till glädje. I dessa fall söker sig människor till miljöer som 

är mer stabila och inte förändras i för stor utsträckning, såsom naturen. När människor 

befinner sig i kris och mår dåligt har de behov av fysiska miljöer som kan bidra till 

återhämtning, uppbyggnad samt utveckling mentalt. Naturen fungerar i dessa fall som viktig 

resurs. Både tidigare forskning och resultatet visar dock att vistelse i utemiljön inte alltid 

hjälper då patienter med demenssjukdom ibland glömmer bort att de varit ute till följd av 

försämrat minne (Gibson et al., 2007; Jakobsen & Sørlie, 2010) Resultatet visade också att 

effekten kunde vara omvänd, patienterna med demenssjukdom kunde inbilla sig att de varit i 

utemiljön trots att det inte hade det. Dessa upplevelser kunde ha positiv inverkan på 

välbefinnandet trots att det var inbillat (Gibson et al., 2007). 

Tidigare forskning visar att patienter med demenssjukdom har begränsad frihet genom att de 

till följd av demenssjukdom är beroende av andra människor (Jakobsen & Sørlie, 2010). Om 

de dessutom bor på låsta avdelningar blir de på så sätt tvingade till begränsad frihet 

(Helgesen et al., 2014). Resultatet visade att patienternas användning av utemiljön hade 

begränsats på grund av demenssjukdom. Desorientering, förvirring, minskat självförtroende, 

oro och sviktande minne till följd av demenssjukdom gjorde patienterna mindre 

självständiga. Dessa effekter blev mer framträdande när de vistades i utemiljön och därför 

undvek patienterna utevistelse (Duggan et al., 2008). När patienterna däremot väl vistades i 

utemiljön gav det dem en känsla av frihet (Duggan et al., 2008; Hendriks et al., 2016; Olsson 

et al., 2013). Patienterna med demenssjukdom kände sig dessutom självständiga bara genom 

att ha förmågan att kunna gå ut (Olsson et al., 2013). Därmed anses utevistelse som del av 

omvårdnaden samt stöttning efter behov vara viktigt för att motverka den begränsade 

friheten som patienter med demenssjukdom lever med. 
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Teorin om den stödjande miljön av Grahn et al. (2010) illustreras med hjälp av en pyramid 

indelad i fyra nivåer som motsvarar de olika faser av rehabilitering och mående som ingår i 

teorin. Basen av pyramiden beskriver en fas av kris. Människor i denna fas har inåtriktat 

engagemang inom sig själva och är i störst behov av stödjande naturliga miljöer. I denna fas 

sker interaktion och reflektion via sensoriska intryck och känslor som naturen bidrar med. 

Detta kan kopplas samman med att utemiljön för patienter med demenssjukdom fungerade 

som ett terapeutiskt instrument, att den bidrog till ökad sensorisk stimulering, att minnen 

väcktes samt att patienterna njöt av utemiljöns estetiska aspekt (Duggan et al., 2008; Gibson 

et al., 2007; Hendriks et al., 2016; Hernandez, 2007; Olsson et al., 2013; Rappe & Topo, 

2007). Sedan kommer ett stadium i pyramiden av Grahn et al. (2010) som beskrivs som 

emotionellt deltagande och därefter ett stadium av aktivt deltagande. Dessa innebär i tur och 

ordning mindre behov av stödjande miljöer som främjar mental återhämtning, uppbyggnad 

och utveckling. Den andra fasen i pyramiden av emotionellt deltagande motsvarar att minnen 

väcktes hos patienterna med demenssjukdom när de vistades i utemiljön, som bidrog till att 

de delade med sig av både positiva och negativa minnen till andra vilket stärkte deras känsla 

av identitet. Samt att den psykosociala dynamiken underlättades i utemiljön hos grupperna 

med patienterna med demenssjukdom (Rappe & Topo, 2007). Den tredje fasen av aktivt 

deltagande motsvarar att utemiljön bidrog till att patienterna med demenssjukdom 

engagerade sig i aktiviter i utemiljön (Gibson et al., 2017; Hendriks et al., 2016; Olsson et al., 

2013; Rappe & Topo, 2007). Toppen av pyramiden motsvarar en fas av utåtriktat 

engagemang. I denna fas befinner sig människor när de mår bra. De kan då anpassa sig till de 

flesta typer av miljöer och enklare relatera till omgivningen. Denna fas motsvarar 

patienternas ökade initiativsförmåga gällande interaktion i kombination med deras ökade 

engagemang i aktiviteter samt främjandet av socialt beteende hos patienterna med 

demenssjukdom som utemiljön bidrog till (Duggan et al., 2008; Gibson et al., 2017; Hendriks 

et al., 2016; Hernandez, 2007; Olsson et al., 2013; Rappe & Topo 2007). Resultatet visar att 

patienterna med demenssjukdom befann sig i olika faser av mående och att deras behov av 

utemiljön varierade därefter. Störst psykisk inverkan och betydelse visade resultatet att 

utemiljön hade för patienter med demenssjukdom då de mådde dåligt och befann sig i den 

första fasen av pyramiden där deras engagemang var inåtriktat. Patienterna med 

demenssjukdom i studien av Mitchell och Burton (2006) upplevde ofta rädsla när de befann 

sig i specifika formella miljöer utomhus till skillnad från deltagarna i kontrollgruppen utan 

demenssjukdom. Detta kan tyda på att patienterna med demenssjukdom mådde sämre till 

följd av demenssjukdom och hade större behov av stödjande miljöer. 

Eriksson (2000) beskriver hälsa som integrerat tillstånd av sundhet, friskhet och känsla av 

välbefinnande som kan upplevas trots sjukdom. Sundhet beskrivs som psykisk hälsa vilket 

resultatet kan kopplas samman med till exempel genom att patienterna i studien av Edwards 

et al. (2013) uppvisade mindre depressiva symtom efter vistelse i utemiljön. I flera studier 

uppvisade även patienterna bättre humör efter vistelse i utemiljön (Detweiler et al., 2008; 

Hernandez, 2007; White et al., 2017). Eriksson (2000) beskriver friskhet som en del av hälsa 

som berör det biologisk. Resultatet visade att patienterna i flera studier förknippade vistelse i 

utemiljö med kroppslig friskhet (Duggan et al., 2008; Gibson et al., 2017; Hendriks et al., 

2016). Välbefinnande som en del av hälsa beskrivs av Eriksson (2000) som individers 
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upplevda hälsa. I tre studier uppgav patienterna att de upplevde förbättrat välbefinnande av 

vistelse i utemiljön (Duggan et al., 2008; Gibson et al., 2007; Gibson et al., 2017). Eriksson 

(1995) beskriver även att hälsa innefattar dimensionerna görande, varande och vardande. 

Görandets nivå där fokus är på yttre faktorer kan kopplas samman med den kroppsliga 

friskheten patienterna upplevde (Duggan et al., 2008; Gibson et al., 2017; Hendriks et al., 

2016). Varandets nivå innefattar enligt Eriksson (1995) strävan efter välbefinnande och inre 

balans mellan psykiska och fysiska faktorer, alltså mellan kropp och själ. Detta kan kopplas 

samman med de studier där patienterna uppgav att de upplevde välbefinnande (Duggan et 

al., 2008; Gibson et al., 2007; Gibson et al., 2017). Även studien av Hernandez (2007) kan 

kopplas samman med varandets nivå genom att utemiljön i studien fungerade som ett 

terapeutiskt instrument som bidrog till förbättrad livskvalité genom både psykisk och fysisk 

inverkan. Eriksson (1995) beskriver att vardandets nivå innefattar människors ständiga 

process mot hälsa. I denna dimension är livsfrågor centrala samt strävan efter att försonas 

med livets omständigheter. Vardande innebär att människor upplever sig som djupare 

integrerade helheter, detta kan ske i samband med såväl livskriser som lyckliga stunder. 

Detta kan kopplas samman med att utemiljön kunde bidra till att patienterna med demens 

kände sig betydelsefulla och upplevde stärkt självförtroende (Gibson et al., 2017; Hendriks et 

al., 2016; Olsson et al., 2013; Rappe & Topo, 2007). Vardandets nivå kan även kopplas 

samman med att patienterna i studien av Olsson et al. (2013) beskrev utevistelse som ett 

tillfälle att se framåt och se en framtid trots att de levde med demenssjukdom vilket tyder på 

att de kunde se mening med livet och att de hade försonats med livets omständigheter. 

I resultatet framkom det att utemiljön på olika sätt kunde bidra till att patienterna med 

demenssjukdom upplevde stärkt identitet, fick ökat självförtroende samt att de kände sig 

betydelsefulla (Gibson et al., 2017; Hendriks et al., 2016; Olsson et al., 2013; Rappe & Topo, 

2007). Utemiljön kunde också ha negativ inverkan genom att patienterna med 

demenssjukdom upptäckte att de inte längre klarade av att utföra vissa aktiviteter. Även 

tidigare forskning visar detta. Studien av Cleary och Doody (2017) visar att förändringar 

genom förlust av förmågor hos patienter med demenssjukdom under sjukdomsutvecklingen 

innebär stor förlust för deras känsla av identitet. Studien av Zeller et al. (2011) visar att när 

patienter med demenssjukdom befinner sig i situationer där de får stöttning eller där 

vårdgivare helt och hållet tar över vårdaktiviteter för att tillgodogöra deras behov, kan 

patienter inse förlusten av sina förmågor och sin självständighet. Resultatet visar att vistelse i 

utemiljön som del av omvårdnaden för patienter med demenssjukdom kan främja stärkt 

känsla av identitet vilket är viktigt då sjukdomsutvecklingen kan försvaga känslan av identitet 

hos patienter med demenssjukdom. 

I det senare skedet av sjukdomsutveckling kan beteendeförändringar uppstå som innefattar 

aggression (WHO, 2016). Aggression kan till exempel uppstå då patienter med 

demenssjukdom har svårt att ta in och tolka information rätt samt då de har svårt att 

förmedla sig. Detta är ett beteendemässigt symtom vid demenssjukdom som orsakar lidande 

(Socialstyrelsen, 2016). I tidigare forskning beskrivs aggressivt beteende i samband med 

beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom som ett sätt för patienter med 

demenssjukdom att försöka uttrycka sig och framföra sin vilja då deras förmåga att 
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kommunicera har försämrats (Cleary & Doody, 2017; Duxbury et al., 2013; Ostaszkiewicz et 

al., 2015; Zeller et al., 2011). I studien av Ostaszkiewicz et al. (2015) beskrivs att aggressiva 

beteenden hos patienter med demenssjukdom beror på kognitiv svikt och bristande insikt i 

egna handlingar. I studien av Cleary och Doody (2017) beskrivs att aggression beror på 

patienters svårigheter att anpassa sig till förändringar som uppkommit hos dem till följd av 

demenssjukdom. Resultatet i denna allmänna litteraturöversikt visar att utemiljön minskade 

aggressiva beteenden hos patienterna med demenssjukdom (Detweiler et al., 2008; Edwards 

et al., 2013). Därmed anses utemiljön som del av omvårdnaden av patienter med 

demenssjukdom kunna bidra till minskning av aggressiva beteenden som då även minskar 

lidandet för patienter. Eriksson (1995) beskriver att lidande kan isolera människan från sig 

själv och sin egen helhet. Därmed innebär minskat lidande för patienter ökad möjlighet till 

att kunna uppleva sig själva som en helhet och därmed uppleva hälsa. 

7.4 Förslag på vidare forskning 

Författaren till examensarbetet föreslår vidare forskning inom detta område för att bidra 

med mer kunskap om utemiljöns inverkan för patienter med demenssjukdom eftersom 

området var relativ outforskat. Resultatet i denna litteraturöversikt visar att utemiljön i stor 

utsträckning har positiv inverkan psykiskt och fysiskt samt inverkan på beteenden för 

patienter med demenssjukdom. Därför föreslås även vidare forskning om hur utevistelse för 

patienter med demenssjukdom kan främjas samt hur utemiljön kan anpassas för att minska 

miljömässiga risker. Både kvalitativa och kvantitativa undersökningar föreslås för samtliga 

forskningsförslag för att ge mer omfattande resultat. 

8 SLUTSATSER 

Examensarbetets syfte att skapa en översikt om utemiljöns inverkan för patienter med 

demenssjukdom besvarades. I analysen av studierna uppmärksammades psykisk och fysisk 

inverkan samt inverkan på beteenden hos patienterna med demenssjukdom, vilket 

sammanställdes i denna allmänna litteraturöversikt. Det som framstod klarast var den 

psykiska inverkan av utemiljön. Detta visade sig hos patienterna med demenssjukdom bland 

annat genom positiv inverkan på livskvalité och välbefinnande. Dock var denna inverkan inte 

alltid långsiktig eftersom det förekom att patienterna med demenssjukdom efter utevistelse 

glömde bort att de varit ute. Patienterna kunde även inbilla sig att de varit i utemiljön trots 

att de inte hade det, vilket ändå kunde ha inverkan på välbefinnandet. Utemiljön kunde även 

bland annat väcka minnen hos patienterna, bidra till ökad sensorisk stimulering, bidra till 

känsla av stärkt identitet samt ge dem känsla av frihet. Den fysiska inverkan visade sig bland 

annat genom att patienterna upplevde kroppslig friskhet samt genom att utemiljön bidrog till 
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förbättrad aptit och sömn hos patienterna. Inverkan på beteenden yttrade sig dels genom att 

patienterna med demenssjukdom uppvisade förbättrat humör och genom att socialt beteende 

främjades. Dessutom yttrade det sig genom att agiterade och aggressiva beteenden minskade. 

Resultatet kan vara användbart inom verksamheter för patienter med demenssjukdom. 

Samtidigt är det viktigt att tänka på att alla individer är unika och att vård ska ges utifrån ett 

personcentrerat synsätt. 
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BILAGA B: ARTIKELMATRIS 

Titel, 
Författare, 
Årtal, Tidskrift, 
Land 

Syfte Metod Resultat Kvalité 

Does a wander 
garden influence 
inappropriate 
behaviors in 
dementia 
residents? 
 
Detweiler, M. B., 
Murphy, P. F., 
Myers, L. C., & 
Kim, K. Y. 
 
2008 
 
American Journal 
of Alzheimer’s 
Disease & Other 
Dementias 
 
USA 

Att 
undersöka 
effekten på 
patienters 
beteenden av 
att inrätta en 
vandrings-
trädgård vid 
ett demens-
boende. 

Observationer, 
händelse-
rapportering av 
olämpliga 
beteenden och 
användning av vid 
behovs-medicin 
av patienter med 
demenssjukdom. 
 
Enkät-
undersökning 
som besvarades 
av anhöriga och 
vårdgivare. 
 
Kvantitativ studie 
1 demensboende 
 
Patienter med 
demenssjukdom 
(n=34) 
Anhöriga (n=15) 
Vårdgivare 
(n=26) 

Agiterade och 
aggressiva beteenden 
minskade bland 
patienterna. Händelse-
rapporteringen visade 
på ökning av olämpliga 
beteenden av den 
kategorin som 
klassades som mest 
allvarlig. Användningen 
av vid behovsmedicin 
minskade. Livskvalité 
och humör 
förbättrades. 

Medel 

The impact of early 
dementia on 
outdoor life: A 
‘shrinking world’? 
 
Duggan, S., 
Blackman, T., 
Martyr, A., & Van 
Schaik, P. 
 
2008 
 
Dementia 
 
Storbritannien 

Att 
undersöka 
använd-
ningen av 
utomhus-
miljön bland 
människor 
med 
demens-
sjukdom och 
hur deras 
demens-
sjukdom 
påverkar 
detta. 

Intervjuer med 
patienter med 
demenssjukdom. 
Anhörigvårdare 
kompletterade 
svaren när det 
behövdes. 
 
Kvalitativ studie 
Boende i egna 
hem 
 
Patienter med 
demenssjukdom 
(n=22) 
Anhörigvårdare 
(n=14) 

Utemiljön värdesattes 
av patienterna med 
demenssjukdom. Där 
kunde de träna, få frisk 
luft, känna emotionellt 
välbefinnande och 
möjlighet till social 
samvaro. Omvänt 
upplevde de känslor av 
nedstämdhet då de inte 
kunde gå ut. Utemiljön 
relaterades även till 
negativa faktorer som 
osäkerhet och ångest. 

Hög 
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An evaluation of a 
therapeutic 
garden's influence 
on the quality of 
life of aged care 
residents with 
dementia.  
 
Edwards, C. A., 
McDonnell, C., & 
Merl, H. 
 
2013 
 
Dementia 
 
Australien 

Att utvärdera 
om en 
terapeutisk 
trädgård kan 
förbättra 
livskvalitén 
hos äldre 
med 
demens-
sjukdom som 
bor på 
vårdhem. 

Observationer av 
patienter med 
demenssjukdom. 
 
Intervjuer med 
patienter med 
demenssjukdom 
tillsammans med 
vårdgivare. 
 
Frågeformulär 
som besvaras av 
vårdgivare. 
 
Kvantitativ studie 
1 demensboende 
 
Patienter med 
demenssjukdom 
(n=10) 

Livskvalité förbättrades 
hos patienterna. 
Agiterade och 
aggressiva symtom 
samt depressiva 
symtom minskade. 

Medel 

Woodland 
Wellbeing: a pilot 
for people with 
dementia. 
 
Gibson, E., 
Ramsden, N., 
Tomlinson, R., & 
Jones, C. 
 
2017 
 
Working with 
Older People 
 
England 

Att ta reda 
på om 
grupp-
aktiviteter i 
skogen har 
positiv 
påverkan på 
väl-
befinnande 
hos patienter 
med 
demens-
sjukdom. 

Observationer och 
intervjuer med 
patienter med 
demenssjukdom 
tillsammans med 
anhörigvårdare. 
 
Kvalitativ studie 
Boende i egna 
hem 
 
Patienter med 
demenssjukdom 
(n=9) 
Anhörigvårdare 
(n=9) 

Kommunikation, 
välbefinnande, en 
känsla av att vara del av 
naturen och en känsla 
av att vara betydelsefull 
främjades hos 
patienterna. De kände 
sig mindre ensamma, 
kände stolthet och fick 
en stärkt känsla av 
identitet och 
tillhörighet. De blev 
exalterade över att 
engagera sig i tidigare 
intressen och nya 
aktiviteter i utemiljön. 

Medel 
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Housing and 
connection to 
nature for people 
with dementia: 
Findings from the 
INDEPENDENT 
Project. 
 
Gibson, G., 
Chalfont, G. E., 
Clarke, P. D., 
Torrington, J. M., 
& Sixsmith, A. J. 
 
2007 
 
Journal of Housing 
for the Elderly 
 
England 

Att fastställa 
om och på 
vilket sätt 
naturen är 
viktig för 
människor 
med 
diagnosen 
demenssjukd
om. 

Intervjuer med 
patienter med 
demenssjukdom 
tillsammans med 
anhörigvårdare.  
 
Intervjuer i 
fokusgrupper med 
anhöriga och 
vårdgivare. 
 
Kvalitativ studie 
2 vårdhem 
Boende i egna 
hem 
 
Patienter med 
demenssjukdom 
(n=26) 
Anhöriga (n=23) 
Vårdgivare (n=18) 

Välbefinnande och 
sensorisk stimulering 
främjades. Deras 
engagemang främjades 
för intressen som 
berördes i utemiljön. 

Hög 

Nature and 
dementia: 
development of a 
person-centered 
approach. 
 
Hendriks, I. H., 
van Vliet, D., 
Gerritsen, D. L., & 
Dröes, R. M. 
 
2016 
 
International 
Psychogeriatrics 
 
Nederländerna 

Att ta reda 
på vilka 
aspekter 
gällande att 
vara i 
naturen och 
utemiljön 
som 
patienter 
med 
demens-
sjukdom 
finner viktiga 
för deras 
livskvalité. 

Intervjuer med 
patienter med 
demenssjukdom i 
fokusgrupper. 
 
Kvalitativ studie 
2 vårdhem 
2 dagvårdsenheter 
2 mötescentra för 
personer med 
demens 
 
Patienter med 
demenssjukdom 
(n=34) 

Livskvalité främjades 
genom att patienterna 
kände avslappning, 
frihet, glädje och de 
kände sig dugliga. De 
kände sig hälsosamma, 
de njöt av naturen 
estetiskt, de 
uppskattade den sociala 
aspekten och minnen 
väcktes. 

Medel 

  



 

4 

 

Effects of 
therapeutic 
gardens in special 
care units for 
people with 
dementia: Two 
case studies. 
 
Hernandez, R. O. 
 
2007 
 
Journal of Housing 
for the Elderly 
 
USA 

Att ta reda 
på vilken 
påverkan en 
terapeutisk 
trädgård har 
på 
livskvalitén 
för patienter 
med 
demens-
sjukdom. 

Observationer av 
patienter med 
demenssjukdom. 
 
Intervjuer med 
anhöriga och 
vårdgivare. 
 
Kvalitativ studie 
2 demensboenden 
 
Patienter med 
demenssjukdom 
(n=69) 
Anhöriga (n=12) 
Vårdgivare 
(n=28) 

Utemiljön värdesattes 
som ett terapeutiskt 
verktyg som bidrog till 
förbättrad livskvalité 
hos patienterna. De fick 
förbättrad sömn, aptit, 
blev gladare, mer 
sociala och minnen 
väcktes hos dem. 

Hög 

Neighbourhoods 
for life: Designing 
dementia-friendly 
outdoor 
environments.  
 
Mitchell, L., & 
Burton, E.  
 
 
2006 
 
Quality in Ageing 
and Older Adults 
 
England 

Att 
undersöka 
hur äldre 
människor 
med 
demens-
sjukdom 
upplever och 
interagerar 
med 
utomhus-
miljön. 

Intervjuer och 
observationer av 
patienter med 
demenssjukdom 
samt en 
kontrollgrupp. 
 
Kvalitativ studie 
Boende i egna 
hem 
 
Patienter med 
demenssjukdom 
(n=20) 
Personer i 
kontrollgrupp 
(n=25) 

Både patienterna med 
demenssjukdom och de 
i kontrollgruppen 
uppskattade utemiljön. 
Rädsla förekom för att 
vistas i utemiljön i 
mörkret och i 
utemiljöer de inte 
kände sig familjära i. 
Patienterna med 
demenssjukdom 
uppvisade oro och 
förvirring när de 
vistades i utemiljön. 
 

Hög 

Persons with early-
stage dementia 
reflect on being 
outdoors: a 
repeated interview 
study. 
 
Olsson, A., 
Lampic, C., 
Skovdahl, K., & 
Engström, M. 
 
2013 
 
Aging & Mental 
Health 
 
Sverige 

Att beskriva 
hur patienter 
i ett tidigt 
stadium av 
demens-
sjukdom 
reflekterar 
över att vara 
utomhus. 

Intervjuer med 
patienter med 
demenssjukdom. 
 
Kvalitativ studie 
Boende i egna 
hem 
Patienter med 
demenssjukdom 
(n=11) 

Utemiljön bidrog till 
stärkt självförtroende 
och en känsla av att 
vara betydelsefull. 
Omvänt fick de 
försämrat 
självförtroende genom 
att de i utemiljön 
märkte förlusten av 
sina förmågor. 

Hög 
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Contact with 
outdoor greenery 
can support 
competence 
among people with 
dementia. 
 
Rappe, E., & Topo, 
P. 
 
2007 
 
Journal of Housing 
for the Elderly 
 
Finland 

Att ta reda 
på vilken 
påverkan 
utemiljön 
har på väl-
befinnande 
och 
interaktion 
hos patienter 
med 
demens-
sjukdom. 

Observationer av 
patienter med 
demenssjukdom. 
 
Kvalitativ studie 
2 dagvårdsenheter 
2 vårdhem 
 
Patienter med 
demenssjukdom 
(n=123) 

Utemiljön stimulerade 
sinnen, främjade 
initiativsförmåga, 
känsla av identitet, 
välbefinnande, 
delaktighet, socialt 
beteende, interaktion 
och aktivitet hos 
patienterna. De blev 
även lugnare. Den 
psykosociala 
dynamiken hos 
grupperna med 
patienter med 
demenssjukdom 
underlättades också. 

Hög 

Exposure to nature 
gardens has time-
dependent 
associations with 
mood 
improvements for 
people with mid- 
and late-stage 
dementia: 
Innovative 
practice. 
 
White, P. C., 
Wyatt, J., 
Chalfont, G., 
Bland, J. M., 
Neale, C., Trepel, 
D., & Graham, H. 
 
2017 
 
Dementia 
 
Storbritannien 

Att utvärdera 
förändringar 
i humör hos 
patienter 
med 
demens-
sjukdom 
efter vistelse 
i en natur-
trädgård. 

Observationer av 
patienter med 
demenssjukdom. 
 
Kvantitativ studie 
1 demensboende 
 
Patienter med 
demenssjukdom 
(n=28) 

Humör hos patienterna 
förbättrades och de 
blev gladare. 

Medel 



 

 

BILAGA C: KVALITETSGRANSKNING 

Artiklarna till litteraturöversikten har kvalitetsgranskats enligt Fribergs (2012) förslag på 
frågor vid granskning. 
 
Frågor till granskning av kvalitativa studier: 
 

 Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 

 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

 Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så 

fall beskriven? 

 Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

 Hur är metoden beskriven? 

 Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

 Hur har data analyserats? 

 Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

 Vad visar resultatet? 

 Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

 Vilka argument förs fram? 

 Förs det några etiska resonemang? 

 Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

 Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga antaganden? 

 
Frågor till granskning av kvantitativa studier: 
 

 Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 

 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

 Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så 

fall beskriven? 

 Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

 Hur är metoden beskriven? 

 Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, inklusions- respektive 

exklusionskriterier)? 

 Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata? 

 Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur? 

 Vad visar resultatet? 

 Vilka argument förs fram? 

 Förs det några etiska resonemang? 



 

 

 Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, t.ex. vad gäller 

generaliserbarhet? 

 Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. omvårdnadsvetenskapliga 

antaganden? 
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