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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Personer med en demenssjukdom där minnesproblematik och nedsatt kognitiv 
förmåga styr vardagen, lever ofta med en ständig oro. Forskning om hur utomhusvistelse 
inverkar på PMD:s (Personer med demenssjukdom) mående är relativt sällsynt, men för 
PMD som ofta har svårigheter att utrycka sina behov och begär verbalt, är forskning om detta 
en nödvändighet för att uppnå en vård som främjar välbefinnandet. Syfte: Att beskriva hur 
utomhusvistelse inverkar på välbefinnandet hos personer med demenssjukdom. Metod: 

Vald metod för detta arbete är en kvalitativ litteraturstudie med beskrivande syntes utifrån 
Evans, (2002) beskrivning. Sex kvalitativa artiklar och tre av mixad metod karaktär 
inkluderades i arbetet efter att dessa kvalitetsgranskats med Fribergs, (2017) 
granskningsfrågor för kvalitativa texter. Resultat: Analysen av de tio artiklarna resulterade i 
två teman: Positiv inverkan på välbefinnandet och Negativ inverkan på välbefinnandet.  

Dessa presenteras sedan i löpande text med tre respektive två subteman. Slutsatser: 
Utomhusvistelse har stor inverkan på PMD:s välbefinnande, där majoriteten av aspekterna 
består av positiv inverkan. Utomhusvistelse ökar PMD:s välbefinnande i form av en ökad 
delaktighet i samhället och i det egna livet, frambringade en känsla av att vara behövd samt 

är en källa till njutningsfulla upplevelser och social interaktion.  

Nyckelord: demens, kvalitativ litteraturstudie, utomhusvistelse, välbefinnande  

  



 

 

ABSTRACT 

Background: PMD (People with a dementiadisease) often live with a constant anxiety in 

their day to day life due to a deteriorating memory and cognitive function. They often 
experience difficulties with expressing their concern in a verbal maner which spirals into 
even more anxiety. Research show that you can reduce anxeity levels with helpingaids and 
environmental design-guidelines. Research on how the outdoor environment influences PMD 
and their well-being is on the other hand harder to find, but for PMD who often have 

problems with their verbal expression is scientific research a vital part in achieving a care 
who focus on well-being. Purpose: To describe how the outdoor environment influences on 
well-being for people living with dementia. Method: Qualitative literature review based on 
Evans (2002) description on systematic reviews of interpretive research. Included in this 
review there are seven articles using a qualitative approach and three using mixed methods. 
Result: Two themes were identified as: Positive influences on well-being and Negative 

influences on well-being. These are then presented in continuous text with three and two 
subtimes respectively. Conclusion: The outdoor environment had great influence on the 
well-being for PMD, with mostly positive influences. The outdoor environment increased 
PMD’s well-being by giving them a greater sense of participation in the community and in 
their own life, a sense of being useful, encourage social interaction and was a source for 

enjoyable experiences. 

Keywords: dementia, outdoor environment, qualitative literature review, well-

being 
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1 INLEDNING 

Att spendera tid utomhus är för de flesta människor en valmöjlighet och en självklar 
rättighet. Utomhusmiljön bidrar med ett flertal positiva hälsoaspekter, solljuset främjar 
vitaminupptag och stimulerar hormoner som styr dygnsrytmen, vilket i sin tur får människan 
att sova bättre på nätterna. Naturen innebär även en frihet och är en källa till njutningsfulla 
upplevelser, vilka är viktiga aspekter för människans välbefinnande. Inom äldrevården i 
Sverige är utomhusvistelse inte alltid en självklarhet, med tidsbrist och personalbrist är detta 

något som ofta hamnar långt ner på prioriteringslistan. Människan blir allt äldre och 
prognosen säger att medelåldern för överlevnad kommer att fortsätta öka. Detta innebär inte 
bara en ökning av äldre personer i samhället, utan även en ökad andel sjuka äldre personer 
som är i behov av vård. Forskning som lägger fokus på att bota och lindra sjukdomar är idag 
vanligt förekommande, något som det däremot finns mindre forskning om är hur dessa 

människor ska få ett bibehållet välbefinnande, trots eventuella sjukdomar. Personer med 
demenssjukdom (förkortat PMD i detta arbete) blir i detta läge extra utsatta, då den nedsatta 
kognitiva förmågan leder till svårigheter att verbalt uttrycka problem, behov och begär. Detta 
innebär att sjuksköterskan behöver få riktlinjer gällande hur bra omvårdnad kan ges till 
PMD, från forskning och litteratur. För personer vars sjukdom ej går att bota, bör fokus inom 

vården ligga på att ge dessa en så hög livskvalitet som möjligt trots eventuella hinder. 
Erfarenheter hos arbetets författare styrker det faktum att utomhusvistelse inte är något som 
prioriteras, av anledningar sådana som tidsbrist eller personalbrist. Ytterligare erfarenheter 
hos arbetets författare säger även att utomhusvistelse är något som de boende ofta önskar 
men sällan får tillgodosett. Intresseområdet som detta arbetet därför kommer att behandla, 

kommer ursprungligen från samordnare för forskning och utveckling (FoU) på Mälardalens 
kompetenscentrum för hälsa och välfärd (MKHV). Arbetet kommer att beröra 
utomhusvistelse och dess inverkan på välbefinnandet hos PMD. Med syfte att ge vården en 
tydligare bild av vad PMD uppfattar som stärkande för välbefinnandet samt eventuella 

anpassningar av utomhusmiljön som kan stärka chanserna till ett ökat välbefinnande. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden redogörs för demens som begrepp, hur det är att leva med en demenssjukdom, 
inomhusmiljöns inverkan samt inomhusaktiviteter. Valt vårdteoretiskt perspektiv; Kolcabas 

teori om comfort care samt relevanta styrdokument och lagar. Detta mynnar sedan ut i för 
arbetet definierat problemområde. Nedan presenteras även begreppsdefinitioner av, för 

arbetet, centrala begrepp. 
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2.1 Begreppsdefinitioner 

Nedan definieras begrepp som är centrala i detta arbete, med rubrikerna demens, 

utomhusvistelse samt miljö och natur. 

2.1.1 Demens 

I detta arbete definieras demens i enlighet med Svenskt Demenscentrums (2016) 
beskrivning, där ordet demens beskrivs som ett samlingsnamn för de sjukdomar som 
genererar demensliknande symtom. Ingen särskiljning görs mellan olika typer av sjukdomen 

utan används som ett allmänt begrepp. Istället görs i detta arbetet en uppdelning av PMD i 
ett tidigt skede av sjukdomen och i ett sent skede av sjukdomen. PMD i ett tidigt skede av 
sjukdomen definieras här som personer med en demenssjukdom, som fortfarande klara av 
att bo hemma men som tydligt är påverkade av sin sjukdom. PMD i ett sent skede av 
sjukdomen definieras som personer med en demenssjukdom som på grund av sjukdomens 

svårigheter bor på ett särskilt boende för att klara av sin vardag. 

2.1.2 Utomhusvistelse 

I detta arbete definieras ordet utomhusvistelse som att: uppehålla sig ute, i det fria. Detta i 
enlighet med Svenska Akademins ordlista (SAOL, 2018), där utomhus står för -ute, i det fria 

och vistelse för -uppehålla sig. Ingen specifikation angående vistelsetid görs. 

2.1.3 Miljö och natur 

Utomhusmiljö definieras även det enligt Svenska Akademins ordlista (SAOL, 2018), där 
ordet miljö beskriver omgivningen och de yttre förhållandena. Medan ordet natur används 

för att beskriva utomhusmiljöns landskap i form av träd, blommor, vägar och skog.  

2.2 Demenssjukdom 

Demens är ett samlingsnamn för sjukdomar som påverkar kognitiva förmågor såsom minne, 
inlärning, tänkande, språk och orienteringsförmåga. Detta beror på skador i olika delar av 
hjärnan och till följd av detta kan symtomen också ta sig olika uttryck, men innefattar 
exempelvis kroppsliga funktioner, beteendet och psykiatriska symtom. Depression och 

förvirring är vanligt förekommande symtom vid demenssjukdom, likaså oro, 
vanföreställningar, agitation, vandringsbeteende, sömnstörningar och apati (Svenskt 
Demenscentrum, 2016). Ett sjuttiotal olika sjukdomar kan generera demenssymtom men 

demenssjukdomarna delas huvudsakligen in i tre grupper:  

 Primärdegenerativa demenssjukdomar (exempelvis Alzheimers sjukdom och 
frontallobsdemens) 

 Vaskulär demenssjukdom och vaskulär kognitiv svikt (såsom infarkter och 

vitsubstansskador) 
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 Sekundära demenssjukdomar (bland annat hjärntumörer, skalltrauma och infektioner) 
(Basun, 2013) 

 

Cirka 160 000 svenskar lever idag med en demenssjukdom (Svenskt Demenscentrum, 2017). 
Av dessa står Alzheimers sjukdom för ca 50-60% av demenssjukdomarna (Basun, 2013). 
Sjukdomen kännetecknas av hjärnatrofi, där hjärnan förtvinar och tappar funktioner. 
Symtomen kommer smygandes och börjar vanligtvis med påverkan på episodminnet och 

fortskrider sedan med symtom som depression, oro, vanföreställningar, agitation, 
vandringsbeteende, sömnstörningar och apati (Basun, 2013). Näst efter Alzheimers sjukdom 
kommer de vaskulära tillstånden som utgör cirka 30% av demenssjukdomarna. Vaskulära 
demenssjukdomar kommer utav arterioskleros samt inflammationer i hjärnans blodkärl, 
vilket leder till nedsatt kognitiv förmåga (Wahlund, 2013). Gällande dessa sjukdomar 

kommer symtomen, olikt Alzheimers, ofta plötsligt. De har även ett mer sporadiskt 
fortskridande, där den sjukdomsdrabbade kan ha långa perioder av oförändrade kognitiva 

besvär för att sedan plötsligt bli försämrade (Wahlund, 2013). 

2.3 Att leva med demenssjukdom 

Livet förändras redan innan en demensdiagnos har ställts, i samband med att insjuknande 
sker och symtom som minnessvårigheter och nedsatt problemlösningsförmåga uppkommer. 
Många PMD uttrycker att besked om diagnosen och insikten om att det inte finns något 
botemedel upplevs som jobbigt och att tiden som följer i månader därefter är svår 

(Johannessen & Möller, 2011). Demenssjukdom kan i ett tidigt stadium påverka den egna 

självbilden och upplevas av individen som någonting att skämmas över, vilket leder till ett 
tillbakadragande och minskade försök till social interaktion i rädslan att göra bort sig 
samtidigt som personer i deras närhet tar avstånd (Vliet et al., 2017). Problem kring 
självbilden fortsätter även när sjukdomen progredierar i form av förlorad social identitet och 
avsaknaden av meningsfulla göromål (Davis, Byers, Nay, & Koch, 2009). Det sociala livet 

påverkas på grund av svårigheter att minnas, följa med i konversationer och ta egna initiativ 
(Johannessen & Möller, 2011). Allt efter att sjukdomen progredierar, ökar de element som 
stör det sociala livet. Höga ljud och mycket människor ger PMD en ökad förvirring och 
därmed minskade försök till interaktion (Garre-Olmo et al., 2012). För att optimera 
utgångspunkten för social interaktion krävs att miljön känns igen och därmed främjar lugn, 

att minimera antalet personer som deltar samt att samtalsämnet är något som PMD är 
intresserad av (Wijk, 2013). I och med insjuknandet upplever PMD ett skifte i de befintliga 
rollerna, föräldrarrollen förändras från att vara den omhändertagande till den som behöver 
hjälp och uppdelningarna i hemmet skiftas från tidigare strukturer (Vliet et al., 2017). Detta 
innebär en förlust för PMD och poängterar därför vikten av att känna att de är av nytta för sin 

familj och boendet de lever på. Känslan av att känna sig viktiga och fylla en funktion, 
tillsammans med dagliga aktiviteter, intressen och individualiserad vård och omsorg, leder 
till ökade chanser för välbefinnande hos PMD (Davis et al., 2009; Milte et al., 2015). 
Upplevelsen av att inte känna igen sig i omgivningen leder till att många PMD upplever en 
ständig oro och en känsla av förvirring, detta leder i många fall till tillfällen av agitation där 
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PMD visar sin frustration genom ilska och ibland även våldsamt beteende (Garre-Olmo., et al 

2012).  

2.4 Inomhusmiljöns inverkan 

Inomhusmiljön inverkar på sjukdomen på flera olika sätt, design och inredning kan vara 
betydande i hur PMD klarar av vardagen och huruvida den främjar social interaktion samt 

aktiviteter. 

2.4.1 Inredning och hjälpmedel 

Då sjukdomen fortskrider flyttar en stor del av PMD in på ett boende där de kan få hjälp och 
stöd utifrån sin situation. Det är viktigt att individen blir sedd och bemött ur ett holistiskt 
perspektiv och inte ses som en diagnos, då detta upplevs av PMD som kränkande och 

respektlöst (Johannessen & Möller, 2011; Milte et al., 2015). Det är även av vikt att åtgärder 

på boendet görs för att PMD ska få en så personcentrerad vård som möjligt och känna sig 
trygga. Att inredningen anpassas för den aktuella generationen på boendet främjar 

igenkännande och inger harmoni (Skog, 2013). Personliga inredningsdetaljer kan frambringa 
minnen, en tavla som följt med från det egna boendet eller personliga möbler har visat sig 
främja känslan av identifikation (Davis et al., 2009; Marquardt & Schmieg, 2009). Medan 
kognitivt friska människor kan sålla bort intryck från den omgivande miljön som inte anses 
vara viktiga i rådande läge, såsom inredningsdetaljer på vägen till toaletten, har PMD 

problem med detta. Viktigt är därför att kompensera minnesproblematiken genom att hålla 
stimulansnivån så låg som möjligt och på så sätt minska ytterligare förvirring och oro 
(Zwijsen et al., 2016). Samtidigt som detta är ett stort problem för dem som lever med 
sjukdomen, innebär det även att hjälpmedel finns att tillgå för att underlätta. Genom att 
exempelvis inte ha för stora rum, inte för långa korridorer och helst så få avstickande 

alternativa vägar som möjligt, ges PMD bättre förutsättningar att orientera sig från rum till 
rum vilket därmed minskar förvirring och oro (Marquardt & Schmieg, 2009). För att 
tydliggöra meningen med interiören används färger och former, till exempel att inte ha 
samma färg på golvet som på väggarna samt att belysa ingången till det egna rummet med en 

bård i stark färg, förenklar och ger PMD ett fokus (Wijk, 2013). 

Sjukdomen medför även sekundära problem, exempelvis sömnproblematik och svårigheter 
vid måltidsintag. Vanligt är att PMD har störd sömn i form av svårigheter att somna, flertalet 
uppvaknanden och dagliga tupplurar, vilket medför en förändrad dygnsrytm (Skog, 2013). 
Att ha tydliga skillnader i belysning dag och nattetid samt att ha tydliga rutiner med till 

exempel tandborstning och måltider är därmed viktigt för att främja den normala 
dygnsrytmen (Wijk, 2013). Problem vid måltidssituationen kan bero på ett flertal olika 
anledningar. Vid svårare former av demenssjukdom kan problematiken handla om att PMD 
inte identifierar det på tallriken som mat eller har svårigheter att hantera bestick och glas, 
detta beroende på vart i sjukdomen PMD befinner sig (Skog, 2013). Detta kan underlättas 

med hjälp av färger, att ha en färgglad kant på tallriken, som en kontrast till det vita, kan 
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hjälpa PMD att lättare urskilja maten, även att äta tillsammans med andra kan hjälpa PMD 

att se sammanhanget och underlätta för det egna ätandet (Wijk, 2013).   

2.4.2 Inomhusaktiviteter 

Dagliga aktiviteter så som att laga mat, duka bordet, tvätta och städa har visat sig ha 

terapeutiska effekter på sjukdomen, då dessa inger en känsla av att vara behövd och ger 
dagarna en mening (Vliet et al., 2017). Att få vara med i hela processen från matlagning till 
dukning har även visat sig hjälpa de PMD som har svårigheter vid måltidssituationer (Wijk, 
2013). Viktigt är dock att anpassa aktiviteterna för att ta tillvara på det PMD kan utföra och 
fullfölja trots eventuella hinder av mobilitet eller kognitiva funktionsnedsättningar. Detta 
uppfattas av PMD som viktigt och beskriver glädjen i att kunna deltaga i en aktivitet som de 

tidigare trodde att sjukdomen hindrade dem ifrån (Noone, Innes, Kelly, & Mayers, 2017). 
Dagliga aktiviteter på boendet är något som fungerar som rutinbildande och främjar därmed 
både dygnsrytm och välmående. Något som även anses viktigt för välbefinnandet är chansen 

att få bibehålla gamla fritidsintressen när sjukdomen progredierar (Davis et al., 2009). 

Forskning gjord på odlingsaktiviteter, i inomhusmiljö för PMD visar på positiva resultat 
gällande PMD:s självkänsla och välmående, det frambringade även en känsla av att vara 
behövd i och med att växter behöver vatten och omsorg för att frodas (Hewitt, Watts, Hussey, 
Power, & Williams, 2013). Att odlingsaktiviteter har ett syfte ger tydligare riktlinjer som 

underlättar för PMD att hålla fokus och fullfölja uppgiften vilket inger en känsla av prestation 
av att till exempel se den färdiga blomman som de själva har planterat (Gigliotti & Jarrott, 
2005; Hewitt et al., 2013; Noone et al., 2017). Studierna beskriver även ett ökande av PMD’s 
känsla av självständighet, där strukturerade odlingsaktiviteter inbjuder till ett utförande efter 
den egna viljan och potentialen (Hewitt et al., 2013; Noone et al., 2017). Dessa aktiviteter 

innehåller upplevelser som inte bara ger deltagarna någonting att göra, utan initierar även 
social interaktion, ökar självförtroendet samt är en källa till njutning (Gigliotti & Jarrott, 
2005; Hewitt et al., 2013; Noone et al., 2017). Att arbeta med naturliga material så som 
växter och jord kan ha en terapeutisk effekt där en förbättring kan ses av 
orienteringsförmågan och i minnesproblematiken, vilket beskrivs som en förmåga att minnas 

vilken dag aktiviteten ska utföras samt hur aktiviteten är utformad (Gigliotti & Jarrott, 2005; 

Hewitt et al., 2013). 

2.5 Vårdteoretiskt perspektiv  

Valt vårdteoretiskt perspektiv till detta arbete är Kolcabas (1994; 2002) theory of comfort. 
Teorin syftar till att beskriva helheten i patientens mående, där Kolcaba (1994) delar in teorin 
i tre olika former av comfort och fyra kontexter där comfort ska försöka uppnås. I detta 
arbetet har författaren valt, efter godkännande av Kolcaba (se bilaga A), att översätta 
begreppet comfort till välbefinnande. Teorin utvecklades för att passa som arbetssätt på 

demensboende, vilket gör att den implementeras bra i detta arbete. Nedan presenteras 
definitionen av välbefinnande (Comfort), hur teorin implementeras i sjuksköterskans arbete 
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(Comfort Care), samt en modell av Kolcabas (2002) taxonomic structure of comfort (se 

tabell 1). 

2.5.1 Välbefinnande [Comfort] 

Välbefinnande beskrivs i denna teori i två dimensioner, där den första dimensionen består av 

Relief, Ease och Transcendence (se figur 1). Dessa begrepp används för att beskriva olika 
aspekter av välbefinnande, där Relief syftar till att beskriva det patienten känner när ett 
specifikt behov tillgodoses. Ease förklaras som ett tillstånd av lugn och belåtenhet och 
Transcendece som när patienten klarar av att se bortom eventuella problem (Kolcaba, 1994). 
Den andra dimensionen handlar om fyra olika sorters kontext där välbefinnande kan 
upplevas, där Physical, syftar till kroppsliga sensationer/känslor medan Psychospiritual 

syftar till att beskriva den egna självuppfattningen, självförtroende och meningen med det 
egna livet. Environmental berör den externa omgivningen med dess villkor och influenser 

och Social syftar till personliga relationer, familj och sociala förhållanden (Kolcaba, 1994). 

Figur 1: Nedan visas begreppsdefinition av välbefinnande utifrån Kolcaba (1994), samt nyckelord 

kopplade till begreppen. 

 

2.5.2 Hur teorin implementeras i sjuksköterskans arbete [Comfort Care] 

I teorin om comfort care ses välbefinnande som det centrala i omvårdnaden där vikten av 
personcentrerad vård är framträdande, sjuksköterskan ska lära känna patienten för att kunna 

utföra vården på ett sätt som är individanpassat och därigenom öka patientens välbefinnande 
(Kolcaba, 2002). Miljö definieras utifrån något som går att förändra i syftet att öka 
patientens välbefinnande. Hälsa definieras som högsta möjliga funktion av patienten, 
tillsammans med en hög känsla av välbefinnande, där motsatsen till välbefinnande är lidande 

Relief
Där välbefinnande är något 
som uppnås när individen får 
ett behov tillgodosett, t.ex. 

behovet av att känna sig 
behövd blir tillgodosett genom 

att få chansen att deltaga i 
aktiviteter som för individen 

främjar detta. Begreppet 
handlar om känslan som 

uppstår när något som önskas 
blir sanning. 

Till denna kategori relateras 
nyckelord så som: känna sig 

behövd, ökad autonomi, 
bibehållandet av rutiner, 
tillfredsställelse, socialt 

samspel och interaktion.

Ease

Där välbefinnande är en känsla 
av lugn och belåtenhet. Detta 
begrepp syftar till att beskriva 
ett tillstånd som eftersträvas 
genom att se och tillgodose 

individens önskan om 
njutningsfulla göromål. 

Till denna kategori relateras 
nyckelord så som: mindre 

irriterad, bättre sömn, 
lugnande, njutning, 

avkopplande, gladare och 
bättre humör.

Transcendence
Då patienten tillgodoses de 

verktyg som är nödvändiga för 
att, trots sin sjukdom, kunna 

ta till vara på livet. Detta 
handlar om att se individens 

helhet och stärka de 
egenskaper som behövs för att 

patienten ska klara av att se 
bortom sin sjukdom och trots 

denna kunna känna 
välbefinnande. 

Till denna kategori relateras 
nyckelord så som: ökad 

självkänsla och självförtroende, 
individstärkande, ökad 

självständighet samt ökad 
känsla av tillhörighet.
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(Kolcaba, 2002). comfort care innefattar tre delar, technical comfort measures, coaching och 
comfort food for the soul. Technical comfort measures syftar till upprätthållandet av 
patientens homeostas samt smärthantering. Coaching, fungerar som ett verktyg till ökat 
välbefinnande och handlar om att underlätta oro, inge hopp, lyssna, interagera samt att ge 

patienten tillräcklig information angående sitt tillstånd. Comfort food for the soul syftar till 
att ge patenten välbefinnande i form av massage, miljöanpassning, musikterapi, hand-
hållning och patientönskad mat. Comfort food for the soul underlättar möjligheten till den 

personcentrerade vården, där patienten ser sig sedd och uppmärksammad (Kolcaba, 2002). 

Sjuksköterskans ansvar i arbetet med comfort care är att uppmärksamma patientens behov 
av välbefinnande, för att sedan komma på noga uttänkta interventioner, där hela patientens 
situation ska vara i åtanke, med målet att öka patientens välbefinnande (Kolcaba, 2002). För 
att interventionerna ska lyckas, så beskrivs det att dessa ska ske med ett omsorgsfullt 
bemötande samt att patientens engagemang i omvårdnaden är essentiell. Patientens 

engagemang och en ökad känsla av välbefinnande går hand i hand, då sjuksköterskans 
förmåga att öka välbefinnandet leder till ett ökat engagemang från patienten (Kolcaba, 
2002). Utformningen av tabellen taxonomic structure of comfort (se tabell 1), där de tre 
delarna av välbefinnande och de fyra kontexten sammanlänkas, utgör ett verktyg i 
sjuksköterskans arbetet med comfort care. De olika formerna av välbefinnande: Relief, ease 

och transcendence graderas på en skala baserat på hur de upplevs i de fyra olika kontexterna, 
vilket sammanställer den faktiska upplevelsen av välbefinnande för patienten på ett konkret 
sätt. Genom att använda sig utav graderingsformuläret kan en utvärdering av patientens 
välbefinnande göras, för att sedan arbeta med att förbättra eller förändra. Det är även ett 
verktyg som kan användas vid utvärderingar av nya implementeringar för patienten, där 

formuläret fylls i både innan samt efter, för att kunna jämföra patientens upplevelser utav 
implementeringen. Likaså kan tabellen fyllas i av patienten, där de olika delarna ges en skala 

på vilken patienten graderar sig själv (Kolcaba, 2002). 

Tabell 1: Taxonomic Structure of Comfort  

   Type of 
Comfort 

 

  
       Relief 

 
         Ease 

 
Transcendence 

 
Physical 

   

 
Psychospiritual 

   

 
Environmental 

   

 
Social 

   

Context in which comfort occurs: 
Physical: Pertaining to bodily sensations. 
Psychospiritual: Pertaining to internal awereness  
of self, including esteem, concept, sexuality, and  

Types of comfort: 
Relief: The state of a patient who has had a  
specific need met. 
Ease: The state of calm contentment. 
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2.6 Styrdokument och riktlinjer 

I Socialtjänstlagen [SoL] (SFS, 2001:453) stadgas i 4 § att omsorg om äldre personer ska 

fokuseras på att nämnda ska få känna välbefinnande. 2014 gjordes en granskning som visade 
att av de cirka 66000 PMD som vårdades på äldreboenden fanns endast ca 30000 av dem på 
speciella demensboenden (Alzheimersverige, 2014). Den största skillnaden på ett 
demensboende och ett vanligt äldreboende är personaltätheten, där demensboendet har en 
högre andel personal sett till antalet boenden (Socialstyrelsen, 2012). En annan skillnad är 
även att ett demensboende kan ha låsta dörrar för att försäkra sig om de boendes trygghet, 

detta förtydligas dock med att boendet får ha låsta ytterdörrar likt en vanlig hemsituation 
men att de boende får aldrig låsas in (Socialstyrelsen, 2010). Detta innebär att även PMD ska 
ha möjligheten att gå ut genom dörren om så önskas men att personal måste finnas på plats 
för att kunna utvärdera om utgången kan ske på ett tryggt sätt för individen. Här styrker 
Socialstyrelsen att kommunerna har ansvaret att se till att det finns tillräckligt med personal 

på boendet för att kunna uppmärksamma alla situationer som kräver interventioner för att 
främja de boendes trygghet, hälsa och välbefinnande (Socialstyrelsen, 2012). Socialstyrelsen 
(2016) rekommenderar, i enlighet med Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid 
demenssjukdom, att det ska finnas möjlighet till utomhusvistelse för individer med 
demenssjukdom med motivation att detta kan bidra till positiva hälsoeffekter och skapa en 

meningsfull tillvaro för individen. Då en trygg utomhusvistelse kan äventyras av individens 
eventuella bristande orienteringsförmåga och balans, bör fokus ligga på att skapa en trygghet 

i situationen med hjälp av olika hjälpmedel, tillgänglighetsanpassning och sällskap. 

2.7 Problemformulering 

Personer med en demenssjukdom, där minnesproblematik och nedsatt kognitiv förmåga styr 
vardagen, lever ofta med en ständig oro. Detta tillsammans med svårigheter att uttrycka 
denna oro på ett konstruktivt sätt leder ofta till ytterligare förvirring och en känsla av 

maktlöshet. Forskning har visat att med hjälpmedel i vardagen och i miljöns utformning så 
går det att underlätta och minska orosmomenten. Med välplanerad arkitektur och 
inredningsdetaljer underlättas orienteringen och ger PMD ett fokus, vilket i sin tur leder till 
ökad självständighet, bättre självförtroende och ökat välbefinnande. Detta, tillsammans med 
en önskan av att känna sig behövd och fylla en funktion, kräver en individanpassad 
omvårdnad där intressen tas tillvara på och att gamla rutiner bibehålls för att ge PMD en 

meningsfull och individstärkande vardag. Socialstyrelsen rekommenderar i enlighet med 

meaning in one’s life; one’s relationship to a 
higher order of being. 
Environmental: Pertaining to the external 
surroundings, conditions, and influences.  
Social: Pertaining to interpersonal, family, and 
societal relationships.  
 

Transcendence: The state in which one  
rises above one’s problems and pain. 
                                                                                                                             
 
 
 
                                                               (Kolcaba, 2002) 
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detta, daglig utomhusvistelse för PMD, men även de poängterar utomhusvistelsens eventuellt 
försvårande aspekter. Med tanke på PMD:s sviktande minne och orienteringsförmåga kan 
åtgärder och/eller hjälpmedel behövas för att göra utomhusvistelse till en säker aktivitet. Det 
finns mängder med forskning om hur inomhusmiljön kan förändras och användas med syfte 

att öka PMD:s välbefinnande. Forskning om hur utomhusmiljön inverkar på PMD:s mående 
är däremot relativt sällsynt. Detta leder till att människans basala behov gällande att få 
spendera tid utomhus inte alltid är en möjlighet för de personer som lever med en 
demenssjukdom. PMD som ofta har svårigheter att utrycka sina behov och begär verbalt, 
hamnar därmed i skymundan. Därför är forskning om detta en nödvändighet för att uppnå 

en vård som för PMD främjar välbefinnandet. Detta arbete söker därför att sammanställa den 
befintliga forskningen för att ytterligare belysa hur utomhusvistelse inverkar på 
välbefinnandet hos personer med demenssjukdom. Tillräckligt med kunskap inom området 
skulle ge sjuksköterskan tydligare verktyg i arbetet med att främja ett högre välbefinnande 

för PMD. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva hur utomhusvistelse inverkar på välbefinnandet hos personer med 

demenssjukdom. 

4 METOD 

Vald metod för detta arbete är en kvalitativ litteraturstudie med beskrivande syntes utifrån 
Evans (2002). Befintligt material inom valt område sammanställs till en vetenskapligt 

förankrad text, med syfte att ge en överblick över kunskapsläget för denna studiens valda 
syfte. Sju kvalitativa vetenskapliga artiklar och tre av mixad metod karaktär inkluderades i 
arbetet efter det att dessa kvalitetsgranskats och analyserats. I dem artiklar med mixad 

metod, användes endast den kvalitativa delen för analys till denna studie. 

4.1 Datainsamling och urval 

Första steget i datainsamligen var att söka artiklar. Databaser som användes var CINAHL 
Plus och Pubmed, då dessa tillåter sökord för upplevelser och inriktar sig på artiklar med 

vårdvetenskapligt innehåll. Sökningarna avgränsades till artiklar med full text, skrivna på 
engelska samt att artiklarna var mellan år 2007-2017. Vid sökningarna i CINAHL Plus 
användes även avgränsningsfunktionen peer review. Pubmed har ingen sådan 



10 

 

avgränsningsfunktion i sina sökningar, artiklarna från denna sökoperatör gicks därför 
igenom i databasen ULRICHWEB istället för att se om artikeln var peer reviewed. Sökord 
som användes var dementia, dementia care, outdoor, environment, nature, well-being, 
garden och therapeutic garden i olika kombinationer (se Bilaga B). Därefter gjordes 

sökningar i Mesh för att på så sätt hitta synonymer till sökorden med syfte att utöka 
sökningarnas träffantal, det synonymer som hittades och provades var horticulture och 
quality of life, men då dessa resulterade i ett stort antal sökträffar inom området psykiatri, 
togs dessa sökord bort med syftet att försöka hålla arbetet på en vårdvetenskaplig nivå. Då 
dessa sökningarna gav ett bristfälligt urval av artiklar gjordes även manuella sökningar. 

Författaren till detta arbete gick igenom referenslistor till andra artiklar och kunde därmed 

öka urvalet av artiklar att ta vidare till nästa steg. 

I steg två lästes artiklarnas abstract för att på så sätt få en tydligare bild av vad artikeln 
handlade om. I de artiklar som saknade abstract skummades hela artiklarna igenom för att 

därefter sålla bort de artiklarna som inte mötte inklusionskriterierna, totalt lästes 31 artiklar. 
De inklusionskriterier som användes var att artiklarna skulle vara vårdvetenskapliga och av 
kvalitativ karaktär eller använde sig utav mixt methods, samt ha fokus på PMD:s upplevelser 
av natur samt utomhusvistelse. Exklusionskriterier som användes var artiklar som var av ren 
medicinsk karaktär, hade fokus på utformning/design av miljön samt de artiklar som var 

äldre än tio år.  

I steg tre granskades artiklarna, totalt 13 stycken, med hjälp av Fribergs (2017) 
granskningsfrågor för kvalitativt material. Där en av frågorna togs bort då den ansågs snarlik 

en annan fråga och att den kvarstående bedömdes räcka för en kvalitativ granskning. 
Artiklarna poängsattes med 1 poäng för varje fråga som besvarades väl och med 0 poäng för 
varje fråga som besvarades otydligt eller inte alls. De artiklar som fick 8 poäng eller högre och 
därmed ansågs vara av hög kvalitet användes i det slutgiltiga valet (se bilaga C). Detta 

resulterade i sju kvalitativa artiklar och tre som var av mixad metod karaktär. 

4.2 Dataanalys och genomförande 

De inkluderade studierna analyserades utifrån Evans (2002) beskrivning av analys för 
kvalitativt material, där första steget var att forskningen ska läsas igenom upprepade gånger 

för att säkerställa att helheten och att innehållet har framgått ordentligt. I detta steg 
utformades en artikelmatris där varje artikel sammanfattades med syfte, metod, resultat, år, 
kvalitetsgranskning samt ursprungsland för att få en övergripande blick av materialet (se 

Bilaga D).  

I steg två analyserades varje enskild studies resultat med syfte att identifiera nyckelfynd. 
Eftersom studiens syfte är att beskriva hur utomhusvistelse inverkar på välbefinnandet hos 
personer med demenssjukdom och alla artiklar inte använde sig specifikt av begreppet 
välbefinnande, definieras begreppet utifrån Kolcabas (1994) tre former av välbefinnande (se 

figur 1). Därefter identifierades nyckelfynd från varje artikel som sedan grupperades utefter 
likheter, totalt identifierades 178 stycken nyckelfynd, dessa grupperingar namngavs och 
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utgjorde studiens teman. Grupperingarna studerades sedan ytterligare och delades upp i 

subteman utefter likheter och skillnader.  

I steg tre ska sedan teman och subteman genomgå en ytterligare granskning, för att 
identifiera nyckelfynd som saknar sammankoppling mellan artiklarna (Evans, 2002). De 
nyckelfynd som inte hade tillräcklig bredd exkluderades och det slutgiltiga teman med 
sammankopplade subteman utgjorde nu denna studies resultat. Två teman och fem 

subteman identifierades.  

I det fjärde steget beskrevs teman med tillhörande subteman i en beskrivande text, där 
nyckelfynden utgjorde den vetenskapliga förankringen och refererades tillbaka till 
originalartikeln. Detta för att säkerhetsställa giltigheten och tillförlitligheten av studies 

resultat (Evans, 2002). 

4.3 Etiska överväganden 

Under hela arbetets gång har författaren till detta examensarbete strävat efter att 

upprätthålla ett etiskt korrekt tillvägagångsätt. Den initiala sökningen efter artiklar har gjorts 
med sökord som direkt kan kopplas till studiens syfte, för att förhindra att författarens 
förkunskaper skulle färga artikelvalet. Eftersom arbetet innebär en analys av redan bearbetat 
material har författaren kvalitetsgranskat artiklarna enligt en reviderad version av Fribergs 
(2017) granskningsfrågor för kvalitativt material, där även den etiska aspekten granskas. 

Därmed gjordes ett ställningstagande utifrån författarnas tillvägagångsätt och etiska 
förhållningssätt, där endast artiklar där deltagarna hade givit sitt samtycke samt hade 
vetskapen av att deltagandet var frivilligt, använts. Informerat samtycke är enligt CODEX 
(2017a) ett krav för forskning som gäller människor. Samtliga inkluderade artiklar hade 
genomgått en peer review vilket enligt CODEX (2017b) innebär en kvalitetsgranskning av 
materialet som säkerställer att forskningen är av god standard. I analysen av artiklarna 

användes Evans (2002) beskrivning för analys av kvalitativt material, där sista steget består 
av en sammanställning till en vetenskaplig förankrad text där tydliga referenser refererar 
tillbaka till originalartikeln för att säkerhetsställa forskningens tillförlitlighet. Arbetet har 
därefter noga refererats enligt APA (Erikson, 2009), för att på så sätt tydligt visa på de 
argument som kommer från tidigare forskning och facklitteratur, detta för att försäkra att 

respekt och bibehållen integritet hålls gentemot författarna till det tidigare materialet. Då en 
stor mängd data har analyserats och även översatts från engelska till svenska, har 
noggrannhet och försiktighet vidtagits, genom användning av lexikon och uppslagsverk för 
att förhindra oredlighet, vilket enligt CODEX (2017b) är sådant som plagiat, förvrängning 

och förfalskning. 
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5 RESULTAT 

Resultatet visade på flertalet effekter som utomhusvistelsen hade för PMD:s känsla av 
välbefinnande, mestadels var inverkan positiv men även försvårande aspekter framkom. I 
analysen och sammanställningen av de valda studierna framkom två teman kopplade till tre, 
respektive två subteman. Dessa kommer nedan att beskrivas med underrubrikerna Positiv 

inverkan på välbefinnandet och Negativ inverkan på välbefinnandet.   

5.1 Positiv inverkan på välbefinnandet 

Detta tema var det mest framstående och behandlar den positiva inverkan utomhusmiljön 
hade på PMD:s välbefinnande. Utomhusvistelse med meningsfulla göromål och chansen att 

interagera med andra människor stärkte den egna identiteten, och utgjorde en möjlighet för 
PMD att få känna sig som en individ vars behov, begär och önskningar respekterades. Här 
belyses meningsfulla göromål som naturen frambringar samt vikten av social interaktion för 
att främja en delaktighet i samhället och känslan att som individ vara behövd och att vara av 
nytta för något annat än sig själv. Temat belyser även utomhusmiljöns egenskaper i att 

frambringa minnen, som utgjorde en möjlighet för PMD att se bortom nuet, vilket visade sig 

ha betydelse för känslan av mening med det egna livet.  

5.1.1 Interaktionsfrämjande 

Den sociala aspekten av utomhusvistelse var tydligt framträdande och en av anledningarna 
till varför PMD fick ökat välbefinnande av att spendera tid utomhus (Duggan, Blackman, 
Martyr, & Schaik, 2008; Gibson, Chalfont, Clarke, Torrington, & Sixsmith, 2007; Hendriks, 

Vilet, Gerritsen, & Dröes, 2016; Mapes, 2012; Olsson et al., 2013; Rappe & Topo, 2007; Ward 
et al., 2017). För personer med mildare former av demens gav utomhusvistelse en social 
interaktion som frambringade en känsla av att fortfarande kunna vara delaktig i samhället. 
Många PMD ansåg att, vara en del i någonting större än de själva var en viktig del i att ge livet 
en mening samt att det stärkte både självkänslan och identiteten (Gibson, Ramsden, 

Tomlinson, & Jones, 2017; Mapes, 2012; Ward et al., 2017). Strukturerade naturbaserade 
aktiviteter för personer med mild till måttlig form av demens visade sig ha positiva effekter 
på det sociala livet även efter att aktiviteten avslutas. Interaktionen under aktiviteten ledde 
till en långvarig relation som sedan kunde fungera som ett socialt nätverk med människor 
som befann sig i samma situation (Gibson et al., 2017). Att få interagera med andra 

människor, oavsett om det skedde något verbalt utbyte eller inte, var en källa till ökat 
välbefinnande då det ingav en känsla av att vara delaktig i något, att vara med i ett 

sammanhang (Duggan et al., 2008; Mapes, 2012; Olsson et al., 2013; Ward et al., 2017).  

För personer med svårare former av demens, handlade de sociala aspekterna om att ge 

dagarna en mening och att för stunden förbättra humöret (Hernandez, 2007; Mapes, 2012). I 
och med att sjukdomen progredierar uppkommer svårigheter för PMD att ta till vara på 
tillfällen av social interaktion. Utomhusvistelse och strukturerade aktiviteter var i dessa fall 
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ett incitament till interaktion då det gav PMD ett tydligare sammanhang vilket gjorde att det 
sociala samspelet skedde mer naturligt (Gibson et al., 2017; Mapes, 2012; Rappe & Topo, 
2007). Även naturen i sig, i form av parker och trädgårdar, erbjöd förhållanden som 
optimerade den sociala interaktionen, dessa miljöer gav PMD tydliga samtalsämnen, som alla 

kunde deltaga i så som väder, vind och vackra landskap (Duggan et al., 2008; Gibson et al., 
2007; Hendriks et al., 2016; Hernandez, 2007; Olsson et al., 2013; Rappe & Topo, 2007), 
detta beskrivs i Hernandez (2007, s. 135) som: ”Gives them something to talk about”. I ett 
socialt sammanhang ökade möjligheterna till social interaktion, men för välbefinnandet var 
känslan av att vara med i ett sammanhang och interagera med människor på avstånd 

betydelsefullt, även för personer med svårare former av demens. Att endast beskåda, lyssna 
och vara med andra människor i en interaktionsfrämjande miljö upplevdes som värdefullt 

(Olsson et al., 2013; Rappe & Topo, 2007).  

5.1.2 Att ge vardagen en mening 

Att få känna sig behövd, som i kontrast till att ofta behöva hjälp, var något som beskrevs som 
viktigt för PMD:s känsla av välbefinnande i vardagen. Utomhusmiljön var ett utmärkt forum 

för detta, då den utgjorde en möjlighet för PMD att utföra aktiviteter som främjande dessa 
känslor (Edwards, McDonnell, & Merl, 2012; Gibson et al., 2017; Olsson et al., 2013; Ward et 
al., 2017). Flertalet trädgårdaktiviteter, så som att vattna blommorna, mata fåglar, ta bort 
ogräs eller plocka blommor, kräver omsorg och kontinuerligt arbete vilket gav PMD ett ökat 
självförtroende samt en känsla av att vara behövd. Studierna belyser både planerade 

aktiviteter samt aktiviteter som sker spontant, men med samma resultat, att i och med 
omsorgskrävande aktiviteter ges vardagen ett syfte och därmed en högre mening (Edwards et 
al., 2012; Gibson et al., 2017; Hendriks et al., 2016; Olsson et al., 2013; Rappe & Topo, 2007). 
Studierna belyser även vikten av att få bibehålla gamla rutiner som något individstärkande då 
invanda rutiner var något som PMD kunde komma ihåg långt in i sjukdomen. Detta gav 

vardagen en högre mening då det innebar en möjlighet att utföra meningsfulla göromål så 
som att exempelvis kunna gå till kiosken och köpa tidningen varje dag (Olsson et al., 2013; 

Ward et al., 2017).  

Naturen visade sig även ha terapeutiska effekter på demenssjukdomen och i ett citat från 
Rappe & Topo (2007, s. 241); ”watering the plants, it’s my job” visas att trots den sviktande 
problemlösningsförmågan erbjuder naturen något konkret, vilket hjälper PMD att på eget 
initiativ t.ex. ta fram vattenkannan när blomjorden ser torr ut. Detta främjade autonomin och 
därmed även gav PMD en ökad känsla av självförtroende och välbefinnande (Edwards et al., 
2012; Hendriks et al., 2016; Olsson et al., 2013; Rappe & Topo, 2007). I utomhusmiljön gavs 

även PMD chansen att se, höra och göra saker som känns igen, vilket visade sig öka 
möjligheterna till att frambringa minnen från förr. ”I mostly want to be outside, I haven’t 
done anything else in my life, I’m… have been a farmer…” (Olsson et al., 2013, s. 796), och 
”…bring back memories from childhood and they’ll talk about it.” (Hernandez, 2007, s. 137). 
Att minnas tidigare händelser i livet gav PMD chansen att se bortom nuet vilket främjade 

känslan av att vara en del i ett större sammanhang och gav en djupare mening i vardagen 
(Gibson et al., 2007; Gibson et al., 2017; Hendriks et al., 2016; Hernandez, 2007; Mapes, 

2012; Olsson et al., 2013; Rappe & Topo, 2007; Ward et al., 2017).  
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Utomhusvistelse bidrog även till en känsla av frihet, att få chansen att tillbringa tid utomhus 
när behovet infann sig var kopplat både till ökat välbefinnande, men även en ökad känsla av 
identitet och integritet (Duggan et al., 2008; Hendriks et al., 2016; Olsson et al., 2013). 
Självbestämmande var en viktig faktor gällande inverkan på välbefinnandet och att få 

chansen att njuta av den friska luften, vackra blommor, träd och solljus ingav både en känsla 
av lugn och ro samt frihet (Duggan et al., 2008; Edwards et al., 2012; Gibson et al., 2017; 
Hendriks et al., 2016; Olsson et al., 2013). En av informanterna i Olsson et al., (2013, s. 796) 
beskriver den njutningsfulla utomhusmiljön som: ”it’s like medicine” och ”It (being outdoors) 
reminds me that there is still a lot of life left to be lived. Dessa citat beskriver utomhusmiljöns 

terapeutiska effekt på PMD:s välbefinnande och dess möjlighet till att ge vardagen en högre 

mening. 

5.1.3 Kroppsligt välbefinnande 

Utomhusmiljön visade sig även initiera aktivitet hos PMD på att annat sätt än 
inomhusmiljön, då naturen erbjöd konkreta aktiviteter som var lättare för PMD att själva 
identifiera, så som att plocka bort vissna löv från buskarna eller vattna de torra blommorna 

(Rappe och Topo, 2007). I majoriteten av studierna belyses promenader som en av de 
aktiviteter som PMD oftast gjorde utomhus. Att vara ute och promenera bidrog till 
njutningsfulla och naturnära upplevelser så som att se fåglar flyga förbi och vackra blommor 
och träd (Gibson et al., 2007; Hernandez, 2007). Promenader var även något som med fördel 
kunde göras till en gemensam aktivitet och i ett citat från Hendriks et al., (2016, s. 1460) 

beskrivs glädjen av göra promenaden till en aktivitet tillsammans med andra: ”I often go for a 
walk. With the walker. My grandchildren like to sit on it”. Studierna belyser både 
promenader för njutningens skull men även promenader med ett syfte, att gå till affären eller 
biblioteket beskrivs som en källa till både rörelse samt en chans att interagera i samhället 
(Duggan et al., 2008; Ward et al., 2017). Att aktivera kroppen innebar ett flertal fördelar för 

det kroppsliga välbefinnandet hos PMD och flera av studierna beskriver en förbättring i 
dygnsrytm och sömnmönster, med längre konsekvent sömn efter utomhusaktiviteter 
(Hernandez, 2007; Mapes, 2012). Även agitation, vilket är vanligt förekommande hos PMD, 
sjönk i både frekvens och magnitud efter utomhusaktiviteter (Edwards et al., 2012; 
Hernandez, 2007). Utomhusmiljön var även något som kunde användas som ett sätt att 

lugna PMD när agitation uppstod, som beskrivet i Hernandez (2007, s. 135): ”It calms them 
to be outside and away from whatever was agitating them. They see something different or 
feel the breeze against their skin and then they forget why they were upset. They have 
someting else to focus on”. Citatet beskriver boendepersonalens observationer gällande 

utomhusvistelsens lugnande effekt på PMD.  

5.2 Negativ inverkan på välbefinnandet 

I och med sjukdomens försvårande aspekter, så som nedsatt minne och försämrad 
orienteringsförmåga innebar utomhusvistelse även en negativ inverkan på PMD:s känsla av 

välbefinnande. Rädslan för att inte hitta hem utgjorde ett tydligt hinder gällande 
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utomhusvistelse för personer i ett tidigt skede av sjukdomen, medans för dem i ett senare 
skede var behovet av följeslagare det som hindrade. Detta tema berör den negativa inverkan 
sammankopplad med utomhusvistelse och PMD:s känsla av välbefinnande, samt åtgärder 

som framkom var viktiga för möjligheten att minska de negativa faktorerna. 

5.2.1 Hinder i ett tidigt skede av sjukdomen 

Att befinna sig på en plats som inte känns igen kan öka förvirringen och beskrevs i flera av 
studierna som en nervositet för det okända och en rädsla av att inte hitta hem. Detta 
upplevdes som ett problem eftersom utomhusvistelse även bidrog med ett flertal positiva 
aspekter, vilka vägde tyngre än rädslorna (Duggan et al., 2008; Gibson et al., 2007; Olsson et 
al., 2013). I de studier som berörde personer med mild till måttlig form av demens belyses 

rädslan som en följd av bristande igenkänning, som beskrivet i dessa citat från Duggan et al., 
(2008, s. 197) ”Places that I haven’t been to I’m a bit worried about these days” och ”I’ve got 
to be very sure about what I’m doing, and I must admit, I dont go out very often without 
[partner]”. Oron för det okända innebar att utomhusvistelsen begränsades på bekostnad av 
PMD:s välbefinnande, framförallt då de gällde större vägar och städer där intrycken var 

många, vilket ökade både oron och förvirringen (Ward et al., 2017). Utomhusvistelsens 
begränsningar kunde även handla om förändringar i omgivningen, så som ombyggnationer 
eller ändringar i lokaltrafiken. Dessa förändringar ledde till en minskad igenkänningsfaktor 
och kunde därmed betyda att gamla rutiner inte längre var genomförbara (Duggan et al., 
2008; Ward et al., 2017). Till följd av att utomhusvistelsen begränsades i och med behovet av 

följeslagare, upplevde många PMD en minskning av välbefinnandet, självbestämmandet och 
friheten (Duggan et al., 2008; Gibson et al., 2017; Hendriks et al., 2016; Rappe & Topo, 
2007). Trots att det fanns hjälpmedel att tillgå för att underlätta vid utomhusvistelse, så som 
brukandet av mobiltelefon, hjälp med vägbeskrivning av personer i omgivningen eller helt 
enkelt hålla sig till det platser som de var väl bekanta med, upplevdes en sorg av att inte 

kunna föra sig på samma sätt som innan sjukdomen (Duggan et al., 2008; Mapes, 2012; 

Olsson et al., 2013; Ward et al., 2017). 

5.2.2 Hinder i ett sent skede av sjukdomen 

För personer med svårare former av demens, där sjukdomsinsikten saknades, handlade 
begränsningarna utav de risker som PMD utsatte sig för i och med att inte hitta hem samt 
dess oförmåga att tolka omgivningen (Duggan et al., 2008; Hendriks et al., 2016; Olsson et 

al., 2013; Rappe & Topo, 2007). Oförmågan till att utvärdera och planera deras 
utomhusvistelse kunde tillexempel leda till nedkylning, när kläderna inte passade 
utetemperaturen eller ytterligare förvirring när PMD inte kände igen omgivningen. Personer 
i PMD:s närhet upplevde en oro över vad som kunde hända i och med utomhusvistelse vilket 
ledde till att de inte vågade låta PMD gå ut ensamma (Duggan et al., 2008; Hendriks et al., 

2016). För de PMD som bodde hemma eller på ett boende som saknade inhägnad trädgård 
innebar detta att utomhusvistelse endast kunde ske tillsammans med en följeslagare. Detta 
ansågs dock vara ett problem då behovet av följeslagare utgjorde ett hinder för 
självbestämmandet och spontaniteten (Gibson et al., 2007; Duggan et al., 2008; Hendriks et 
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al., 2016; Rappe & Topo, 2007). Dock beskrevs utomhusvistelse som en viktig del för PMD:s 
välbefinnande och att förlora möjligheten att gå ut förklarades som en känsla av instängdhet 
och förlorad integritet (Duggan et al., 2008; Hendriks et al., 2016; Olsson et al., 2013). ”I’d 
feel like a prisoner if i wasn’t able to go out…it would be horrible, it would be terrible, I don’t 

want to be trapped inside, never” (Olsson et al., 2013, s. 796). Samtidigt som en uppfattad 
instängdhet upplevdes av PMD saknades insikt om potentiella faror i och med 

utomhusvistelse under okontrollerade former.  

6 DISKUSSION 

I detta avsnitt diskuteras valet av metod i relation till Evans, (2002) samt utifrån begreppen 
giltighet, överförbarhet och tillförlitlighet i en metoddiskussion. Resultatet diskuteras sedan 
med paralleller mellan resultat och bakgrundsfakta, utifrån de fem subteman som framkom i 
resultatet. Diskussionen kopplas även till Kolcaba (1994; 2002) och hennes teori om 

välbefinnande (comfort). Slutligen presenteras en etikdiskussion innehållande etiska 

ställningstaganden som uppkommit under arbetets gång. 

6.1 Metoddiskussion 

Vald metod för detta arbete var litteraturstudie med en beskrivande syntes enligt Evans 
(2002), där befintliga studier inom området PMD och utomhusvistelse analyserats och 
sammanställts för att utgöra en sammanfattning av kunskapsläget för valt ämne.  Metoden 
valdes efter det att relevanta artiklar identifierats för att minska risken för ett selektivt val av 

artiklar, vilket annars är en risk om metodvalet görs innan artikelsöket. Evans (2002) metod 
passade utmärkt för detta arbete då den är tydligt beskriven och uppdelad i steg, vilket gör 
metoden lätt att följa. Metoden gav ett resultat som sammanfattar stora mängder av data till 
mindre komponenter, i form av teman och subteman vilket gjorde det lätt att överföra till en 
beskrivande text. Nackdelen med att göra en litteraturstudie är att denna metod anses vara 
mindre trovärdig än andra metoder, eftersom artikelsöket måste begränsas till en viss typ av 

artiklar vilket ger utrymme för ett selektivt urval (Friberg, 2017). Artikelsökningen var även 
limiterad till de artiklar som fanns att tillgå gratis på nätet eller till de tidskrifter som 
författarens lärosäte prenumererade på. Detta gjorde att problem uppstod i artikelsökningen 
då det visade sig finnas ytterst lite forskning om det valda området: att beskriva hur 
utomhusvistelse inverkar på välbefinnandet hos personer med demenssjukdom. Under 

arbetets gång har författaren vidtagit åtgärder för att i högsta möjliga grad ge studien så hög 
kvalitet som möjligt. De tio artiklarna är inkluderade på grund av relevans för ämnet, med 
sökord som tydligt kopplas till studiens syfte. Detta för att säkerhetsställa att författarens 
förkunskaper inom området inte ska färga valet ar artiklar (Friberg, 2017). På grund av ett 
bristfälligt urval gjordes även manuella artikelsökningar, där författaren gick igenom 

referenslistor till tidigare studier och valde sedan dessa som svarade bäst på syftet. Detta 
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gjordes med syftet att minska risken för att arbetets författares förkunskaper skulle färga 
valet av ytterligare sökord. Dock leder detta till ett mer selektivt urval av artiklar samt en risk 
att det samlade materialet inte består av den senaste forskningen inom området. En 
systematisk litteraturöversikt som i detta läget hade vart den optimala metoden ansågs, av 

författaren, som för stort och tidskrävaden utifrån de rådande premisserna, med tanke på 
tidsramen och det faktum att författaren gjort studien ensam. På grund av svårigheterna 
gällande artikelsöket övervägde författaren att göra en allmän litteraturöversikt, där både 
kvalitativa och kvantitativa artiklar kunde inkluderas. En litteraturöversikt skulle kunna öka 
studiens bredd och djup, med en större förståelse för området som resultat (Friberg, 2017). 

Men då artikelsöket resulterade i en ojämn fördelning av kvalitativa och kvantitativa artiklar 
samt att då syftet med studien handlade om att få en förståelse för PMD:s känsla av 
välbefinnande, ansåg författaren ändå att en litteraturstudie med kvalitativa artiklar var den 

metod som skulle svara an bäst mot syftet. 

De valda artiklarna genomgick sedan en granskning med hjälp av Fribergs (2017) 
granskningsfrågor för kvalitativt material, där en av frågorna togs bort då denna ansågs vara 
snarlik en annan och den kvarstående besvarande syftet med de båda frågorna. 
Granskningen gjordes med syftet att ge studien bästa möjliga grund, där endast de artiklar 
som ansågs vara av hög kvalitet valdes till det slutgiltiga resultatet. Något som dock skulle 

kunna sänka studiens kvalitet är vidden på artiklarnas årtal som sträcker sig från 2007 till 
2017. Att vissa artiklar är 10 år gamla betyder att metoder och tillvägagångssätt inom 
demensvården kan ha ändrats efter det att artikeln är skriven. Efter analys av samtliga 
artiklar såg dock författaren likheter gällande hur dessa svarade an mot syftet och ansåg att 
erfarenheter och känslor angående utomhusvistelse, oavsett ålder på artikeln, utgjorde ett 

ämne värt att belysa. En analys av de valda artiklarna gjordes utifrån Evans (2002) 
beskrivning av analys för kvalitativt material, där nyckelfynd identifieras och sammanlänkas i 

teman och subteman med syfte att sammanfatta de inkluderade artiklarna.  

Giltigheten i en studie anser hänvisa till huruvida studien undersöker det den ämnar göra 
(Polit & Beck, 2016), det vill säga, har ett resultat som svara an mot det valda syftet. I detta 
arbete har hög giltighet eftersträvats genom att under hela processens gång, har författaren 
haft det valda syftet i åtanke. I artikelsöket användes så neutrala sökord som möjligt, för att 
minska risken för att författarens förförståelse inom området skulle färga valet av artiklar. En 

begreppsdefinition av välbefinnande samt en tabellöversikt över artiklarnas syfte och metod, 
utgjorde en mall i arbetet för att därmed försäkra att artiklarna svarade på syftet om 
utomhusvistelsens inverkan på välbefinnandet hos PMD. Överförbarhet syftar till att 
beskriva studiens räckvidd mellan olika kontext, där hög överförbarhet innebär att studiens 
resultat går att implementera i andra liknande kontext än det som är specifikt för denna 
studie (Polit & Beck, 2016). Då detta arbete behandlar redan bearbetat material från tio olika 

artiklar får studien en bredd inom området men blir därmed även mindre djupgående än till 
exempel en empirisk studie. Bredden ger dock studien en högre överförbarhet, då den 
behandlar en mängd olika informanter och kontexter. Då den konstanta variabeln i denna 
studie är utomhusvistelse, vilket i sig har hög överförbarhet samt, dess inverkan på en känsla 
hos en grupp människor med samma sjukdom anser författaren att denna studie har en hög 

överförbarhet. Tillförlitlighet är ett begrepp som syftar till att se om samma resultat kan 



18 

 

uppnås om studien upprepas med liknande grupper i liknande kontext (Polit & beck, 2016). I 
en litteraturstudie som sammanställer redan bearbetat material kan tillförlitligheten stärkas 
med en noga formulerad metodbeskrivning, enda från intresseområdets uppkomst till sökord 
som användes där läsaren kan följa varje steg författaren har gjort för att komma fram till 

resultatet. I denna studie har författaren använt sig utav den tillgängliga forskningen som 
svarade bäst an mot syftet, men då resurserna för artikelsök har vart begränsade kan 
författaren ha missat nyare forskning vilket därmed kan sänka tillförlitligheten. Författaren 
har använt sig utav artiklar som genomgått en peer reveiw, vilket innebär att en 
fackgranskning är gjord av materialet vilket kvalitetssäkrar de valda artiklarna och därmed 

även höjer tillförlitligheten.  

6.2 Resultatdiskussion 

Utomhusvistelse visade sig främja den sociala interaktionen, där glädjen av den sociala 

interaktionen beskrevs som en känsla av att vara delaktig i samhället samt som att vara en 
källa till njutningsfulla upplevelser. Att interagera med andra människor är för många ett 
behov, som behöver bli tillgodosett för att ge individen en mening i tillvaron samt att skingra 
eventuell ensamhet. Alla är dock olika och formen av interaktion kan se ut på olika sätt, vissa 
behöver vara väldigt sociala och verbala i sin interaktion medan vissa trivs bra av att bara 

vara nära andra människor. Kolcaba (2002) beskriver interaktionens möjlighet att främja en 
högre grad av välbefinnande i kontexten social, som syftar till att beskriva vikten av 
personliga relationer, familj och sociala förhållanden. Även Vliet et al., (2017) beskriver 
familjen och relationernas roll för PMD som viktig, då i processen i att acceptera och lära sig 
att leva med sin sjukdom. Men i och med sjukdomens nedsättande minnes- och 

initiativförmåga menar Johannessen & Möller, (2011) och Vliet et al., (2017) att den sociala 
interaktionen hämnar i kläm och är en av orsakerna till att PMD kan uppleva sig isolerade 
från omvärlden. Den minskade sociala interaktionen beskrivs som en skam över sjukdomen 
och dess symtom, där rädslan att göra bort sig sätter käppar i hjulet. Inte nog med det, så 
upplever många PMD att personer i dess närhet tar avstånd vilket späder på skammen 

ytterligare. Här visades att utomhusvistelse och dess naturliga incitament till interaktion gav 
PMD en känsla av att fortfarande vara delaktiga i samhället, vilket utgjorde en stark källa till 
ett ökat välbefinnande. Även för personer med svårare former av demens, där de sociala 
aspekterna handlade om att ge dagarna en mening och att för stunden förbättra humöret, 
upplevde en ökad känsla av välbefinnande av interaktionen som utomhusvistelse förde med 

sig. Garre-Olmo et al., (2012) och Wijk (2013) beskriver förhållanden som minskar den 
sociala interaktionen, där höga ljud och mycket människor innebär en ökad förvirring hos 
PMD vilket istället leder till ett tillbakadragande och ökad känsla av oro. Valet av 
utomhusmiljö var därmed viktig och studierna beskriver parker, trädgårdar och skogar som 
miljöer där PMD känner ett lugn och ett igenkännande, där den sociala interaktionen kom 

naturligt och var något som PMD kunde njuta av. Medan större städer, platser som inte 
kändes igen och större vägar utgjorde miljöer som ökade förvirringen och därmed minskade 
den sociala interaktionen. Kolcaba (2002) beskriver coaching som ett verktyg i arbetet med 
att öka patientens välbefinnande med hjälp av interaktion, där syftet är att inge hopp och 
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underlätta oro. För att detta ska bli möjligt krävs att patienten är mottaglig för social 
interaktion och eftersom utomhusmiljön verkade som ett incitament till interaktion, kan 
utomhusvistelse vara ett bra tillfälle att utöva coaching. Studiens resultat visar tydligt 
interaktionens fördelar, där självbilden, välbefinnandet och känslan för den egna identiteten 

ökar i ett samspel med andra. Resultatet visar även på att utomhusvistelse främjar 
interaktion både för personer med mildare former av demens och personer med svårare 
demenssjukdomar. Kolcaba (2002) beskriver även att ett ökat engagemang från patientens 
sida leder till en spiral med positiva effekter, där sjuksköterskans förmåga att öka patientens 
välbefinnande bidrar till en mer engagerad patient. Utomhusvistelsen kan därmed fungera 

som en hjälp till att underlätta sjuksköterskans arbete i form av coaching, vilket i sin tur 
skapar en förbättrad relation till patienten. Samtidigt som patienten känner ett ökat 
förtroende för sjuksköterskan blir även patienten mer engagerad i sin egen vård. Den sociala 
interaktionen beskrivs även som ett behov och ökar därmed välbefinnandet i form av 
Kolcabas (2002) relief när detta bli tillgodosett. Kolcaba (2002) trycker på den 

personcentrerade omvårdnaden, där interaktion är en nödvändighet i arbetet med att öka 
patientens välbefinnande i de olika kontexterna. För PMD där den verbala interaktionen kan 
vara en svårighet, visade utomhusvistelsen vara en underlättande faktor som kan användas 
för att uppnå en ökad social interaktion och därmed även öka chansen till en högre grad av 
välbefinnande. Interaktionen tillsammans med comfort food for the soul underlättar 

möjligheten till den personcentrerade vården, där patienten ser sig sedd och 

uppmärksammad, vilket utomhusmiljön visade sig vara ett utmärkt forum för.  

Personliga relationer visade sig öka PMD:s känsla av välbefinnande i form av strukturerade 
aktiviteter som främjade ett socialt nätverk som PMD hade nytta av även efter det att 

aktiviteten avslutats. Gällande strukturerade aktiviteter som visade sig öka den sociala 
interaktionen i utomhusvistelse gick liknande resultat att utvinnas i aktiviteter inomhus där 
även dem främjade den sociala interaktionen och bidrog till en känsla av tillhörighet för PMD 
(Gigliotti & Jarrott, 2005; Hewitt et al., 2013; Noone et al., 2017). Detta tyder på att det kan 
vara aktiviteten i sig som är den bidragande faktorn och inte just utomhusvistelse. Däremot 

så utvanns flera positiva aspekter i utomhusmiljön i jämförelse, samt att i utomhusmiljön till 
skillnad från inomhusmiljön behövdes inga strukturerade aktiviteter, utan miljön i sig 
fungerade som ett incitament till interaktion. Den sociala interaktionen ger PMD en 
möjlighet att känna sig som en del i ett sammanhang och en del i samhället vilket gav livet en 
högre mening och ett syfte, till skillnad mot avskärmningen från omvärlden som enligt Vliet 

et al., (2017) kunde upplevas inomhus. 

I resultatet framkom att ett ökat välbefinnande föranleddes utav att få utföra sådana 
aktiviteter som frambringade en känsla av att vara behövd, att få chansen att ta hand om 
någonting i kontrast till att ofta vara den som behövde hjälp, upplevdes som något värdefullt 

och individstärkande. Utomhusvistelsen kunde i detta fall ge PMD chansen att få denna 
önskan tillgodosedd, med aktiviteter så som att mata fåglarna, vattna blommorna eller plocka 
ogräs. Att utomhusvistelse påverkade välbefinnande i Kolcabas (1994) kontext 
psychospiritual, var tydligt framträdande, då den syftar till att beskriva den egna 
självuppfattningen, självförtroende och meningen med det egna livet där högt välbefinnande 

uppstår i upplevelser och känslor som främjar detta. Resultatet visade på en ökning av 
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självförtroende i och med strukturerade utomhusaktiviteter där PMD fick chansen att visa 
vad det kunde på deras egna villkor och på egna initiativ. Att se meningen med det egna livet 
var något som främjades i och med de aktiviteter som gav PMD en känsla av att vara behövda 
och därmed gav vardagen en högre mening. Även Vliet et al., (2017) beskriver vikten av att få 

känna sig behövd och vara av nytta för familj och boendet de lever på samt att det ligger i 
linje med Kolcabas (1994) transcendence. Transcendence beskrivs som vikten av att få ägna 
sig åt aktiviteter som bidrar till insikten om att livet är njutningsbart trots sjukdomen. En 
anledning till detta kan vara att aktiviteter som främjar känslan av att vara behövd och är en 
källa till hopp även agerar som ett tillfälle för coaching och comfort food for the soul, där 

engagemanget i det egna livet ökar och leder till en positiv spiral av njutningsfulla 
upplevelser. Önskan av att vara behövd och av nytta för något annat än de själva var även det 
ett behov som blev tillgodosett av utomhusaktiviteter och främjade därmed välbefinnande i 
form av Kolcabas (1994) relief. Känslan av att vara behövd belyses även i och med aktiviteter 
inomhus, i Hewitt et al., (2013) och Noone et al., (2017) och Vliet et al., (2017), där 

handhavandet av växter, hjälpa till med matlagning och tvättning främjade känslan av att 
vara behövd och ägna sin tid åt något som hade ett syfte. Vilket tyder på att, målet med att 
PMD ska få känna sig behövda och göra nytta, inte är begränsat till endast utomhusvistelse 
utan går att tillgodose i de båda miljöerna. Dock var en upplevd instängdhet något som 
visade sig hos PMD i och med progrediering av sjukdomen och var något som sänkte känslan 

av att vara behövd. I detta fall var utomhusvistelse något som ökade känslan av frihet och 
därmed även ge en stärkt integritet samt en känsla för den egna identiteten och därmed fick 
även vardagen en högre mening. Även Socialstyrelsen (2016) rekommenderar, i enlighet med 
Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, att det ska finnas möjlighet till 
utomhusvistelse för PMD med motivation att detta kan bidra till positiva hälsoeffekter och 

skapa en meningsfull tillvaro för individen.  

Att aktivera kroppen innebar ett flertal fördelar för det kroppsliga välbefinnandet hos PMD 
och flera av studierna beskriver en förbättring i dygnsrytm och sömnmönster, med längre 
konsekvent sömn efter utomhusaktiviteter. Skog (2013) beskriver svårigheter att somna och 

många uppvaknanden som något som ofta tillhör sjukdomsbilden och ställer till problem för 
PMD med trötthet och dagliga tupplurar som följd. I och med detta beskriver Wijk (2013) 
vikten av tydliga skillnader i ljusinsläpp mellan dag och natt, genom att dra upp persiennerna 
på morgonen och dämpa belysningen på kvällen, för att tydliggöra dygnets struktur. Även 
Kolcaba (2002) behandlar den fysiska aspekten med kroppsliga känslor/sensationer, där en 

högre grad av välbefinnande kan uppnås med hjälp av t.ex. smärtlindring, massage eller 
fysisk aktivitet, i och med kontexten physical. Eftersom utomhusmiljön visade sig initiera 
aktivitet på ett annat sätt än inomhusmiljön, där promenader och trädgårdsaktiviteter var det 
som PMD ägnade sig mest åt, då detta gav en ökad känsla av kroppsligt välbefinnande. Dessa 
aktiviteter visade sig ha en lugnande effekt på PMD och flertalet studier visade även en 

förbättring i sömnmönster och dygnsrytm. Här utgjorde utomhusvistelse med rörelse, frisk 
luft och solljus, ett utmärkt verktyg för att hjälpa PMD att hålla en mer fördelaktig 
dygnsrytm. Kolcaba (2002) beskriver i technical comfort measures att sjuksköterskans 
ansvar är att ge patienten de förutsättningar som krävs för att bibehålla kroppens homeostas 
och därmed främja välbefinnande för patienten. Utomhusvistelsen hjälpte i detta fall 

patienterna att sova bättre på nätterna och därmed främjades förutsättningarna för den 
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kroppsliga homeostasen. Utomhusvistelsens inverkan på hormon och vitaminfrisättning är 
dessutom svårt att uppnå i någon annan miljö och utomhusvistelse kan därmed ses som ett 
verktyg i arbetet med att ge PMD en mer fördelaktig dygnsrytm. Patienten får i detta fall ett 
behov tillgodosett vilket innebär att graden av välbefinnande ökar i och med Kolcaba’s (1994) 

beskrivning av relief. Att få chansen att promenera ansågs även av PMD vara ett verktyg för 
att uppnå en högre grad av välbefinnande i och med transcendece, där utomhusvistelsen gav 
PMD möjligheten att trots sin sjukdom kunna bibehålla rutiner så som att gå till kiosken och 
handla tidningen vilket ansågs vara ett sätt att klara av vardagen trots sin sjukdom. Många 
PMD upplever en oro/ängslan i vardagen med kroppslig stress och vankande som följd, 

utomhusmiljö i form av trädgårdar och skog kunde i dessa fall ha en lugnande effekt och 
istället främja ease, med njutning och avslappning. Medan platser som PMD inte kände igen 
hade motsatt effekt med ökad förvirring och oro och utgjorde därmed en minskning av 
välbefinnande. På Svenskt Demenscentrum (2016) beskrivs att sjukdomsbilden ofta 
innefattar en ökad känsla av förvirring och oro och att detta kan leda till en ökad agitation. 

Agitation innebär både en irritation samt en ökad kroppslig stress och i detta fall hade 
utomhusmiljön en lugnande effekt och användes av flera vårdgivare som hjälpmedel när 

PMD blev agiterade. 

Utomhusvistelse har stor inverkan på PMD:s välbefinnande. Vid användandet av Kolcabas 

(2002) taxonomic structure of comfort visade den ifyllda tabellen på höga grader av 
välbefinnande för PMD vid utomhusvistelse med 100/120p (se Tabell 2). Varje artikel 
granskades och poängsattes utifrån hur väl de olika formerna av välbefinnande belystes i de 
olika kontexterna. Samtliga artiklar belyste en ökning av någon form av välbefinnande för 

PMD vid utomhusvistelse.  

Tabell 2: Taxonomic Structure of Comfort. 1 poäng per typ av välbefinnande/Kontext 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rädslan för att inte hitta hem och för okända platser begränsade ofta personer med mild-
måttlig form av demens i sina utomhusaktiviteter, vilket föranleds av PMD:s problem med 

orienteringsförmågan samt minnet. För personer med svårare former av demens 
begränsades utomhusvistelsen utav de risker som PMD utsatte sig för i och med att inte hitta 
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hem samt dess oförmåga att tolka omgivningen. I några av artiklarna granskades 
”terapeutiska trädgårdar” och dess inverkan på PMD. Dessa trädgårdar var inhägnade samt 
noga planerade i sin design, vilket utgjorde en möjlighet för personer med svårare former av 
demens att själva bestämma när och hur utevistelsen skulle ske. I dessa fall som följeslagare 

ändå var ett måste, sågs följeslagaren som både ett hinder samt en trygghet. PMD:s 
självbestämmande hamnade i andra hand, efter personalens eller anhörigas tid till att följa 
med ut. Ett demensboende kan nämligen ha låsta dörrar för att försäkra sig om de boendes 
trygghet. Socialstyrelsen (2010) förtydligar dock denna regel med att boendet får ha låsta 
ytterdörrar likt en vanlig hemsituation men att de boende aldrig får låsas in. Detta innebär 

att PMD ska ha möjligheten att gå ut genom dörren om så önskas men att personal måste 
finnas på plats för att kunna utvärdera om utgången kan ske på ett tryggt sätt för individen. 
Problemet med självbestämmande skulle härmed kunna avhjälpas med inhägnade 
trädgårdar där PMD kan nyttja trädgården på egen hand och efter egen vilja. Enligt 
socialstyrelsen (2012) stadgas att de ska finnas möjligheter för utomhusvistelse för PMD, 

men även här belyses sjukdomens försvårande aspekter. Vidare beskrivs därför att i de fall 
som hjälpmedel krävs, för att försäkra PMD:s säkerhet, bör fokus ligga på att tillhandahålla 
dessa. Detta innebär alltså att om PMD kräver en följeslagare så bör boendet de bor på 
tillhanda hålla möjlighet till detta. Vidare styrker Socialstyrelsen (2012) att kommunerna har 
ansvaret att se till att det finns tillräckligt med personal på boendet för att kunna 

uppmärksamma alla situationer som kräver interventioner för att främja de boendes 

trygghet, hälsa och välbefinnande. 

I bakgrunden visas exempel på hur inredningen kan anpassas för att PMD lättare ska kunna 
orientera sig från rum till rum, samt att med egna personliga möbler främja 

igenkänningsfaktorn. Detta visade sig även stämma gällande utomhusvistelse som sträcker 
sig längre än den närliggande trädgården. Utomhusmiljöer i form av städer, vägar, mycket 
människor och bilar var något som PMD uppfattade som skrämmande och ökade deras oro 
och förvirring. Eftersom sjukdomen innebär svårigheter att sålla bort intryck, blir dessa 
miljöer svåra för PMD att hantera på egen hand. För PMD med mild-måttlig demenssjukdom 

var dock dessa miljöer hanterbara om platsen var någon de hade besökt många gånger och 
därmed kändes igen. Gällande natur, så som skog och trädgårdar däremot, visade sig dessa 
ha en hög igenkänningsfaktor i sig. Träd, löv, blommor och solljus gav naturen ett kravlöst 
intryck som PMD kände igen och kunde njuta av. Detta tyder alltså på att vissa typer av 
miljöer är lättare för PMD att hantera och därmed kan även anpassningar i miljön göras för 

att utöka PMD:s chanser till en njutningsfull utomhusvistelse. Kolcaba (2002) definierar 
miljön som något som går att förändra i syftet att öka patientens välbefinnande i kontexten 
environmental, där den externa omgivningen beskrivs tillsammans med hur dess villkor och 
influenser påverkar patientens välbefinnande. Resultatet av denna studie visar på ett flertal 
villkor och influenser utomhusmiljön har på PMD, bland annat behovet av igenkänning och 

en lagom nivå av intryck. Comfort food for the soul, där välbefinnande eftersträvas genom 
personcentrerade interventioner så som njutningsfulla upplevelser, fika i trädgården, 
beskåda vackra blommor och träd, hand-hållande och miljöanpassning, visade sig i resultatet 
vara en stor del av utomhusvistelsens positiva aspekter. Igenkännandet av utomhusmiljön 
var essentiell, där PMD:s chanser till utomhusvistelse begränsades till platser som var 

välbekanta eller till tillfällen då en följeslagare var tillgänglig. Detta visar att den externa 
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omgivningen har stor inverkat gällande PMD:s förmåga att känna en ökning av 
välbefinnande i utomhusmiljön, men även att det går att anpassa utomhusvistelsen och 
därmed ge PMD ett ökat välbefinnande. PMD beskrev en sorg över att inte kunna föra sig på 
samma sätt som innan sjukdomen, där omgivningens influenser påverkade minnet och 

kunde ge en ökad förvirring. Kolcaba (2002) beskriver miljön som något anpassningsbart, 
vilket även resultatet i denna studie beskriver som en viktig del i arbetet med att ge 
utomhusvistelsen en positiv inverkan. I och med en följeslagare kan utomhusvistelse ge PMD 
ett ökat välbefinnande i from av både relief och ease, där ett behov blir tillgodosett samt ger 
PMD ett ökat lugn. Resultatet visar att naturen i form av trädgårdar och skog inger en ökad 

igenkänning och vid anpassning för att försäkra sig om PMD:s säkerhet, kan dessa avnjutas 

även utan följeslagare. 

6.3 Etikdiskussion 

Under arbetets gång har författaren inte stött på några etiska dilemman. Författaren har följt 
regler och riktlinjer som finns beskrivna i CODEX (2017c), däribland kravet på hög kvalitet 
med endast artiklar som genomgått en peer review samt noggrant refererat tillbaka till 
originalkällan enligt vedertaget referenssystem. Detta för att undvika oredlighet samt för att 
förtydliga vilka argument som kommer från tidigare forskning och vilka som är författarens 

egna. Författaren har även endast valt artiklar där informanterna har visat sitt samtycke till 
att deltaga i studien för att därmed ytterligare säkerställa att artiklarna är utförda på ett 

etiskt korrekt sätt.  

7 SLUTSATSER 

Utomhusvistelse har stor inverkan på PMD:s välbefinnande, där majoriteten av aspekterna är 
positiva. Demens är dock en komplex sjukdom med många olika varianter och nivåer vilket 
innebär att både vården och utomhusvistelsen måste vara individanpassad. Miljöns 
utformning är av betydelse, där platser med många intryck ökade känsla av förvirring medan 

trädgårdar, parker och skog främjade lugn. För att skapa en trygg miljö för PMD och 
samtidigt främja självbestämmande och integritet, anses inhägnade trädgårdar vara det bästa 
alternativet. Utomhusvistelse visar tydligt sina fördelar, där den inte bara är en källa till 
njutningsfulla upplevelser, social interaktion och aktivitet. Utan inverkar även på den egna 
självbilden, i och med dess förmåga att frambringa minnen och känslor av att vara behövd. 

Utomhusvistelse gav även PMD en ökad känsla av att fortfarande vara delaktighet i samhället 

samt i det egna livet. 
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8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FÖRSKNING 

Ytterligare empirisk forskning angående hur utomhusvistelsen inverkar på välbefinnandet 
hos PMD anses behövas. Att belysa detta ämne ytterligare skulle kunna hjälpa PMD att leva 
ett rikare liv samt ge vårdgivare en större förståelse för vad som har en positiv inverkan på 
välbefinnandet hos PMD. Eftersom, utomhusvistelse och odlingsaktiviteter hade liknande 
inverkan på PMD:s välbefinnande även om ett flertal positiva effekter sågs av 
utomhusvistelsen, skulle forskning angående dessa komponenter i relation till varandra 

kunna vara nyttig. Det skulle även vara intressant med mer forskning om hur väl Kolcabas 
theory of comfort kan implementeras inom demensvården. Om detta möjligtvis skulle kunna 
öka PMD:s välbefinnande utifrån teorins konkreta upplägg och vikten av den 
personcentrerade omvårdnaden. Samtidigt som taxonomic structure of comfort utgör ett 

verktyg väl passande för patienter vars verbala kommunikation är begränsad. 
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BILAGA A - MAILKONVERSATION 

Fia Södergren 
ti 01-23, 01:05 
Kathy Kolcaba <kathykolcaba@yahoo.com> 
Hello again! 
The pourpose of my Paper is to determind how the outdoor environment impacts on the 
well-being of people with dementia. Since i am whriting in Swedish i have to translate your 
theory of comfort. In Sweden we have a word who directly translates in to Well-being, do 
you think i can use that word to describe Comfort?  
 
Sorry for my bad English, hope you understand my question. 
 
//Fia Södergren 
At Mälardalens högskola 
 
 
Fia Södergren 
sö 01-28, 21:00 
Kathy Kolcaba <kathykolcaba@yahoo.com> 
My English is getting in the way, so this is from Googletranslate:  
 
• Relief. Where well-being [Comfort] is something that is achieved when the individual 
receives a need, for example, The need to feel needed is met by getting the chance to 
participate in activities that the individual promotes. The term is about the feeling that 
occurs when something desires becomes the truth. To this category are related keywords 
such as: feeling needed, increased autonomy, maintaining routines, satisfaction, social 
interaction and interaction. 
• Ease. Where well-being [Comfort] is a sense of calm and contentment. This term aims at 
describing a condition sought by looking and satisfying the individual's desire for enjoyable 
goals. For this category, keywords such as: less annoyed, better sleep, soothing, 
enjoyment, relaxing, happier and better mood are related. 
• Transcendance. When the patient recives the tools that are necessary to, despite his 
illness, be able to take on life. This is about seeing the individual's entirety and 
strengthening the qualities needed for the patient to manage to look beyond his disease 
and, despite this, be able to feel well-being [Comfort]. For this category, keywords such as: 
increased self-esteem and self-esteem, individual gain, increased independence and 
increased sense of belonging. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Kathy Kolcaba <kathykolcaba@yahoo.com> 
må 01-29, 03:12 
Fia Södergren 
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My English is getting in the way, so this is from Googletranslate:  

 

• Relief. Where well-being [Comfort] is something that is achieved when the 
individual receivesthis word should be relieves or addresses a need, for example, The 
need to feel needed is met by getting the chance to participate in activities that the 
individual promotes. The term is about the feeling that occurs when something desires 
becomes the truth. To this category are related keywords such as: feeling needed, 
increased autonomy, maintaining routines, satisfaction, social interaction and 
interaction. A nurse can try very hard to relieve a need but cannot fully accomplish this. 
So then transcendence comes into play - what interventions can help a patient or family 
member transcend this need that cannot be fully relieved? 

• Ease. Where well-being [Comfort] is a sense of calm and contentment. This term aims at 
describing a condition sought by looking and satisfying the individual's desire for enjoyable 
goals. For this category, keywords such as: less annoyed, better sleep, soothing, 
enjoyment, relaxing, happier and better mood are related. 

• Transcendance. When the patient recives the tools that are necessary to, despite his 
illness, be able to take on life. This is about seeing the individual's entirety and 
strengthening the qualities needed for the patient to manage to look beyond his disease 
and, despite this, be able to feel well-being [Comfort]. For this category, keywords such as: 
increased self-esteem and self-esteem, individual gain, increased independence and 
increased sense of belonging.  



 

 

BILAGA B - DATABASSÖK 

 

 

Databas Avgränsningar Sökord Antal 
träffar 

Urval Artikel 

CINAHL plus 2007-2017 
Peer review 

outdoor 
environment 
AND 
dementia 
care 

21 1 Housing and Connection to Nature 
for People with Dementia 

CINAHL plus 2007-2017 
Peer review 

outdoor 
AND 
dementia 
AND well-
being 

14 2 The impact of early dementia on 
outdoor life: a ‘shrinking world’? 
/ 
Contact with Outdoor Greenery 
Can Support Competence Among 
People with Dementia 

CINAHL Plus 2007-2017 
Peer review 

Therapeutic 
garden 
AND 
dementia 
care 

5 1 Effects of Therapeutic Gardens in 
Special Care Units for People with 
Dementia: Two Case Studies 

CINAHL Plus 2007-2017 
Peer review 

Nature AND 
dementia 
AND 
wellbeing  

13 1 Woodland Wellbeing: a pilot for 
people with dementia 
 
 

CINAHL plus 2007-2017 
Peer review 

nature AND 
dementia 
AND well-
being 

35 1 Have you been down to the wood 
today? 

PubMed 2007-2017 Outdoor 
AND 
dementia 
AND well-
being 

36 1 Persons with early-stage dementia 
reflect on being outdoors 

PubMed 2007-2017 Therapeutic 
garden 
AND 
dementia 
care 

20 1 An evaluation of a therapeutic 
garden’s influence on the quality of 
life of aged care residents with 
dementia 

Manuell sökning     Nature and dementia: development 
of a person-centered approach 

Manuell sökning     The lived neighborhood: 
understanding how people with 
dementia engage with their local 
environment 



 

 

BILAGA C - KVALITETSGRANSKNING 

 Artiklar          

          Kvalitetsfrågor  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Finns det ett tydligt problem 

formulerat?  
1p 1p 

 

0p 0p 1p 1p 1p 1p 0p 1p 

Finns teoretiska utgångspunkter 
beskrivna? Hur är dessa i så fall 

formulerade? 

0p 1p 1p 1p 0p 1p 1p 1p 0p 1p 

Vad är syftet?  

Är det klart formulerat? 

1p 1p 1p 1p 1p 1p 1p 1p 1p 1p 

Hur är metoden beskriven? 1p 1p 1p 1p 1p 1p 1p 1p 1p 1p 

Hur är undersökningspersonerna 

beskrivna? 

1p 1p 1p 1p 1p 1p 1p 1p 1p 1p 

Hur har data analyserats? 1p 1p 1p 1p 1p 1p 1p 1p 1p 1p 

Hänger metod och teoretiska 

utgångspunkter ihop? 
0p 1p 1p 1p 0p 1p 1p 1p 0p 1p 

Vad visar resultatet? 1p 1p 1p 1p 1p 1p 1p 1p 1p 1p 

Hur har författarna tolkat studiernas 

resultat, vilka argument förs fram? 
1p 1p 1p 1p 1p 1p 1p 1p 1p 1p 

Förs det några etiska resonemang? 1p 1p 0p 1p 1p 1p 1p 1p 1p 1p 

Finns det en metoddiskussion? Hur 

diskuteras metoden i så fall 
0p 0p 1p 0p 1p 1p 0p 1p 1p 1p 

Sker en återkoppling till teoretiska 
antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga 

antaganden? 

0p 1p 1p 1p 0p 1p 0p 1p 0p 1p 

Summa poäng  8/12 11/12 10/12 10/12 9/12 12/12 10/12 12/12 8/12 12/12 

Tydligt svar = 1 poäng     Medelkvalitet 6-7p                                

Otydligt svar/Inget svar alls = 0 poäng  Högkvalitet: 8-12 

Borttagen fråga från originalformuläret: Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig 

teoribildning beskriven? Hur är denna i så fall beskriven?   
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BILAGA D – ARTIKELMATRIS 

Författare, 
årtal, tidskrift 

och land 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalite

t 

1.Duggan, S., 
Blackman, T., 
Martyr, A., & 

Van Schaik, P. 

2008 

Dementia 

Storbritannien 

The impact of 
early dementia 
on outdoor 

life: A 
’shrinking 

world’? 

Belysa 
utomhusvistelsens 
betydelse hos 

personer som lever 
med 

demenssjukdom 

Kvalitativ studie.  
Semi-strukturerade 
intervjuer med 22 

deltagare 

Resultatet visade att 
utomhusvistelse 
hade stor betydelse 

för deltagarna. Där 
den största 
anledningen var den 
sociala aspekten av 

utomhusvistelse 

Hög 

2.Edwards, C-A., 

McDonnell, C., 

& Merl, H 

2012 

Dementia 

Australien 

An evaluation 

of a 
therapeutic 
garden’s 
influence on 
the quality of 

life of aged 
care residents 

with dementia 

Undersöka huruvida 

en terapeutisk 
trädgård kan öka 
livskvaliteten hos 
demenssjuka boende 

på äldreboende 

Mixad metod.   

Fyra olika 
mätinstrument 
användes för att mäta 
livskvaliteten hos 12 
personer med 

demenssjukdom, efter 
observationer och 
intervjuer, tre 
månader innan 
trädgården 

introducerades samt 

tre månader efter 

Kvalitativ 

intervjuerna bestod 
endast av positiv 
feedback angående 
den nya miljön och 
observationerna 

styrkte den ökade 

livskvaliteten 

Kvantitativ  

Quality of life score 
ökade med 12.8 % 
Mean depression 
score minskade med 
13.3 % 
Mean agitation score 

minskade med 46.7 

% 

Hög 

3.Gibson, G., 
Chalfont GE., 
Clarke, PD., 

Torrington 
Barch JM., & 

Sixsmith, AJ. 

Housing and 
Connection to 
Nature for 

People with 

Dementia 

Belysa hur naturen, 
tillgång till 
utomhusvistelse och 

delaktighet i 
naturbaserade 
aktiviteter inverkar 

Kvalitativ studie. 
Intervjuer med 26 
personer med demens 

och 44 vårdare 

Flertalet aktiviteter 
ökade känslan av 
välbefinnande för 

deltagarna. Där 
många av dessa 

Hög 
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2008 

Journal of 

Housing For the 

Elderly 

Storbritannien 

på välbefinnandet 
hos personer med 

demenssjukdom 

aktiviteter handlade 

om utomhusvistelse 

4. Gibson, E., 

Ramsden, N., 
Tomlinson, R., 

& Jones, C. 

2017 

Working with 

older people 

Storbritannien 

Woodland 

Wellbeing: a 
pilot for people 

with dementia 

Syftet var att få en 

förståelse för om en 
”Woodland-based” 
intervention kunde 
ha positiva fördelar 
för personer med 

demenssjukdom 

Kvalitativ studie. 

Observationer med 
anteckningar samt 
intervjuer med 18 

deltagare 

Deltagarna uttryckte 

en minskad isolering 
och ensamhet 
tillsammans med 
ökad känsla av 
tillhörighet och 

identitet 

Hög 

5. Hendriks, IH., 
Vliet, D. van., 
Gerritsen, DL., 

& Bröes, R-M. 

2016 

International 

Psychogeriatrics 

Holland 

Nature and 
dementia: 
development 

of a person-
centered 

approach 

Syftet var att 
utforma och bepröva 
personcentrerade 

natur-aktiviteter för 
personer med 

demenssjukdom 

Kvalitativ beskrivande 
studie.  
Intervjuer med 

fokusgrupper med 
personer med 
demenssjukdom samt 

personal och anhöriga  

8 teman 
identifierades som: 
njutning, 

avslappning, 
kroppsliga fördelar, 
njutning av den 
vackra naturen, 
frihet, känsla av att 

vara behövd och 

minnen.  

Hög 

6. Hernandez, 

RO 

Outdoor 
Environments 
for People with 

Dementia 

2007 

USA 

Effects of 
Therapeutic 
Gardens in 

Special Care 
Units for 
People with 
Dementia: Two 

Case Studies 

Att studera inverkan, 
användning samt 
möjliga fördelar med 

en ”therapeutic 
garden” för personer 
som lever med en 

demenssjukdom 

Kvalitativ studie. 
Observation samt 

intervjuer  

Värdet av trädgården 
och utomhusvistelse 
låg i dess 

terapeutiska effekt 

på livskvaliteten 

Hög 
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7. Mapes, N 

Working with 

Older People 

2012 

Storbritannien 

Have you been 
down to the 

woods today? 

Syftet var att 
sammanfatta 
resultatet av ett 
större projekt för 

syftet att 
implementera 
ändringar för bättre 
demensvård med 
hälsa och 

välbefinnande som 

mål 

Mixad metod. 
En deltagande form av 
observation och 

intervjuer 

Kvalitativ  
Visade på 
möjligheterna till 
bättre fysisk, psykisk 

samt social hälsa 

Kvantitativ  
Att aktivera kroppen 

ansågs som väldigt 

viktig 

Medel 

8.Olsson, A., 
Lampic, C., 
Skovdahl, K., & 

Engström, M. 

2013 

Aging & Mental 

Health 

Sverige 

Persons with 
early-stage 
dementia 

reflect on 

being outdoors 

Beskriva hur 
personer med 
demenssjukdom, i 

tidigt skede, 
upplevde 

utomhusvistelse 

Kvalitativ studie. 
Upprepade intervjuer 
med 11 deltagare med 

mild demens under 
två års tid. 

Innehållsanalys 

Resultatet av 
utomhusvistelse 
visade på temat: 

Outdoor activities as 
a confirmation of self 
through being and 
doing. Med 2 
subteman: ”shifting 

between ’still being 
part of it all’ and a 
sense of grief and 
loss. Samt; ”Stiving 
to keep on despite 

perceived barriers 

Hög 

9.Rappe, E., & 

Topo, P. 

2007 

Journal of 
Housing for the 

Elderly 

Finland 

Contact with 
Outdoor 
Greenery Can 
Support 
Competence 

Among People 

with Dementia 

Undersöka vad 
utomhusvistelse och 
växter har för 
inverkan på 
välbefinnandet hos 

personer med 
demenssjukdom i 
daglig verksamhet 

och på äldreboende   

Mixad metod.  
Två studier. En 
kvalitativ studie där 
123 personer med 
demenssjukdom 

observerades vid 
kontakt med 
utomhusmiljö. En 
kvantitativ studie där 
en enkät besvarades 

av 65 vårdare. 
Enkäten gällde deras 
syn på hur växter 
inverkade på 
välbefinnandet hos 

Kvalitativ 
Utomhusvistelse 
stimulerade alla 
sinnen, ökade 
välbefinnandet och 

uppmuntra 
interaktion för 
personer med mild 
till moderat form av 

demens.  

Kvantitativ  
Personal på boendet 
ansåg att växter i 

hemmet ökade 

Hög 
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personer med 

demenssjukdom 

välbefinnandet för 
personer med 

demenssjukdom 

10.Ward, R., 

Clark, A., 
Campbell, S., 
Graham, B., 
Kullberg, A.,  
Manji, K., 

Rummery, K., & 

Keady, J. 

2017 

International 

Psychogeriatrics 

Storbritannien, 
Skotland och 

Sverige 

The lived 

neighborhood: 
understanding 
how people 
with dementia 
engage with 

their local 

environment 

Utforska meningen 

med och 
erfarenheter av 
närområden för 
personer med 

demenssjukdom 

Kvalitativ studie. 

Intervjuer framfördes 
i samband med 
rundturer i området 
tillsammans med 
personer med 

demenssjukdom 

Resultatet visade på 

att närområdet hade 
stor inverkan, med 
både begränsningar 
samt möjligheter, 
däribland social 

hälsa och stöd  

Hög 

 


