
UTEMILJÖNS INVERKAN PÅ
PERSONER MED DEMENSSJUKDOM
UTIFRÅN ETT VÅRDARPERSPEKTIV

IULIA LIGIA ROTARESCU
DEJANA BOGAVAC

Akademin för hälsa, vård och välfärd
Vårdvetenskap med inriktning omvårdnad
Grundnivå
15 hp
Sjuksköterskeprogrammet
VAE027

Examinator: Martina Summer Meranius

Datum: 2019-04-03



SAMMANFATTNING

Bakgrund: Demenssjukdomen har en stor påverkan på människors liv. Läkemedel som
finns idag botar inte sjukdomen, utan bromsar och lindrar symtom. Vårdinsatser baseras
därför till stor del på omvårdnad. Personer med demenssjukdom berättar i intervjuer om
betydelsefulla aspekter, som de relaterar till utevistelse, känsla av frihet och att få komma ut.
Syfte: Att skapa en översikt över hur vårdare upplever utemiljöns inverkan på personer med
demenssjukdom. Metod: Allmän litteraturöversikt. Tio vårdvetenskapliga artiklar med
kvalitativ och kvantitativ metod har inkluderats. Resultat: Vårdare upplever att utemiljön
har en positiv inverkan på personer med demenssjukdom avseende livskvalitet. De upplever
att utevistelse minskar oro, stress, agitation och bidrar till att sinnen och minnen väcks hos
personerna med demenssjukdom. Slutsats: Utevistelse kan ha en positiv inverkan på
personer med demenssjukdom avseende personens hälsa och livskvalitet. Vårdares
upplevelse var att vistelse i utemiljö är betydelsefullt i vård och omsorg för personer med
demenssjukdom. Viktigt är att kunskap om personen ska finnas och att utevistelsens
förutsättningar är anpassad till individen. Vistelse i utemiljö hade en övervägande positiv
inverkan enligt vårdarnas upplevelser, dock kunde utevistelse skapa oro om utemiljön är
okänd eller dåligt anpassad för personen med demenssjukdom.

Nyckelord: demens, hälsa, litteraturöversikt, sjuksköterska, utemiljö



ABSTRACT

Background: Dementia has a major impact on people's lives. There’s currently no medicine
that cures the disease, but slows down the progress and relieves symptoms, why care
interventions are largely based on nursing. When persons with dementia are interviewed
about important aspects related to being outdoors, the feeling of freedom to go out is
mentioned. Aim: To develop an overview of how carers experience impact of outdoor
environment on persons with dementia. Method: General literature review. Ten caring
science articles with qualitative and quantitative method was included. Result: Carers
experience that outdoor environment has a positive impact on persons with dementia in
terms of quality of life. They experience that it reduces anxiety, stress, agitation and
contributes to regained senses and remembrance of past life Conclusion: The outdoor
environment can have a positive impact on persons with dementia in terms of health and
quality of life. Carers experience that being outdoors is important regarding care of persons
with dementia. It is important though adapting it to the individual. Visits outdoors had a
predominantly positive impact, however if the outdoor environment is unknown or poorly
adapted for the person with dementia, stress and anxiety can occur.

Keywords: carer, dementia, health, literature review, outdoor environment
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1 INLEDNING

Detta examensarbete behandlar utemiljöns betydelse för personer som diagnostiserats med
demenssjukdom vilket var ett av de intresseområden som Akademin för hälsa, vård och
välfärd på Mälardalens Högskola föreslog inför kursen ”Examensarbete i vårdvetenskap med
inriktning mot omvårdnad.

Ämnet valdes för att båda författarna har erfarenheter från arbete med äldre personer och
personer med demenssjukdom samtidigt som ämnet är både betydelsefullt och intressant. Ett
exempel från egna erfarenheter: En person med demenssjukdom arbetade i sitt tidigare liv
som vakt- och trädgårdsmästare. På äldreboendet tillbringade han större delen av sin tid inne
på sitt rum och visade tecken på nedstämdhet och depression. Som åtgärd gavs han möjlighet
att gå ut, där han fick utföra aktiviteter som han kände igen från sin yrkesverksamma tid,
som att kratta löv och klippa gräs. Utevistelsen och aktiviteterna gav, till synes, resultat då
han upplevdes gladare och även uttryckte att han kände sig betydelsefull.

Författarna upplever att det finns ett behov av att fördjupa kunskapsnivån bland vårdare som
möter personer med demenssjukdom, oavsett om det handlar om sjuksköterskor,
undersköterskor eller anhörigvårdare. Examensarbetet är skrivet utifrån ett vårdarperspektiv
eftersom personer med demenssjukdom själva kan ha svårt att berätta om hur de upplever
exempelvis att vistas utomhus. Detta gör att vårdare och deras perspektiv är intressant då de
kan erfara utemiljöns inverkan på personer med demenssjukdom. Dessa erfarenheter kan
utgöra en källa till kunskap som kan användas för att vidare utveckla vård och omsorg om
personer med demenssjukdom.

2 BAKGRUND

Under denna rubrik beskrivs centrala begrepp som kommer att användas i examensarbetet.
Sedan förklaras vad demenssjukdom är. Sjuksköterskans roll och ansvar beskrivs samt
utevistelse och trädgårdar inom vården behandlas. Tidigare forskning i ämnet presenteras,
sett ur ett patientperspektiv. Det vårdvetenskapliga perspektivet beskrivs och slutligen
presenteras en problemformulering.

2.1 Beskrivning av centrala begrepp
De begrepp som används i detta examensarbete är: ¨personer med demenssjukdom
respektive demenssjukdom¨, ¨vårdare¨ och ¨utemiljö¨.
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Med personer med demenssjukdom menas i detta examensarbete personer som är
diagnosticerade med någon form av demenssjukdom. Demenssjukdom är ett samlingsnamn
för olika former av demenssjukdom vars främsta kännetecken är kognitiv svikt och och
minnesstörningar (Basun, Skog, Wahlund, & Wijk, 2013).

Med begreppet vårdare avses, i detta examensarbete, alla personer som vårdar personer med
demenssjukdom. Med detta avses utbildad vårdpersonal som exempelvis sjuksköterskor och
undersköterskor, men det kan även vara outbildade personer, anhörigvårdare som vårdar en
närstående med demenssjukdom.

Med begreppet utemiljö avses i första hand den som är tillgänglig för demenssjuka personer
på äldreboendets omedelbara närhet, men det kan även omfatta utemiljö i allmänhet,
exempelvis parker, trädgårdar och naturen i allmänt.

2.2 Demenssjukdom

Enligt Socialstyrelsen (2016) är demenssjukdom en typ av kognitiv svikt med minnes-
störningar, orsakat av sjukdomar i hjärnan. Kriterier för demenssjukdom är att den kognitiva
svikten ska vara så uttalad att personens sociala liv och arbete påverkas samtidigt som den
kognitiva förmågan ska ha sänkts från en tidigare högre nivå. Världshälsoorganisationen
(World Health Organization, [WHO]) (2017) beskriver demenssjukdom som förändringar i
hjärnan som ändrar en persons beteende och tankeförmåga tillsammans med försämrad
minnesfunktion och förmåga att utföra olika aktiviteter.

Cirka 47 miljoner människor i världen lever med någon typ av demenssjukdom. Årligen
diagnostiseras cirka 10 miljoner människor, vilket förväntas tredubblas fram till år 2050. I
Sverige insjuknar ungefär 24 000 personer i demenssjukdom varje år (Skog, 2012).
Demenssjukdom är starkt relaterat till åldern och risken för att insjukna ökar efter 65-
årsåldern. Sjukdomen kan även drabba yngre personer och då vanligen i 40–50-årsåldern
(Basun et al., 2013). Förutom ålder kan sjukdomen uppkomma beroende på ärftliga anlag.
Andra förekommande riskfaktorer är diabetes, hypertoni eller ensamhet (Skog, 2012).

Demenssjukdom kommer av störningar vilka påverkar högre intellektuella funktioner, vilket
resulterar i avsevärd funktionsnedsättning. Vanliga symtom är minnesstörningar, nedsatt
kognitiv förmåga och kommunikationsförmåga (afasi) samt nedsatt rörelsekapacitet (apraxi)
(Svenskt Demenscentrum, 2013). Andra symtom är svårigheter att orientera sig till tid, rum
och person samt svårigheter med praktiska förmågor (Skog, 2012). Demenssjukdom orsakar
även ändringar i beteende och mentalt tillstånd, så kallade Beteendemässiga och Psykiska
Symptom vid Demens [BPSD]. Beteendemässiga symtom kan visa sig genom ropande,
vandrande, aggressivitet och rastlöshet medan psykiska symtom mer handlar om oro,
nedstämdhet och ångest (Edberg & Wijk, 2014).

Demenssjukdom delas in i tre nivåer beroende på hur långt framskriden sjukdomen är. På
den första nivån, mild demens, upplever personen minnessvårigheter, nedsatt orienterings-
förmåga och i vissa fall nedsatt kommunikationsförmåga. Sedan följer måttlig demens, vilket
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innebär ytterligare minnessvårigheter och försämrad kommunikationsförmåga. Måttlig
demens kan även innebära problem med att klara sig självständigt, med andra ord problem
att klara allmän daglig livsföring [ADL]. Den tredje nivån, svår demens, kännetecknas av allt
större svårigheter med allmän daglig livsföring. Ofta försämras förmågan att gå i denna fas
vilket kan leda till att personen förblir sängliggande. Mot livets slut är personen med
demenssjukdom oftast helt beroende av vård och omsorg (Edberg, 2014).

Det finns idag ingen medicinsk behandling som botar demenssjukdom. Tillgängliga
läkemedel bromsar i första hand sjukdomens utveckling eller lindrar symtom, varför
vårdinsatser primärt baseras på en god omvårdnad (Skog, 2012).

2.3 Sjuksköterskans ansvar
Enligt International Council of Nursing [ICN] (2012) har sjuksköterskan som ansvar att
främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan ska,
enligt ICN, ha ett helhetsperspektiv och bred kunskap om allt som gäller patienten och
dennes viktigaste behov. Det gäller både fysiska och psykiska behov som kommunikation,
andning och cirkulation, smärta, nutrition, hygien, men också kunskap om aktivitet,
rörelseförmåga och avkoppling. Sjuksköterskan bör kunna identifiera vad hälsa betyder för
den enskilda individen och skapa förutsättningar för att främja dennes hälsa (Svensk
sjuksköterskeförening, 2017).

2.4 Vårdmiljö, utevistelse och trädgårdar
Vårdmiljön kan ses som ett verktyg inom vården och ur ett generellt perspektiv kan miljön
vara helande för människan. Utemiljö och utevistelse har ofta en positiv inverkan på såväl
den psykiska som den fysiska hälsan (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Positiv inverkan av
utevistelse kommer av faktorer som solljus, temperatur och luft, av att befinna sig i själva
utemiljön samt resultatet av att under själva utevistelsen utföra någon form av fysisk
aktivitet. Fördelaktiga hälsoeffekter som kommer av utevistelse är bland annat förebyggande
av depression och ångest, förbättrad sömnkvalitet och ökad förmåga att tåla stress.
Utevistelse i trädgårdar kan användas inom omvårdnad och ses generellt som fördelaktigt vid
hantering av stress och stressfyllda situationer för alla människor (Bengtsson, 2003).
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2.5 Tidigare forskning
Här beskrivs tidigare forskning som behandlar utemiljöns betydelse för personer med
demenssjukdom ur personernas eget perspektiv. Det har tidigare framkommit att det är
vanligt att personer med demenssjukdom har bristande kognitiv förmåga och
kommunikationssvårigheter. Dock finns studier där personer med demenssjukdom
intervjuats och själva kan beskriva sina upplevelser av utevistelse och utemiljö.

Personer med demenssjukdom berättar i intervjuer om betydelsefulla aspekter, som de
relaterar till utevistelse. Deltagare tar upp upplevelse av frihet av att få komma ut (Duggan,
Blackman, Martyr, & Van Schaik, 2008; Hendriks, van Vliet, Gerritsen, & Dröes, 2016;
Mapes, 2012; Olsson, Lampic, Skovdahl, & Engström, 2013). Detta beskrivs av en av de
intervjuade: ”Det är viktigt att komma ut i världen och samhället så du inte blir isolerad.
Måste komma ut och se vad som händer” (Hendriks et al., 2016). I studien enligt Olsson et al.
(2013) berättar en kvinnlig deltagare att hon känner sig instängd, som fången inomhus, om
det finns begränsad eller ingen möjlighet att gå ut. Enligt Tak, Kedia, Tongumpun, & Hong
Song (2015) berättar personer med demenssjukdom på ett äldreboende att komma ut och gå
är en av de mest betydelsefulla aktiviteterna. Att inte gå ut förknippades med känsla av
depression (Duggan et al., 2008).

Personer med demenssjukdom relaterar utevistelse till sociala aspekter, att den bidrar till
social samvaro (Duggan et al., 2008; Hendriks et al., 2016; Mapes, 2012; Olsson et al., 2013).
När Hendriks et al. (2016) följde upp individanpassade aktiviteter i naturen, svarade vissa
deltagare att de förutom själva aktiviteten hade uppskattat att vara med de andra under
aktiviteten. En deltagare i studien enligt Cato Jurlander, Edfors och Edberg (2016)
förknippar fika utomhus med sociala kontakter. Trädgården i samma studie beskrevs inbjuda
till gemenskap tack vare bänkar, terrasser och uteplatser.

Det förekommer olika aspekter eller begrepp som kan relateras till den egna personen och
uppfattningen om sig själv. Det beskrivs i intervjuer som att utemiljön anses bidra till egen
identitet (Brorsson, Öhman, Lundberg, & Nygård, 2011; Duggan et al., 2008;Mapes, 2012;
Olsson et al., 2013). Hendriks et al. (2016) beskriver att personer med demenssjukdom
upplever det som en upplevelse av att göra nytta. Något som de intervjuade återkom till var
att de relaterar utevistelse till självständighet (Aminzadeh, Dalziel, Molnar, & Garcia, 2010;
Brorsson et al., 2011; Mapes, 2012; Olsson et al., 2013). I studien enligt Olsson et al. (2013)
beskriver personerna utevistelse som ett sätt att bekräfta sig själv. Denna bekräftelse av sin
egen förmåga att upprätthålla aktiviteter, trots demenssjukdomen, var viktigt för dessa
personer. Alla bekräftelser var emellertid inte positiva. Insikten om att man inte längre kunde
utföra vissa aktiviteter beskrev personerna själva som förödande. Studien enligt Brorsson et
al. (2011) syftade till att belysa hur personer med Alzheimers sjukdom upplever offentliga
miljöer. Deltagarna i studien beskriver det som mycket betydelsefullt att kunna besöka
platser och utföra aktiviteter i den offentliga utemiljön, då det ger en upplevelse av att vara en
aktiv och självständig person som är en del av samhället. Aminzadeh et al. (2010) intervjuade
personer med demenssjukdom avseende betydelsen av det egna boendet och tillvaron strax
före de ska flytta till äldreboende. Aktiviteter i den egna trädgården och möjligheten att
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självständigt gå ut och shoppa beskrevs som mycket betydelsefullt för det dagliga livet genom
att känna sig självständig.

Personer med demenssjukdom beskriver att de relaterar utevistelse med att minnas olika
aspekter i livet, att det väcker minnen (Cato et al., 2016; Hendriks et al., 2016). Exempelvis
beskrevs att björkarna väckte minnen från barndomen och upplevdes vackra, skira och rörde
sig fint i vinden. Röda bär som växte på buskar bland träden uppmärksammades. En
deltagare berättade att träden var mycket finare än de som fanns i skogen där hon bodde som
barn. En annan deltagare mindes när trädgården byggdes om och det var maskiner och
arbetare där.

De intervjuade personerna relaterar även utevistelse med motion (Duggan et al., 2008;
Hendriks et al., 2016; Mapes, 2012). Frågor ställdes till personer med demenssjukdom, före
och efter aktiviteter i skogsmiljö, om betydande aspekter relaterat till utevistelse. Antalet
intervjuade som nämnde motion som viktig aspekt ökade med 41 procent när frågorna
ställdes efter aktivitetens genomförande (Hendriks et al., 2016). Andra aspekter av
utevistelse som personer med demenssjukdom nämnde var att få frisk luft (Duggan et al.,
2008; Mapes, 2012; Mitchell & Burton, 2006; Olsson et al., 2013), att uppleva naturen
(Duggan et al., 2008; Hendriks et al., 2016; Mapes, 2012), avslappning (Hendriks et al.,
2016), att få vara ensam i lugn och ro (Cato et al., 2016; Mapes, 2012). En deltagare berättar
att hen tycker om ensamhet och brukar gå upp i skogen för att få vara ensam (Cato et al.,
2016, s. 21). En annan boende berättade med ett leende, att hon suttit en timme på en bänk
bland björkarna utan att personalen visste var hon var (Cato et al., 2016, s. 21).

I intervjuer beskriver personer med demenssjukdom olika erfarenheter och upplevelser av
svårigheter eller hinder avseende på utevistelse. I studie enligt Hendriks et al. (2016) berättar
personer med demenssjukdom att det ofta inte är möjligt att gå ut då ingen har tid att följa
med. En del människor tyckte att de inte kunde ut för längre eftersom de var för "gamla".
Vissa sade att de inte gick ut ofta på grund av att vädret är för varmt eller för kallt. I studie
enligt Cato et al. (2016) menade personer med demenssjukdom att det fanns tid att gå ut men
att det var personalen som inte såg vinningen med utevistelse, saknade kunskap om
utevistelsens betydelse och därför inte prioriterade den. Andra deltagare menade att tid rent
av inte fanns, troligen beroende på ett stort omvårdnadsbehov på enheten och att personalen
var tvungna till att utföra andra sysslor än bara omvårdad.

Gibson, Chalfont, Clarke, Torrington och Sixsmith (2007) tar upp ett exempel där personer
med demenssjukdom upplevde tillgången till utevistelse annorlunda, eller att de upplevde att
de deltog i aktiviteter utomhus, trots bristande förmåga eller begränsad möjlighet. När
intervjuare frågade om de brukar gå ut, var svaret ofta ja, även om det verkliga svaret var nej.
När man sedan frågade om de vill gå ut gå ut, tackade de normalt nej för att de förväntade sig
att frysa utomhus. Ett annat exempel beskriver Duggan et al. (2008) där intervjuaren ställer
frågan hur demenssjukdomen har förändrat utevistelsen. Personer med demenssjukdom i
studien svarade att det inte hade förändrats, vilket dock motsades av personer i deras närhet,
som observerat flera symtom orsakat av sjukdomen. I studien resoneras kring varför
personer med demenssjukdom säger sig vara omedvetna om förändringar av sjukdomen och
det föreslås kunna bero på en motvilja att erkänna dessa försämringar för sig själva, en form
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av förnekelse, eller att det kan bero på bristande förmåga se skillnaden med hur det var före
sjukdomen orsakat av kognitiv svikt.

2.6 Vårdvetenskapligt perspektiv
Detta examensarbete utgår från teori om hälsa enligt Eriksson (1996). Att vistas i utemiljö
brukar relateras till upplevelse av trivsel och välmående vilket i sin tur påverkar en persons
hälsa. Av den anledningen är ett hälsoperspektiv relevant gällande utemiljöns inverkan för
personer med demenssjukdom. Gällande miljöns betydelse för människan beskriver Eriksson
(2018) bland annat om olika dimensioner eller livsrum relaterat till hälsa och vårdande.

Eriksson (1996) talar om hälsans premisser som omfattar antaganden rörande hälsans
substans och hälsans lagar, vilka har sin grund i vår människobild att människan är en
kroppslig, själslig och andlig helhet. En av hälsans premisser är Hälsa är relativ vilket
innebär att den bland annat är relativ i förhållande till: tid och rum; individen; kultur och
kontext. Ytterligare två av hälsans premisser är Hälsa är sundhet, friskhet samt en känsla av
välbefinnande; Hälsa är tro, hopp och kärlek, vilka hör till hälsans substans. Hälsa kan
definieras som ett integrerat tillstånd av sundhet, friskhet och en känsla av välbefinnande,
vilket inte behöver betyda frånvaro av sjukdom eller lyte. Sundhet och friskhet är
hälsobegreppets objektiva dimension och välbefinnandet är den subjektiva dimensionen.
Sundhet motsvarar den psykiska hälsan och friskhet den fysiska. Välbefinnande motsvarar
ett tillstånd av välbehag som individen upplever. Individens tänkbara hälsopositioner
åskådliggörs i ett kors (hälsokors), se figur 1.

Figur 1: Så här beskriver Eriksson (1996) hälsans positioner.

(Bilden använd enligt tillåtelse av K. Eriksson, se bilaga D).
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Den horisontella axeln motsvarar sjukdom (dysfunktion) till vänster och avsaknad av
sjukdom till höger. Den vertikala axeln motsvarar uppåt känsla av välbefinnande respektive
nedåt känsla av illabefinnande. Tillstånd av hälsa återfinns då i övre högra kvadranten det vill
säga avsaknad av sjukdom tillsammans med känsla av välbefinnande. Ohälsa återfinns då i
nedre vänstra kvadranten det vill säga sjukdom tillsammans med känsla av illabefinnande. I
den övre vänstra kvadranten finns sjukdom, men samtidigt känsla av välbefinnande, vilket
kallas upplevd hälsa. En individ kan säga sig ha hälsa trots närvaro av sjukdom. Med
motsvarande resonemang återfinns upplevd ohälsa, trots frånvaro av sjukdom, i nedre högra
kvadranten.

Eriksson (1996) definierar även premissen: Hälsa är tro, hopp och kärlek. Denna premiss
har tre underpremisser: Tron är hälsans grundsubstans; Hoppet ger hälsan riktningen;
Kärleken är hälsans form. Att verkligen uppleva tro, hopp och kärlek som resurser i hälsan
förutsätter ett självförtroende:

Det innebär att våga tro att man räcker till både för sig själv och andra. Självförtroendet ger
möjligheter att våga, att göra ett försök att hjälpa en annan människa så långt jag har
förmåga att göra det. I hjälpandet växer människan. Ingen människa kan kräva att jag
kommer längre med en annan människa än med mig själv (Eriksson, 1996, s. 49).

Att vara hälsa innebär enligt Eriksson (2018) att vara hel eller integrerad. Hälsan är ett
dynamiskt tillstånd och inom individen pågår hela tiden olika hälsoprocesser, eller med
andra ord sundhets-, friskhets- och välbefinnandeprocesser. Att vara hälsa innebär att
individen i sitt eget sammanhang, tillsammans med exempelvis familj och vänner, ansar,
leker och lär sig själv vilket kan beskrivas som en naturlig vård. Till den naturliga vårdens idé
hör tanken att en människa skall få växa upp i en miljö som befrämjar utvecklingen av en
personlig tro och att hon får stöd för denna av sin omgivning. Den naturliga vården är det
som kännetecknar en hel människa och den naturliga vårdens attribut blir även den naturliga
hälsans attribut.

Att vara människa innebär att vara en helhet av kropp, själ och ande. Jag ”själv” är individen
som en enhet och helhet med aktuella resurser. Att vara i sig själv i relation till andra ger en
bekräftelse av ens egna existens, av livet självt. Varje människa är i grunden en naturlig
vårdare och vårdandet är ursprungligen ett naturligt mänskligt beteendemönster som
inkluderar hela individen och fungerar hälsobefrämjande. Vårdandets substans är att ansa,
leka och lära. Då jag själv inte är tillräcklig för att ansa, leka och lära behövs den andra.

Själv och andras yttre förhållandena kan delas in i tre olika dimensioner eller livsrum. Det
första rummet, det fysiska livsrummet ligger närmast det livsupprätthållande självet. I detta
livsrum finns förutsättningarna för de primära livsfunktionerna. För att upprätthålla dessa är
självet i olika grad vid olika tillfällen beroende av andra och omgivningen. Det andra rummet
kan benämnas det psykosociala eller fysiopsyko-sociala. I detta livsrum sker ett samspel
mellan själv och andra. Krafterna och relationerna till andra människor bidrar till den sociala
situationen som helhet. Det tredje rummet utgörs av det andliga rummet där kärnan utgörs
av självets relation till människans gudsförhållande och hennes personliga tro även kallad
den abstrakta andra.
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Grundförutsättningarna för att man som människa skall kunna vara med i relation till en
annan människa är att man upplever sig själv som varande en helhet, med andra ord man har
en egen identitet. Den andra i alla dimensioner, kan kväva självet genom att inte ge det
utrymmet för växt och utveckling. Då jag själv inte räcker till behöver jag den andra. Utifrån
denna tankegång kan man beskriva olika former av vårdande.

I dagens moderna samhälle finns den professionella vården. Den professionella andra och
det professionella vårdandet vidtar i en situation där den naturliga andra blir otillräcklig. I de
tre livsrummen, dimensionerna träder den professionella vårdaren in som den andra och i
dessa livsrum sker olika former av vård, medicinsk vård, vårdande vård och själavård. Som
en mellanform mellan naturlig vård och professionell vård, kan man tala om självvård.
Självvården är den process, där den professionella andra ger stöd åt det naturliga vårdandet
men människan i huvudsak klarar sig med sina egna resurser. Vårdandet som helhet kan ses
som en balansering mellan naturlig vård, självvård och andras vård.

Det är i de olika livsrummen, utrymmena: ”som den positiva vården kan födas och
utvecklas; det är här som den professionella kunskapen avgör om hälsa kan föda hälsa och
tro föda tro utan att behöva gå vägen genom ohälsa och icke-tro eller hopplöshet och
förtvivlan (Eriksson, 2018, s. 261).

Utgångspunkten för vårdandet är jag själv, den enskilda människan. Den naturliga förmågan
att vårda aktiveras i en gynnsam miljö, människan upplever en frihet att förverkliga sina
innersta syften, att vara hel i sig själv och i relation till den andra. Den naturliga vården kan
sägas utgöra kärnan, syftet med den yrkesmässiga vården. Den naturliga vården innefattar
den grundläggande relationen mellan själv och den abstrakta och naturliga andra. Ifall denna
relation fungerar kan behovet av professionell vård minskas. Vårdande vård eller omvårdnad,
kan ses som den mest primära formen av vårdandet, en vård nära människan som helhet ofta
med en utgångspunkt i det fysiska livsrummet.

2.7 Problemformulering
Under demenssjukdomens olika stadier försämras personens kognitiva förmåga successivt,
vilket generellt sett innebär minnessvårigheter, nedsatt förmåga att tala och uttrycka sig.
Detta innebär svårigheter med att behålla en aktiv livsstil, ha kvar sina sociala relationer och
orientera sig i tid och rum. Det kan innebära isolering, med begränsade eller inga möjligheter
att komma ut från bostaden eller boendet. Demenssjukdom kan även leda till
beteendemässiga och psykiska symptom som agitation, oro och rastlöshet. Förutom att
sjukdomen innebär ett problem för personen själv, så påverkas andra personer, som anhöriga
och vårdpersonal i stor grad. Tidigare forskning bearbetar utemiljöns betydelse för personer
med demenssjukdom ur personernas eget perspektiv. Dessa har framfört betydelsefulla
aspekter för dem av utevistelse. Att regelbundet få komma ut, känna frisk luft och uppleva
naturen ses generellt som gynnsamt för en persons hälsa och det finns inget som talar emot
att det skulle vara annorlunda för personer med demenssjukdom. Att de kan uppleva hälsa
trots sjukdom. Problem kan dock uppstå, bland annat med att individanpassa utevistelsen,
då personer med demenssjukdom har svårigheter att uttrycka och berätta om sina egna
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upplevelser. I den mån de kan berätta, finns risk att detta inte stämmer med verkliga
förhållanden. Det är då relevant att undersöka hur den närmaste omgivningen uppfattar
utemiljöns inverkan på personer med demenssjukdom, i detta fall vårdare, professionella-
eller anhörigvårdare, som känner personen med demenssjukdom. Men det behövs en
fördjupad kunskap om hur utevistelse inverkar på den kognitivt drabbade personens hälsa.

3 SYFTE

Att skapa en översikt över hur vårdare upplever utemiljöns inverkan på personer med
demenssjukdom.

4 METOD

Examensarbetets syfte är att skapa en översikt över hur vårdare upplever utemiljöns inverkan
på personer med demenssjukdom. Utifrån detta valdes metoden litteraturöversikt enligt
Friberg (2017) vars motiv är att skapa en överblick över publicerade forskningsresultat inom
ett avgränsat område med hjälp av ett strukturerat arbetssätt. Metoden används för att hitta
aktuell kunskap inom sjuksköterskans verksamhetsområde som finns publicerad och även
för att skapa en utgångspunkt för vidare forskning. Enligt Friberg (2017) innebär metoden att
hitta befintlig forskning för att ta reda på vad som studerats och hur detta studerats, det vill
säga med vilken metod och utifrån vilka teoretiska utgångspunkter studier är genomförda.
Att befintlig forskning ska översiktligt studeras inom ett avgränsat område innebär att både
kvalitativ och kvantitativ forskning kan ingå för att få en helhetsbild (Friberg, 2017). Det
första steget i arbetet med en litteraturöversikt är inledande litteratursökning och att få ett
helikopterperspektiv över forskning som finns publicerat. I ett andra steg avgränsas urvalet
av studier för att de mest relevanta kan väljas ut, genom att exkludera respektive inkludera
artiklar. Urvalet av artiklar ska vara relevant till examensarbetets syfte och ha utgångspunkt i
problemformuleringen. De studier som avgränsats ska bedömas med avseende på kvaliteten.
Det finns flera vedertagna sätt att göra kvalitetsgranskningen, bland annat finns frågor som
Friberg (2017) föreslår. De studier som avgränsats och kvalitetsgranskats ska sedan
analyseras med avseende på innehåll. Detta görs genom att studierna läses igenom och
väsentlig information samlas. Studierna dokumenteras i en tabell för att få struktur och göra
informationen översiktlig. Nästa steg är att jämföra de olika studierna med avseende på
karakteristika och resultat. Hänsyn ska tas till att kvalitativa och kvantitativa resultat
presenteras olika, nämligen med ord respektive statistik. Slutligen sorteras materialet under
rubriker kopplade till teman eller kategorier där innehåll med liknande aspekter samlas.



10

4.1 Datainsamling och urval
För sökningar i detta examensarbete har främst databasen CINAHL Plus använts samt i viss
utsträckning även PubMed. Dessa databaser valdes för att de innehåller omfattande material
fokuserat på vårdvetenskap och medicin. CINAHL Plus har mest fokus på forskning om
omvårdnad medan PubMed fokuserar på medicinsk forskning.

Med utgångspunkt från examensarbetets syfte identifierades ett antal svenska sökbegrepp
som sedan översattes till motsvarande engelska termer med hjälp av Svensk MeSH (Medical
Subject Headings) eller Google translate. För att ytterligare kontrollera sökbegreppen
användes funktionen ”Suggest Subject Terms” i CINAHL Plus. Sökbegreppen som valdes var:
Demens /Dementia, Miljö/Environment, Utemiljö/Outdoor environment,
Sjuksköterska/Nurse, Role of nature, Dementia care, Horticulture/Horticultural therapy.
Efter ett antal sökningar kompletterades med sökorden Gardening och Outdoor.

I artikelsökningar, som tidigare nämndes, har skribenterna använt den engelska ordet
¨nurse¨. Detta ord kan i vissa fall kan det omfatta både sjuksköterska och undersköterska.
Trots detta, användes ordet för sökningar, eftersom oavsett betydelse skulle det ge lämpligt
resultat till sökningen, eftersom examensarbetet fokuserar på olika typer av vårdare.

Inledningsvis gjordes sökningar i CINAHL Plus för respektive sökbegrepp var för sig, vilket
gav ett stort antal träffar men bidrog till att få överblick över omfattningen i databasen för
respektive sökbegrepp. Sökbegreppen kombinerades sedan i CINAHL Plus för att begränsa
mängden träffar och samtidigt fokusera resultatet.

Sökbegrepp kan kombineras med de booleska operatorerna AND, NOT och OR.  ¨AND¨
används för att söka artiklar som innehåller båda sökorden. ¨OR¨ avvänds för att breda ut
sökningen, att antingen det ena eller det andra ordet ska finnas, medan ¨NOT¨ används för
att exkludera vissa begrepp ifrån sökningen. På detta sätt minskas antal träffar och ger ett
mer fokuserat urval med hänsyn till sökbegreppen (Friberg, 2017). I detta arbete har
operatorn AND använts.

Som alternativ till att kombinera begrepp med booleska operatorer användes funktionen
”CINAHL headings” i CINAHL Plus. Funktionen innebär att för en viss sökning kan
ämnesord (Headings) väljas. Genom att välja ett eller flera ”headings” begränsades antalet
träffar med fokus på vald ”heading”. För en aktuell sökning med ett relativt stort antal träffar
finns möjligheten att välja olika ”headings” i en lista. Det är ämnesord som i CINAHL finns
kopplade till de olika artiklarna och kan användas till att fokusera resultat.

Sökbegrepp och kombinationen av dessa är ett sätt att avgränsa studier i sökningarna med
avseende på området. Ytterligare avgränsningar måste göras för att begränsa och göra
sökresultatet relevant, vilket kan åstadkommas genom att införa inklusions- eller
exklusionskriterier. Val av dessa kriterier ska göras med omsorg och eftertanke för att få ett
relevant urval av artiklar och för att motivera valet av artiklar (Friberg, 2017).

I detta examensarbete identifierades ett antal inklusionskriterier. Artiklarna skulle vara
vetenskapliga och urvalet skulle begränsas till primärstudier som granskats av någon
oberoende, så kallad ”Peer Review”. Målet var att hitta så aktuell forskning som möjligt och
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sökningarna gjordes inledningsvis med omfånget 2012–2017, vilket visade sig ge för få träffar
när alla kriterier skulle uppfyllas. För att få fram relevant och aktuella resultat utvidgades
sökningarna till att innefatta artiklar som är utgivna mellan åren 2006 – 2017. Detta
tidsomfång valdes slutligen under sökningarnas gång. Språket i artiklarna skulle vara
svenska eller engelska för att minska risken för felaktiga översättningar. För att passa
examensarbetets syfte skulle studierna handla om utemiljöns inverkan på personer med
demenssjukdom. Alla artiklar skulle vara genomförda utifrån ett vårdar-perspektiv. Under
sökningarnas genomförande visade det sig utmanande att hitta studier som uppfyllde alla
kriterier. Av den anledningen inkluderades studier där flera perspektiv använts, men med
kriteriet att vårdarperspektivet skulle kunna särskiljas från övriga perspektiv. Av samma skäl
justerades definitionen på vårdare att även innefatta anhörigvårdare istället för
ursprungligen vårdpersonal som sjuksköterskor och undersköterskor. Så kallade review-
artiklar exkluderades manuellt då endast primärstudier ska ingå i resultatet.

Sökningarna begränsades utifrån ovanstående inklusionskriterier med hjälp av motsvarande
val i CINAHL Plus och PubMed:s avancerade sökfunktioner. Studier identifierades genom
rubriken kombinerat med att abstract lästes igenom. Antalet träffar som passade in i arbetet
var relativt begränsat vilket innebar att hela artiklar behövdes läsas igenom, redan tidigt i
sökprocessen, för att kunna bedöma om det skulle kunna vara intressant för examensarbetets
urval.

Av de tio utvalda studierna har fyra studier använt kvalitativ metod, tre studier kvantitativ
metod och tre studier mixad metod. En av de kvalitativa studierna använde multi-metod, i
detta fall avser det att flera kvalitativa metoder användes parallellt i samma studie. I studien
utförd av Rappe och Topo (2007) är det studie 1 som behandlas i detta examensarbete, då
studie två inte har ett vårdarperspektiv. I artikeln redovisas de två studierna separat så det är
möjligt att ta med endast en av studierna i detta arbete.

Sökningar motsvarande de utvalda studierna redovisas i en sökmatris som återfinns i bilaga
A. Inledande breda sökningar som gav ett för stort antal träffar redovisas ej.  De tio utvalda
artiklarna beskrivs i artikelmatrisen i Bilaga B.

Om vetenskapliga artiklar ligger till grund för analysen i en litteraturstudie måste dessa
värderas och granskas med avseende på kvalitet. Detta kan göras genom att bedöma
artiklarna utifrån ett antal frågeställningar (Friberg, 2017).

För att kvalitetsgranska de utvalda studierna sammanställdes frågor med ledning av
frågeställningar enligt Friberg (2017). Dessa frågor återfinns i Bilaga C. För varje artikel gicks
frågeställningarna igenom och om studien innehöll tillräcklig information sattes ett poäng, i
annat fall noll poäng. För varje artikel summerades antal poäng. Artiklar med 1–5 poäng
hade kvalitet låg, 6-8 poäng motsvarade medel och 9-14 poäng hög. Av frågeställningar var
det ofta det etiska resonemanget som upplevdes bristfälligt. Av de tio utvalda artiklarna fick
åtta betyget hög och två betyget medel. Ingen studie fick betyget låg.

I artikelmatrisen i Bilaga B redovisas resultatet från kvalitetsgranskningen för de utvalda
artiklarna.
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4.2 Dataanalys och genomförande
I arbetet med att ta fram en litteraturöversikt ska ingående studierna analyseras för att sedan
sammanfattas och jämföras. Ett första steg är att läsa igenom de valda studierna i sin helhet
flera gånger för att få en uppfattning om innehållet (Friberg, 2017). Studierna i detta
examensarbete lästes igenom noggrant i samband med datainsamling och urval. Som första
steg i dataanalysen lästes studierna igenom ytterligare ett flertal gånger. Det gav också en
upplevelse av vad respektive studie handlade om och en överblick över likheter och skillnader
mellan studierna. Det blev också tydligt att hänsyn måste tas till skillnaden mellan
kvalitativa, kvantitativa och studier med mixad metod. Då detta examensarbete behandlar
utemiljöns inverkan på personer med demenssjukdom ur ett vårdarperspektiv och
inkluderade artiklar i olika delar innehåller även andra perspektiv, har endast innehåll som
kan härledas till ett vårdarperspektiv använts i denna analys och därmed också i
examensarbetets resultat.

Ett andra steg i analysen av studierna är att välja ett antal områden i studierna att fokusera
på och utvärdera likheter och skillnader inom respektive område. Detta kan vara likheter och
skillnader i teoretiska utgångspunkter, metod, analysgång, resultat eller hur resultatet har
tolkats. För de valda områdena analyseras artiklarna och likheter och skillnader identifieras
och dokumenteras (Friberg, 2017). I detta examensarbete valdes tre områden att analysera
studierna efter: syfte, metod och resultat. Det område som fick störst fokus var resultatet då
det ska svara mot examensarbetets syfte och problemformulering. Att jämföra skillnader och
likheter för syfte och metod motiverades med att det ger möjlighet att utvärdera hur väl det
egna arbetets syfte och metod stämmer överens med de inkluderade studierna. Detta kan
användas till att diskutera det egna arbetets kvalitet och giltighet. Ett annat
användningsområde var att kunna använda jämförelsen i dess områden till att utgöra
underlag till tänkbara upplägg för vidare forskning.

Arbetet med att identifiera likheter och skillnader i studierna med avseende på syfte, metod
och resultat bestod i att läsa igenom artiklarna och samtidigt markera de avsnitt i texten som
innehöll information för respektive område. Detta genomfördes parallellt av båda författarna
för alla artiklarna. Nästa steg blev att jämföra och sammanställa de likheter och skillnader
som författarna hittat var för sig för respektive område. Informationen sorterades utifrån
likheterna och skillnaderna för respektive område. När det gäller likheter och skillnader i
resultat ska hänsyn tas till att resultat från kvalitativa respektive kvantitativa studier skiljer
sig åt till sättet de presenteras på, varför en exakt jämförelse inte kan göras mellan kvalitativa
respektive kvantitativa studier. Kvalitativa studier presenteras ofta som kategorier eller
teman, medan kvantitativa studier ofta presenteras med avseende på genomförda statistiska
beräkningar (Friberg, 2017). I detta arbete identifierades sex teman vilka är: Utemiljöns
inverkan på: livskvalité, psykiska funktioner, fysiska funktioner, kognitiva funktioner,
sociala funktioner respektive interaktion i omvårdnad, egna personen och självuppfattning.
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4.3 Etiskt övervägande
Regler och riktlinjer för forskning finns för att förhindra oredlighet i forskningsarbete. Med
detta avses att vetenskapliga data inte får plagieras, förfalskas, fabriceras eller stjälas
(CODEX, 2017). Genomgående i detta examensarbete har fokuserats på att återge de studier
som ingår och andra informationskällor på ett så riktigt sätt som möjligt och referenser finns
till inkluderade källor. Artiklar med studier inkluderade i examensarbetet har genomgått så
kallad ”Peer review”. Enligt CODEX (2017) syftar ”Peer review” till att studier ska granskas
kritiskt för att kontrollera att vetenskapliga krav uppfylls. Granskningen görs bland annat
utifrån aspekter kring metod, argumentation och källkritik.

Enligt CODEX (2017) ska forskning som involverar människor bland annat genomgå
forskningsetisk prövning för att skydda individens integritet. Samtycke ska inhämtas och
dokumenteras innan studie får påbörjas. Detta examensarbete genomförs som
litteraturöversikt enligt Friberg (2017) och involverar därför inte direkt forskning på
individnivå. Då detta examensarbete analyserar andras forskning är frågan om etiskt
övervägande i första hand riktad till artiklarnas författare eller forskare.
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5 RESULTAT

Här presenteras resultat från de analyserade studierna i detta examensarbete utifrån likheter
och skillnader med avseende på syfte och metod samt kvantitativa och kvalitativa fynd.
Resultat från kvalitativ forskning presenteras under sex teman. Dessa är Utemiljöns inverkan
på: livskvalité, psykiska funktioner, fysiska funktioner, kognitiva funktioner, sociala
funktioner respektive interaktion i omvårdnad, egna personen och självuppfattning.

5.1 Likheter och skillnader i studiernas syfte och metod

Av de tio studierna i examensarbetet hade åtta studier syftet att undersöka inverkan av
vistelse i olika trädgårdsmiljöer för personer med demenssjukdom ur ett vårdarperspektiv
(Detweiler, Murphy, Myers & Kim, 2008; Edwards, McDonnell & Merl, 2012; Hall, Mitchell,
Webber & Johnson, 2016; Hernandez, 2007; Hewitt, Watts, Hussey, Power & Williams, 2013;
Rappe & Topo, 2007; Spring, Viera, Bowen och Marsh, 2014, Thorsen Gonzalez & Kirkevold,
2015). De återstående två studierna studerade betydelsen av vistelse i utemiljö för personer
med demenssjukdom ur ett vårdarperspektiv (Bengtsson & Carlsson, 2006; Lee, Chaudhury
& Hung, 2014).

Av de åtta studierna som undersökte inverkan av vistelse i olika trädgårdsmiljö för personer
med demenssjukdom, undersökte fyra studier inverkan på beteenden, som aggressivitet och
rastlöshet (Detweiler et al., 2008; Hernandez, 2007; Spring et al., 2014, Thorsen Gonzalez &
Kirkevold, 2015) medan de övriga fyra studierna undersökte inverkan på livskvalité,
välmående och välbefinnande (Edwards et al., 2012; Hall et al., 2016; Hewitt et al., 2013;
Rappe & Topo, 2007).

De två studierna som studerade betydelsen av vistelse i utemiljö för personer med
demenssjukdom, undersökte hur vårdarna upplevde personernas upplevelser och respons
(Bengtsson & Carlsson, 2006; Lee et al., 2014).

Av de tio studierna genomfördes tre med kvalitativ metod (Bengtsson & Carlsson, 2006; Lee
et al., 2014; Rappe & Topo, 2007), en med kvalitativ multimetod (Hernandez, 2007) tre av
studierna genomfördes med hjälp av kvantitativ metod (Detweiler et al., 2008, Edwards et
al., 2012, Thorsen Gonzalez & Kirkevold, 2015) och de återstående tre studierna genomfördes
med mixad metod (Hall et al., 2016; Hewitt et al., 2013; Spring et al., 2014).

Av de tre studierna med kvalitativ metod samlade två in data från intervjuer i fokusgrupper
med vårdpersonal som sedan analyserades kvalitativt för att hitta teman och underteman
kopplade till studiernas syfte (Bengtsson & Carlsson, 2006; Lee et al., 2014) och en samlade
data från intervjuer med vårdpersonal via frågeformulär som sedan analyserades med
kvalitativ innehållsanalys (Rappe & Topo, 2007).

Studien med kvalitativ multimetod hämtade data på flera sätt, intervjuer,
beteendekartläggning och observationer som sedan analyserades kvalitativt genom
begreppsanalys (Hernandez, 2007).



15

Av de tre studierna med kvantitativ metod samlade två studier in data från observationer
som analyserades statistiskt (Detweiler et al., 2008; Edwards et al., 2012) medan en studie
använde frågor till äldreboenden via e-post vars resultat analyserades med beskrivande
statistik (Thorsen Gonzalez & Kirkevold, 2015).

Av de tre studierna med mixad metod använde sig en av observationer där data samlades
genom dels poängsättning av beteenden som analyserades kvantitativt, dels beskrivande
anteckningar som analyserades kvalitativt (Hall et al., 2016). En annan studie kombinerade
datainsamling från observationer, där beteende poängsattes och analyserades kvantitativt,
med intervjuer med vårdare som analyserades kvalitativt (Hewitt et al., 2013) och en studie
använde frågeformulär som analyserades kvantitativt kombinerat med intervjuer av vårdare
som analyserades kvalitativt (Spring et al., 2014).

Av de tio studierna genomfördes sju på äldreboenden för personer med demenssjukdom
(Rappe & Topo, 2007; Bengtsson & Carlsson, 2006; Thorsen Gonzalez & Kirkevold, 2015; Lee
et al., 2014; Detweiler et al., 2008; Hernandez, 2007; Edwards et al., 2012), en genomfördes
på en dagverksamhet för personer med demenssjukdom (Hall et al., 2016), en genomfördes
på två offentliga platser (Hewitt et al., 2013) och slutligen genomfördes en på en
sjukhusavdelning (Spring et al., 2014).

Av det tio studierna beskriver en studie att personerna med demenssjukdom gick ut två
gånger per vecka (Hall et al., 2016), en studie anger att personerna med demenssjukdom gick
ut i åtminstone två timmar varje vecka (Hewitt et al., 2013), övriga åtta studier anger inte hur
ofta personerna med demenssjukdom hade möjlighet till utevistelse (Bengtsson & Carlsson,
2006; Edwards et al., 2012; Spring et al., 2014; Rappe & Topo, 2007; Thorsen Gonzalez &
Kirkevold, 2015; Detweiler et al., 2008; Lee et al., 2014; Hernandez, 2007).

Alla tio studier behandlar personer med demenssjukdom, men av olika typer, exempelvis
innefattar två studier Alzheimers sjukdom (Edwards et al., 2012, Hall et al.,2016 ), en studie
innefattar en kombination av Alzheimer med vaskulär demens, Lewy-body demens,
frontaltemporal demens (Hewitt et al., 2013), en studie innefattar Huntingtons sjukdom
(Spring et al., 2014) och återstående fem studier specificerar inte typ av demens, utan
innefattar demenssjukdom generellt (Bengtsson och Carlsson 2006; Rappe & Topo, 2007;
Detweiler et al., 2008; Thorsen Gonzalez & Kirkevold, 2015; Lee et al., 2014; Hernandez,
2007).

5.2 Likheter och skillnader i kvantitativa resultat
I studie enligt Edwards et al. (2012) visade resultatet att utevistelse i trädgård bidrog till en
ökad livskvalitet med 12,8 procent. Enligt Hall et al. (2016) upplevde de boende
välbefinnande 77,42 procent av tiden de vistades i trädgården, vilket är jämförbart med
studie enligt Spring et al. (2014) där graden av välbefinnande kopplat till utevistelse fanns
vara i medeltal 72 procent. I studie enligt Hewitt et al., (2013) fann man att de boendes
välbefinnande inte förändrades signifikant under ett års tid efter införande av
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trädgårdsaktivitet, trots att kognitiva funktionen hade minskat med i medeltal 6,6 procent,
något som tillskrevs komma av positiv inverkan av vistelse i trädgården. Enligt Thorsen
Gonzalez & Kirkevold (2015) upplever 92 procent av vårdarna att vistelse i trädgård bidrar till
ökat välbefinnande för personer med demenssjukdom.

Två studier visade genom observationer att vistelse i trädgård bidrog till minskad agitation
för de boende (Detweiler et al., 2008; Edwards et al., 2012), med 13,6 respektive 46,7
procent. Enligt Thorsen Gonzalez & Kirkevold (2015) upplever 80 procent av vårdarna att
vistelse i trädgård bidrar till minskad agitation för personer med demenssjukdom.

I studie enligt Detweiler et al., 2008 bidrog vistelse i trädgård till minskad användning av vid
behov medicin. Antalet boende som inte behövde vid behov medicin ökade från 35,3 procent
före interventionen till 55,9 procent efter.

Enligt Detweiler et al., 2008 korrelerade antalet rapporterade våldsamma incidenter inte
med att agitation och användande av läkemedel minskade. Antalet observerade incidenter
var oförändrat så när som en mindre, men signifikant, ökning av incidenter av allvarligaste
graden, vilket innefattade att boende blev våldsam och skadade sig själv eller andra.

5.3 Likheter och skillnader i kvalitativa resultat
Här presenteras och jämförs resultat från kvalitativ forskning som presenteras under sex
teman. Dessa är Utemiljöns inverkan på: livskvalité, psykiska funktioner, fysiska funktioner,
kognitiva funktioner, sociala funktioner respektive interaktion i omvårdnad, egna personen
och självuppfattning.

5.3.1 Livskvalité

I fyra studier framgick att vårdare ansåg att tillgång till utemiljö bidrog till ökad livskvalité
för personerna med demenssjukdom (Detweiler et al., 2008; Hernandez, 2007; Lee et al.,
2014; Rappe & Topo, 2007). Lee et al. (2014) återger att vårdare ansåg att en lättillgänglig
utemiljö bidrar till ökad livskvalité för demenssjuka personer, medan en mindre anpassad
fysisk miljö kunde ha en negativ inverkan på livskvaliteten.

5.3.2 Psykiska funktioner

I flera studier upplevde vårdare att utevistelse kan bidra till att förbättra den psykiska hälsan
(Hernandez, 2007; Hewitt et al. 2013; Lee et al., 2014; Spring et al., 2014; Thorsen Gonzalez
& Kirkevold, 2007). Vårdare beskrev att de observerat att personer med demenssjukdom ofta
upplever oro, ängslan eller upprördhet och att utemiljön är till stor hjälp för vissa av dessa
personer och att utevistelse i trädgård ansågs bidra till avspänning (Detweiler et al., 2008;
Hernandez, 2007; Hewitt et al. 2013; Lee et al., 2014; Rappe & Topo, 2007; Thorsen
Gonzalez & Kirkevold, 2014). Utevistelse beskrevs som lugnande och bidragande till att
avleda från sådant som skapar upplevelser av ångest och oro. I två studier beskrev vårdare att
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upplevelsen av utemiljön genom utsikten från ett fönster hade en lugnande effekt för vissa
personer med demenssjukdom (Edwards et al., 2012; Rappe & Topo, 2007). Enligt Edwards
et al. (2012) upplevde vårdare att det var gynnsamt för humöret att känna dofterna från
trädgården eller få tillgång till solljus. Vårdare märkte att personer som var agiterade, både
blev lugnare och upplevde glädje (Bengtsson & Carlsson, 2006; Detweiler et al., 2008; Hall et
al., 2016; Hewitt et al., 2013; Lee et al., 2014; Rappe & Topo, 2007; Thorsen Gonzalez &
Kirkevold, 2007). Personerna med demenssjukdom uppvisade en förbättring med avseende
på humör i samband med utevistelse enligt vårdarna (Detweiler et al., 2008; Edwards et al.,
2012; Hernandez, 2007; Lee et al., 2014; Rappe och Topo, 2007; Spring et al., 2014; Thorsen
Gonzalez & Kirkevold, 2014). Enligt Bengtsson och Carlsson (2006) beskrev vårdare att de
boende uppskattade växter och blommor. Att lukta på, känna och prata om blommorna sades
skapa positiva upplevelser.

Personerna med demenssjukdom upplevde stress och rastlöshet ganska ofta (Edwards et al.,
2012; Hernandez, 2007; Lee et al., 2014; Rappe & Topo, 2007) och utevistelse kunde hjälpa
till att motverka stress (Bengtsson & Carlsson, 2006; Edwards et al., 2012; Hernandez, 2007;
Rappe & Topo, 2007). Bengtsson och Carlsson (2006) beskriver i sin studie att vårdare
upplevt att personerna med demenssjukdom behövde känna sig bekanta med miljön annars
kunde de bli nervösa och stressade.

Hall et.al (2016) beskrev i sin studie att utevistelse kan göra att personerna med
demenssjukdom kunde bli upprörda när de promenerade i trädgården, till exempel kunde de
bli ledsna när de såg döda blommor. Enligt Rappe och Topo (2007) berättade vårdare att
vissa personer reagerade på ett negativt sätt och blev nervösa, agiterade och frustrerade när
de tittar ute genom ett fönster vilket förklarades med att fönsterutsikten gjorde att
personerna ville gå ut men de kunde inte göra det just då.

5.3.3 Fysiska funktioner

Vårdare beskrev att aktiviteter under utevistelse upplevdes övervägande positivt av de
boende samtidigt som det bidrar till att upprätthålla fysiska funktioner som rörelseförmåga
(Hewitt et al., 2013; Rappe & Topo, 2007; Spring et al., 2014; Thorsen Gonzalez & Kirkevold,
2014). I flera studier beskrev vårdare att utomhusmiljöer erbjuder ett antal fysiska
aktiviteter, vilket kan bidra till att förbättra den fysiska hälsan (Hernandez, 2007; Hewitt et
al. 2013; Lee et al., 2014; Spring et al., 2014; Thorsen Gonzalez & Kirkevold, 2007). Vårdare i
studie enligt Hernandez (2007) tyckte att utomhuspromenader var den viktigaste aktiviteten
vid utevistelse då det är en aktivitet som är enkel och som många av de boende med
demenssjukdom uppskattade.

Efter att regelbundet ha spenderat tid i utemiljön förbättrades balansförmågan hos
personerna med demenssjukdom (Rappe & Topo, 2007; Thorsen Gonzalez & Kirkevold,
2014; Hewitt et al., 2013). Att ha flera material att röra vid och känna på uppmuntrar till att
känna och träna beröringskänslan (Rappe & Topo, 2007; Thorsen Gonzalez & Kirkevold,
2014).
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Enligt Spring et al. (2014) märkte vårdarna att många äldre med demenssjukdom älskade
trädgårdarbete, medan de som inte särskilt älskade arbetet, tyckte åtminstone att det var en
avslappnande aktivitet. Studien visar att trädgårdsarbete hjälper till att hålla personer med
demenssjukdom att bibehålla en naturlig dygnsrytm. Vårdarna ansåg att personerna med
demenssjukdom visade förbättringar i sömn och sömnmönster efter att regelbundet ha
spenderat tid utomhus (Thorsen Gonzalez & Kirkevold, 2014).

5.3.4 Kognitiva funktioner

Vårdarna upplevde att utevistelse i naturen bidrog till att väcka minnen och en förbättrad
minnesförmågan (Rappe & Topo, 2007; Thorsen Gonzalez & Kirkevold,2014). Enligt Rappe
och Topo (2007) noterade vårdare att promenader upplevdes väcka de demenssjuka
personernas sinnen. I studien genomförd av Spring et al. (2014) framkom att
utomhusvistelsen och aktiviteten bidrog positivt till kognitiva funktioner vilket märktes i
samband med problemlösning och förmåga att sortera saker.

5.3.5 Sociala funktioner respektive interaktion i omvårdnad

Enligt Rappe och Topo (2007) noterade vårdare att under och efter promenader interagerade
de boende i större omfattning med varandra eller med vårdarna. Enligt Hernandez (2007)
beskriver en intervjuad sjuksköterska utemiljön som ett verktyg att använda i omvårdnaden.
Enligt Lee et al. (2014) beskrev vårdare att de upplevde att vistelse i utemiljön bidrog till
förutsättningar för ökad förståelse och möjligheter till samarbete samt att en fysisk miljö som
boende upplever som bekväm innebär ökade möjligheter att etablera god kontakt och
därmed möjligheten att ge bättre vård.

I samband med att sjukdomsförloppet avancerade blev det svårare att få personer med
demenssjukdom att gå ut (Rappe & Topo, 2007). Enligt Lee et al. (2014) fann vårdare att en
mindre anpassad fysisk miljö, kunde påverkade personer med demenssjukdom negativt,
vilket skapade utmaningar för vårdare.

5.3.6 Egna personen och självuppfattning

Utevistelse upplevdes bidra till att demenssjuka personer kände sig mer inkluderade i
samhället (Rappe & Topo, 2007; Spring et al., 2014; Thorsen Gonzalez & Kirkevold, 2014).
Vårdarna påpekade att efter att ha infört utevistelse i större omfattning bidrog det till att
personerna med demenssjukdom själva började ta mer initiativ för att gå ut och promenera,
eller göra andra roliga aktiviteter utanför boendet (Detweiler et al., 2008; Rappe & Topo,
2007; Thorsen Gonzalez & Kirkevold, 2014). Trädgårdsskötsel är en rutin som hjälper till att
bryta upp dagen och bidrar till en upplevelse av kontroll och ansvar (Spring et al.,2014).
Vårdare upplevde att de boende såg trädgårdarbetet som en prestation, ett mål som
uppnåddes (Hall et al., 2016). Enligt vårdare verkade de boendes upplevelse av aktiviteter
under utevistelse vara övervägande positiv, att det bidrar till en upplevelse av att vara
betydelsefull (Hewitt et al., 2013; Rappe & Topo, 2007; Spring et al., 2014; Thorsen Gonzalez
& Kirkevold, 2014).
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6 DISKUSSION

Inledningsvis i detta avsnitt redovisas diskussion om artiklarnas syfte och metod. Därefter
diskuteras resultat, metod och slutligen etik.

6.1 Artiklarnas syfte och metod
En majoritet av studierna, åtta stycken, syftade till att undersöka inverkan av vistelse i
trådgårdsmiljö, i någon form, på personer med demenssjukdom med avseende på antingen
beteenden, agitation och rastlöshet eller livskvalité, välmående och välbefinnande. Enligt
Polit och Beck (2016) ska syftet beskriva vad forskare hoppas uppnå genom att genomföra
studien, vilket kan vara att besvara forskningsfrågor eller testa forskningshypoteser, men kan
också omfatta bredare mål som att utveckla en effektiv intervention. De åtta studierna som
undersökte vistelse i trädgårdsmiljö kan sägas undersöka hypotesen att vistelse i trädgård
kan bidra till en förbättring för personer med demenssjukdom med avseende på hälsa och
livskvalitet. Detta oavsett om möjlig minskning av psykiska symtom eller ökning av
välbefinnande studeras. De återstående två studierna syftade till att undersöka miljöns eller
utemiljöns inverkan och betydelse för personer med demenssjukdom. Detta skulle enligt
Polit och Beck (2016) motsvara att brett undersöka en forskningsfråga kring miljöns eller
utemiljöns betydelse för personer med demenssjukdom.

Av de åtta studierna som undersöka inverkan av vistelse i trådgårdsmiljö baserades fem på
datainsamling i huvudsak från observationer. Enligt Polit och Beck (2016) kan resultatet från
observationer påverkas av observatörens kompetens och erfarenhet samt förmåga att
bedöma när exempelvis ett beteende övergår till ett annat. Denna typ av påverkan kan
minskas genom att flera personer deltar i observationerna eller att fler datakällor används.
Två av studierna med observationer har kvantitativ metod där en enbart baseras på
observationer, medan den andra kombinerar observationer med att samla in data med
frågeformulär vilket kan ge en möjlighet att utvärdera och vid behov anpassa
observationerna. Av de tre övriga studierna där observationer användes genomfördes två
med mixad metod och en med kvalitativ multimetod. Datainsamling gjorde förutom med
observationer även med intervjuer, frågeformulär eller beskrivande anteckningar som
kompletterade varandra. Den studie som enbart baserades på observationer skulle kunna
ifrågasättas gällande risk för att resultatet påverkats. De fem studierna har dock kommit fram
till liknande resultat, vilket gör att resultatet som helhet bedöms som trovärdigt. Tre av
studierna som undersökte inverkan av vistelse i trådgårdsmiljö baserades i första hand på
frågeformulär. Enligt är fördelen med frågeformulär att det kan göras anonymt och utan
påverkan från exempelvis en intervjuare. En nackdel är att risk finns att den som svara på
frågeformuläret inte förstått frågorna. En av studierna var kvantitativ och enbart baserad på
web-formulär, vilket gör att det är osäkert att kontrollera om frågorna förståtts rätt eller ens
vem som svarat på frågan. En studie gjordes med mixad metod där frågeformulär
kompletterades med intervjuer, vilket innebär en möjlighet att få bekräftat hur frågorna
uppfattats och därmed en möjlighet till viss kontroll av svaren. Den tredje studien
genomfördes med kvalitativ metod, där frågeformuläret innehöll både slutna och öppna
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frågor, vilket även det gav en viss möjlighet att stämma av förståelsen av frågorna. De tre
studierna baserade på frågeformulär användes för att få ett brett översiktligt resultat. Enligt
Polit och Beck (2016) ger frågeformulär ofta ett ytligt resultat, men är lätt att sprida till
många deltagare. De tre studiernas resultat användes för att få en bred bild, till skillnad från
de övriga fem studier som undersökte på djupet med observationer.

De två studierna med kvalitativ metod som syftade till att undersöka miljöns eller utemiljöns
inverkan och betydelse för personer med demenssjukdom genomfördes båda med intervju i
fokusgrupper. Enligt Polit och Beck (2016) kan fokusgruppsintervjuer ge en djupare mening
då deltagare reagerar med varandra under samtalen. Däremot finns en risk för
grupptänkande, att svar blir likriktade, eller att vissa deltagare är obekväma i att berätta inför
alla varför resultatet kan bli ofullständigt. De aktuella studierna syftade båda till att
undersöka miljöns eller utemiljöns inverkan och betydelse för personer med
demenssjukdom. Att använda fokusgruppsintervjuer förefaller i detta fall vara lämpligt
tillvägagångsätt, trots att risk finns att deltagare påverkas av varandra. Målet var att hitta
djupare upplevelser och åsikter snarare än heltäckande redovisning av gruppens alla
upplevelser. Det handlar om hur resultatet ska användas, som i detta fall för att identifiera
framträdande teman som idéer till områden för vidare forskning.

Sammanfattningsvis kan konstateras att studierna är genomförda i olika typer av utemiljö
och är genomförda med olika metod: kvalitativ, kvantitativ, mixad och kvalitativ multimetod.
Personer med demenssjukdom som deltagit i studierna har olika typer av demenssjukdom
och med varierande svårighetsgrad, mild, måttlig och svår demens. Av intresse är att, trots
likheter och skillnader i syfte, metod, urval och studiernas uppbyggnad visar ett
helhetsperspektiv att studierna har kommit fram till liknande resultat.

6.2 Resultatdiskussion
Ett tema som identifierades var utemiljöns inverkan på livskvalitet. Vårdare beskrev i
intervjuer upplevelsen av att vistelse i utemiljö hade en positiv inverkan avseende livskvalitet
för personer med demenssjukdom. Genomförda observationer före och efter införandet av
vistelse i trädgård visar också en ökning i livskvalitet. Vårdare beskriver dock att i vissa fall
kunde en mindre anpassad fysisk miljö ha en negativ inverkan på livskvaliteten. En negativ
inverkan på livskvaliteten kan tänkas bero på att utemiljön inte är anpassad för personer med
demenssjukdom i allmänhet, men kan också bero på individuella preferenser, att utemiljön
och dess förutsättningar inte passade vissa personer. Kan rimligen tänkas att utemiljö och
utevistelse inte passar för alla personer och behöver då individanpassas för att kunna bidra
till en ökad livskvalitet. Enligt Eriksson (2018) är utgångspunkten för vårdandet jag själv, den
enskilda människan och den naturliga förmågan att vårda aktiveras i en gynnsam miljö. Till
stor del upplevs att utemiljön kan ha en positiv inverkan på livskvalitet. Enligt tidigare
forskning beskriver personer med demenssjukdom ett antal aspekter som de kopplar till
utemiljö och förknippar med livskvalitet (Duggan et al., 2008; Hendriks et al., 2016; Mapes,
2012; Mitchell & Burton, 2006; Olsson et al., 2013). Med detta som utgångspunkt diskuteras
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vidare om detta är i linje med övriga resultat. Livskvalitet får sägas vara ett vitt begrepp och
flera olika förutsättningar kan tänkas påverka en persons livskvalitet.

Ett annat tema var utemiljöns inverkan på psykiska funktioner. Vårdare som deltagit i
studierna berättade att deltagande personer med demenssjukdom i olika grad hade
beteendemässiga symtom som stress, rastlöshet och agitation respektive psykiska symtom
som nedstämdhet, ångest och oro. Detta är, som tidigare nämnts, typiska så kallade BPSD-
symtom, förknippade med demenssjukdom. Vårdare upplevde att utevistelse hjälpte till att
dämpa dessa symtom. Personer med demenssjukdom som var agiterade, kunde genom
utevistelse lugna sig, till och med uttrycka glädje. Detta stöds av observationer genomförda
under vistelse i trädgårdar, där agitationen minskade signifikant efter införandet av
trädgårdarna. Vistelse i utemiljö eller trädgårdsmiljö kunde hjälpa till att dämpa oro, ängslan
och ångest. I tidigare forskning berättar personer med demenssjukdom själva att de relaterar
utevistelse med avslappning och lugn och ro (Cato et al., 2016; Hendriks et al., 2016; Mapes,
2012). Ur ett hälsoperspektiv talar Eriksson (1996) om hälsopositioner baserade på
premissen Hälsa är sundhet, friskhet samt en känsla av välbefinnande och åskådliggörs i ett
hälso-kors. En person med demenssjukdom, som upplever stress och agitation upplever
sannolikt illabefinnande vilket tillsammans med sjukdomen innebär att personen kan sägas
ha ohälsa. Om samma person tack vare utevistelse kan lugna sig och även uttrycka glädje,
som beskrivs i resultatet, kan man tänka sig att personen upplever välbefinnande trots
sjukdom. Eriksson (1996) definierar detta som upplevd hälsa. Med detta resonemang kan
utevistelse sägas bidra till hälsa för personer med demenssjukdom.

Gällande temat utemiljöns inverkan på fysiska funktioner upplevde vårdare att vistelse i
utemiljö bidrog till att stimulera ett flertal fysiska förmågor som rörelseförmåga,
balansförmågan, beröringskänsla och sömn. Vårdare upplevde att utemiljön bidrog till den
fysiska hälsan för personer med demenssjukdom. Detta är i linje med tidigare forskning där
personerna själva förknippar vistelse i utemiljö med motion (Duggan et al., 2008; Hendriks
et al., 2016; Mapes, 2012) och frisk luft (Duggan et al., 2008; Mapes, 2012; Mitchell &
Burton, 2006; Olsson et al., 2013). Enligt Eriksson (1996) definierar hälsa som ett integrerat
tillstånd av sundhet, friskhet och en känsla av välbefinnande. Dessutom beskrivs hälsan vara
relativ bland annat till tid, rum och kontext. Då vårdare upplever att utemiljön har positiv
inverkan på fysiska hälsan och fysiska funktioner, kan man tänka sig att i ett sammanhang
eller kontext, i detta fall trädgårdsskötsel, kan aktiviteten bidra till upplevd hälsa tack vare
välbefinnande, men även bidra till fysisk hälsa via friskhet eller minskad fysisk sjukdom. Då
hälsa är relativ i tid, rum och kontext innebär det att kopplat till trädgårdsskötsel och vistelse
i utemiljö kan personen med demenssjukdom tänkas ha mer hälsa eller vara mer hel just i
samband med aktiviteten, än vid andra tillfällen.

Utemiljöns inverkan på kognitiva funktioner var ett tema som identifierades. Vårdare
berättade att de upplevde att utemiljön väckte minnen och hade positiv inverkan på
förmågan att minnas för personer med demenssjukdom. Detta stämmer med tidigare
forskning, där personer med demenssjukdom själva berättade att de förknippade utevistelse
med att minnen väcktes och aspekter i livet återkom (Cato et al., 2016; Hendriks et al., 2016).
Resultatet visar att vårdare upplevde att personernas sinnen väcktes, att kognitiva funktioner
gynnades av utevistelse. Eriksson (2018) beskriver att en egen identitet är en
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grundförutsättning för att kunna vara med i relation till en annan människa. När personerna
med demenssjukdom under vistelse i utemiljö minns saker kanske från tidigare liv kan man
tänka att det bidrar till, eller åtminstone upplevelse av egen identitet. Det skulle i sin tur
kunna bidra till en relation till en annan människa, att man vill tala om vad man minns, för
en annan boende, anhörig eller vårdare, att man öppnar sig för andra.

Ett annat tema som identifierades var utemiljöns inverkan på sociala funktioner respektive
interaktion i omvårdnad. Vårdare upplevde att vistelse i utemiljö bidrog till att personerna
med demenssjukdom började interagerade i större omfattning med varandra och med
vårdarna. I tidigare forskning berättar personer med demenssjukdom att de relaterade
utevistelse till sociala aspekter, att utevistelse bidrar till social samvaro (Duggan et al., 2008;
Hendriks et al., 2016; Mapes, 2012; Olsson et al., 2013). Utevistelse upplevs gynna social
kommunikation. Mod kan krävas för att inleda kommunikation, särskilt när denna förmåga
kanske inte funnits under relativt lång tid. Vidare kan tänkas att ökad social kommunikation
kan ge ökat självförtroende. Vistelse i utemiljö kan bidra till det psykosociala livsrummet
genom att kognitiva funktioner, kommunikation kan gynnas. Personernas egna förmågor kan
vakna, vilket bidrar till en ökad grad av naturlig vård, att den professionella vården kan
minskas i någon omfattning, samtidigt som personen kan känna en självbekräftelse, en
förstärkt egen identitet. Eriksson (2018) kalla detta självvård, dvs när den professionella
vårdaren bidrar till personens naturliga vård. Det övergripande ansvaret för personer med
demenssjukdom har sjuksköterskan som enligt ICN (2012) ska ha ett helhetsperspektiv och
bred kunskap om allt som gäller patienten och dennes viktigaste behov. Enligt Svensk
sjuksköterskeförening (2017) ska sjuksköterskan kunna identifiera vad hälsa betyder för den
enskilda individen och skapa förutsättningar för att främja hälsan. För personer med
demenssjukdom är dessa förutsättningar särskilt viktiga på grund av de bristande
förmågorna att själv uttrycka vad som är viktigt. Enligt Eriksson (2018) kan andra i
livsrummen kväva självet genom att inte ge det utrymme för växt och utveckling. Den
professionella vårdaren ska träda in i personens livsrum som den andra och baserat på
professionell kunskap bidra till hälsa. Vårdare upplevde utemiljön som ett verktyg att
använda i omvårdnaden, att utemiljön bidrog till förutsättningar för ökad förståelse och
möjligheter till samarbete och god kontakt vilket upplevdes gynna möjligheten att ge bättre
vård. Vårdare upplevde att en mindre anpassad fysisk miljö, kunde påverka personer med
demenssjukdom negativt och att det skapade utmaningar för vårdare.

Slutligen beskrivs här temat utemiljöns inverkan på egna personen och självuppfattning
vilket kan kopplas till föregående två teman som innefattade inverkan på kognitiva
funktioner och sociala funktioner. En ökad minnesförmåga, att kunna minnas saker från
livet, tillsammans med förmågan till social kommunikation kan tänkas bidra till den egna
identiteten det vill säga uppfattningen om sig själv och bidra till självförtroende. Vårdare
upplevde att införande av utevistelse bidrog till att personerna med demenssjukdom själva
började ta mer initiativ för att gå ut och promenera, eller göra andra roliga aktiviteter utanför
boendet. Vårdare upplevde även att vistelse i utemiljö bidrog till att personerna kände sig
mer inkluderade i samhället. I tidigare forskning uttryckte personer med demenssjukdom att
vara självständig (Aminzadeh et. al, 2010; Brorsson et al., 2011; Mapes, 2012; Olsson et al.,
2013), ha en egen identitet (Brorsson et. Al, 2011; Duggan et al., 2008;Mapes, 2012; Olsson
et al., 2013) som betydelsefulla aspekter som de relaterade till utevistelse. Eriksson (1996)
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definierar premissen Hälsa är tro, hopp och kärlek och konstaterar ”att verkligen uppleva
tro, hopp och kärlek som resurser i hälsan förutsätter ett självförtroende som innebär att
våga tro att man räcker till både för sig själv och andra” (s. 49). Även i detta hänseende kan
utemiljö bidra till hälsa. Utevistelse öppnar för nya intryck och förstärker jaget eller självet
kanske tack vare att man minns sitt tidigare liv och har något att prata om. Ur ett
vårdarperspektiv är det då viktigt att kunna möta detta och uppmuntra till samtal. Denna
kommunikation är bra att ta till vara på för att använda i andra vårdsammanhang, vilket
stämmer med vårdares upplevelse. Eriksson (2018) beskriver människans livsrum,
utrymmen där människan själv möter andra. Vårdare upplever att vistelse i utemiljö kan
bidra till att minnen väcks, kognitiva funktioner vaknar och sociala interaktioner gynnas.
Detta innebär att vistelse i utemiljö kan bidra till det fysiska livsrummet för personer med
demenssjukdom, en fysisk miljö som gynnar personens totala livsrum.

Vårdare beskrev upplevelser av att vissa personer med demenssjukdom reagerade på ett
negativt sätt, blev nervösa, agiterade och frustrerade när de tittade ut genom ett fönster.
Vårdare beskrev även att möjligheten att se utemiljön genom ett fönster kunde ha en
lugnande effekt för vissa personer med demenssjukdom. Här kan ses en utmaning ur ett
vårdarperspektiv, att personer med demenssjukdom, som alla människor, är individer och
det som en person upplever som lugnande kan göra en annan person nervös eller upprörd.
Detta åskådliggör hur viktigt det är att känna personen, att genomföra individanpassad och
personcentrerad omvårdnad. Vårdare upplevde att i samband med att demenssjukdomens
förlopp avancerade blev det svårare att få personer med demenssjukdom att gå ut. För att
hantera detta bör rutiner och planering kring utevistelse göras tidigt i sjukdomens förlopp
och dokumenteras, när personen med demenssjukdom fortfarande kan uttrycka egna
önskemål eller rädslor. Detta för att lägga grunden för en bättre anpassad utevistelse, även
om och när personen utvecklat måttlig eller svår demens. En annan utmaning med
omvårdnad är tillgången till resurser och kunskap om att tillgodose behov och önskemål. I
tidigare forskning beskrev personer med demenssjukdom att de upplevde att det ofta inte
fanns möjlighet att gå ut för att ingen hade tid att följa med, på grund av stort
omvårdnadsbehov på enheten. En annan upplevelse var att personalen inte såg vinningen
med utevistelse (Cato et al., 2016).

I resultatet beskrev vårdare främst positiv inverkan av utemiljön för personer med
demenssjukdom. Detta kan bero på att flera av studierna innefattade införandet eller
utvecklandet av utemiljö eller aktiviteter i utemiljö. Det skulle kunna vara så att de
övervägande positiva upplevelserna kan bero på att de kommer av förbättringen som
observerats, det vill säga att det var mindre bra före interventionen.

I resultatet framgick att vårdare upplevde att vistelse i utemiljö hade en positiv inverkan
avseende livskvalitet, den fysiska och psykiska hälsan för personer med demenssjukdom.
Som diskuterats ovan upplevde vårdare, på flera sätt, att utemiljön hade en positiv inverkan
på personer med demenssjukdom. Ur ett generellt perspektiv föreslås här att den positiva
inverkan som vårdare upplever kan bidra till en känsla av välbefinnande för personen med
demenssjukdom. En känsla av välbefinnande, trots att sjukdom finns, innebär att personen
har hälsa enligt Erikssons (1996) teori. Med andra ord kan utevistelse ha en positiv inverkan
på hälsan för olika individer med demenssjukdom.
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6.3 Metoddiskussion
Som metod för detta examensarbete valdes allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2017).
Syftet var att skapa en översikt över hur vårdare upplever utemiljöns inverkan på personer
med demenssjukdom. Metoden litteraturöversikt var en lämplig metod då syftet handlar om
vårdares upplevelse av utemiljöns inverkan för personer med demenssjukdom. Enligt Friberg
(2017) lämpar sig kvalitativ metod för att beskriva upplevelser. Därför har kvalitativ metod
valts för att beskriva inverkan ur ett vårdarperspektiv. Litteraturöversikt ska undersöka
kunskapsläget inom ett område varför både kvalitativa och kvantitativa studier inkluderats.
Kvantitativa studier är ofta mer omfattande och med ett större urval medan kvalitativa
studier ofta görs med färre deltagare. Detta innebär att det ger en bredd då både kvalitativa
och kvantitativa studier används. Med erfarenhet från sökningar och analys av kvantitativa
artiklar konstaterades att perspektivet ofta inte framgick lika tydligt i kvantitativa artiklar
som i kvalitativa artiklar. Detta gäller även artiklar med mixad metod. Vissa av artiklarna
innehåller flera perspektiv, till exempel studier med mixad metod där observationer
genomfördes och kompletterades med intervjuer med vårdare. I dessa fall användes bara
data och resultat från de delar med vårdares upplevelser, vilket i sin tur betyder att
kvantitativa resultat inte alltid kunde användas. Att underlaget med artiklar, med rätt
perspektiv, var begränsat kan ses som en brist. Däremot ger det stöd för att det finns ett
behov av vidare forskning. Allmänna litteraturöversikter kan användas för att undersöka
vilken forskning som finns och utifrån detta identifiera behov av vidare forskning. Artiklarna
kvalitetsgranskades utifrån frågeställningar tolkade efter Friberg (2017). Vissa av frågorna
var svårare att besvara eller bekräfta för respektive artikel. Syfte och metod framgår ofta,
men i vissa studier framgick inte tydligt vilka etiska överväganden som gjorts. Det var den
vanligaste anledningen till att en artikel fick lägre betyg.

Styrkan med vald metod, litteraturöversikt enligt Friberg (2017), är att studier med olika
metoder kan ingå vilket ger en bredd och översikt över aktuell forskning. Svagheten är å
andra sidan att resultatet blir mindre avgränsat och otydligt att dra slutsatser ifrån. Enligt
Polit och Beck (2016) kan kvalitativa studier bedömas utifrån kvalitetskriterierna
trovärdighet, giltighet och överförbarhet. Trovärdighet beskrivs som säkerheten i data och
även tolkningen av data. I detta examensarbete har metod enligt Friberg (2017) följts. Arbetet
med analys av data har genomförts omsorgsfullt och data har även noga kontrollerats mot
källor, vilket gör att trovärdigheten bedöms som hög. Enligt Polit och Beck (2016) är giltighet
hur väl data kan anses gälla över tid. Då antalet studier vid sökning de senaste fem åren inte
räckte för att få ett tillräckligt urval utökades tidsperioden för urval till att gälla åren 2006–
2017. När ny forskning presenteras, efter detta examensarbetes genomförande, skulle
giltigheten kunna ifrågasättas ur ett tidsperspektiv. I detta fall med metoden litteratur-
översikt enligt Friberg (2017) är syftet att redovisa forskningsläget i detta nu, som underlag
för kunskapsspridning och som underlag för vidare forskning. Arbetet kan ses som giltigt
relaterat till det aktuella tidsperspektivet. Polit och Beck (2016) beskriver överförbarhet som
frågan om resultatet kan överföras eller tillämpas på en annan grupp personer än de som
deltog i den aktuella studien. I detta examensarbete används flera studier, med olika metod
och även från olika länder. Trots detta var resultatet samstämmigt och gav en liknande bild
överlag vilket bör innebära att graden av överförbarhet är hög.
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Studierna som analyserats i detta examensarbete, är genomförda i relativt utvecklade länder.
Vi tycker att studier behöver göras i flera delar av världen där det finna andra kulturer och
resultatet skulle kunna bli mer generellt. I vissa kulturer kanske människor har ett annat
förhållande till naturen. Eftersom människorna värderar naturliga element mer, utemiljön
kan påverka dessa personer även mer, eller behovet av att spendera mer tid i naturen kan
vara större än hos personerna som kommer ifrån mer utvecklade och urbaniserade länder.

De personer med demenssjukdom som deltagit i resultatets studier har olika demensdiagnos
och olika långt framskriden demens. Enligt vårdares upplevelser beskrevs olika BPSD-
symtom och utifrån den inverkan av utemiljön som beskrevs, förstås att personerna med
demenssjukdom hade kognitiva svårigheter och kommunikationssvårigheter. I studier där
tidigare forskning har beskrivits det urval som genomförts i dessa studier, med en
begränsning i demenssjukdomens nivå och ett krav att deltagande personer med
demenssjukdom inte skulle ha kommunikationssvårigheter eller skulle åtminstone kunna
svara på frågor. Att urvalet gällande personer med demenssjukdom skiljer sig mellan
resultatets studier och studier i tidigare forskning är tydligt. Detta examensarbete beskriver
utemiljöns inverkan ur ett vårdarperspektiv, vilket inte behöver exkludera personer med
svårare demens likt studierna i tidigare forskning med patientperspektiv, vilket förutsätter
att personen själv kan berätta. Detta gör att resultatet i detta examensarbete kan vara mer
generellt.

6.4 Etikdiskussion
Enligt CODEX (2017) får vetenskapliga data inte plagieras, förfalskas, fabriceras eller stjälas.
Genomgående i detta examensarbete har fokuserats på att återge de studier och andra
informationskällor på ett så riktigt sätt som möjligt och referenser finns till inkluderade
källor. Fakta som analyserats och använts i detta examensarbete har återgivits med egna ord
och med omsorg översatts efter den ursprungliga texten. Under arbetets gång och redigering
har texten återigen kontrollerats mot källorna, dels för att säkerställa att översättningen är
rätt, dels för att undvika risk för plagiat.

Enligt CODEX (2017) ska forskning som involverar människor bland annat genomgå
forskningsetisk prövning för att skydda individens integritet. I litteraturöversikt enligt
Friberg (2017) ingår inte direkt forskning med människor, utan endast indirekt. Då detta
examensarbete analyserar andras forskning är frågan om etiskt övervägande i första aktuell
vid granskningen av att etiska frågor har tagits hänsyn av författarna till de studier som
använts. Vid kvalitetsgranskningen av studierna enligt Friberg (2017) fanns frågeställning
kring etiska hänsynstaganden. Det visade sig att variationen var stor i hur etiska frågor
redovisats eller diskuterats i de utvalda studierna. Trots bristande etiska resonemang gjordes
valet att ta med dessa artiklar då alla är peer-reviewed, vilket är en kvalitetsindikation. Detta
är en nackdel, men betyget vid kvalitetsgranskningen baserades på en poängbedömning av
helhet vid kvalitetsgranskningen. Som exempel kan tas studien enligt Hernandez (2007) där
det anges att deltagarna skyddats av absolut sekretess och frihet att när som helst avsluta sitt
deltagande i studien. Det anges inget om att tillstånd har sökts från boende eller anhöriga
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innan studien påbörjades. Dock bedömdes det att studien uppfyller ställda krav, samtidigt
som det tydligare borde framgått i artikeln hur etiska frågor hanterats i studien. En reflektion
som kan göras kring studier där personer med demenssjukdom eller andra kognitiva
svårigheter deltar är att deras utsatthet är stor och det faktum att anhöriga godkänner,
behöver inte vara en garanti att det är ok för personen i fråga. Detta är en orsak till att det är
av stor vikt att lära sig och förstå hur man ska bemöta och ta hänsyn till den personliga
värdigheten och integriteten.
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7 SLUTSATSER

Syftet i detta examensarbete var att skapa en översikt över hur vårdare upplever utemiljöns
inverkan på personer med demenssjukdom. Vårdares upplevelse var att vistelse i utemiljö är
betydelsefullt i vård och omsorg för personer med demenssjukdom. Viktigt är att kunskap om
personen ska finnas och att omvårdnad i stort, inte bara vad gäller utomhusvistelse, är
anpassad till individen. Vistelse i utemiljö hade en övervägande positiv inverkan enligt
vårdares upplevelser, dock kunde utevistelse skapa oro om utemiljön är okänd eller dåligt
anpassad för personen med demenssjukdom. Utemiljön kan även vara ett verktyg för den
professionella vården att ta till vara de förmågor som personer med demenssjukdom har, det
friska och sunda, för att via naturlig vård bidra till hälsa. Utgående från examensarbetets
syfte och med stöd i resultatet kan en slutsats dras att utemiljön och särskilt utevistelse kan
ha en positiv inverkan på personer med demenssjukdom med avseende på personens
sundhet, friskhet och välbefinnande, vilket bidrar till hälsa och livskvalitet.

8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING

För vidare forskning föreslås att undersöka hur utevistelse praktiskt och organisatoriskt ska
göras tillgänglig för så många personer med demenssjukdom som möjligt. En viktig del i
detta är att fördjupa kunskapen om demenssjukdom och betydelsen av utemiljö för personer
med demenssjukdom, framförallt hos vårdare, men även hos beslutsfattare för äldreboenden.
Forskning skulle kunna göras med en intervention med utbildning av personalen, där studie
görs före, under och efter införande av rutiner kring utevistelse. Detta kan ligga till grund för
vidare utveckling av verksamheter och utbildning av vårdare och beslutsfattare. Vissa studier
genomfördes under korta perioder, eller under ingen period alls, eftersom vårdpersonalen
fick bara frågor att svara på. Ett mer konkret resultat skulle kanske uppnås om
vårdpersonalen skulle observera dessa personer mer noggrant under en lång period och
exempelvis notera sina observationer varje dag på hur utemiljön påverkar patienternas
välbefinnande, på kort och lång sikt. En idé för vidare forskning kan vara att genomföra
studier med specifikt fokus på varje årstid, samtidigt att undersöka dessa årstider i 2–3 år i
följd.  Angående studierna som fann att det också finns personer med demenssjukdom som
inte uppskattade utevistelsen, är ett förslag, att få en kort bakgrund av personerna som deltar
studien. Bakgrundsfrågorna kan delas ut till personer som hade nära kontakt med studiernas
deltagare även innan sjukdomen har uppstått, exempelvis till familj medlemmar eller vänner.
Detta kan vara av hjälp för att veta om exempelvis dessa personer var naturälskare förut eller
inte, vad hade ändrats, och varför. Att veta om man har varit tveksam till utevistelser innan
eller blivit det efter sjukdomen kan vara av värde för att kunna få fram ett resultat som är så
nära individens behov och önskningar som möjligt.



1

REFERENSLISTA
Aminzadeh, F., Dalziel, W. D., Molnar, F. J., & Garcia, L. J. (2010). Meanings, Functions, and

Experiences of Living at Home for Individuals with Dementia at the Critical Point of
Relocation. Journal of GerontoloGical nursinG, 36(6), 28-35.

Basun, H., Skog, M., Wahlund, L.-O., & Wijk, H. (Red.). (2013). Boken om
demenssjukdomar. Stockholm: Liber.

Bengtsson, A. (2003). Utemiljöns betydelse för äldre och funktionshindrade -
Kunskapssammanställning. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut. Hämtat från
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/0435c2c860224987b7285967e
399769a/r2003-60-utemiljons-betydelse.pdf den 12 oktober 2017

Bengtsson, A., & Carlsson, G. (2006). Outdoor Environments at Three Nursing Homes:
Focus group interviews with staff. Journal of Housing For the Elderly, 19(3-4), 49-
69. doi:10.1300/J081v19n03_04

Brorsson, A., Öhman, A., Lundberg, S., & Nygård, L. (2011). Accessibility in public space as
perceived by people with Alzheimer’s disease. Dementia, 10(4), 587-602.

Cato Jurlander, I., Edfors, E., & Edberg, A.-K. (2016). Betydelsen av en förändrad utemiljö
vid ett särskilt boende för personer med demenssjukdom (Collaborative and
integrated approaches to health). Kristianstad: Kristianstad University Press.
Hämtat från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hkr:diva-16151

CODEX. (2017). Forskning som involverar människan. Hämtat från CODEX - Regler och
riktlinjer för forskning: http://www.codex.vr.se/forskningmanniska.shtml den 22
september 2017

Detweiler, M. B., Murphy, P. F., Myers, L. C., & Kim, K. Y. (2008). Does a Wander Garden
Influence Inappropriate Behaviors in Dementia Residents? American Journal of
Alzheimer's Disease & Other Dementias, 23(1). doi:10.1177/1533317507309799

Duggan, S., Blackman, T., Martyr, A., & Van Schaik, P. (2008). The impact of early dementia
on outdoor life: A `shrinking world'? Dementia, 7(2), 191-204.
doi:10.1177/1471301208091158

Edberg, A.-K. (2014). Kognitiv svikt. i A.-K. Edberg, & H. Wijk (Red.), Omvårdnadens
grunder. Hälsa och ohälsa (ss. 645-685). Lund: Studentlitteratur.

Edberg, A.-K., & Wijk, H. (2014). Omvårdnadens grunder - Hälsa och ohälsa (2 uppl.).
Lund: Studentlitteratur.

Edwards, C. A., McDonnell, C., & Merl, H. (2012). An evaluation of a therapeutic garden's
influence on the quality of life of aged care residents with dementia. Dementia, 12(4),
494-510. doi:10.1177/1471301211435188

Eriksson, K. (1996). Hälsans idé (2 uppl.). Stockholm: Liber.



2

Eriksson, K. (2018). Vårdandets idé. i K. Eriksson, Vårdvetenskap: vetenskapen om
vårdandet : om det tidlösa i tiden. (1 uppl., ss. 231-314). Stockholm: Liber.

Friberg, F. (2017). Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (3
uppl.). Lund: Studentlitteratur.

Gibson, G., Chalfont, G. E., Clarke, P. D., Torrington, J. M., & Sixsmith, A. J. (2007). Housing
and connection to nature for people with dementia. Journal of housing for the
elderly, 21(1-2), 55-72. doi:10.1300/J081v21n01_04

Hall, J., Mitchell, G., Webber, C., & Johnson, K. (2016). Effect of horticultural therapy on
wellbeing among dementia day care programme participants: A mixed-methods
study. Dementia. doi:10.1177/1471301216643847

Hendriks, I. H., van Vliet, D., Gerritsen, D. L., & Dröes, R.-M. (2016). Nature and dementia:
development of a person-centered approach. International Psychogeriatrics, 28(9),
1455-1470. doi:10.1017/S1041610216000612

Hernandez, R. O. (2007). Effects of Therapeutic Gardens in Special Care Units for People
with Dementia. Journal of Housing For the Elderly, 21(1-2), 117-152.
doi:10.1300/J081v21n01_07

Hewitt, P., Watts, C., Hussey, J., Power, K., & Williams, T. (2013). Does a Structured
Gardening Programme Improve Well-Being in Young-Onset Dementia? A
Preliminary Study. British Journal of Occupational Therapy, 76(8), 355 - 361.
doi:10.4276/030802213X13757040168270

ICN. (2012). ICN Code of Ethics for Nurses. Hämtat från International council of nurses:
http://www.icn.ch/who-we-are/code-of-ethics-for-nurses/

Lee, S. Y., Chaudhury, H., & Hung, L. (2014). Exploring staff perceptions on the role of
physical environment in dementia care setting. Dementia, 15(4), 743-755.
doi:https://doi.org/10.1177/1471301214536910

Mapes, N. (2012). "Have you been down to the woods today?". Working with Older People,
16(1), 7-16. doi:10.1108/13663661211215105

Mitchell, L., & Burton, E. (2006). Neighbourhoods for life: Designing dementia-friendly
outdoor environments. Quality in ageing: policy, practice and research, 7(1), 26-33.

Olsson, A., Lampic, C., Skovdahl, K., & Engström, M. (2013). Persons with early-stage
dementia reflect on being outdoors: a repeated interview study. Aging & mental
health, 17(7), 793-800. doi:http://dx.doi.org/10.1080/13607863.2013.801065

Polit, D., & Beck, C. (2016). Nursing research: generating and assessing evidence for
nursing practice (10 uppl.). Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott
Williams & Wilkins.



3

Rappe, E., & Topo, P. (2007). Contact with Outdoor Greenery Can Support Competence
Among People with Dementia. Journal of Housing For the Elderly, 21(3-4), 229-248.
doi:10.1300/J081v21n03_12

Skog, M. (2012). Vård och omsorg vid demenssjukdomar. Stockholm: Sanoma utbildning.

Socialstyrelsen. (2016). Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom: Stöd
för styrning och ledning, Remissversion. Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtat från
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20399/2016-11-
7.pdf

Spring, J. A., Viera, M., Bowen, C., & Marsh, N. (2013). Is gardening a stimulating activity for
people with advanced Huntington's disease? Dementia, 13(6), 819-833.
doi:https://doi.org/10.1177/1471301213486661

Svensk sjuksköterskeförening. (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.
Hämtat från Svensk sjuksköterskeförening: https://www.swenurse.se/Sa-tycker-
vi/publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-riktlinjer/kompetensbeskrivning-for-
legitimerad-sjukskoterska/ den 25 oktober 2017

Svenskt Demenscentrum. (2013). Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens
(BPSD). Hämtat från Svenskt Demenscentrum:
http://www.demenscentrum.se/Fakta-om-demens/Symtom/BPSD/ den 11 november
2017

Tak, S. H., Kedia, S., Tongumpun, T. M., & Hong Song, S. H. (2015). Activity Engagement:
Perspectives from Nursing Home Residents with Dementia. Educational
Gerontology, 41, 182-192.

Thorsen Gonzalez, M., & Kirkevold, M. (2015). Clinical Use of Sensory Gardens and Outdoor
Environments in Norwegian Nursing Homes: A Cross-Sectional E-mail Survey. Issues
in Mental Health Nursing, 36(1), 35-43.
doi:https://doi.org/10.3109/01612840.2014.932872

WHO. (2017). Dementia. Hämtat från World health organization:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs362/en/

Wiklund Gustin, L., & Lindwall, L. (2012). Omvårdnadsteorier i klinisk praxis. Stockholm:
Natur & Kultur.



1

Nr

Databas

Sökord Avgränsning Antal
träffar

Lästa
abstracts

Lästa
artiklar

Urval Artikelförfat
tare

CINAHL
Plus

Dementia
AND
Outdoor

*)

Peer reviewed

2006–2017

Research
article

43 7 2 2 Hernandez,
R., O.

Rappe, E., &
Topo, P.

CINAHL
Plus

Dementia

AND

Environ-
ment

*)

Major
heading:
Nursing
homes

73 2 4 2 Detweiler, M.
B., Murphy, F.
P., Myers, L.C.
& Kim, K. Y.

Thorsen
Gonzalez, M.
& Kirkevold,
M.

CINAHL
Plus

Dementia
AND
Gardening

*) 8 3 2 2 Hewitt, P.,
Watts, C.,
Hussey, J.,
Power, K.&
Williams, T.

Spring, J. A.,
Viera, M.,
Bowen, C. &
Marsh, N.

CINAHL
Plus

Dementia
AND
Horticulture

*) 29 5 2 1 Edwards, C.,
A.,
McDonnell, C.
& Mer, H.

CINAHL
Plus

Outdoor
environment

*)

Major
heading:
Nursing
homes

10 5 2 1 Bengtsson, A.,
& Carlsson, G.

BILAGA A. DATABASSÖKNING



2

CINAHL
Plus

Dementia
AND
Environment

*)

Major
heading:
Nursing home
personnel

19 3 2 1 Lee, S.Y.
Chaudbury, H.
Hung, L.

PubMed Dementia
AND
Horticultural
therapy

2006 - 2017 24 3 2 1 Hall, J.,
Mitchell, G.,
Webber, C., &
Johnson, K.



1

BILAGA B. ARTIKELMATRIS

Titel,
Författare,
Årtal, Tidskrift,
Land

Syfte Metod Resultat Kvalité

Outdoor
environments at
three nursing
homes:  Focus
group interviews
with staff.

Bengtsson, A., &
Carlsson, G.

2006,

Journal of housing
for the elderly

Sverige

Att utforska
vårdarnas
syn på hur
de äldre
personerna
med
demens-
sjukdom
upplevde
och använde
sig av
utemiljön.

Kvalitativ studie

Fokusgruppsme
todik användes
för att utforska
personalens syn
på hur boende
upplevde och
använde
utomhusmiljön
vid de tre
vårdhemmen.

Resultaten visar flera
olika aspekter som är
positiva för de  äldre
personerna som lever
med demens-
sjukdomen. Den
övergripande aspekt
som man kan dra som
slutsats från hela
resultaten är att
personalen rapp-
orterade att utemiljön
hjälpte för ett mer
hälsosamt liv och
bidrog till förbättrat
humör för de boende
med demenssjukdom.

Hög



2

Does a wander
garden influence
inappropriate
behaviors in
dementia
residents?

Detweiler, M.B.,
Murphy, F.P.,
Myers, L.C. & Kim,
K.Y.

2008

American journal
of alzheimer’s
disease & other
dementias

USA

Denna
studie
under-söker
effekten på
boendes
beteenden
efter
införandet
av en
trädgård att
vandra i på
ett befintligt
demensboe
nde.

Kvantitativ
studie

34 manliga
invånare
observerades i
12 månader före
och efter
öppnandet av
trädgården.
Deras beteende
bedömdes med
hjälp av Cohen-
Mansfield
Agitation
Inventory Short
Form,
incidentrapport
er. Intervjuer
genomfördes
med vårdare.

Resultatet från
CohenMansfield
Agitation Inventory
Short Form och
intevjuerna med
vårdare och anhöriga
visar att boende som
vistades i trädgården
visade minskad grad av
agiterade beteenden.
Verbalt olämpligt
beteende förändrades
inte signifikant utan
förändringen gällde
fysiska beteenden.

Hög

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

Edwards, C., A.,
McDonnell, C. &
Mer, H.

Dementia

2012

Australien

Att
utvärdera
om en tera-
peutisk
trädgård
kan
förbättra
livskvalitete
n hos
boende med
demens-
sjukdom.

Kvantitativ
studie.

Personalen och
familjemedlem-
mar
intervjuades,
kring
trädgårdens
påverkan på
livskvaliteten
hos personerna
med
demenssjukdom
. Vård-
personalen
besvarade CMAI
testfrågor
(Cohen-
Mansfield
Agitation
Inventory)

Resultatet visade att
trädgården minskade
agitationsnivåer hos
personer med
demenssjukdom.

Hög



3

Effect of
horticultural
therapy on
wellbeing among
dementia day care-
program
participants: A
mixed-methods
study.

Hall, J., Mitchell,
G., Webber, C., &
Johnson, K.

Dementia

2016

Kanada

Utvärdering
av ett
program för
trädgård
och
trädgårdsak
tiviteter för
dagpatiente
r, med
avseende på
ökat
engagemang
.

Mixad metod.

Denna studie
baserades på
flera metoder,
som
observationer
(välbefinnande
under denna
trädgårdsbehan
dling) som
enkätundersökn
ing (vårdarnas
syn på inverkan
av
behandlingen).
Forskarna
använde sig
även av
anteckningar för
att registrera
aktiviteter och
deras inverkan.

Utökad välbefinnande
likväl som utökat
engagemang
observerades. Dessa
varade även efter
programmets
avslutande.

Hög

Effects of
therapeutic
gardens in special
care units for
people  with
dementia.

Hernandez, R., O.

Journal of housing
for the elderly

2007

USA

Att under-
söka
effekten,
användning
och möjliga
fördelar
med
trädgårdar
för boende
med
demens,
deras
familjer och
vårdpersona
l.

Kvalitativ
multimetod

Observationer
med avseende
på hur
trädgårdarna
påverkar
beteenden hos
personerna med
demenssjukdom
. Intervjuer
genomfördes
även med
familjemedlem-
mar och
vårdpersonal.

Resultaten visar att
utemiljön är viktig för
välbefinnandet hos
personerna med
demenssjukdom.
Sjukvårdpersonalen
ansåg att den
terapeutiska effekten är
positiv för de äldre
personerna med
demenssjukdom.

Medel



4

Does a structured
gardening
programe improve
wellbeing in
youngonset
dementia? A
preliminary study.

Hewitt, P., Watts,
C., Hussey, J.,
Power, K.&
Williams, T.

British Journal of
Occupational
Therapy.

2011

Storbritannien

Att
utvärdera
ett
strukturerat
program för
trädgårdsar
bete för
unga
personer
med
demens-
sjukdom.

Mixad metod.

Semistrukturera
de intervjuer
genomfördes
med vårdare
Observationer
av personer med
demenssjukdom
genomfördes
med Mini
Mental State
Examination.
Kvantitativ
analys av data.
Kvalitativt
användes en
grundad
teorimetod i
analysen.

Tio personer
med
demenssjukdom
och sju vårdare
deltog i studien.

Under ett år med
trädgårdsprogrammet
noterade vårdarna en
ny känsla av mening
och ökat välbefinnande
hos deltagarna. Detta
trots att deras kognitiva
förmågor fortsatte att
försämras under den
aktuella perioden.

Hög

Exploring staff
perceptions on the
role of physical
environment in
dementia care
setting.

Lee, S.Y.
Chaudbury, H.
Hung,L.

Dementia

2016

Kanada

Syftet var
att belysa
den fysiska
vård-
miljöns
betydelse
för personer
med
demens-
sjukdom
sett ur ett
vårdarpersp
ektiv.

Kvalitativ studie

Vårdmiljöns
betydelse för
personer med
demenssjukdom
diskuterades i
två
fokusgrupper
som bestod av
personal från
äldreboenden
för demenssjuka
personer.

Denna studie visar
relationerna mellan
demensvårdens fysiska
miljö, personalens
upplevelse och de
boendes livskvalitet.
Båda fokusgrupperna
tar upp värdet, av en
lättillgänglig utemiljö,
för demenssjuka
personers livskvalitet.

Hög



5

Contact with
outdoor greenery
can support
competence
among people with
dementia.

Rappe, E., & Topo,
P.

2007

Finland

Journal of housing
for the elderly

Att studera
betydelsen
av kontakt
med gröna
växter
utomhus för
personer
med
demenssjuk
dom.

Studie 1:
Kvalitativ
intervjustudie
där 65 personal
på tio
äldreboenden
intervjuades.
Data från
intervjuer
analyserades
med kvalitativ
innehållsanalys.
Studie 2: ej
använd i detta
examensarbete.

Personalen ansåg att
kontakt med gröna
växter ökar välmående
hos personer med
demenssjukdom.

 Studie 2: ej använd i
detta examensarbete.

Studie 1:
Medel

Studie
2: ej
använd i
detta
exa-
mens-
arbete.

Is gardening a
stimulating activity
for people with
advanced
Huntington’s
disease?

Spring,J.A.,
Viera,M., Bowen,C.
& Marsh,N.

Dementia

2013

Storbritannien

Att
utvärdera
anpassat
trädgårdsar
bete som en
aktivitet för
personer
med
avancerad
Huntington
s sjukdom
och med
avseende på
dess
terapeutiska
aspekter.

Mixad metod.

Personerna med
demenssjukdom
, besökare och
personal fyllde i
ett
frågeformulär
och deltog i
strukturerade
intervjuer för att
fånga upp
ytterligare
information, ett
frågeformulär
med bildstöd
var utformat för
invånare med
kommunikation
s-svårigheter.

Studien visar att utifrån
personalens perspektiv
är trädgårdsarbetet en
stimulerande och
trevlig aktivitet för
personer med
avancerad Huntingtons
sjukdom.

Hög



6

Clinical use of
sensory gardens
and outdoor
environments in
norwegian nursing
homes: a
crosssectional e-
mail survey.

Thorsen Gonzalez,
M. & Kirkevold, M.

Issues in mental
health nursing

Norge

2015

Att
undersöka
den kliniska
användning
en av
sensoriska
trädgårdar
och
utomhus-
miljöer på
äldreboende
.

Kvantitativ
studie.

Den
föreliggande
studien använde
en tvärsnitts-
undersökningsd
esign som
skickades via e-
post till
personalen på
äldreboendet.

Personalens
övergripande intryck
var att invånarna visade
förbättringar i
välbefinnande,
belåtenhet, agitation
och rastlöshet. Positiv
effekt fanns också på
balans, rörlighet, och
sömn och
sömnmönster.

Hög



1

BILAGA C. KVALITETSGRANSKNING
Kvalitetsgranskning av studier genomfördes med hjälp av frågeställningar baserade på
förslag enligt Friberg (2017).

Frågor avseende kvalitativa studier (14 st). Frågor avseende kvantitativa studier (13 st).

Finns en problemformulering? Är den tydligt
formulerad och avgränsad?

Finns en problemformulering? Är den tydligt
formulerad och avgränsad?

Finns teoretiska utgångspunkter formulerade? Finns teoretiska utgångspunkter formulerade?

Redovisning av vårdvetenskaplig teori? Hur
beskrivs den?

Redovisning av vårdvetenskaplig teori? Hur
beskrivs den?

Finns ett klart formulerat syfte? Finns ett klart formulerat syfte?

Hur beskrivs metoden? Hur beskrivs metoden?

Beskrivning av deltagande personer? Hur har urvalet genomförts?

Hur analyserades data? Användes relevanta metoder för att analysera
data?

Hur ansluter metoden till de teoretiska
utgångspunkterna?

Hur ansluter metoden till de teoretiska
utgångspunkterna?

Vad visar resultatet? Vad visar resultatet?

Hur har resultatet tolkats? -

Vilka argument förs fram? Vilka argument förs fram?

Finns etiska resonemang? Finns etiska resonemang?

Finns metoddiskussion och hur utvärderas
metoden?

Finns metoddiskussion och hur utvärderas
metoden?

Finns återkoppling till teoretiska
utgångspunkter?

Finns återkoppling till teoretiska
utgångspunkter?



1
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E-postkonversation:

-----------------------------------------

Re: Hälsokorset i hälsans idé

Från: Katie Eriksson

Datum: 2019-03-10 11:17

Till: Dejana Bogavac; Iulia Ligia Rotarescu

Bästa Stud, Dejana Bogavac och Stud, Iulia Ligia Rotarescu

Det är fint om ni kan ha hjälp av hälsokorset i ert arbete och ni får gärna använda bilden.

Önskar Er lycka till med arbetet och Era studier.

Katie Eriksson

Professor emerita

-------- Originalmeddelande --------

Från: Dejana Bogavac

Datum: 2019-03-09 18:41 (GMT+02:00)

Till: Katie Eriksson

Kopia: Iulia Ligia Rotarescu

Ämne: Hälsokorset i hälsans idé

Hej!

Vi är två studenter på sjuksköterskeprogrammet, Mälardalens högskola, som skriver ett
examensarbete om hur utemiljö inverkar på personer med demenssjukdom och tänker
diskutera utifrån hälsobegreppet du beskriver i Vårdandets idé. Nu undrar vi om vi får
använda bilden på hälsokorset i vårt examensarbete.

Med vänliga hälsningar

Dejana Bogavac och Iulia Rotarescu
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